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Sammanfattning 
Studien tog avstamp i den omdiskuterade forskningen av värderingar som styrande 

funktion samt det otillräckligt utforskade forskningsområdet identitet i relation till 

organisatorisk kontroll. Således berikade studien utveckling av benämnda områden och 

samtidigt bidrog till nya synsätt genom att addera medarbetarperspektiv till den tidigare 

forskningens centralisering av ledningsperspektiv. Detta genom studiens syfte att bringa 

klarhet i hur värderingar förstås och uttrycks av medarbetare för att därigenom 

undersöka hur dessa har kontrollerande verkan på deras identiteter. För att skapa en 

fördjupad förståelse kring studiens forskningsområde tillämpades en fallstudie med 

kvalitativ ansats av abduktiv karaktär. Datainsamlingen inhämtades utifrån tio 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med textmaterial från det undersökta 

företagets hemsida som följaktligen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Det empiriska materialet tolkades genom tematiskt behandlad teori och tidigare 

forskning med utgångspunkt i identitet och värderingar som begrepp samt 

identitetsreglerande aktiviteter utifrån normativa och neo-normativa inslag av kontroll. 

Studiens resultat och analys visade att värderingar, främst genomsyrat av företagets tre 

värdeord, bidrog till kontroll av medarbetares identiteter. Detta genom 

identitetsreglerande aktiviteter utifrån ett ledningsperspektiv, vardaglig interaktion 

kollegor emellan samt självdisciplinära åtgärder med önskan att smälta in i kollektivet. 	
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1. Inledning 
Vid middagsbordet med bekanta är det inte allt för sällan frågan “vad arbetar du med?” dyker 

upp. I sociala sammanhang, men även av oss själva, bedöms vi lätt utifrån vårt yrke. Dagens 

arbetsliv riktar allt större fokus på självförverkligande och meningsfullhet där vårt arbete då 

kan spegla vår sammanhängande och stabila idé om vilka vi är och vad vi står för (Alvesson, 

2015; Parment et al., 2017). Utifrån den ökade betoningen av självförverkligande och 

meningsfullhet hos anställda har en förskjutning i anställningen gått från plikt till lust.  

Genom anställdas förändrade syn på anställningen ställs högre krav på modernare former av 

styrning i organisationer där anställdas identitet blivit ett viktigare element för kontroll 

(Alvesson, 2015). Kärreman och Rennstam (2019) menar att moderna former bör tillämpas då 

“[...] vi lever i en alltmer komplex och föränderlig värld i vilken ‘identitetskänsla’ snarare än 

strikta regler fungerar som ett roder för att navigera” (s. 158). Även om uppmärksamheten 

av identitet i relation till organisatorisk styrning blivit ett expanderande område för forskning 

menar Alvesson och Willmott (2002) samt Nair (2010) att identitetsreglering är otillräckligt 

utforskat. 

En populär modern styrform i dagens organisationer är tillämpningen av värderingar (Nair, 

2010; Alvesson, 2015). Huruvida uttalade värderingar ses som en styrande funktion är 

emellertid omdiskuterat. Bang (1999) menar att organisationers värderingar innehåller 

vägledning till förhållningssätt och inställning i vissa avseenden för de anställda. Värderingar 

utgör på så vis en viktig grund och är ett effektivt sätt att styra beslut och beteende i 

organisationen (Flamholtz, 2001). Det har däremot riktats kritik mot arbetet med uttalade 

värderingar för att vara både slöseri med tid och pengar samt att de utgörs av tomma ord som 

ofta är föga förpliktigande (Bang, 1999; Alvesson, 2015).  

De spridda forskningsresultaten kring värderingarnas styrande funktion samt det begränsade 

empiriska materialet för identitet som kontroll skapar ett intresse att bidra till utveckling av 

dessa områden. Genom att inkludera medarbetarnas förståelse och uttryck av värderingar i 

organisationen, som i denna studie utgör föremål för kontroll, tillåts ett bredare perspektiv än 

den tidigare forskningen som till stor del omfattats av ledningsperspektivet. Det blir således 

intressant att konkretisera och exemplifiera den praktiska tillämpningen av värderingar, dess 
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mottagande hos medarbetare samt undersöka hur dessa kan ses som en dimension av kontroll 

av de anställdas identiteter.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att utifrån ett lednings- och medarbetarperspektiv bringa klarhet i hur 

företags värderingar praktiseras och även förstås och uttrycks genom anställdas 

föreställningar, tankesätt och agerande. Genom att undersöka hur ett specifikt företags 

värderingar kommer till uttryck på arbetsplatsen avser studien bidra med en fördjupad bild av 

hur detta påverkar medarbetarnas självbilder i en viss riktning. Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang ämnas följande frågeställning besvaras: 

- Hur bidrar värderingar på företag till kontroll av medarbetares identiteter? 

1.2 Avgränsning 
Studien riktar fokus mot hur värderingar kan medföra kontroll av medarbetares självbilder. 

Således avgränsas studien till benämnda huvudfokus och kommer inte vidare undersöka hur 

värderingar kan användas som identitetsreglering för att höja produktivitet på arbetsplatsen 

eller skapa konkurrenskraft inom branschen.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen grundas i fem huvudrubriker frånräknat den inledande del som behandlats ovan. 

Nedan presenteras teori och tidigare forskning med syfte att sätta studien i en kontext i det 

rådande forskningsläget samt forma analytiska verktyg för att belysa det insamlade materialet 

utifrån nyanserade perspektiv och synsätt. Vidare redovisas metodkapitlet som ger en 

beskrivning av tillvägagångssättet för insamlade data med tillhörande analysmetod som 

studien baseras på. Efterföljande kapitel, resultat och analys, har som syfte att ordna, sortera 

och begripliggöra det insamlade materialet. Benämnda del presenterar empiri, varvat med 

egna tolkningar, med stöd i den tidigare presenterade teori och tidigare forskning som mynnar 

ut i en analys. Uppsatsens avslutande diskussion redovisar en summering av den 

sammantagna resultat och analys som verkställts som därigenom besvarar uppsatsens 

frågeställning. Under benämnda kapitel diskuteras även studiens resultat i relation till teori 
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och tidigare forskning samt de metodologiska val som gjorts. Slutligen redovisas studiens 

bidrag till både befintlig och fortsatta forskning. 

2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras åtta identifierade teman utifrån teori och tidigare forskning inom 

relevanta områden kopplat till studien. Avsnittet kommer alternera teoretiska och empiriska 

studier i syfte att mest lämpligt kunna behandla dessa gemensamt och tematiskt.  

Inledningsvis ges en redogörelse kring värderingar som begrepp med mål att skapa en större 

förståelse kring fenomenet som ligger till grund för studiens syfte och frågeställning. 

Följaktligen behandlas begreppet självidentitet och dess konstruktion för att belysa hur 

individers självuppfattning ligger till grund för sättet att vara. Den anställdas identitet 

förstärks när denna sammanfaller med organisationens identitet, vilket resulterar i en 

redogörelse av forskning kring begreppet organisationsidentitet. Med grund i benämnda 

begrepp kommer kontrollformer presenteras för att kunna se skilda sätt att reglera 

medarbetarnas identiteter. Här lyfts normativ kontroll, med fokus att skapa en 

värdegemenskap i organisationer, till följd av en redogörelse av kontroll kollegor emellan 

utifrån en direkt och indirekt form. Följande avsnitt presenterar neo-normativ kontroll med 

utgångspunkt att inkludera anställdas privata egenskaper i arbetet. Nästkommande del 

presenterar aktiviteter inom identitetsreglering för att främja anställdas utveckling av 

självbilder i linje med definierade mål utav ledningen. Det sista temat ger en inblick av vidare 

konsekvenser som kan komma att uppstå vid styrning av anställdas identiteter. Detta 

presenteras i avsnittet identitetsregleringens verkan.  

2.1 Värderingar som begrepp 

Då värderingar ligger till grund för studiens syfte och frågeställning krävs en större förståelse 

för begreppet. Collins och Porras (1996) beskriver i sin artikel kärnvärden, likt värderingar, 

som en uppsättning tidlösa vägledande principer som innehar ett värde för personer inom 

organisationen. Detta liknar hur Bang (1999) definierar värderingar som “stabila mål, ideal 

och prioriteringar som kommer till uttryck genom reflekterande verbala berättelser och/eller 

genom handlingsmönster” (s. 51). Värderingarna kan därmed visa sig explicita, uttalade och 
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manifesterade i tillgängligt formulerade texter för samtliga medlemmar (Ferguson & 

Milliman, 2008; Philipson, 2004). Däremot är det inte ovanligt att värderingar kan vara 

implicita, latenta och därmed underförstådda och dolda samtidigt som de likväl är närvarande 

förutsättningar för det som sker i organisationen (Philipson, 2004).  

 

De uttalade värderingarna, vanligtvis värdeord, har enligt Bang (1999) kritiserats för deras 

funktion då de endast skrivs ned på fina papper och ramas in för att sedan inte implementeras 

på arbetsplatsen. I linje med Bang (1999) menar även Alvesson (2015) att dessa värdeord kan 

liknas vid uttalade positiva dygder som oftast är föga förpliktande. Alvesson (2015) påstår att 

värdeordens funktion är att låta bra och på så sätt bidra till legitimitet och status för 

organisationen. Ytterligare kritik av värdeord är, enligt Lencioni (2002), beskrivningar som 

intetsägande och oärliga där Ferguson och Milliman (2008) och Philipson (2004) menar att 

dåligt formulerade och implementerade kärnvärden hos de anställda kan ha en negativ 

inverkan i form av missuppfattningar och fördomar. När värderingarna inte upplevs äkta kan 

det leda till negativa effekter för organisationen i form av ignorans och motstånd från 

anställda eller minskad trovärdighet för ledningen (Fergusson & Milliman, 2008).  

 

Processen för implementeringen är av den anledningen komplicerad och för att skapa effekt 

och samstämmighet om dess innebörd krävs enligt Philipson (2004) tydligt formulerade 

värderingar. Författaren menar även att det är av vikt att knyta an värderingarna till vad 

medarbetarna anser är värdefullt och eftersträvansvärt. För att värderingarna ska ge effekt till 

organisationens mål betonar Bang (1999) även vikten av att ledningen sanktionerar och 

belönar medarbetarna utifrån hur värderingarna efterföljs. Vid en framgångsrik 

implementering på arbetsplatsen kan värderingarna bidra till grundläggande normer samt 

handlingsorienteringar som riktlinje på vad som är rätt och eftersträvansvärt (Philipson, 

2004). Huruvida värderingar kan bidra till en styrande kraft i linje med det organisationen vill 

förverkliga kommer beskrivas mer ingående i avsnitt 2.4.1 Normativ kontroll.  

2.2 Självidentitet 
Inom ramen för studiens frågeställning är det även av vikt att reflektera över begreppet 

självidentitet och dess betydelse. Den reflexiva konstruktionen av självidentitet utvärderas 

genom att besvara vad som särskiljer och specificerar en individ och förutsätter på så vis en 

viss form av subjektivitet (Alvesson, 2015). Identitetsarbetet, att särskilja och specificera sig 
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själv, är en kontinuerlig process där människor ständigt är engagerade i att forma, underhålla, 

stärka, reparera eller revidera känslan av det som är sammanhängande och distinktivt 

(Alvesson & Willmott, 2002). Arbetet med identiteten skapas och utvecklas i relation till 

andra, vilket innebär att det finns svårigheter att vidmakthålla en identitet som inte bekräftas 

av omgivningen (Alvesson, 2015). Självidentiteten påverkas således av yttre påtryckningar, i 

form av krav och förväntningar som ställs på en, och inre utveckling, som yrkesval, bilda 

familj och karriärsteg. Ytterligare faktorer som påverkar självidentiteten är, enligt Ashforth 

och Mael (1989) och Goffman (1973), tillhörighet i ett flertal sociala grupper och därigenom 

skilda relationer. Det betyder att individer kan inneha ett antal identiteter och roller beroende 

på situation och sammanhang, vilket även går i enighet med Turkles (1997) empiriska studie. 

Den självuppfattning som skapas genom identitetsarbetet kommer utgöra en grund som styr 

individens känslor, tankar och värden i en viss riktning (Alvesson, 2015; Bourdieu, 1999).  

Individers identitetsarbete relateras och påverkas vanligen av självuppfattningen som anställd 

där Alvesson (2015) menar att organisationen på så sätt blir en källa för anställdas 

självkoncept. Vidare belyser Alvesson (2015) hur identiteten kan påverkas på arbetsplatsen 

genom “arbetsuppgifter, utbildare, högre chefer, arbetskamrater, läsning av 

managementlitteratur som anger normen för den goda chefen [...], företagskulturer, karriär 

m.m. - allt påverkar hur man söker klargöra sin identitet [...]” (s. 65). 

Nair (2010) instämmer med Alvesson (2015) att individens identitetsarbete ofta relateras till 

anställningen, och menar vidare att de anställdas identitet förstärks när den individuella 

identiteten och organisationsidentiteten sammanfaller. Det innebär att när den organisatoriska 

identiteten överensstämmer med medlemmarnas behov blir organisationen i sig 

självdefinierade (Nair, 2010). Detta då den anställde identifierar sig med organisationen i så 

pass hög grad att det blir en del av individens självkoncept och formar individens subjektivitet 

som omfattar känslomässiga, kognitiva och affektiva kartor.  

2.3 Organisationsidentitet 
Då organisationsidentiteten kan överensstämma och förstärka den anställdes självidentitet är 

det således intressant att skapa en vidare förståelse kring begreppet. Organisationsidentitet 

står i nära relation till företagskultur, där organisationsidentitet är språklig, explicit och 

betonas mer direkt medan den senare utgörs till större del av kontexten, är outtalad och 

framväxande (Alvesson, 2019). En förklaring på skillnaden mellan företagskultur och 
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organisationsidentitet ges av Alvesson (2019) med citatet “medan kultur står för hur vi ser på 

världen - både medvetet och omedvetet - handlar identitet om hur vi ser på oss själva, främst 

på ett medvetet plan” (s. 186).  

Organisationsidentitet definieras av Alvesson (2015) genom “[...] att organisationen har (dvs. 

upplevs ha) en specifik, distinkt karaktär, är särskild från andra, har en varaktighet över tid 

samt utgör ett övergripande riktmärke för orienteringen i arbetet” (s. 53). Detta liknar det 

Collin och Porras (1996) benämner kärnideologi som definieras som limmet som håller en 

organisation samman när den växer och anpassas till förändringar och utgör på så sätt en fast 

och varaktig karaktär.  

Både Alvesson (2015) och Ashforth och Mael (1989) förklarar att organisationsidentitet 

innebär gemensamma föreställningar hos dess medlemmar, vilket Collin och Porras (1996) 

sägs bero på att anställda i organisationen måste förbinda sig till den organisatoriska 

ideologin. Kärnideologin som genomsyras i organisationen måste på så sätt upplevas som 

något meningsfullt och inspirerande hos dess anställda. För att främja benägenheten för 

anställda att identifiera sig med organisationen finns ytterligare faktorer som påverkar i 

egenskap av gruppstatus, interpersonell interaktion, uppfattad likhet och gemensamma mål 

(Alvesson, 2015; Alvesson & Svenningsson, 2016).  

I den mån organisationen är en betydelsefull identitetskälla skapas gemenskap och 

sammanhållning där individen ser sig själv som en del av ett överordnat vi i organisationen 

(Alvesson, 2015). En stark organisationsidentitet skapar en gemensam grund för tillhörighet 

som i sin tur påverkar självuppfattningen hos respektive individ. Viktiga interna aspekter för 

organisationsidentiteten blir således orientering mot organisationens övergripande mål 

(Alvesson, 2015). En väletablerad organisationsidentitet bidrar till konsistens, beteenden och 

attityder hos anställda som representerar organisationen (Ottosson & Parment, 2013; Ashforth 

& Mael, 1989). Vidare kan det vara ett bidragande sätt att reglera anställdas självkoncept och 

identiteter när dessa har internaliserat sina roller i organisationen (Nair, 2010). 

2.4 Kontroll av medarbetares identiteter 
Följande del kommer ta avstamp i ovanstående resonemang av värderingar som begrepp, 

självidentitet och organisationsidentitet för att berika studiens förståelse för hur begreppen 

bidrar till kontroll av medarbetarnas identiteter. Avsnittet kommer därigenom presentera 
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former av kontroll utifrån underrubrikerna normativ kontroll, kontroll kollegor emellan, neo-

normativ kontroll samt identitetsreglering. Dessa har som mål att fungera metaforiskt för att 

göra det möjligt att se värderingar på andra sätt än det som tas för givet och kan berika en 

förståelse för hur dessa fungerar som ett medel för identitetsreglering av de anställda.  

2.4.1 Normativ kontroll 

Normativ kontroll riktar styrningen mot anställdas verklighetsuppfattning för att besvara 

frågor av typen; vilka vi är som organisation, vad som är rätt och fel och vad som är viktigt att 

betona för oss (Kärreman & Rennstam, 2019). Styrningens huvudsakliga fokus är att skapa en 

delad förståelse för organisationen med gemensamma attityder, övertygelser och värderingar 

bland organisationsmedlemmarna (Kärreman & Rennstam, 2019; Fleming & Sturdy, 2009). 

Målet är att sammanfoga de anställdas intressen till företagets för att kunna integrera ett 

kollektiv med element som samhörighet, solidaritet och tillhörighet (Fleming & Sturdy, 

2009). För att integrera ett kollektiv förekommer ofta idén att likna arbetet vid ett lagspel som 

uppmärksammar hur medlemmar ska agera i termer av arbetssätt och arbetsrytm (Kärreman & 

Rennstam, 2019). Genom att konstruera denna delade värderingsorientering följer anställda 

den homogena och organisatoriskt baserade identiteten (Fleming & Sturdy, 2009). Måltavlan 

för normativ kontroll är således anställdas föreställningar, tolkningar och uppfattningar för att 

indirekt styra deras beteende (Kärreman & Rennstam, 2019). Tanken är att forma de 

anställdas tankar och förståelse på ett visst sätt som gör att de i förlängningen utgör ett sätt att 

vara i linje med organisationens bästa.  

 

En metod för att skapa en delad värderingsorientering bland anställda som tillämpas inom 

normativ styrning är rekrytering (Kärreman & Rennstam, 2019). Det innebär att i 

rekryteringsprocesser selektera utifrån potentiella medarbetares egen identitet och personliga 

värden med mål att vara förenliga med organisationens kärnvärden (Ottosson & Parment, 

2013; Collin & Porras, 1996). Således utnyttjas matchningsmodellen där sökandet efter den 

mest kvalificerade kandidaten kompletteras med kravprofil med andra egenskaper än 

erfarenhet, så som personlighet, ambitioner, värderingar och mål (Kärreman & Rennstam, 

2019). Att dessa egenskaper ska matchas i förhållande till organisationens värderingar, 

attityder och normer väger tungt i urvalet av kandidater. Vanligtvis läggs även stor omsorg på 

att presentera företaget för kandidaten i syfte att hitta individer som är välvilliga till 

organisationens normer och identifierar sig med dem. Selekteringen i rekryteringsprocessen 

skapar och bibehåller i sin tur, enligt Collin och Porras (1996), en stark organisationsidentitet.  
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Ytterligare ett tillvägagångssätt för att skapa normativ kontroll är genom socialisering, vilket 

innebär att medvetet skapa processer för att introducera anställda till organisationens normer 

och värderingar (Kärreman & Rennstam, 2019). Dessa socialiseringstaktiker fokuserar oftast 

på de som främst är medgörliga att kontrolleras, därigenom nykomlingar eller medlemmar 

som ändrat roller inom organisationen. Då tillträde i ett nytt sammanhang påverkar känslan av 

kontroll kan organisationen styra medlemmarna genom att introducera och tillhandahålla nya 

identiteter (Nair, 2010). 

Socialiseringen koncentrerar sig på att skapa en värdegemenskap genom att forma, närmare 

bestämt uppfostra, organisationsmedlemmarna (Kärreman & Rennstam, 2019). Processen 

innebär att individen förvärvar den kunskap, attityd och beteende som krävs för deltagande 

som organisationsmedlem (Nair, 2010). Detta görs bland annat genom att introducera till 

företagets värderingar med funktion att vägleda och ge förhållningssätt i olika sammanhang 

(Bang, 1999). Värderingar ger således ett ramverk vid handlingsalternativ i situationer som 

rör motstridiga intressen och kan fungera som system för beslutsfattande. Ett exempel kan 

visa sig när en individ står i valet mellan olika handlingsmotiv och därigenom tvingas välja 

mellan “tjäna så mycket pengar som möjligt” alternativt “absolut ärlighet i affärer”. Om 

individen har kunskap om att företaget sätter god affärsmoral i första rummet kommer 

problemet därmed hanteras med stöd i värderingarna. Anställda behöver genom 

socialiseringsprocessen därför ständigt påminnas om att organisationens värderingar ligger till 

grund i samtliga processer och beslutsfattande som tas (Lencioni, 2002).  

Påminnelserna om värderingarna i socialiseringsprocessen utförs vanligtvis genom 

introduktionskurser, exempelvis föredrag från företrädare från organisationen, för att anställda 

ska lära sig förstå och tillämpa företagets värderingar (Kärreman & Rennstam, 2019). Detta 

sker även genom formella praktiker som utvärdering där anställda bedöms, inte enbart utifrån 

dess färdigheter och erfarenheter, utan även utifrån dess passform till företagets värderingar. 

Precis som Lencioni (2002) beskriver kan värderingar således förstås som mer än bara ord, 

där de tillämpas som ett verktyg vid belöning och bestraffning av medlemmarna. Värderingar 

utgör på så vis en viktig grund och ett sätt att styra beslut och beteende i organisationen som 

med tiden tas förgivet och uppfattas som mindre synlig styrning (Flamholtz, 2001; Alvesson 

& Sveningsson, 2019) och ett medel för att legitimera social kontroll (Alvesson & Willmott, 

2002). 
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Merparten av medlemmarnas socialisation sker dock inte vid avsedda tillfällen utan är en 

ständig process av informella praktiker under vanlig arbetstid genom interaktion kollegor 

emellan (Kärreman & Rennstam, 2019). I regel sker socialiseringen genom medlemmarnas 

egna och andras misstag och missförstånd, vilket ger en indikation på vad som gäller och 

förväntas i givna situationer. Kärreman och Rennstam (2019) menar även att “[...] imitation 

av och instruktioner av signifikanta andra, som chefer och nära medarbetare, är viktiga sätt 

för att införliva en levande förståelse för organisationens normer” (s. 157). Medlemmarna lär 

sig på så vis, genom socialiseringsprocessen, uttalade och outtalade koder som reglerar deras 

vardagliga arbete (Kärreman & Rennstam, 2019). Socialisering tillsammans med rekrytering 

utgör således verktyg för att skapa en homogen värde- och normgemenskap. Viktigt att ha i 

åtanke gällande den normativa kontrollen är den starka drivkraft som individens önskan att 

smälta in i ett kollektiv utgör. När en värde- och normgemenskap efterlevs spelar skam och 

andra sociala markeringsformer en kraftfull roll (Kärreman & Rennstam, 2019).  

2.4.2 Kontroll kollegor emellan 

En liknande form av kontroll, som den ovan nämnda vardagliga interaktionen kollegor 

emellan, är den informella form som Loughry och Tosi (2008) benämner “peer-control” i sin 

empiriska studie. Författarna menar att även om den är utbredd i organisationer finns 

fortfarande otillräcklig organisationslitteratur om detta organisatoriska kontrollsystem. Denna 

organisationskontroll riktar fokus mot team och självstyrande grupper med betoning på 

interpersonellt inflytande och samordning för att leda och motivera arbete i organisationer 

(Loughry, 2010). Kontroll kollegor emellan verkar mellan arbetare inom samma 

organisationsnivå eller organisationsfält och sanktionerna har till viss del visat sig ge 

meningsfull påverkan på arbetarna. Denna organisationskontroll kollegor emellan inrymmer 

både direkta och indirekta former som Loughry och Tosi (2008) menar har olika 

utgångspunkter.  

Den direkta formen inbegriper noteringar och märkbara responser på kollegors beteende av 

rak och öppen karaktär (Loughry & Tosi, 2008). Detta kan visa sig i att kollegor korrigerar 

andras misstag, noterar oärliga beteenden eller uppmuntrar lyckade prestationer, vilket således 

skapar en tät och öppen länk kollegor emellan. Den direkta kontrollen kollegor emellan kan 

därmed utgöra ett substitut till den annars ledningsövervakande kontrollen i organisationer. 

Sålunda kan kontrollen minska känslan att bli granskad som annars kan uppkomma vid 

ledningens övervakning och istället resultera i en ökad inre motivation i arbetet.  
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Den indirekta kontrollen kollegor emellan inbegriper snarare omärkbara responser av kollegor 

genom skvaller och undvikande (Loughry & Tosi, 2008). Således är den individ som blir 

föremål för denna form av kontroll ofta ovetandes att denna är måltavlan som kontrollen 

riktats mot. Loughry och Tosi (2008) konstaterar i sin empiriska studie att den indirekta 

kontrollen därmed inte utgör en lika användbar kontrollmekanism i organisationer då detta 

beteende inte ligger i organisationens främsta intresse. 

2.4.3 Neo-normativ kontroll 

Ett parallellspår till den normativa kontrollen är den neo-normativa kontrollen som enligt 

Kärreman och Rennstam (2019) riktar fokus mot att “styra genom att avleda 

uppmärksamheten från att det finns en styrning” (s. 158). Genom att uppmuntra anställda att 

vara sig själva och öppet få uttrycka sina intressen eller livsstilar skapas en distraktion från 

ledningens mer traditionella kontrollformer, däribland lön eller resultatstyrning (Kärreman & 

Rennstam, 2019). Den neo-normativa kontrollen framhäver således, enligt Fleming och 

Sturdys (2009) empiriska studie, mångfald, skillnad och diskretion genom frihet av identitet 

och känslomässiga uttryck snarare än en standardisering av de anställda.  

Uppmuntran att vara sig själv på arbetsplatsen har potential att vara befriande, särskilt för dem 

vars identitet tidigare tystats, men det representerar även en form av kontroll (Fleming & 

Sturdy, 2009). Utöver att det döljer andra former av kontroll kan en inkludering av anställdas 

privata egenskaper även användas som strategiska resurser. Genom att fånga arbetarnas 

personliga, känslomässiga och sociala färdigheter kan dessa egenskaper användas för 

emotionellt arbete för att i sin tur höja skickligheten på exempelvis ett servicearbete (Fleming 

& Sturdy, 2011). Det sociala stödet, att få uttrycka sitt autentiska jag som anställd, skapar 

även en tro att personen spelar roll för organisationen vilket i sin tur främjar en känsla av 

tillhörighet, delat kamratskap och lojalitet till organisationen.  

För att påverka de anställdas identiteter, i enighet med den neo-normativa kontrollen, visar 

Fleming och Sturdys (2009) empiriska studie att unga vuxna med kort arbetslivserfarenhet 

ofta rekryteras. Detta för att lättare stimulera en organisationskultur då de anses vara mer 

benägna att vara uttrycksfulla och lekfulla, även med sina identiteter. Neo-normativa 

kontrollen kan även visas genom att det finns tydliga gränser för bredden av individualitet 

som en organisation kan tolerera (Fleming & Sturdy, 2011). Identitetsregleringen har 

påbörjats redan vid tidig ålder där samhällets normer skapat arbetsgivarvänliga identiteter som 

vanligtvis agerar begränsat till dessa (Fleming & Sturdy, 2009). Dessutom kan synliggörandet 
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av privata identiteter ses som en självreglerande form av kontroll. Det innebär att individuella 

framgångar och misslyckanden tillskrivs individen själv, där resursen eller problemet anses 

ligga i den personens egna värderingar, personlighet eller identitet snarare än tillräckligt eller 

otillräckligt engagemang för företaget.  

Den neo-normativa kontrollen betonar, enligt Fleming och Sturdy (2009), även vikten av att 

ha roligt på arbetet. För att ge uttryck åt den lekfulla dynamiken på arbetsplatsen kan 

organisationer uppmana anställda att engagera sig i organiserade tillställningar i anslutning till 

arbetet och på så vis även försvara en festlig atmosfär (Fleming & Sturdy, 2009; Fleming & 

Sturdy, 2011). Fleming och Sturdy (2009) upplyste i sin empiriska studie att oavsett hur den 

anställdes privatliv såg ut, med familjeåtaganden eller dylikt, förväntades samma deltagande 

vid organisationens tillställningar. Anställda bör således uttrycka den inre önskan att vara 

lekfull och nyfiken, därmed sitt fullständiga jag, vilket i sin tur minskar distinktionen som 

traditionellt separerar hem och arbete (Fleming & Sturdy, 2009; Fleming & Sturdy, 2011; 

Kärreman & Rennstam, 2019). Den lekfulla atmosfären verkar kontrollerande då den utöver 

att dölja traditionella styrformer även kan skapa en distraktion av medarbetarnas 

uppmärksamhet från det mindre roliga arbetet och eventuella enformiga arbetsuppgifter 

(Kärreman & Rennstam, 2019; Fleming & Sturdy, 2009).  

2.4.4 Identitetsreglering 

Identitet har blivit ett allt viktigare element av kontroll i organisationer (Alvesson, 2015), 

framförallt i kunskapsintensiva företag där identiteten är flytande och närmare kopplad till 

självkänslan (Nair, 2010). För att styra anställdas “[...] identitetskänsla arbetar företag för att 

göra den egna organisationen till ett identifikationsföremål för medlemmarna; man vill skapa 

överensstämmelse mellan de värden som organisationen står för och dess medlemmars 

självbild” (Kärreman & Rennstam, 2019, s. 158). För att främja en stark identifikation hos 

medlemmarna gentemot organisationen, precis som inom den normativa kontrollen, kan 

styrningen komma till uttryck genom aktiviteter med försök att styra de anställdas insidor, 

som tankar och uppfattningar (Alvesson, 2015; Nair, 2010; Alvesson & Willmott, 2002).  

 

Identitetsstyrande aktiviteter kan skapa konsensus om värderingar och normer bland 

organisationsmedlemmarna, vilket upprätthåller ett kontrollsystem som medlemmarna 

investerar i för att etablera en stark identifiering med organisationen (Nair, 2010). 

Aktiviteterna som kommer presenteras, med relevans till studiens syfte, är positionering av 
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egenskap, definieras med hänvisning till andra, tillskrivas utifrån sociala kategorier, moral 

och värderingar, tydliga spelregler, positiv laddad vokabulär och autokommunikation.  

Positionering av egenskap innebär att organisationen definierar anställda direkt och vad som 

skiljer denna från andra, vilket vanligtvis utförs genom formella förfaranden som utvärdering 

(Alvesson & Willmott, 2002). Egenskaperna som positioneras föreslår förväntningar på de 

människor som upptar det sociala utrymme som definieras för dem. En person, och även 

grupp, kan likaså definieras direkt med hänvisning till specifika andras egenskaper. Detta 

genomförs genom att implicit kommunicera vilka egenskaper som är betydande och 

önskvärda attribut hos organisationsmedlemmarna.  

Vidare menar Alvesson och Willmott (2002) att reglering av identiteter kan inträffa genom att 

tillskriva individer utifrån sociala kategorier. Strategin utgår från sociala relationer där målet 

är att skapa känslor av tillhörighet och gemenskap. Genom att syfta till arbetsplatsen med 

hjälp av begreppet “familj” kan det resultera i en kollektivistisk ansträngning för att ge 

känslomässig tillfredsställelse. Att gruppera inom metaforen team eller familj stimulerar 

anknytning och tillhörighet till organisationen, vilket i sin tur skapar en större benägenhet att 

identifiera sig som medlemmar i denna (Nair, 2010). Således finns bättre förutsättningar för 

att få organisationen att bli en del av de anställdas självkoncept där det sociala medlemskapet 

i bolagsfamiljen är en viktig källa till anställdas självförståelse, självövervakning och den 

identitet som presenteras för andra. 

Genom att förklara moral och värderingar samt erhålla tydliga spelregler i organisationen 

skapas handlingsorienteringar som etablerar referenspunkter att utgå ifrån (Alvesson & 

Willmott, 2002). Dessa anger vad som är viktigt samt lämpligt och orienterar den anställde i 

en specifik riktning som anses gynnsam av organisationen. Dessa värderingar och normer 

etablerar det naturliga sättet att göra saker i ett visst sammanhang och uppmuntrar de anställda 

agera därefter. Organisationer kan även etablera koder som gör att anställda i sin tur är 

vaksamma till ledtrådar i riktning mot dessa. När anställda agerar utefter dessa koder kan 

identiteter, som följsamt kan verka i arbetssammanhanget, utvecklas.  

Organisationen kan vidare, enligt Kärreman och Rennstam (2019), framställa en viss positiv 

laddad vokabulär som betydande i organisationen. För att skapa förståelse för meningen med 

sitt arbete och etablera referenspunkter till vad som anses naturligt att göra, främjas och 

beröms anställda utifrån ett särskilt ordförråd med ideal och berättelser (Alvesson & Willmott, 
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2002). Om organisationen exempelvis framhåller vikten av att vara en “teamplayer” är tanken 

att anställda ser sig som individer som ställer upp för sina kollegor (Kärreman & Rennstam, 

2019). Sistnämnda identitetsreglerande aktivitet är autokommunikation som enligt Nair (2010) 

innebär att organisationer sänder meddelanden till sina egna medlemmar genom reklam, 

intern kommunikation eller andra marknadsföringsstrategier. Detta projicerar en bild av 

organisationen utåt men ger även stöd till att forma hur medlemmarna ser sig själva.  

Dessa aktiviteter kan utöva viss verkan som direkt styrning av anställdas identiteter, där dessa 

former i praktiken förekommer samtidigt och kan motsäga eller förstärka varandra (Alvesson 

& Willmott, 2002). Således hävdar författarna att den organisatoriska regleringen av 

identiteter är en osäker och ofta ifrågasatt process. En annan viktig poäng som understryks är 

att människor är autonoma och därmed självständiga individer, vilket emellertid gör det naivt 

att anta att identiteter kan drivas i valfri riktning utan tröghet, motstånd eller oavsiktliga 

konsekvenser. Detta innebär att processen för identitetsreglering är problematisk, där 

individer är mer eller mindre mottagliga till försöken av kontroll. Författarna är även tydliga 

med att poängtera att arbetsplatsen inte nödvändigtvis utgör den mest inflytelserika 

institutionen för identitetsarbetet utan påverkas av flertalet sammanhang individen befinner 

sig i. Vidare konsekvens för identitetsreglering behandlas i kommande avsnitt. 

2.4.5 Identitetsregleringens verkan 

För att vidga förståelsen för identitetsregleringens effekter kan Alvesson och Spicer (2016; 

2018) samt Nair (2010) bidra med nyanserade perspektiv. Alvesson och Spicer (2018) menar 

att gemensamma regler som styr individers kompass hur de ska tänka, känna, säga och göra 

har en paradoxal verkan. Författarna förklarar därigenom att det finns både fördelar och risker 

med att använda värderingar som beslutsunderlag och ramverk för hur man ska tänka då det 

skapar likartade identiteter. Genom att följa ramverket tillkommer fördelar i form av att 

anställda kommer väl överens med andra i organisationen, vilket i sin tur kan förmedla en 

känsla av sammanhållning samt underlätta för individer att hitta sin plats i arbetet. 

Däremot kan konsekvenser uppkomma när ledningen arbetar för att forma sina anställdas sätt 

att tänka, då det kan resultera i att ingen vågar ifrågasätta, tänka utanför de givna ramarna 

eller reflektera över dominerande tillvägagångssätt (Alvesson & Spicer, 2016). Detta kan leda 

till att organisationen drabbas av en enkelspårighet i sitt sätt att tänka där invanda regler, 

normer, rutiner, tankesätt och förväntningar tas för givna (Nair, 2010). De anställda 

konstruerar därmed en frånvaro av reflexivitet och förmåga att ifrågasätta antaganden som 
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präglar ens företag och fixerar sig istället vid att leva upp till exempelvis en policy, oavsett 

om den är värdelös eller meningsfull (Alvesson & Spicer, 2018). Organisationen kan på så vis 

bli mindre flexibel då invanda uppfattningar hålls fast vid (Nair, 2010). Alvesson och Spicer 

(2018) benämner fenomenet som funktionell dumhet, vilket författarna menar kan undvikas 

genom att skapa rutiner för ett aktivt ifrågasättande. 

2.4.6 Där teori och tidigare forskning möter analys 

Teori och tidigare forskning har som mål att gemensamt utgöra ett analytiskt verktyg för att 

utreda hur värderingar i ett företag styr anställdas identiteter. Intentionen är att kunna 

redogöra för olika mönster i det empiriska materialet vilket kommer exemplifieras utifrån 

begreppen värderingar som begrepp, självidentitet, organisationsidentitet, normativ kontroll, 

kontroll kollegor emellan, neo-normativ kontroll samt identitetsreglering som behandlats 

ovan. Detta med förhoppning att kunna bidra med utveckling till forskningen av identitet i ett 

värderingsstyrt företag.  

3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs det vetenskapliga tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsatsens 

uppbyggnad med syfte att öka studiens tillförlitlighet genom en redogörelse av de val och 

genomföranden som verkställts. Avsnittets första del presenterar uppsatsens val av kvalitativ 

metod och dess lämplighet för den undersökning som genomförts. Detta tillsammans med en 

presentation av det abduktiva arbetssätt, utifrån en förekommande växling mellan teori och 

empiri, som studien grundar sig på. Avsnittets andra del beskriver datainsamlingen, med 

utgångspunkt i ett specifikt företag, och tillvägagångssätt när det empiriska materialet 

arbetades fram. Slutligen redogörs studiens analys och kodning av materialet samt de etiska 

överväganden som tagits i beaktning med utgångspunkt i de fyra forskningsetiska principerna. 

3.1 Kvalitativ ansats med abduktiv karaktär 
Studiens intresse är att utifrån en kvalitativ ansats bygga en kontextuell förståelse kring 

värderingar som fenomen med dess betoning på hur de förstås och uttrycks av anställda och 

därmed kan bidra med en kontrollerande verkan. I studien utgör den kvalitativa forskningens 

öppna och mångtydiga empiri en central del för att undersöka mänskligt beteende och 
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därigenom förstå värderingar som sociala företeelser (Cheng, 2016). Likt hur Alvesson och 

Sköldberg (2017) och Ryen (2004) beskriver kvalitativ forskning kommer denna studie rikta 

fokus på värderingar i deras naturliga miljö och försöka göra dem begripliga utifrån den 

mening människor ger dem. För att skapa en djupare förståelse för fenomenet värderingar 

utifrån studieobjektens perspektiv lämpar sig kvalitativ forskning därför bäst som ansats 

(Alvesson & Sköldberg, 2017).  

Valet av ett enskilt fall, ett specifikt företags värderingar, kan motiveras med en abduktiv 

karaktär då ansatsen sammanfaller vid flertalet fallstudiebaserade undersökningar (Alvesson 

& Sköldberg, 2017). Det abduktiva arbetssättet framhäver betoningen av att empiri och teori 

alternerar, vilket betyder att studiens empiriska tillämpningsområde successivt utvecklades 

samtidigt som teorin förädlades i skenet av varandra. Analysen utifrån resultatet av den 

empiriska undersökningen har således kombinerats med teori och tidigare forskning för att 

upptäcka mönster som därigenom ska ge en vidare förståelse av värderingar. 

Studien tog avstamp i litteraturgranskning av lämpliga teorier och tidigare forskning av 

ämnesområdet för att bilda en förförståelse för fortsatta arbete. Denna förståelse utgjorde på 

så sätt en grund till insamling av empiri genom framställning av underlag till intervjufrågor 

och en utgångspunkt till lämpligt utdrag av textmaterial från företagets hemsida. Processen 

möjliggjorde en jämförelse mellan den insamlade empirin och utvalda teorier för att se dess 

samband och tillämplighet. Det var av vikt att i ett tidigt stadium genomföra insamling av 

empirin, vilket möjliggjorde utökning och korrigering av tidigare insamlad teori och tidigare 

forskning samtidigt som detta tillät genomförandet av kompletterande intervjufrågor i ett 

senare skede. Således gav den abduktiva ansatsen möjlighet att ständigt alternera teori och 

empiri genom ett reflekterande arbetssätt av det sammantagna materialet. 

3.2 Fallstudie 
Studien baseras på en fallstudie med utgångspunkt i att undersöka ett specifikt företags 

värderingar, vilket beskrivs av Merriam (1994) som ett sätt att ”visa på egenskaper hos den 

klass av företeelser som fallet är exempel på” (s. 25). Fallstudien av kvalitativ art 

möjliggjorde att systematiskt studera fenomenet värderingar på ett djupgående och detaljerat 

sätt i ett specifikt företag med förmåga att hantera olika typer av empiriska material, som 

studiens valda metoder intervju och textmaterial. Kvalitativa data i fallstudien frambringade 

detaljerade beskrivningar av människor, samspel och observerade beteenden av direkta citat 
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genom intervjuer och textmaterial utifrån olika individers erfarenheter, åsikter och attityder. 

Därigenom bidrog valet av fallstudie till att få ett rikhaltigt utdrag ur den empiriska 

verkligheten med egenskap att kunna utveckla generella teoretiska resonemang av den sociala 

struktur som studeras snarare än statistiska generaliseringar. En utförligare beskrivning av det 

utvalda företaget inom rekryterings- och bemanningsbranschen som studien baseras på 

presenteras närmare i avsnitt 4.1 Presentation av Företag X.  

3.3 Semistrukturerade intervjuer 
För att underlätta kommande kvalitativa analys av det insamlade materialet var djupgående 

intervjuer som datainsamlingsmetod gynnsam, vilket även förstärks av Lindgren (2004). 

Studien riktade fokus på att förstå sociala företeelser och därigenom individers erfarenheter, 

uppfattningar och beteenden av det, vilket styrker den funktionalitet som intervju utgör som 

metod (Cheng, 2016). De kvalitativa intervjuerna kunde således undersöka hur värderingar 

verkställs i praktiken samt fånga de anställdas förståelse av dem. För att kunna beröra centrala 

områden för studien, och samtidigt upptäcka nya, var intervjuerna av semistrukturerad 

karaktär. Genom dess öppenhet och flexibla process, i form av möjlighet att ställa följdfrågor 

samt nya frågor, kunde studien vid intervjutillfället anta nya riktningar (Bryman, 2018).  

3.3.1 Urval 

För att besvara studiens frågeställning selekterades respondenter utifrån ett målstyrt urval via 

det sociala nätverket LinkedIn. Respondenterna valdes utefter deras egenskap som anställd i 

det utvalda företaget för att erhålla en bred bild av erfarenheter och upplevelser av dess 

värderingar. Urvalet av respondenter betonade medarbetarperspektivet, då de utgör föremål 

för den kontroll som studien ämnade undersöka. Därigenom intervjuades två respondenter 

utifrån ledningsperspektivet, med yrkesroller som specialist och mellanchef, samt åtta 

respondenter från medarbetarperspektivet, med yrkesroller som bemanningskoordinator, 

säljare och rekryteringsassistent. Respondenterna har varierande arbetsomfattningar av del- 

och heltidstjänst och en jämn könsfördelning. Således säkerställde studiens urval att 

ledningsperspektivet kunde bidra med ökad kunskap om den strategiska tillämpningen av 

värderingarna på företaget medan medarbetarperspektivet kunde tillföra hur värderingarna 

förstods och uttrycktes utifrån deras egenskap som anställd. Genom valet att intervjua 

individer från samma företag undersöktes de variationer och likheter som fanns hos 

respondenterna emellan. 
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3.3.2 Intervjuguide 

För att garantera att de centrala delarna för studien berördes användes intervjuguider vid 

datainsamlingen (Bryman, 2018). För att belysa respondenternas skilda perspektiv krävdes 

olika intervjufrågor och därmed differentierade upplägg. Intervjufrågorna gentemot 

ledningsperspektivet fokuserade på hur värderingarna tillämpades i företaget medan 

intervjufrågorna till medarbetarna istället koncentrerades till hur värderingarna uppfattades 

och kom till uttryck. Samtliga intervjuguider var ändock rangordnade efter de mest aktuella 

temana för att säkerställa att dessa behandlades vid intervjutillfället (Bryman, 2018). 

Gemensamma teman för intervjuguiderna var yrkesroll på företaget, organisationsidentitet 

och företagets värderingar där ledningsperspektivets intervjuguide även kompletterades med 

praktisk tillämpning och medarbetare. Dessa lades som grund för att bidra med en naturlig 

ordningsföljd men kom att släppas på utefter vad respondenterna berörde för ämne för att 

bibehålla flexibiliteten. Däremot var det av vikt att inte undgå frågor som ämnade besvaras för 

att verkligen mäta det som avsågs. För att minska påverkan av respondenternas svar 

utformades intervjufrågorna i guiden som öppna och utan ledande riktning. 

3.3.3 Intervjusituation 

Studien inleddes med ett fysiskt möte på arbetsplatsen med en av respondenterna från 

ledningsperspektivet. Valet av plats bestämdes utifrån respondentens egna preferenser för att 

underlätta individens deltagande. Däremot utfördes resterande intervjuer via programvaran 

Zoom med hänsyn till den rådande coronapandemins förändrade omständigheter. Detta för att 

inte exponera studiens respondenter för vidare hälsorisker.  

Programvaran Zoom valdes för att inte mista verbala ledtrådar då denna tillåter 

kommunikation via ljud och video och kräver samtidigt inte ytterligare inspelningsverktyg. 

För att övervinna potentiella tekniska problem med virtuella intervjuer gavs respondenterna 

rekommendationer att förbereda nedladdning av programvaran, ladda den elektroniska 

utrustning som skulle användas, säkerställa internetuppkopplingen samt välja en lämplig 

intervjuplats utan distraktioner (Cheng, 2016; Seitz, 2016).  

Trots en avsaknad av fysisk intervju innebär det inte nödvändigtvis att det skapar hinder som 

påverkar forskningen negativt (Cheng, 2016). Det har snarare visats att det inte finns några 

signifikanta skillnader mellan fysiska intervjuer och virtuella intervjuer med videofunktion 

och anses därmed som en pålitlig kvalitativ metod (Cheng, 2016). Lo Iacono et al. (2016) 
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instämmer med Seitz (2016) att deltagare kan anses mer benägna att öppna upp sig vid 

kommunikation via internet då respondenterna känner sig mindre nervösa och pressade 

jämfört med fysiska intervjuer. De virtuella intervjuerna i studien kunde således medföra en 

godtagbar motsvarighet till fysiska intervjuer.  

Det visade sig fördelaktigt att våra respondenter var unga vuxna och till synes bekanta med 

internetbaserade kommunikationskanaler (Lo Iacono et al., 2016). Respondenterna var 

mestadels vana vid detta interaktionssätt, vilket troligtvis främjade förtroendet mellan parterna 

trots utebliven fysisk ögonkontakt. För att skapa ytterligare förtroende gavs respondenterna 

valmöjlighet till användningen av videofunktion, vilket ändock resulterade i att samtliga valde 

detta. Samtliga respondenter som utförde intervjun via Zoom valde även att genomföra den i 

sitt hem, vilket minskade de logistiska frågorna kring lämplig intervjuplats. När deltagarna 

tillåts välja plats för intervju i privata utrymmen menar Cheng (2016) att situationen blir mer 

avslappnad och maximerar därmed sekretess och konfidentialitet, vilket med förhoppning gett 

fördelaktigt utfall för studiens resultat. 

Intervjuerna på 40–50 minuter vardera har dokumenterats via ljudupptagning på Zoom för att 

i ett senare skede kunnat transkriberas så pass levande som möjligt (Bryman, 2018). För att 

möjliggöra en detaljerad analys av det insamlade materialet var det av stor vikt att 

respondenternas speciella fraser och uttryck inte gick förlorade. Inspelningen av 

intervjutillfällena minskade även den mänskliga faktorn att inte minnas hur intervjun 

utspelade sig och gav samtidigt möjlighet att fokusera på att vara lyhörda till svaren som gavs 

under intervjun. Kontexten för intervjuerna har varit en lugn och ostörd miljö, dels för att 

säkerställa funktionen med ljudupptagningen, men även för att respondenten inte skulle 

behöva tänka på vem som hörde svaren.  

3.4 Textanalys 
Som komplement till ledningsperspektivets intervjuer har textmaterial inhämtats från det 

utvalda företagets hemsida. Genom att kombinera metoderna intervju och textanalys menar 

Lindgren (2014) att fokus riktas mot hur fenomen, i detta fall värderingar, framställs i tal och 

skrift samt hur dessa definieras i relation till varandra. Textmaterialet gav även möjlighet att 

belysa viktiga aspekter av det som bygger upp anställdas föreställningar om värderingar och 

därigenom undersöka hur det bidrog till att skapa och upprätthålla identiteter inom företaget. 
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Textmaterialet utgick från officiella material som publicerats på det undersökta företagets 

hemsida, närmare bestämt interna rekryteringsannonser och information om företaget under 

fliken “Om oss”. Således ämnade studien belysa den externa framställningen av företagets 

värderingar, där dessa utgjorde ett stöd vid inhämtning av väsentligt material. Värderingarna 

blev således en vägledande bild för vad som upptäcktes i urvalet av textmaterialet.  

3.5 Materialbeskrivning 
Materialet som skapats utifrån datainsamlingsmetoderna bestod av 102 sidor transkriberad 

intervjutext samt 14 sidor insamlade rådata av textmaterial. Intervjumaterialet från den fysiska 

intervjun, till skillnad från de virtuella med videofunktion, har skapats i nära anslutning till 

intervjutillfället för att ge så deskriptiv beskrivning som möjligt till transkriberingen. Samtliga 

transkriberingar har varit ordagranna för att inte gå miste om vad och hur respondenterna 

talade om ämnet (Bryman, 2018). För att underlätta analysen har bland annat betoningar på 

ord, skratt och pauser markerats med parenteser, kursivt eller fetstil. Vidare har kontexten, 

som observerades under intervjun men inte uttrycktes i ord, förstärkts med kommentarer i 

transkriberingsarbetet.  

3.6 Kvalitativ innehållsanalys 
Studiens insamlade material analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjumaterialet har bearbetats med utgångspunkt i att identifiera mönster inom och mellan 

respondenter och kartlägga deskriptiva relationer (David & Sutton, 2016; Lindgren, 2014). 

Rådata som inhämtats från företagets hemsida har också fokuserat på ovanstående aspekter, 

men även analyserats utifrån sitt sammanhang och syfte med ambition att uppnå en fullständig 

förståelse för kontexten. För att bearbeta det empiriska materialet har kodningen utgått från 

studiens teori och tidigare forskning och sorterats därefter. Samtidigt har det empiriska 

materialet till viss del även tillåtits styra studiens resultat där teori och tidigare forskning 

korrigerats därefter.   

För att bemöta utmaningar som fragmentisering där textstycken tas ur sitt sammanhang har 

större delen av det empiriska materialet kodats, i enighet med Bryman (2018), för att sedan 

placeras i tillhörande kategorier och teman. Vid behov har dessa kategorier och teman utökats 

med stöd i nya perspektiv av teori och tidigare forskning. Samtliga koder under respektive 

kategori och tema kunde därmed härledas tillbaka till ett större sammanhang och således 
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reducera risken att tas ur sin kontext. Då merparten av studiens empiriska material kodats 

minskade risken att teori och tidigare forskning fått alltför stort inflytande på resultatet.  

För att stärka kodningens och analysens tillförlitlighet har arbetsprocessen utförts gemensamt 

för att således kunna diskutera, resonera och därigenom objektivt kunna presentera resultaten. 

De mest framträdande temana i den kvalitativa innehållsanalysen, kopplat till forskningens 

fokus och frågeställning, var rekryteringsprocessen, socialiseringsprocessen, inkludering av 

anställdas privata dimensioner och implementerade värderingar. 

3.7 Etiska överväganden 
För att tackla Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer tilldelades ett 

informationsbrev till studiens respondenter, som även avhandlades i muntlig form under 

intervjutillfället, för att godkänna samtyckeskravet. Informationsbrevet skickades ut två 

veckor i förväg till respondenterna för att ge möjlighet att läsa igenom det noggrant och 

således få betänketid gällande sin medverkan. För att tackla informationskravet beskrevs 

forskningens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kunde, utan närmare motivering, 

avbrytas när som helst.  

Respondenterna har behandlats med största möjliga konfidentialitet med avidentifierat 

material i rapporten så att ingen information kan föras tillbaka till individen (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta med förhoppning att minska risken att respondenten påverkas av sin pliktkänsla 

gentemot sin arbetsgivare och därmed ge en idealiserad bild av verkligheten. 

Avidentifieringen var således en strategi för att uppmuntra respondenten att besvara 

intervjufrågorna utefter egna åsikter och så sanningsenligt som möjligt.  

Eftersom interaktionen vid intervjutillfällena genomfördes via internet tillkommer ytterligare 

etiska överväganden gällande deltagarnas konfidentialitet. Utifrån att respondenterna godkänt 

sig som användare av programvaran Zoom och därigenom användarvillkoren har 

utgångspunkten varit att de haft kännedom om potentiella hot när de installerat programmet. 

För att främja medvetenheten hos respondenterna har informationsbrevet uppmuntrat till att 

läsa igenom programvarans användarvillkor och även inför intervjutillfället har 

respondenterna upplysts om att deras diskussioner online kan komma att lagras av 

programmet. För att mildra problematiken som undersökningen genererar har det skapats ett 

specifikt användarkonto hos Zoom för forskningens ändamål. I studiens slutskede kommer 
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kontot avslutas och på så vis radera information om deltagarnas medverkan. Detta skapar 

bättre förutsättningar att skydda deltagarnas anonymitet mot den ökade dataövervakning på 

internet som beskrivs i enighet med Lo Iacono et.al. (2015). För att stärka deltagarnas 

anonymitet samt det nyttjandekrav som beskrivs i informationsbrevet kommer inspelningarna 

från intervjutillfällena erhållas på en lösenordskyddad enhet. Detta i en strävan att säkra att 

endast studiens forskare och tillhörande handledare har tillgång att disponera över det 

insamlade materialet (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2018).  

Det blir däremot utmanande för studien att avidentifiera det undersökta företaget. Detta då 

begrepp som användes vid intervjuerna samt material som inhämtats från företagets hemsida 

ger möjlighet, för personer med insikt och kunskap om organisationen, att härleda 

informationen till det specifika företaget. Däremot har begreppen bevarats, med godkännande 

från respondenterna, då det ger mer för studiens ändamål än vad det exponerar företaget i sig. 

Materialet från företagets hemsida anses vara etiskt försvarbart att använda i och med dess 

officiella karaktär och grundsyfte att nå ut till allmänheten.  

3.8 Studiens tillförlitlighet 
Med mål att skapa en trovärdig bild av empirin kommer presentationerna av resultatet 

överensstämma med respondenternas olika uppfattningar av fenomenet värderingar och inte i 

linje med vår förförståelse kring forskningsämnet (Bryman, 2018). Detta genom att 

respondenternas uppfattningar kommer insamlas utifrån öppna frågor för att således stärka 

objektiviteten och minska forskareffekten. Med avsikt att studien uppfattat verkligheten på 

rätt sätt och på så vis vara trovärdig kommer resultatet, om önskas, rapporteras till de personer 

som deltagit i undersökningen. För att stärka studiens pålitlighet ytterligare kommer 

metodkapitlet säkerställa en fullständig och detaljerad redogörelse av forskningsprocessens 

samtliga delar. Respektive avsnitt i processen har även granskats och bedömts av 

kurskamrater samt handledare under kursens handledningsseminarium. Avsnitten har därefter 

reviderats med hänseende till den respons som överlämnats.  

Utifrån den sociala verklighet som studerats, genom en fallstudie, begränsas urvalet och 

försvårar generaliserbarheten av studiens resultat till andra sociala miljöer och sammanhang 

(Svensson & Ahrne, 2017; May, 2013). Resultatet är således bundet till kontexten med syfte 

att skapa en djupare förståelse för värderingar, hur de praktiseras samt uppfattningen av dem 

utifrån den sociala miljön som studerats (Bryman, 2018). Studien eftersträvade därmed att 
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relatera resultatet till teorier och begrepp för att därigenom skapa en teoretisk generalisering 

(Svensson & Ahrne, 2017). Det innebär att den teori och tidigare forskning som tillämpats i 

studien verkställts för att förstå värderingar som kontroll av medarbetares identiteter.  

4. Resultat och analys 
Inledningsvis ger detta kapitel en presentation av fallstudiens utvalda företag utifrån inhämtad 

information från deras hemsida. Detta för att tydliggöra vilka utgångspunkter som legat till 

grund för studiens resultat. Vidare följer en underrubrik, utifrån den insamlade empirin, som 

presenterar det studerade företagets mest framträdande värdeord då dessa genomsyrar större 

delen av kapitlet. Följaktligen presenteras resterande resultat med utgångspunkt i det 

insamlade empiriska materialet som alterneras med analytiska resonemang med stöd i teori 

och tidigare forskning. För att kunna illustrera hur värderingar bidrar till kontroll av 

medarbetares självbilder utgår studien från ett bredare perspektiv med diverse aktiviteter som 

kan komma att ge effekter på det. Kapitlet är på så sätt uppdelat i fyra huvudavsnitt, 

frånräknat presentationen av företaget och deras värdeord, med de mest framträdande temana 

utifrån kodningen. Huvudavsnitten som presenteras är rekryteringsprocessen, 

socialiseringsprocessen, inkludering av anställdas privata dimensioner och implementerade 

värderingar. 

Det föreligger relevans att upplysa om citaten som presenteras i kapitlet, vilka genomgått 

mindre korrigeringar utan att förändra dess innebörd. Detta för att kunna presentera citaten i 

mer städad form snarare än utifrån de ordagranna transkriberingarna. Motiveringen till 

korrigeringarna var att främja grammatik och läsbarhet med betoning på att framhålla vad 

respondenterna sade och dess innebörd snarare än exakt hur det uttrycktes.  

4.1 Presentation av Företag X 
Studien inriktar sig på ett svenskt väletablerat företag inom rekryterings- och 

bemanningsbranschen och kommer hädanefter benämnas Företag X till följd av att uppnå så 

hög anonymitet som möjligt. Företagets affärsidé bygger på att rekrytera och hyra ut deras 

marknadssegment inriktad på den nya generationen, såväl studenter som akademiker i början 

av deras karriärer. Studien ämnar undersöka ett kunskapsintensivt tjänsteföretag då Nair 
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(2010) menar att identitetsreglering är mer uttalat inom dessa. Detta för att tydligare urskilja 

aktiviteter som påverkar medarbetares självbilder i en viss riktning. Vidare valdes Företag X 

med anledning av deras omtalade rykte inom branschen, med en vedertagen intern 

värderingsstyrning i organisationen. De betonar vikten av att hitta rätt medarbetare och skapa 

en arbetsplats där den avgörande faktorn att ha roligt lett till goda resultat, vilket i sin tur kan 

vara en anledning till deras upprepade vinster i högst medarbetarengagemang inom service- 

och tjänsteföretag. För att rikta fokus på Företag X värderingar och dess eventuella styrning 

av de anställdas identiteter kommer studien därmed avgränsas till de anställda som arbetar 

internt på företaget snarare än deras konsulter på andra arbetsplatser. 

4.1.1 Beat yesterday, Show heart och Share energy 

I det empiriska materialet framkommer att Företag X omfattas av flertalet värderingar som ger 

riktmärke för hur de anställda bör vara på arbetsplatsen. Däremot tydliggörs, både av 

respondenterna och textmaterial från hemsidan, att företagets tre värdeord är de värderingar 

som främst präglar arbetsplatsen. Detta då samtliga respondenter frekvent talar om dessa 

värdeord, i diverse sammanhang, vilket exemplifieras av Medarbetare 6 som menar att hon 

“skulle beskriva Företag X i de värdeorden som de går ut med”. Citatet förstärks av 

företagets hemsida som skriver att “vi lever våra värderingar” i anslutning till deras 

beskrivning av de tre värdeorden. De tre framträdande värdeorden som behandlas under 

intervjuerna och textanalysen är Beat yesterday, Show heart och Share energy. Värdeordet 

Beat yesterday betonar, enligt företagets hemsida, vikten av att lära sig något nytt och slå 

gårdagens prestationer. Show heart står i sin tur, enligt hemsidan, för att bry sig om andra och 

stötta varandra medan Share energy betonar vikten av att dela energi. Dessa kommer 

genomsyra större delen av detta kapitel och kommer följaktligen, till skillnad från resterande 

värderingar i företaget, benämnas som värdeord. 

4.2 Rekryteringsprocessen 

Följande avsnitt behandlar rekrytering som ett verktyg inom den normativa kontrollen för att 

skapa en delad värderingsorientering bland anställda på Företag X. Detta med hjälp av 

underrubriken matchningsmodellen som betonar vikten av att anställdas personliga värden 

överensstämmer med företagets. Nästkommande underrubrik uppmärksammar neo-normativa 

inslag där även en ung målgrupp fungerar som ett verktyg i rekryteringsprocessen på Företag 

X. 
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4.2.1 Matchningsmodellen 

Utifrån ledningsperspektivets intervjuer framhålls att det allra viktigaste vid 

rekryteringsprocessen är att kandidaten “[...] har rätt, eller ja våra värderingar, och att det är 

någonting som man själv värderar högt” (Ledare 2). Vidare berättar Ledare 1 att som 

potentiell anställd måste individen passa med företagets värderingar, känslor och kollegor. 

Detta skulle utifrån den normativa kontrollens matchningsmodell tolkas som att kandidatens 

kvalifikationer behöver kompletteras med andra egenskaper som personlighet och 

värderingar. För att säkerställa att de potentiella medarbetarna kan identifiera sig med Företag 

X värderingar påtalar samtliga respondenter att de i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen 

kom i kontakt med värdeorden, Beat yesterday, Show heart och Share energy. Detta belyses 

av Medarbetare 6 som exemplifierar att “[...] det var på andra intervjun som jag var på i 

anställningsprocessen och då ville de att jag skulle plocka fram exempel från mitt liv där man 

någonstans levde upp till de värdeorden”. Ytterligare en exemplifiering av företagets 

selektering i rekryteringsprocessen, utifrån en möjlig anpassning till företagets tre värdeord, 

ges av en respondent i nedanstående citat.  

 
Det var väldigt viktigt för dem att jag kunde identifiera mig med deras företagskultur, kändes det som i alla 

fall, eftersom dessa frågor gav de verkligen mycket tid på och ville ha konkreta exempel så de verkligen 

kunde koppla det till dess värdeord. Det var också mycket följdfrågor så de verkligen fick de konkreta svar 

de önskade. (Medarbetare 8)  
 

Vidare är det tydligt i det empiriska materialet, utifrån intervjuerna, att värdeorden på Företag 

X faller sig naturligt för flertalet respondenter och intygas av Medarbetare 8 som “självklara 

på något sätt”. Det beror troligtvis på, enligt Ledare 1, att man fått in personer på företaget 

som tycker att värdeorden är bra och blir således något som de anställda skrivit under på och 

resterande uteblir. Medarbetarnas personliga värden är därmed förenliga med de som råder på 

företaget och främjar på så sätt bibehållandet av det Collin och Porras (1996) benämner stark 

organisationsidentitet. När medarbetare identifierar sig med organisationens värderingar, 

vilket även intygas vara verkligheten av samtliga respondenter, leder det till att anställdas 

individuella identiteter och organisationsidentiteten sammanfaller. I sin tur bidrar 

överensstämmelsen att organisationen i sig blir det som Nair (2010) påtalar en del av den 

anställdas självkoncept, vilket tydliggörs då majoriteten av respondenterna beskriver sina 

personliga egenskaper utifrån de uttalade värdeorden. Matchningen av värdeorden och hur de 

anställda beskriver sig själva exemplifieras i avsnitt 4.5.1 Organisatorisk identitet. 
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För att upprätthålla en god matchning riktar Företag X, i enighet med Kärreman och 

Rennstam (2019), fokus på att presentera en ärlig bild av företaget i syfte att hitta individer 

som är välvilliga att identifiera sig med den. Detta intygas av Ledare 1 och Ledare 2 som 

framhåller vikten av att hitta personer som passar in och trivs med värdeorden genom att 

redan från början vara ärlig och öppen med dem, vilket styrks i de nedanstående citaten.  

 
Det är ju viktigt med differentiering [...] det handlar ju inte bara om att inkludera utan även om att 

exkludera. Alltså även de som inte kommer passa in, det är ju jätteviktigt att berätta det också. Alltså vem 

passar inte in på Företag X. Vi vill ju inte ha fel. (Ledare 1) 

 

I rekryteringsprocessen, såklart pratar man om det, eller chefen pratar om det men sen så får man ju också 

frågor kopplat till värderingarna under intervjun så man där får tänka efter och ge exempel kopplat till de 

olika värderingarna under intervjun. (Ledare 2) 

 

4.2.2 Ung målgrupp 

Flertalet respondenter bekräftar även att det läggs stor vikt att presentera Företag X som ett 

“hem för young professionals” i rekryteringsprocessen. På företagets hemsida beskrivs att 

young professionals inte har något samband med ålder utan snarare är ett uttryck för att 

beskriva någon som är ny i arbetslivet. Emellertid karaktäriserar samtliga respondenter 

Företag X som ett ungt eller ungdomligt företag där rekrytering riktas mot en generell låg 

ålder. Flertal respondenter talar även om att en anställning på Företag X kan ses som en god 

start i karriären och bra skola inför framtida roller, vilket ger indikationer på att de anställda 

troligen innehar kort arbetslivserfarenhet. Citaten nedan bekräftar den enhetliga bild som ges. 

 
Vi tittar ju inte på att vi vill rekrytera en med 15 års erfarenhet utan vi tar ju folk från skolan och rekryterar 

säljare som är relativt juniora eller nyexade. Så jag tror vi skapar ett ständigt flöde av unga människor som 

vill parta. (Medarbetare 5) 

 

Det talas mycket om young professionals, att det är folk som är nya i sina karriärer [...] Och sen kan man ju 

absolut tycka att det speglar mycket vilka det är som jobbar på företaget också. Det är väldigt många som 

dels studerar på universitet och högskola men också många som har sina första, andra eller tredje jobb. 

(Medarbetare 4) 

 

Rekrytering av en yngre målgrupp, med kort arbetslivserfarenhet, kan bidra till en ökad 

kontroll av anställdas identiteter. Detta, i enighet med den neo-normativa kontrollen, då unga 
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personer anses vara mer benägna att vara uttrycksfulla och lekfulla, även med sina identiteter, 

vilket stimulerar företagets möjligheter att påverka de anställdas personligheter.  

4.3 Socialiseringsprocessen 
När anställda, framförallt nyanställda, introduceras till företags normer och värderingar sker 

detta genom en socialiseringsprocess vilket kommer behandlas i kommande avsnitt. 

Inledningsvis presenteras introduktion till nyanställda till följd av utvärdering, projicering av 

förebilder, positiv laddad vokabulär och slutligen vardaglig interaktion där samtliga ingår i 

den socialiseringsprocess som visas på Företag X. 

4.3.1 Introduktion till nyanställda 

Efter rekryteringsprocessen ingår nyanställda i ett nytt sammanhang och kan på så sätt 

tillfälligt förlora känslan av kontroll, vilket Nair (2010) menar främjar organisationens fokus 

att kontrollera och introducera identiteter genom en socialiseringsprocess. Denna process med 

grund i företagets värdeord tycks inte utgå från någon introduktionskurs på Företag X, som 

enligt Kärreman och Rennstam (2019) menar är den mest förekommande introduktionen för 

nyanställda. Detta klargörs av Medarbetare 5 genom beskrivningen att “det är inte så att du 

får gå en kurs i Beat yesterday, Show heart eller Share energy”. Introduktionen utgörs 

snarare av företagets ledare genom samtal, vilket belyses i nedanstående citat. 

 
Jag brukar prata om värderingar mycket i början för att få in tänket men efter ett tag, när jag ser att den här 

individen lever ju det här till fullo och jag ser inga problem i det här, så brukar jag inte prata om det sådär 

supermycket [...] Men i början, så man verkligen känner att man har greppat och förstått det och så. Så 

kanske de första två, tre månaderna då kanske, att fokus ligger där och sen att man kommer över till att ha 

lite andra fokus. (Ledare 2) 

 

Citatet visar att Ledare 2 säkerställer, utifrån normativ styrning, att den anställde har 

tillräckligt formade tankar och förståelse som går i linje med företagets värderingar. En 

intressant iakttagelse är att Företag X är noggranna med att följa upp värdeordens tillämpning 

i arbetet tills det är inpräntat och brukas av samtliga anställda, vilket gör dessa nästintill 

ofrånkomliga att undgå. Detta i enighet med Bang (1999) som beskriver vikten av att 

ledningen bedömer de anställda utifrån hur värderingarna efterföljs, likt ovanstående citat, och 

på så sätt ger effekt till företagets värderingar. Hur denna bedömning utifrån värderingarna 

kan förstås som nyanställd ger en respondent ett exempel på nedan. 
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Jag har tolkat det som alltså kulturen, det är väl därför när jag var ny och såhär, så fick jag lära mig att 

kulturen är så pass viktig att det inte räcker att du är en, alltså att du skapar cashflow, alltså att du bara drar 

in business. Det räcker inte. Det är så pass viktigt i den att när en chef eller ledare på Företag X utvärderar 

sina provanställda så är det en så pass viktig parameter. Löser du inte kulturella värderingar hos oss så får 

du inte vara kvar, även om du levererat på alla andra KPI kopplat till dina processmål. Så att, det är ju ett 

fundament till att få en tillsvidareanställning. (Medarbetare 5) 

 

Citatet ovan belyser en anmärkningsvärd bestraffning, i enighet med Lencioni (2002), för att 

skapa effekt av företagets värderingar. Om den anställde inte är en kulturbärare av Företag X 

tre värdeord finns inget utrymme för individen att behålla sin tjänst på företaget. Således 

bestraffar Företag X dessa nyanställda genom en avslutad provanställning och därigenom 

säkerställer att samtliga anställda på arbetsplatsen är kulturbärare. 

 

Introduktionen av Företag X värdeord sker även genom imitation av kollegor. Medarbetare 5 

uttrycker att det är viktigt som nyanställd att självmant vara nyfiken på företagets värderingar 

och därigenom bygga sin roll i dem. Respondenten berättar vidare att “jag var ju tvungen att 

lära mig och fråga mina andra kollegor hur man gör”. I enighet med normativ kontroll 

imiterar och följer Medarbetare 5 sina kollegor för att införliva en förståelse för 

organisationens värderingar. Vidare menar samma respondent att han efter några års arbete på 

företaget “försöker vara ett föredöme inom företagets värderingar och att det är väldigt 

viktigt att kunna vara en förebild för nya medarbetare som kommer och sådär, så det försöker 

jag alltid vara”. På så sätt försöker även Medarbetare 5 förmedla en levande förståelse för 

organisationens normer som går i linje med det Kärreman och Rennstam (2019) beskriver 

som en viktig punkt i socialiseringsprocessen. Därigenom lär sig de nyanställda, av de 

erfarna, de uttalade koder på Företag X som reglerar hur anställda bör vara på arbetsplatsen. 

 

Hur nyanställdas identiteter kan ha kommit att förändras av socialiseringsprocessen förklaras i 

citatet nedan. Som respons på frågan om Medarbetare 4 identifierade sig med värdeordet Beat 

yesterday beskriver han sig själv som en någorlunda resultatinriktad person, trots att det vid 

anställningens start inte föll naturligt för honom. Han kan därmed ha påverkats av att 

värdeordet genomsyras på Företag X och det faktum att det, som Medarbetare 5 i tidigare citat 

nämner, utgörs som ett krav för tillsvidareanställning på företaget. Detta belyses genom 

nedanstående citat. 
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Kanske framförallt det här att man ska bli bättre varje dag. Det är nog något som inte kommit 

supernaturligt för mig, något man fått jobba på. Jag tror att när jag började på företaget så var inte resultat, 

alltså att uppnå det, kanske det allra viktigaste för mig utan ville mer [...] till viss del också att jag ville lära 

mig mycket personligen men när jag jobbat ett tag så har jag insett att det är väldigt tillfredsställande och 

jag gillar det också, att uppnå mål, både personliga och för det teamet man jobbar för. Så, om inte redan när 

jag började så absolut efter ett tag när man kommit in i det. (Medarbetare 4) 

 

4.3.2 Utvärdering 

Utöver socialiseringsprocessens introduktion till nyanställda tillkommer ytterligare former av 

kontroll vid upprätthållandet av värdeorden i den pågående anställningen. En formell praktik 

inom socialiseringsprocessen är utvärdering av de anställda. Detta kan visa sig på Företag X 

under de veckovisa måndagsmöten där samtliga respondenter berättar om värdekort, 

framtagna av ledningen, som delas ut kollegor emellan. Respondenterna beskriver att 

värdekorten utgår från värdeorden där medarbetare som presterat utifrån dessa tilldelas en 

utmärkelse av en eller flera kollegor. En närmare beskrivning av värdekorten redovisas i 

citatet nedan. 

 
Och då kan man varje vecka [...] ta ett sånt här fysiskt kort där det står någon av det här tre orden bakom 

och så kan man skriva den personen som man tycker har uppfyllt det här värdeordet och skriva en 

motivering. Då ställer man sig upp och läser upp kortet sen så applåderar alla och sådär. Så det är också 

viktigt att alla ser det. (Medarbetare 3) 

 

Att respondenten ovan benämner att det är av vikt att dessa prestationer utifrån värdekorten 

uppmärksammas inför alla är anmärkningsvärt. Detta genom att ledningen inrättar utdelning 

av värdekort som en punkt under de veckovisa måndagsmötena istället för att delge 

hyllningen till den individ det gäller. Ledningen kan således konkretisera moral och 

värderingar som etablerar referenspunkter för vad som är viktigt och rätt att göra. Detta 

orienterar den anställde som uppmärksammas och även andra i en specifik riktning som anses 

gynnsam av organisationen.  

 

Hur värdekorten genererar identiteter som går i enighet med den prestation som 

uppmärksammas demonstreras av Medarbetare 7. Respondenten berättar att hon mottagit ett 

Share energy-värdekort under måndagsmötet och påtalar att det resulterade i att hon 

fortsättningsvis ville prestera och att det blev som ett incitament inför framtida arbete. I linje 

med Nair (2010) kan motiveringarna via värdekorten främja en samsyn om företagets tre 
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värdeord vilket gör att organisationsmedlemmarna, däribland Medarbetare 7, investerar i 

dessa för att etablera en stark identifiering med organisationen. Genom att sprida energi och 

därigenom uppnå en utmärkelse ger det avtryck på hur hon i fortsättningen ska agera för att 

investera i en identifiering med Företag X. Värdekorten med värdeorden kan därmed, i 

samsyn med Lencioni (2002), ses som ett verktyg för belöning som medlemmarna bedöms 

utifrån. Värdekorten kan vidare tolkas utifrån en direkt kontroll av kollegor, i enighet med 

Loughry och Tosi (2008), där medarbetare uppmuntrar varandra vid lyckade prestationer. 

Detta kan i sin tur besvara varför Medarbetare 7 kände sig motiverad att fortsättningsvis 

prestera, då kontroll medarbetare emellan kan kännas mindre tvångsmässig och granskande än 

om det hade kommit från ledningen.  

 

Liknande exempel på när medarbetare belönats utifrån prestationer och personliga 

egenskaper, som går i enighet med företagets tre värdeord, lyfts av Medarbetare 3 och Ledare 

2. Precis som exemplet i ovanstående stycke används värdeorden som ett verktyg för belöning 

som medlemmarna bedöms utifrån. Respondenterna beskriver utdelning av priser som bland 

annat “månadens medarbetare” som tilldelas av ledningsgruppen under måndagsmötena och 

“bästa rekryterare” som tilldelas på en festlig sammankomst enligt citaten nedan.  

 
Vi har ju alltid månadens medarbetare, om man blir det så ska man inte bara ha presterat bra i form av 

siffror och resultat, utan du ska ju också vara en bidragande del av värderingarna. (Ledare 2) 

 

Varje år så har vi Awards som är en stor fest där man delar ut priser för bästa rekryterare, bästa säljare och 

sådär. Sen kan man också vinna på de mjukare värdena som är core values, alltså Share energy och Show 

heart. (Medarbetare 3) 

 

Ytterligare exempel där värdeorden framhålls som ett verktyg att bedöma de anställda är 

under det månadsvisa medarbetarsamtalet och den årliga Performance review. Flertal 

respondenter vittnar om att de under samtalen ifrågasätts utifrån hur de tillämpat värdeorden i 

arbetet, vilket exemplifieras av Medarbetare 8 och Medarbetare 2 i citaten nedan.  

 
Jag blir ifrågasatt månadsvis under mina medarbetarsamtal om värdeorden och konkreta exempel på hur 

jag tillämpat dem. Det ifrågasätts under mina medarbetarsamtal och hur jag faktiskt hela tiden har de i 

åtanke i allt jag gör. Om vi utgår just från värdeorden så är det ju ett krav som ställs på mig som anställd. 

(Medarbetare 8) 
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Den här Performance Review som är en gång per år, då har jag för mig att min chef får sätta ett ja eller nej 

på om jag uppfyller värdeorden. Så först gick vi igenom, eller jag fick repetera hur jag tycker att jag 

uppfyller dem och på vilket sätt. Sen efter det så säger väl hon om hon tycker att jag gör det eller inte. Hon 

ska väl sätta något betyg på om jag gör det eller vad man ska säga. (Medarbetare 2) 

 

I citaten ovan blir det klart att Företag X inte endast försöker kontrollera de anställdas 

färdigheter utan även att deras personliga egenskaper sammanfaller med företagets värdeord. 

Det är anmärkningsvärt hur långt in i anställningen ledningen faktiskt bedriver en kontinuerlig 

uppföljning och kontroll av hur värdeorden uppfylls. Detta motsäger den tidigare forskning av 

Alvesson (2015) och Bang (1999) som menar att värdeord utgörs av tomma ord och är föga 

förpliktande, då Företag X värdeord istället utgör ett krav och därmed betydande funktion för 

att kontrollera anställdas sätt att vara. I enighet med identitetsregleringen som Alvesson och 

Willmott (2002) beskriver kommunicerar Företag X implicit genom värdeorden vilka 

egenskaper som är betydande attribut hos medlemmarna genom dessa utvärderingar. Chefen 

ges då möjlighet att positionera att medarbetaren uppfyller kriterierna för exempelvis 

värdeordet Show heart, vilket i sin tur leder till att denne identifierar sig som en Show heart-

person och ges förväntningar på hur en sådan person bör vara.  

 

Utifrån resultatet tydliggörs fler tillfällen där positionering av egenskaper sker genom 

utvärdering. I intervjuerna beskriver flertalet respondenter sina personliga egenskaper som 

anställd på ett likartat sätt som deras chef tidigare bekräftat. Exempelvis beskriver 

Medarbetare 1 sig som “hungrig på utmaningar och att hon tar dessa med en klackspark”. 

Respondenten beskriver i sin tur att hennes chef, vid tidigare medarbetarsamtal utifrån 

värdeorden, bedömt henne i de liknande termerna “hungrig på utmaningar och att hon klarar 

detta väl” (Medarbetare 1). Detta är således jämförbart med Alvesson och Willmotts (2002) 

beskrivning av identitetsreglering där chefen har skapat en direkt positionering av egenskaper. 

Genom att direkt definiera den anställdes egenskap “hungrig på utmaningar” främjas den 

anställde att identifiera sig med egenskapen och därmed agera i linje med de förväntningar 

som medföljer.  

 

Utvärderingarna utifrån värdeorden utgör således, i samsyn med Lencioni (2002), ett verktyg 

för belöning och bestraffning som medlemmarna bedöms ifrån. Utifrån en respondents 

berättelse nedan ges beaktansvärda indikationer på att Företag X tillämpar informella 
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bestraffningar, i form av uteslutande samarbeten med kunder, till anställda som inte anses 

vara kulturbärare av värdeorden.  

 
Lever du inte upp till förväntningar när det kommer till värdeorden så får du inte komma in på större 

kunder eller ta över och köpa några samarbeten utan då lämnas du utanför. Men sen kommer det ju aldrig 

vara något skäl till varför, men det är de konsekvenserna som jag ser liksom. (Medarbetare 5) 

 

4.3.3 Projicering av förbilder 

Ett annat tillfälle där anställda socialiseras in till en värde- och normgemenskap är när Företag 

X projicerar förebilder inom värdeordet Beat yesterday. Genom en formell praktik, så kallad 

Business hours, uppvisas förebilder för assistenter att efterlikna genom att bjuda in anställda 

som gjort karriär inom företaget att föreläsa om sin resa. Detta förstärks av Medarbetare 1 

genom citatet ”där kan vi ha föreläsningar med anställda från företaget om exempelvis deras 

resa internt eller liknande ämnen som kan vara viktiga för oss som medarbetare”. Således 

utgör detta ett sätt för anställda att vidmakthålla identiteter som positionerats av Företag X 

och skulle kunna klargöra varför samtliga respondenter, som innehar rollen som 

rekryteringsassistent, beskriver sig som individer som ständigt söker utveckling. 

Exemplifiering av detta kan visas genom citaten “jag vill ständigt utvecklas” (Medarbetare 8) 

och “det som främst motiverar mig är att utvecklas” (Medarbetare 2). Detta kan jämföras 

med hur Företag X indirekt presenterar värdeordet Beat yesterday på sin hemsida genom “vi 

mår som bäst när vi tar möjligheten och öppnar våra sinnen för att lära oss något nytt” med 

fortsättning att “när alla strävar efter att slå gårdagens prestationer blir hela företaget både 

starkare och smartare”. Genom att skapa tydliga värderingar med ledningens tolkning av 

värdeordet Beat yesterday och förebilder inom denna aspekt presenteras önskvärda identiteter 

för anställda att eftersträva.  
 

4.3.4 Positiv laddad vokabulär 

Ytterligare faktorer som medarbetare socialiseras till och korrigerar sina identiteter utefter är 

positiv laddad vokabulär i Företag X. Utifrån datainsamlingen synliggörs att “team” 

framställs som ett viktigt begrepp i företaget. Det framkommer att flertalet respondenter från 

medarbetarperspektivet anammat att begreppet utgör en betydande värdering, då “team” är 

återkommande i olika sammanhang. Medarbetare 4 talar om att “man ska vara 

sammansvetsad i teamet” och att “stort fokus riktas mot teamaktiviteter” samtidigt som 
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Medarbetare 5 betonar vikten att “uppnå gemensamma mål i teamet”. Vidare beskriver en 

respondent hur teamkänslan utgör en viktig grund, trots att det inte innefattas i de tre 

framträdande värdeorden, i citatet nedan.  

 
[...] just en samhörighet med de man arbetar med och det är ju ingenting som tas upp av värdeorden riktigt 

kanske men ändå som, jag i alla fall, verkligen tycker finns där. (Medarbetare 4) 

 

Liknande resonemang görs tydligt även på företagets hemsida där de beskriver atmosfären på 

arbetsplatsen i form av “stöttande” och vikten att “ta hjälp av varandra”. Utifrån Alvesson 

och Willmotts (2002) identitetsreglering kan framställandet av begreppet team, som en positiv 

laddad vokabulär, påverka att anställda ser sig själva som personer som ställer upp för sina 

kollegor. När samtliga respondenter beskriver arbetsplatsen som hjälpsam, väldigt stöttande, 

heja-ropande, att kollegor lyfter varandra, delar kunskaper och kan fråga vem som helst om 

råd, skulle detta kunna tolkas som att team som begrepp har påverkat de anställda att se sig 

själva som hjälpsamma personer. Det positivt laddade begreppet team kan i nedanstående citat 

visa hur det påverkar förväntningar på hur anställda bör vara. 

 
Det ska vara en hjälpsam kultur. Det skulle till exempel vara konstigt om man inte är en teamspelare, att 

man inte vill hjälpa folk och inte erbjuder sin hjälp om man behöver. (Medarbetare 3) 

 
Jag skulle aldrig känna att jag tvekar på att be någon om hjälp om jag behöver det. Och har aldrig få ett 

konstigt bemötande när man ber någon om hjälp, utan det är givet att man kan fråga vem som helst. 

(Ledare 2) 

 

Att anställda verkligen efterlever denna vokabulär, att vara en lagspelare på arbetsplatsen, 

beskrivs i ett flertal olika praktiska exempel. En respondent beskriver bland annat att denna 

vid behov ofta tar hjälp av sin chef vilket även chefen uppmuntrar till, medan en annan 

respondent talar om samarbetet mellan anställda på Företag X genom nedanstående citat.  

 
Så det är också en sådan där aspekt som jag vill tillägga, om det är någonting du känner saknas, i ditt 

kompetensspann eller någonting du gör på arbetsplatsen, så är det någonting du kan få hjälp med. 

(Medarbetare 1) 

 

Jag tycker i alla fall att det har känts som ett stort samarbete mellan alla som jobbar på kontoret. 

(Medarbetare 7) 
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Utöver att påverka anställda att agera som lagspelare skapar sociala grupperingen av anställda 

i team, enligt identitetsreglering av Alvesson och Willmott (2002), en känsla av anknytning 

och tillhörighet. Att vara en teammedlem kan på så vis bli en viktig källa till den anställdas 

självförståelse och presentation av sig själv. Ett exempel där teamet har fått den anställde att 

påverka sin identitet beskrivs av en respondent i citatet nedan.  

Jag har nog också hamnat i ett team som [...] vi är inte med i det lika mycket som andra team, man ser det 

lite utifrån, och behöver inte eller jag behöver inte plinga i någon klocka, och jag känner inte att det är 

någon press på mig att jag måste göra det heller. Jag känner mig i alla fall inte pressad att stå på ett bord 

och tjoa. (Medarbetare 2) 

 

Då respondentens team tenderar att stå utanför energifyllda aktiviteter kan det bli en källa till 

att den anställde väljer att inte presentera sig som energirik som flertalet andra respondenter 

gör. Teamet kan på sätt utgöra en påverkan på hur Medarbetare 2 uppfattar sig själv, vilket 

även är något respondenten själv resonerar utifrån. Respondenten menar att “genom att vara 

ganska lik de jag arbetat med, skulle jag nog ändå säga att det bidragit mycket med hur jag 

är som person”. 

 

4.3.5 Vardaglig interaktion 

Utöver formella praktiker upprätthålls en del av socialiseringsprocessen under vanlig arbetstid 

på Företag X, vilket kan visas genom den vardagliga interaktionen organisationsmedlemmar 

emellan. Ett exempel som framkommer vid intervjuerna är att anställda ska klä sig väl, vilket 

framhäver tydliga spelregler inom Företag X. Klädkoden beskrivs som strikt för att ge ett 

professionellt intryck och samtidigt ge en enhetlig bild av de anställda som arbetar på 

företaget, både internt och mot kunder. Även om klädkoden i sig är en formell praktik 

utformad av ledningen så upprätthålls den av kollegor genom en socialiseringsprocess. En 

respondent ger exempel på ett tillfälle, när denna uttalade kod inte efterföljdes, där en 

nyanställd bar vita sneakers. Reaktionerna på detta blev som Medarbetare 6 beskriver 

“skitsnygga skor men det blev ju ett jävla snack liksom”. Utifrån en normativ styrning 

påverkas socialiseringsprocessen av medlemmarnas egna och andras misstag, vilket gjorde att 

denna situation där klädkoden inte efterföljdes gav en tydlig indikation på vad som gäller och 

förväntas i givna situationer. Situationen skulle även kunna ses utifrån Loughry och Tosis 

(2008) begrepp peer-control, vilket skulle innebära att kollegor indirekt kontrollerar varandra 

genom att tala bakom ryggen på den anställde som bröt mot klädkoden. Även om denna form 
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av kontroll oftast inte utgör en kontrollmekanism i sig, då medarbetaren med vita sneakers 

kan varit omedveten om att individen varit en måltavla för kontrollen, kan det korrigerat hur 

individen valde att klä sig kommande dagar på kontoret och även hur den anställde ser på sig 

själv. 

 

Ytterligare ett exempel på när kollegor emellan socialiseras samt kontrolleras att upprätthålla 

Företag X värderingar och koder ges av Medarbetare 7. Hon exemplifierar den vardagliga 

interaktionen genom beskrivningen att “anställda påminns hela tiden av ens chef och sina 

kollegor att värderingarna finns och att man ska använda dem”. En annan situation där 

anställda socialiseras av kollegor hur man bör vara beskrivs av Medarbetare 7 som berättar 

“att man inte vill komma till jobbet som en negativ person, för ingen är ju det där”. Detta 

skulle utifrån en normativ kontroll bekräfta att den drivkraft, som individer har att smälta in i 

ett kollektiv, påverkar anställdas identiteter genom att utesluta negativitet. I enighet med 

Alvesson (2015) vidmakthåller organisationsmedlemmar på så sätt en identitet som undviker 

negativitet, då denna egenskap inte kommer bekräftas av omgivningen då den inte anses vara 

förenlig med kollektivet. Vidare exempel på när en respondent korrigerar sin identitet för att 

smälta in i kollektivet demonstreras i citatet nedan.  

 
Jag känner att jag är mig själv fullt ut men sedan vissa delar kanske man plockar bort. Exempelvis 

negativitet, om jag tycker att ‘den här uppgiften är inte rolig’ då skulle jag inte sitta och liksom klaga på 

det. Man öppnar inte upp för den här negativiteten som såklart finns i alla arbeten. (Medarbetare 3) 

4.4 Inkludering av anställdas privata dimensioner 

För att vidga vyn av de tidigare presenterade identitetsreglerande processerna, rekrytering och 

socialisering, kommer detta avsnitt presentera empiri utifrån neo-normativa inslag. Genom att 

inkludera privata egenskaper på arbetsplatsen ges uttryck för det fullständiga jaget och 

lekfullhet, vilket presenteras närmare i underrubrikerna individuell tolkning av värderingar, 

icke-arbetsidentitet och lekfull atmosfär.  

 

4.4.1 Individuell tolkning av värderingar 

Företag X ger som tidigare nämnt riktlinjer på hur Beat yesterday, Share energy och Show 

heart kan tolkas via hemsidan. Däremot ger datainsamlingen ytterligare upplysning att dessa 

är upp till enskilda individer att tolka och göra till sin egen. På företagets hemsida presenteras 
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under rubriken Share energy att “vi delar alla energi på olika sätt och det är upp till var och 

en av oss att hitta sin egen väg”. Vidare bekräftas den fria tolkningen av flertalet 

respondenter genom tre exempel nedan. 

 
Man är tydlig med att det här är våra värderingar men det finns inget exakt ‘såhär är man när man uppfyller 

den här värderingen’ eller så. Man behöver ju inte dansa på borden för att sprida energi utan du kan ju vara 

en som sprider energi genom att hjälpa andra. Så jag tycker det är tydligt att det inte finns ett rätt sätt. 

(Ledare 2) 

 
Alla lever ju upp till värdeorden på så olika sätt så att Show heart för någon är att dela med sig av best 

practise och för någon annan att koka kaffe till någon på morgonen. (Medarbetare 6) 

 

Nu när jag jobbar där, kan man vända på värdeorden till sina egna och liksom anpassa sig själv lite utifrån 

det. Man behöver inte vara så extrem som man tänkte från början att alla var. (Medarbetare 2) 

 

Den fria tolkningen och uppmuntran att göra värdeorden till sina egna ger inslag av neo-

normativ kontroll genom att Företag X gör ett försök att inkludera anställdas privata 

egenskaper på arbetsplatsen. Även om det framkommer i intervjuerna att det inte finns någon 

explicit uppmuntran av att vara sig själv från ledningen upplever ändå samtliga respondenter 

att de kan vara sig själva till fullo eller åtminstone i allra högst grad. Medarbetare 2 menar att 

vara sig själv “känns som att det är en självklarhet, ingenting som jag tänkt på att någon sagt 

eller som jag direkt fått höra. Det är underförstått att vara sig själv”. Detta förstärks av 

Medarbetare 1 som menar att det framhävs signaler att få vara sig själv, men att det inte riktigt 

ses som ett direktiv eller som något uttalat från ledningen. Då samtliga respondenter ändå 

upplever att de tillåts vara sig själva kan detta resultera i att privata identiteter görs mer 

synliga och att anställda därmed utvecklar självdisciplinära åtgärder i enighet med den neo-

normativa kontrollen. Citatet nedan ges som exempel när individuell misslyckad prestation, 

av att följa Företag X värdeord Share energy, tillskrivs den egna individen. Problemet anses 

då föreligga, i enighet med Fleming och Sturdy (2009), den anställdas personlighet snarare än 

att det finns ett bristande engagemang att följa företagets värdeord. 

 
Mina personliga egenskaper som anställd fokuserar mycket på ansvarstagande och noggrannhet så jag 

skulle säga att jag har mer de egenskaperna [...] gud, nu låter jag som att jag är jättetråkig person som inte 

pratar eller sprider energi. (Medarbetare 2) 
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Respondenten tillskriver således sig själv negativa egenskaper i form av “jättetråkig”, då han 

i sin beskrivning av sina personliga egenskaper inte fokuserar på företagets värdeord Share 

energy. Istället för att medge ett bristande engagemang för värdeordet upplever respondenten 

problem med sin egen identitet. Detta skulle i sin tur kunna leda till att respondenten 

korrigerar sin personlighet genom en självdisciplinerad åtgärd då individen möjligen inte vill 

vara “jättetråkig”.  

 

Ett annat exempel hur självdisciplinära former av kontroll uttryckts på Företag X är när 

Medarbetare 5 berättar om arbetsplatsens begränsade utrymme att vara ledsen. Respondenten 

berättar att han i medarbetarsamtal med sin chef upplever att hans välmående kommer i 

skymundan och istället ersätts med frågor om hur mycket han sålt för föregående vecka eller 

månad. Respondenten menar då att “man får liksom gaska till sig och skärpa till sig, kanske 

lite fortare än vad man behövt”. Således tillskrivs problemet Medarbetare 5 själv snarare än 

chefens otillräckliga engagemang kring hans välmående. Istället för att visa sina känslor 

behöver han “gaska till sig” och därigenom korrigera hur han är och lägga större vikt vid 

prestationer och försäljningssiffror som chefen riktat fokus mot. Anmärkningsvärt är det 

inkonsekventa budskap som Företag X presenterar på sin hemsida “att vara en ledare på 

Företag X innebär att du måste vara intresserad av människor och bry dig om deras 

välmående så väl som deras prestationer”. En möjlig förklaring till det empiriska materialets 

osammanhängande beskrivningar är den kontextuella faktorn att Medarbetare 5 arbetar på 

säljavdelningen som till större del kan präglas av resultatfokus. Ytterligare exempel på 

motsägelsefulla tendenser till det begränsade utrymme att vara ledsen, och därigenom 

exponera sitt äkta jag, redovisas i kommande avsnitt.  

 

4.4.2 Icke-arbetsidentitet 

Ett inslag av neo-normativ kontroll som framkommit i intervjuerna är att Företag X främjar en 

värvning av de privata dimensionerna hos de anställda. Detta illustreras av två respondenter 

som talar om vad som bland annat behandlas på teammöten och medarbetarsamtal genom 

citaten nedan. 
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Det är väldigt mycket frågor om allas personliga liv, ‘hur gick det med det där’, ‘hur går det i skolan’ och 

att man öppnar upp för alternativa världar som alla människor har olika. Att man frågar om saker som man 

vet har hänt på fritiden och att det känns väldigt välkomnande att få berätta vad man vill. (Medarbetare 3) 

 

Det är alltid en punkt om ‘hur mår du’ på medarbetarsamtalen men även på teammötena där alla i gruppen, 

vi går runt hos alla, får berätta hur man mår och vad man tänker på just nu. (Medarbetare 8) 

 

Citaten ovan belyser att Företag X använder sig av en metod med neo-normativa inslag för att 

oskärpa den distinktion som traditionellt separerar arbete och fritid. Här uppmuntras de 

anställda att uttrycka sina icke-arbetsidentiteter, vilket i sin tur ger känslan av att man spelar 

roll för företaget och främjar tillhörighet och lojalitet till organisationen i enighet med 

Fleming och Sturdy (2009). Genom att berätta om sina skilda personliga liv, genom hur man 

mår och hur det går i skolan, uppmuntras de äkta känslorna och den fullständiga personen 

uttrycks således önskvärd av Företag X.  

 

Ytterligare exempel på när Företag X främjar anställda att visa deras privata dimensioner är i 

aktiviteter utanför arbetet. Flertalet respondenter påtalar att det finns outtalade värderingar att 

du som anställd bör ge av din privata tid till aktiviteter med företaget. Även om deltagandet är 

uttalat som något frivilligt syns påtryckningar från arbetskollegor att du bör medverka i dessa 

sammanhang. Detta kan uttryckas med kommentarer, enligt Medarbetare 7 respektive 

Medarbetare 6, som “Vart var du någonstans? Du måste vara med på nästa” och “Ska du 

med på after work på fredag? Fan vad kul vi ska ha det”. Utifrån Loughry och Tosis (2008) 

begrepp peer-control kan påtryckningarna utläsas som direkt kontroll kollegor emellan. Detta 

då kollegor öppet korrigerar andra kollegors misstag, i detta fall att Medarbetare 7 inte anslutit 

sig till en aktivitet efter arbetstid, vilket därigenom medför en kontroll som påverkar den 

anställde att revidera beteendet. Påtryckningarna att delta kan även komma från ledningen, 

som nästintill krav, vilket följande citat ger exempel på.  

Jag skulle inte säga att man måste, men jag skulle säga att man förväntas vara med så mycket man kan. 

Tanken är att man är med om man kan. Man ska vilja det liksom. (Ledare 2) 

Från början tror jag det var min chef som var såhär väldigt pushig på att man skulle vara med [...] det är ju 

så tydligt redan från början att man förväntas vara med. ‘Du ska vara med på det här, vi ska göra det här då 

och du ska vara med, du har väl inget i kalendern?’, alltså mycket sådana fraser som sades så man blev, 

inte inpräntad men man fick det i sin tankegång. (Medarbetare 2) 
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Det kan vara, allt från att chefen säger det, ‘man måste inte men det är ju väldigt bra att man är med’. Lite 

sådär försiktigt att man lägger in det lite. (Medarbetare 7) 

 

Aktiviteterna som beskrivs ovan, personliga samtal i arbetssammanhang samt aktiviteter med 

företaget på sin privata tid, skulle kunna tillåta att anställdas privata identitet uttrycks mer på 

arbetsplatsen. Genom inkludering av anställdas personliga och känslomässiga dimensioner 

kan detta användas som resurser i enighet med den neo-normativa kontrollen. Anställdas 

personliga, känslomässiga och sociala färdigheter kan därmed användas för emotionellt arbete 

i kontakt med kunder och kandidater för att höja skickligheten på detta servicearbete.  

 

Medarbetare 2 vittnar om tillfällen med det omvända där arbetsidentiteten, som bärare av de 

tre värdeorden, förväntas upprätthållas även utanför arbetstid. Respondenten berättar att 

aktiviteter som after works hör samman med Företag X värdeord och skapar en förväntning 

att upprätthålla Share energy och Show heart även i privatlivet med sina arbetskollegor. Att 

anställda upprätthåller arbetsidentiteten utanför arbetstid bekräftas även av Medarbetare 8 

som menar att “under festerna med jobbet så är alla väldigt peppade och energifyllda, precis 

som på kontoret, så jag är ju fett torr som person om jag inte är det”. Således tillskriver 

Medarbetare 8 sig själv som problemet, i enighet med den neo-normativa kontrollen, snarare 

än att medge otillräckligt engagemang för att vara peppig och energifylld på festliga 

aktiviteter utanför arbetstid. Medarbetare 8 korrigerar därmed sig själv genom 

självdisciplinära åtgärder för att inte uppfattas som en “fett torr” person. 

 

4.4.3 Lekfull atmosfär 

Genom textmaterialet inhämtat på företagets hemsida tydliggörs att en grundläggande 

värdering på Företag X innefattas av att arbetsplatsen ska influeras av en lekfull atmosfär.  

Detta genom att de skriver att “ha riktigt kul på jobbet” är den avgörande faktorn till goda 

resultat och anställdas utveckling samt i en rekryteringsannons att “ett skratt aldrig är långt 

borta”. Genom att rikta fokus mot en rolig atmosfär, genom bland annat aktiviteter, avstyr 

Företag X uppmärksamheten från andra typer av styrformer i enighet med den neo-normativa 

kontrollen. Genom intervjuerna görs det tydligt att mer uppenbara styrmedel i form av extern 

stimuli, däribland siffror, nyckeltal, klädkod, provisionsbaserad lön och att leverera resultat 

enligt mål, tillämpas av Företag X. Flertalet respondenter menar även att arbetsuppgifterna 

har en enformighet och begränsad frihet, vilket beskrivs av Medarbetare 7 som att “man har 

ju väldigt fasta uppgifter och det är ju väldigt så här, det här ska jag göra idag” samt att “vi 
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är ju ändå relativt begränsade till tillsättningen och den processen”. Vidare beskrivs 

arbetsuppgifternas begränsade frihet av Medarbetare 2 som menar att “det är ju mycket som 

är förutbestämt och styrt”. Hur Företag X, utifrån ett neo-normativt perspektiv, arbetar med 

lekfullhet i försök att avleda uppmärksamhet från dessa styrmedel och enformiga 

arbetsuppgifter demonstreras i citaten nedan.  

 
Varför det kallas energilek är för att när vi exempelvis sitter i ett möte och haft en lång dag och mötet är 

sent på dagen så behöver man få upp energin så att man inte sitter och somnar under mötet. Då gör man 

olika lekar, exempelvis att man får hörlurar, får höra en låt som man sedan ska nynna på och så ska andra 

gissa vilken det är. (Medarbetare 3) 

 
Mejlslingorna kan också skrivas på ett roligt sätt, med mycket emojis och gifs och liknande. Så de gör 

‘tråkiga’ saker till roliga och lättsamma. (Medarbetare 8) 

 

Genom att avstyra uppmärksamheten från tråkiga möten med en rolig lek, enligt Medarbetare 

3 beskrivning, kan andra styrmedel uppfattas mindre påträngande och uppenbara. 

Roligheterna uppmuntrar även de anställda att uttrycka sin lekfulla identitet och därigenom 

inte utesluta delar av sitt fullständiga jag. Respondenterna berättar om flertal 

stämningshöjande arrangemang som frukostbuffé, semlor på semmeldagen, hjärtformade 

kakor och pynt på alla hjärtans dag, rundpingis på lunchen och partyhöjande musik till 

presentationer. Som respons på hur respondenterna ställer sig till att företaget skriver på 

hemsidan att “det viktigaste är att ha roligt på arbetsplatsen” är “peppgruppen” en 

återkommande exemplifiering. Hur denna grupp kan verka för stämningshöjande på 

arbetsplatsen kan exempelvis vara genom att bistå med en så kallad “energivagn” med 

ingefärsshot i syfte att lyfta energin på arbetsplatsen eller genom citatet som presenteras 

nedan. 

 
Vi har någon typ av peppgrupp och det är de som kan vara till exempel på morgonen ibland och står med 

upphällt alkoholfritt bubbel, såklart, och det är lite musik för att kicka igång dagen och ibland står de där 

med kaffe när man kommer in på morgonen för att få upp energi. (Medarbetare 3) 
 

Vidare beskriver Medarbetare 5 att chefer och ledning frikostigt arrangerar event som fest vid 

högtider, en dag på Gröna Lund, skidsemestrar, utlandsresor och feta konferenser, vilket 

Medarbetare 8 förstärker med att “det har anordnats temafester som coachella eller dagsfest 

på kontorets innergård”. Ett frekvent exempel är drinkvagnen som rullar in varje fredag kl. 
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16.30 som uttrycks genom intervjuerna som en bidragande faktor till det roliga arbetsklimatet. 

Generositeten av ledningen beskrivs vidare av Medarbetare 5 enligt nedanstående citat.  

 
Det finns ju fri tillgång på liksom bärs och grejer. De är väldigt frikostiga med liksom att jobba över och 

beställa Foodora och sådär. Så jag köttade ju sönder alltså, så det är fett nice med Företag X. Om vi vill ha 

after work, då kan vi ha det tre gånger i veckan och företaget bjuder på det. (Medarbetare 5) 

 

Citatet ovan belyser med ytterligare exempel hur den festliga atmosfären uppmuntras av 

Företag X. Uppmaningen av den festliga atmosfären banar vägen, enligt den neo-normativa 

kontrollen, för att styra anställdas identitet i riktning mot styrmedel som tidigare nämnts 

används på Företag X utan att bli för påträngande och uppenbara. Citatet ovan från 

Medarbetare 5 kan anmärkningsvärt belysa hur respondenten fokuserar på att Företag X är 

frikostiga och “fett nice” snarare än det faktum att de är resultatstyrda med uppmuntran att 

arbeta utöver primär arbetstid.  

4.5 Implementerade värderingar 

Vid intervjutillfällena framgår det att Företag X har implementerat värderingar, främst de tre 

framträdande värdeorden Beat yesterday, Show heart och Share energy, hos sina medarbetare. 

Implementeringen presenteras av flertalet respondenter genom att deras agerande i enighet 

med värdeorden faller sig naturligt. Samtliga respondenter är väl medvetna om värdeorden i 

sig och vad de står för, vilket tydliggörs när de presenteras på liknande sätt. Ledare 1 berättar 

att “jag tror man kan väcka vem som helst på företaget i sömnen och man kan rabbla dessa 

värdeord för sig”, vilket svarar för att de är starkt socialiserade på Företag X. 

 

Ytterligare exempel som indikerar att värdeorden är implementerade hos medarbetarna är då 

de kan uttryckas synonymt med arbetsplatsens klimat. Samtliga respondenter beskriver 

klimatet på liknande sätt med beskrivningar som energifyllt, stöttande, positiv stämning och 

att den är tävlingsinriktad på ett vänskapligt sätt, vilket indikerar att anställda tar värdeorden i 

beaktning när de befinner sig i det sociala utrymmet. Att värdeorden är implementerade och 

efterlevs varje dag kan bekräftas av flertalet respondenter och förtydligas av Medarbetare 8 

som menar “det är inte bara ord som sitter på väggar”. En annan respondent berättar om 

värdeordens betydelse i arbetet och hur de förändrat hennes sätt vara på Företag X 

jämförelsevis med tidigare arbetsplatser. Detta demonstreras i citatet nedan.  
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Men jag skulle säga att jag jobbar annorlunda just för att jag inte tror att det är så naturligt att hela tiden 

tänka på att peppa andra och tänka på att visa medkänsla eller så när man bara jobbar på och gör sitt jobb. 

Därför tror jag det är viktigt att man kanske tvingar på det lite grann. (Medarbetare 3) 

 

Ovanstående citat belyser även hur anställdas identiteter i sig inte påverkas av företagets 

värdeord utan att de istället spelar med och “tvingar på det” för att sammansmälta i 

kollektivet. Det förstärker Alvesson och Willmotts (2002) poäng att individer är autonoma 

och därmed självständiga individer som kan förändra sitt sätt att agera genom att “jobba 

annorlunda” utan att förändra sin identitet.  

 

Utifrån tidigare forskning av Philipson (2004) krävs tydligt formulerade värderingar för att 

skapa en god implementering och samstämmighet om dess innebörd bland de anställda. Då 

Företag X tydligt formulerat hur värdeorden kan tolkas via deras hemsida, vilket även ofta 

stämmer överens med respondenternas förklaringar av värdeorden, skulle det kunna vara en 

grund till den påtagliga implementeringen. Exempelvis beskrivs värdeordet Show heart på 

företagets hemsida enligt nedanstående citat. 

 
Ett bra liv handlar i slutändan om att bry sig om andra och att ha andra som bryr sig om dig. Detsamma 

gäller på jobbet. Att bry sig betyder att vi anstränger oss för att verkligen se och stötta varandra - och när 

det behövs att vi tillsammans kämpar för varandra. (Företag X hemsida) 

 

Respondenter uttrycker Show heart på ett överensstämmande sätt med hemsidan genom 

nedanstående citat. 

 
Hålla koll på de man jobbar med, hur de mår och hur det går i deras liv och så. (Medarbetare 7) 

 

Jag tolkar det som att, för att ha bra relationer både privat och i jobbet så krävs det att man kan visa 

omtanke och empati för varandra och kunna dela framgång och motgång. (Medarbetare 5) 

 

Ovanstående citat visar på att anställda och organisationens föreställningar om värdeorden 

överensstämmer. Genom implementerade värderingar stärks organisationsidentiteten, vilket 

enligt Alvesson (2015) skapar en tillhörighet i organisationen och således påverkar de 

anställdas identiteter och syn på sig själva. Den starka organisationsidentiteten bidrar till att 

påverka attityder utifrån värderingarna hos anställda som representerar organisationen. Att 
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respondenternas och organisationens föreställningar om värdeorden överensstämmer kan även 

antyda att det skett en identitetsreglering utifrån en autokommunikation enligt Nair (2010). 

Den bild företaget har projicerat utåt, genom att publicera beskrivning av värdeordet Show 

heart på hemsidan, ger stöd i varför medlemmarna ser sig själva som bland annat stöttande 

och relationsskapande personer.  

Utifrån flertal intervjuer kan värdeorden ses som en egen vokabulär som används internt på 

Företag X. Detta ger vidare indikation på en vedertagen implementering, vilket kan 

demonstreras med hjälp av följande citat.  
 

Man kan till exempel säga ‘men gud, det här var SÅ Show heart’ och ‘det var så Share energy’, man vet 

liksom exakt vad man menar då. Amen det blir nästan lite som mantra när man pratar om det. (Ledare 2) 

 

Att värdeorden är så pass implementerade att de kan användas för att ge komplimanger 

kollegor emellan fastställer att det finns en delad förståelse och innebörd kring dessa. Detta 

genom att kollegor förstår vad som inryms i begreppet Show heart, vilket således inte kräver 

en mer utförligare beskrivning. Hur denna delade värdegemenskap skapar riktmärke för 

anställda att agera utefter exemplifieras av respondenterna. Flertalet av dem beskriver att 

värdeorden påminns dagligen av både chefer och medarbetare, att de är inpräntade i allting, 

återfinns på väggar och kaffekoppar och att de på så vis är oundvikliga. Värdeorden påverkar 

i sin hur anställda är och agerar på arbetsplatsen, vilket demonstreras av respondenterna i 

nedanstående citat.  

 
Säg att man kommer in på morgonen och så känner man sig av någon anledning inte så taggad på att jobba 

eller inte så taggad på de arbetsuppgifterna man ska ha under dagen eller så. Då kan man till exempel ta en 

kaffekopp med Show heart och så tänker man att ‘idag är det fokus på det här’ och så dricker man ur den 

koppen och så kan man tänka på att ge det lilla extra och verkligen kämpa på även om det känns tuffare 

eller tråkigare arbetsuppgifter eller vad som helst som det kan vara. (Medarbetare 4) 

 
Ja, det skulle jag säga att värderingarna påverkar mitt dagliga arbete, speciellt Beat yesterday hade jag 

alltid i bakhuvudet att ‘igår gjorde jag det här, idag måste jag göra det här’. (Medarbetare 7) 

 

Det är också en bra tumregel tycker jag [...] att ha som backup hur man ska vara i sitt dagliga arbete och 

om man till exempel har några svårigheter personligen så kan det vara ganska bra att man ska fundera på, 

vilket [värdeord] man kan fokusera på just för dagen. Då kan man verkligen använda dem som stöd i ens 

arbete liksom. (Medarbetare 4) 
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Citaten av respondenterna visar att värdeorden, utifrån identitetsreglering, kan förklaras som 

handlingsorienteringar där anställda utgår från dessa referenspunkter när de bedömer vad som 

anses lämpligast att göra. Detta gör i sin tur att Medarbetare 4 följsamt agerar i linje med 

värdeorden då de utgör en “bra tumregel” och “stöd i arbetet”. I och med att värdeorden 

enligt respondenterna finns i bakhuvudet ger dessa ett ramverk vid handlingsalternativ och 

fungerar, i enighet med Lencioni (2002), som system för beslutsfattande.  

 

4.5.1 Organisatorisk identitet 

Den omnämnda implementeringen av värdeorden utgör således kontrollerande verkan genom 

rekryteringsprocessen, socialiseringsprocessen och identitetsreglerande aktiviteter, vilket 

därmed lyfter fram likartade identiteter på Företag X. Detta bekräftas då samtliga 

respondenter upplever en likhet av de anställda på företaget utifrån förklaringar som “väldigt 

lika varandra”, “likasinnade”, “vi är typ samma skrot och korn allihopa” och “generellt är 

folk hyffsat lika” där “man kan spotta en anställd från Företag X på gatan”. Att anställda har 

antagit en organisatorisk identitet förstärks ytterligare av en respondent i nedanstående citat. 

 
‘Amen det är såhär en sekt’ *fnissar*. Man har ju fått höra sådana här generaliseringar och jag tycker inte 

det är något negativt utan snarare något positivt. Det handlar ju om att vi har hittat personer som passar in 

och trivs med det här. (Ledare 1) 

 

Ovanstående citat kan förklara varför samtliga respondenter frekvent beskriver en typisk 

person som arbetar på Företag X på ett likartat sätt. Framträdande typiska beskrivningar är 

teamspelare, utåtriktad, driven, energirik, gillar utmaningar, öppenhet och gillar att träffa nya 

människor. Flertalet av de presenterade egenskaperna syns tydligt eller som synonymer på 

företagets hemsida under beskrivningarna för de värdeorden. Exempelvis benämns “ju mer 

energi du har, desto mer kommer du växa” under Share energy på företagets hemsida, vilket 

kan kopplas ihop med respondenternas beskrivning av energirik. På likartat sätt formuleras 

“öppensinnade” och “orädda” under rubriken Beat yesterday, vilket tydligt kan 

sammanföras med respondenternas beskrivning av öppenhet men även synonymt med att gilla 

utmaningar.  

 

När respondenterna beskriver sina egna personliga egenskaper landar många i att ge samma 

beskrivning som även tillskrivits den typiska anställda på Företag X. En förklaring, utifrån 

identitetsreglering, är att individer ofta definieras med hänvisning till specifika andra. När 
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anställda upptar det sociala utrymmet, i detta fall arbetsplatsen, föreslås förväntningar på vilka 

personliga egenskaper de bör anta. En respondent exemplifierar hur individer definieras med 

hänvisning till andra genom citatet nedan.  

 
Jag jobbar ju då i IT-teamet [...] jag kommer ihåg att de sa ‘åå, IT-tjejerna, de ser så himla bra ut, de har 

fixat hår, de går i klackskor’. Och aa, att man liksom då fick en image av det på något sätt. Jag kände att 

jag behövde leva upp till det då. Alltså jag går ju upp typ kvart över fem för att åka till jobbet och ställer 

mig alltid och fixar håret och det gör jag ju aldrig annars. Så ja, det finns nog en liten förväntan som man 

ändå lever upp till. (Medarbetare 6) 

 

Genom att andra, och utifrån ovanstående citat även respondenten själv, definierade 

Medarbetare 6 utifrån en grupp och dess specifika egenskap av att se bra ut tilldelades 

respondenten ett visst socialt medlemskap. Enligt Alvesson och Willmotts (2002) 

identitetsreglering kan detta således vara en viktig källa till självövervakning för Medarbetare 

6, med känslan att behöva upprätthålla detta medlemskap genom att spendera tid på att fixa 

håret innan arbetet. Att se välvårdad ut uttrycks, enligt Medarbetare 6, som en outtalad 

värdering på Företag X vilket troligen verkat som stöd, utöver att hon tillskrivits en social 

kategori, för valet att spendera tid på hur hon ser ut innan arbetet.  

 

Något som bör tas i beaktning är den enkelspårighet och brist på reflexivitet som uppstår vid 

liknande identiteter. Att detta förekommer på Företag X görs tydligt när respondenterna 

frekvent var överensstämmande och delgav likvärdig information vid intervjutillfällena. 

Ledare 2 exemplifierar bristen på reflexivitet genom att beskriva att det finns tillfällen där 

anställda upplevt att de inte får komma med kritik då de ständigt bör sprida energi, vara 

positiva och glada. Beskrivningen talar för, i enighet med Alvesson och Spicer (2016; 2018), 

att Företag X skapat funktionell dumhet genom sin värderingsstyrning. Det är därmed 

viktigare för anställda att leva upp till företagets värdeord Share energy än att våga ifrågasätta 

och kritisera rådande arbetssätt. Denna enkelspårighet är däremot inget som kommer på tal 

under intervjutillfällena, då flertal respondenter upplever att en homogen arbetsgrupp inte 

utgör problematik utan att det snarare knyter anställda samman. Detta demonstreras i citaten 

nedan.  

 

 

 



 

 45 

Och det märker du när du pratar med, du kan prata med någon som har jobbat på AW i 15 år men du 

känner då att ni lever efter samma värderingar och samma synsätt. Att man verkligen känner att man kan 

prata med de allra flesta och det känns inte tillgjort eller ansträngt på det viset utan i och med att vi har de 

här värdeorden som knyter oss samman så blir det mycket lättare. (Medarbetare 1) 

 

Och sen att alla personer är ju lite lika i värderingar i och med att man blivit rekryterad genom det och då 

tror jag många hittar varandra ganska bra. Många internt som får vänner även utanför jobbet och det ser jag 

bara som något jättepositivt så länge man också kan jobba bra på jobbet. Men så tycker jag att det är ju 

självklart en rolig grej, för många samarbetar ju väldigt bra också om man kommer väl överens. Och där 

spelar ju värderingar väldigt mycket in och att alla verkligen vill göra ett bra jobb påverkar ju verkligen 

samarbetet också. (Ledare 2) 

4.6 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultat- och analyskapitlet har inledningsvis omfattats av rekryteringsprocessen där 

matchningsmodellen och den unga målgruppen synliggjort kontroll av vilka identiteter som 

ryms på Företag X. Vidare har socialiseringsprocessen med identitetsreglerande aktiviteter 

som introduktion till nyanställda, utvärdering, projicering av förebilder, positiv laddad 

vokabulär och vardaglig interaktion lyft fram exempel på hur värderingar i företaget kan bidra 

till att påverka medarbetares självbilder. Följande avsnitt, inkludering av anställdas privata 

dimensioner, har uppvisat hur medarbetares identiteter uppmuntras gå i linje med en personlig 

och rolig arbetsplats. Avslutningsvis inrymde avsnittet implementerade värderingar till följd 

av organisatorisk identitet hur värderingarna på Företag X bidrar till kontroll som därigenom 

skapar likartade identiteter. De presenterade avsnitten kommer utmynna i en avslutande 

diskussion nedan.  

5. Avslutande diskussion 
Denna studie har haft som avsikt att undersöka hur Företag X värderingar kommit till uttryck 

på arbetsplatsen och hur dessa påverkade medarbetares självbilder i en viss riktning. Kapitlet 

kommer inledningsvis utgå från en summering och slutsats av resultat och analys i relation till 

uppsatsens syfte och frågeställning för att kunna besvara “Hur bidrar värderingar på företag 

till kontroll av medarbetares identiteter?”. Utifrån studiens resultat och analys styrktes att 

Företag X värderingar bidrog till styrning av medarbetarnas identiteter genom kontroll utifrån 
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ledning, kollegor emellan och medarbetarnas självreglering. Detta utifrån förutsättningarna att 

värderingarna praktiserades som ständigt närvarande, därigenom implementerade på 

arbetsplatsen, med en ung målgrupp som föremål för kontrollen.  

Värderingarna uttrycktes som krav och riktmärken av ledningsperspektivet där de redan i 

rekryteringsprocessen, och även vid provanställning, ställdes som ultimatum för att få och 

behålla anställning på Företag X. Detta genom att ledarna framhöll vikten av att potentiella 

medarbetares personliga värden gick i linje med företagets som således utgjorde önskvärda 

attribut på företaget. Vidare illustrerade resultatet att kontroll utifrån ledningen inträffade via 

identitetsreglerade aktiviteter med betoning på “team” som ett positivt laddat begrepp och 

projicerande av förebilder för anställda att imitera. Genom kontinuerlig uppföljning och 

framförallt utvärdering, med konsekvenser som belöning och bestraffning, bidrog ledningen 

med kontroll av medarbetare att efterfölja företagets värderingar vilket således stärkte 

bibehållandet av önskade identiteter på företaget. Vidare uppmuntrade ledningen till en 

personlig och rolig arbetsplats genom arrangemang och aktiviteter på och i anslutning till 

arbetet samt tillät fri tolkning av värdeorden, vilket utmynnade i att inkludering av privata 

dimensioner i arbetet delvis kunde synliggöras i resultatet. 

Det empiriska materialet belyste även att kontroll kollegor emellan med förväntningar, 

uppmuntran av prestationer och notering av beteenden i den vardagliga interaktionen bidrog 

till kontroll av anställdas identiteter. Materialet indikerade även att ledningen skapade 

incitament för att upprätthålla denna form av kontroll genom att konstruera värdekort som en 

stående punkt på veckovisa möten. Ledningen bidrog således till att kollegor uppmuntrade 

varandras prestationer utifrån värdeorden, vilket gestaltade en mindre uppenbar och 

övervakande kontroll kollegor emellan. Vidare uppvisades en självdisciplinerad form av 

kontroll i resultatet som till stor del utgick från en önskan att smälta in i kollektivet. Resultatet 

synliggjorde att medarbetare korrigerade sin egen identitet, eller i alla fall sitt sätt att vara, 

utifrån faktorn att “ingen annan är så”. Flertal tillfällen demonstrerade även hur medarbetare 

tillskrev problem med sin egen identitet snarare än att medge ett bristande engagemang för 

företagets värderingar. Resultatet gav därmed en anvisning att företagets värderingar 

utgjordes som ett verktyg för att kommunicera likvärdiga identiteter.  

Resultatet belyser att den ovan nämnda kontrollen från ledningen, kollegor emellan samt 

självreglering medförde ett begränsat utrymme för medarbetare att anta andra identiteter än de 

som gick i linje med företagets värderingar. Följaktligen resulterade detta i att anställda 
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frekvent beskrev sina personliga egenskaper likartat “den typiske anställda på Företag X” och 

menade att arbetsplatsen utgjordes av en homogen grupp individer. Detta framställs 

paradoxalt då samtliga respondenter menade att de kunde och uppmuntrades till att vara sig 

själva på arbetsplatsen. Resultatet visade på avsaknad av mångfald och synliggjorde istället att 

de liknande arbetsidentiteterna även bibehölls vid andra kontexter utanför den primära 

arbetstiden. Avsaknaden av mångfald svarade för att de neo-normativa inslagen av kontroll 

överröstades av den normativa. Detta i och med att liknande identiteter hämtade ursprung i 

den normativa kontrollen, där delad förståelse och övertygelse betonas, snarare än den 

mångfald som den neo-normativa kontrollen utgör. Den neo-normativa kontrollen på Företag 

X utgjordes istället mer frekvent med döljande av traditionella kontrollformer samt 

självdisciplinära åtgärder hos medarbetarna. Även om företagets värderingar uttrycktes som 

krav och riktmärke syntes samtidigt det paradoxala att de är självklara och den gemensamma 

grunden för sammanhållning, vilket svarar för att den neo-normativa kontrollen gav effekt till 

upplevelsen att inte bli styrd av värderingarna. 

5.1 Värderingar som kontroll utifrån teoretisk 

förståelse 

Större delen av de fynd som upptäcktes i studien har tidigare resonerats i den forskning som 

utövats inom ämnesområdet. Studiens resultat och analys har i relation till teori och tidigare 

forskning i hög grad varit sammanfallande, vilket till stor del behandlats under resultat- och 

analysdelen. Det största fynd som presenterats utifrån teori och tidigare forskning är 

värdeordens funktion. Istället för att utgöras av tomma ord som är föga förpliktade (jmf. med 

Bang, 1999; Alvesson, 2015; Ferguson & Milliman, 2008) visar fynden att värdeorden bidrar 

till kontroll av medarbetarnas identiteter på Företag X. En intressant iakttagelse var hur 

identitetsreglering resulterat i paradoxal verkan. Samtidigt som värderingarna utgjorde en 

sammanhållning skapade det även funktionell dumhet i form av att anställda inte vågade lyfta 

kritik, i enighet med Alvesson och Spicer (2016; 2018). 

Den teori och tidigare forskning som studien tog avstamp i har en betoning på kontroll utifrån 

ett ledningsperspektiv och kom således påverka studiens utformning, analys och slutsats 

därefter. Även om kontroll utifrån ledning utgör en representativ bild av forskningsområdet 

har det speglat studiens resultat till att betona detsamma. Studiens intressanta iakttagelser av 

kontroll kollegor emellan och självreglering hos medarbetarna hade därmed kunnat belysas 
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ytterligare genom en komplettering av teori och tidigare forskning. Genom att exempelvis 

inkludera teori och tidigare forskning från Foucaults självövervakning hade detta kunnat 

belysa nya synsätt utifrån kontroll av den egna identiteten.  

5.2 Metodologisk diskussion 

Diskussionen som förts av studiens metodologiska överväganden och val har tidigare 

presenterats i metodkapitlet, vilket i detta avsnitt kommer diskuteras i relation till studiens 

slutliga resultat och de begränsningar det medfört. En aspekt av studiens metodologiska val 

som bör belysas är att det utvalda företaget i fallstudien och dess förutsättningar ligger till 

grund för hur fynden kan tolkas och användas. Förutsättningarna med implementering av 

värdeord, dölja kontroll med roliga aktiviteter och att ha ung målgrupp som föremål för 

kontroll har inverkan på slutsatsen att värderingar bidrar med kontroll av medarbetarnas 

identiteter. I och med att Företag X verkar inom branschen för kunskapsintensiva 

tjänsteföretag är identiteten mer flytande och därigenom närmare kopplad till självkänslan 

(Nair, 2010). Det innebär att valet av företag för studien troligen innefattas av en större 

identitetsreglering med framträdande associationer att göra karriär och uppnå 

självförverkligande. Liknande studie i en annan bransch skulle således kunna få andra 

resultat, där grunden till självidentiteten påverkas av andra kontexter och faktorer än 

ovanstående. 

 

Intervju som undersökningsmetod i studien tillät att erhålla information utifrån tidigare 

skeden av respondenterna. Däremot är denna information avgränsad utifrån respondenternas 

minne, vilket utgjorde begränsningar med metoden att kunna undersöka hur anställdas 

identiteter eventuellt har förändrats genom sin anställning på Företag X. Ytterligare 

begränsningar med studiens metodologiska val, med förutsättning i studiens omfång, var 

möjligheten att på ett djupgående sätt undersöka respektive respondents identitet ur 

kontextuella sammanhang. Det skapar därmed svårigheter att avgöra andra möjliga faktorer, 

som sammanhang och institutioner, som tillsammans med arbetsplatsen och dess kontext 

utgör en grund för vilken riktning självidentiteten antar. Kontexten för medarbetarnas 

privatliv utanför arbetsplatsen skulle kunna bidra med viktiga faktorer när det kommer till 

identitetsarbetet, vilket vidareutvecklas i kommande avsnitt.  
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5.3 Implikationer för forskning och praktik 

I och med att studiens resultat omfattade kontroll utifrån ett ledningsperspektiv kan det 

utmynna i en praktisk betydelse för medarbetarperspektivet. Det innebär att studien kan 

uppmärksamma, genom att konkretisera och exemplifiera, ledningsinsatser som bidrar till 

kontroll av medarbetares identiteter. Studiens bidrag kan således öka medarbetarnas förståelse 

och förhållningssätt till identitetsreglering utifrån värderingar på företag.  

 

Studiens analys väckte ett flertal intressanta frågor där svar uteblivit på grund av 

undersökningens omfång. Således skulle vidare forskning inom dessa områden ge möjlighet 

att fördjupa och därigenom besvara frågorna. En anmärkningsvärd iakttagelse i resultat- och 

analyskapitlet var de förutsättningar som låg till grund för studiens slutsats. Studien belyste 

således att faktorer som ung målgrupp, kunskapsintensivt företag och implementerade 

värderingar kan samspela för att bidra till en framgångsrik identitetsreglering av medarbetare. 

För vidare forskning hade det därför varit intressant att förändra de förutsättningar som 

benämnts ovan. Genom att utöva en fallstudie på förslagsvis ett tillverkningsföretag eller 

skifta från en ung till äldre målgrupp hade det kunnat resultera i andra slutsatser. Hade det 

mynnat ut i skiljaktiga resultat skulle det kunna bistå med faktorer för att visa på anställda 

som är mer eller mindre mottagliga eller motståndskraftiga mot identitetsreglering.  

 

Vid identitetsreglering är det av vikt att undersöka dess kontextuella process i detalj och över 

tid (Alvesson och Willmott, 2002). För att undersöka hur värderingar kan bidra till kontroll av 

medarbetares identiteter kan det med fördel studeras genom en longitudinell studie med större 

fokus på individens kontext och privatliv. Detta då arbetet som institution inte utgör det enda 

sammanhang som påverkar identiteter, vilket tidigare belysts i avsnitt 2.1 Självidentitet. 

Således ges longitudinell studie utrymme att undersöka hur identiteter förändras över tid 

beroende på vilken kontext individen befinner sig i.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Intervjuguide: Ledare 
 

Yrkesrollen på företaget 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Berätta om din roll på företaget! 

 

Organisationsidentitet 

Hur skulle du beskriva företagets DNA/identitet? 

 

Företagets värderingar 

Vilka är företagets värderingar? 

Vilket syfte fyller värderingarna på företaget? 

Hur uttrycker sig värdeorden 1, 2, respektive 3 på företaget? 

Skulle du säga att det finns för- och/eller nackdelar med att arbeta med värderingar? 

Finns värderingar som är mindre uttalade på företaget? Hur uttrycks dem? 

 

Praktisk tillämpning 

Hur arbetar ni med att upprätthålla värderingarna? 

Mäter ni resultat av ert arbete med värderingar? Om ja, hur? 

Har ni upplevt effekter av företagets värderingsarbete? 

 

Medarbetare 

Vad är viktigt när ni anställer nya medarbetare? 

Hur presenteras nyanställda till företagets värderingar? 

I vilken utsträckning tillåts medarbetarna vara sig själva under arbetstid? 
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7.2 Bilaga 2. Intervjuguide: Medarbetare 
 

Yrkesrollen på företaget 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på företaget? 

Berätta om din roll på företaget! 

Hur skulle du beskriva dina personliga egenskaper som anställd hos företaget? 

Hur tror du att din närmsta chef skulle beskriva dig som anställd på företaget? 

 

Organisationsidentitet 

Hur skulle du beskriva företagets DNA/identitet? 

Hur skulle du beskriva klimatet på din arbetsplats? 

 

Företagets värderingar 

Vilka är företagets värderingar? 

Hur uttrycker sig värderingarna på företaget? 

Känner du att du kan identifiera dig med dessa? 

Påverkar dessa värderingar ditt vardagliga arbete? På vilket sätt? 

Finns värderingar som är mindre uttalade på företaget? Hur uttrycks de? 

Finns det exempel på regler som du som anställd bör följa men inte står nedskrivna 

någonstans? 

 

Självidentitet 

I vilken utsträckning kan du vara dig själv på arbetstid? 

I vilken utsträckning har din roll på företaget påverkat vem du är? 

Umgås du med kollegor på din fritid? Om ja, hur? 

Har du en skiljelinje mellan arbete och fritid? Om ja, utveckla! 
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7.3 Bilaga 3. Informationsbrev 
 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
  
Till X, 
  
En förfrågan om deltagande i en studie om Företag X värderingar 
  
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi den 
praktiska tillämpningen av värderingar på Företag X och hur de kan komma att upplevas av 
medarbetarna.  
 
Med detta brev skulle vi vilja fråga om Du, i egenskap som anställd på Företag X, vill ställa 
upp på en intervju. Vi värderar Ditt deltagande där Du skulle utgöra en viktig del i vår 
undersökning. 
  
Data samlas in med förhoppning under april genom ett tiotal intervjuer. Ditt deltagande 
innefattar en 45 minuters intervju via Zoom som spelas in för underlag till vår analys. Vi 
uppskattar tillämpning av video vid intervjutillfället, men det är naturligtvis frivilligt.  
 
Rekommendationer inför intervjutillfället: 

• Förbered nedladdning av programvaran och läs igenom dess användarvillkor 
• Ladda din elektroniska utrustning 
• Säkerställ din internetuppkoppling 
• Välj lämplig intervjuplats utan distraktioner 

   
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst, utan närmare motivering, avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 
under arbetets gång och kommer att makuleras vid vårterminens slut. Materialet kommer att 
avidentifieras så att ingen information kan föras tillbaka till Dig. Slutligen kommer materialet 
analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
  
Uppsala den 2020-04-20 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Lizette Wiedel och Matilda Eldh 
Studenter vid Uppsala Universitet 
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