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FÖRORD 
	  
Att skriva detta förord känns nästintill overkligt då resan nu har nått sitt slut. Innan vi helt 

avslutar denna resa och ger oss ut på nya äventyr har vi några vi vill uttrycka vår tacksamhet 

till. Vi vill rikta ett stort tack till de personer som gjort denna studie möjlig. Inga namn 

nämnda, inga namn glömda. Ni vet vilka ni är. Vi vill även passa på och tacka de anställda på 

If för ett varmt bemötande samt tillägna ett extra tack till de som deltagit i studien. Vi upp-

skattar verkligen att ni inte enbart tagit er tid till att medverka, utan även att ni under intervju-

erna visat ett engagemang och ett intresse för vår studie. Slutligen vill vi ägna ett stort tack till 

vår handledare Agneta Hugemark som bidragit med värdefulla insikter under hela uppsatsen. 

Vår resa har inte alltid varit problemfri, men har samtidigt bidragit till många glädjefyllda 

stunder och skratt. Vi har upplevt toppar och dalar likt en bergochdalbana. Med detta sagt vill 

vi avsluta detta förord med ett citat som hjälpt oss bibehålla riktningen och tagit oss närmare 

vår slutdestination.  

 

 

”Life is a rollercoaster, 
Just gotta ride it” 

-Ronan Keating 

 
 

 

 

 

Uppsala, 24 maj 2015 

Sofie Nilsson    Jennifer Sjöö 
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SAMMANFATTNING 
 

Ett stort fokus som växt fram i dagens mångkulturella samhälle är kulturens betydelse 

inom organisationer samt hur denna kan användas som ett verktyg för styrning av an-

ställda. Efter att det inom organisationer skett ett skifte från byråkratisk och hierarkisk 

kontroll till en normativ kontroll är det nu styrning av individers föreställningar och 

värderingar som står i fokus. Detta är en utgångspunkt för studien vars syfte är att un-

dersöka anställdas upplevelse av kulturen inom en organisation i försäkringsbranschen. 

Ytterligare önskas belysa vilken påverkan kulturen inom organisationen har på de an-

ställdas värderingar och beteenden. En etnografisk ansats har tillämpats på studien, vil-

ket innebär att individers uppfattningar om hur de tänker och handlar i deras omgivning 

är centrala. Studien har genomförts på försäkringsbolaget If som är verksamt i nio län-

der och har en ledande marknadsposition i Norden. För att erhålla material om kulturens 

styrande aspekter har tio semi-strukturerade intervjuer genomförts med anställda från If. 

Ur resultatet framkom att de anställda har en bild över hur man ska vara för att passa in 

i kulturen samt på vilket sätt de reglerar sina värderingar och beteenden för att över-

stämma med organisationskulturen. Vår slutsats är att kulturen inom If har en styrande 

funktion av de anställdas ”inre” då den formar riktlinjer för hur de anställda ska vara 

samt får dem att reglera sitt beteende i önskvärd riktning. Kulturen har ett inflytande på 

olika nivåer då den styr över vilka värderingar, egenskaper och beteenden som anses 

vara lämpliga respektive olämpliga. Från detta går det att urskilja en komplex bild av 

kulturens styrande aspekter.  

 

Nyckelord: Organisationskultur, Styrning, Makt, Foucault, Barnard 



	   4	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ......................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 6 
1.3 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 6 

2. TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................. 7 
2.1 Kulturbegreppet inom organisationer ............................................................................... 7 
2.2 Organisationskultur som styrmedel .................................................................................. 8 
2.3 Styrning genom värderingar ........................................................................................... 10 
2.4 Styrning av identiteter .................................................................................................... 11 
2.5 Etiska aspekter av styrning genom kultur ...................................................................... 13 
2.6 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning ................................................... 14 

3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM ............................................... 16 
3.1 Foucault .......................................................................................................................... 16 

3.1.1 Disciplinär makt & disciplinering ........................................................................... 16 
3.1.2 Panoptikon ............................................................................................................... 17 

3.2 Barnard ........................................................................................................................... 17 
3.2.1 Zone of indifference ................................................................................................ 18 

3.3 Sammanfattning och diskussion av teori ........................................................................ 19 

4. METOD ............................................................................................................................... 20 
4.1 Om företaget ................................................................................................................... 20 
4.2 Metodologisk ansats ....................................................................................................... 20 
4.3 Val av fält och urval av respondenter ............................................................................. 21 
4.4 Datainsamling ................................................................................................................. 22 

4.4.1 Utformandet av en intervjuguide ............................................................................. 22 
4.4.2 Genomförande av intervjuer .................................................................................... 22 

4.5 Transkribering, kodning och analys ............................................................................... 23 
4.6 Metodologiska reflektioner ............................................................................................ 24 
4.7 Etiska överväganden ....................................................................................................... 25 

5. RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................. 27 
5.1 Hur ska man vara? .......................................................................................................... 28 

5.1.1 Resultat .................................................................................................................... 28 
5.1.2 Analys ...................................................................................................................... 32 

5.2 Hur blir man styrd? ......................................................................................................... 35 
5.2.1 Resultat .................................................................................................................... 36 
5.2.2 Analys ...................................................................................................................... 40 

5.3 Hur anpassar man sig? .................................................................................................... 43 
5.3.1 Resultat .................................................................................................................... 43 
5.3.2 Analys ...................................................................................................................... 46 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION ......................................................................................... 49 
6.1 Summering av resultat .................................................................................................... 49 
6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning ................................... 51 
6.3 Avslutande reflektion och slutsats .................................................................................. 53 
6.4 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 55 

LITTERATURLISTA ........................................................................................................... 56 

BILAGOR ............................................................................................................................... 58 
Bilaga 1 Kontaktbrev ............................................................................................................ 58 
Bilaga 2 Intervjuguide .......................................................................................................... 59 



	   5	  

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Kultur inom organisationer är idag ett nyckelområde inom organisationsforskning såväl som 

för arbetsliv. Detta är inget sammanträffande då kulturella aspekter genomsyrar samtliga ni-

våer av organisering. Kulturbegreppet är dock komplext och vanligtvis svårt för organisation-

er att hantera meningsfullt. Samtidigt är det väsentligt att erhålla en djupare inblick för kul-

turens betydelse inom organisationer för att skapa en förståelse för hur individer och organi-

sationer fungerar (Alvesson, 2001, s.7).   

Uppmärksamheten för kultur inom organisationer väcktes redan på 1980-talet i samband 

med de nya former av organisationer som växte fram. Formell hierarki och byråkrati betrakta-

des som mindre effektiva styrmedel. Istället ansågs kontroll av föreställningar och värderingar 

hos individer inom organisationer vara av större vikt och ersatte till stor del de tidigare ration-

ella formerna av kontroll. Majoriteten av dagens organisationer eftersträvar därmed att styra 

individers tankar, värderingar och handlingar. Även om mer traditionella kontrollformer fort-

farande förekommer, finns det större krav på att organisationer ska ha förståelse för det kultu-

rella sammanhang som de befinner sig inom (Alvesson, 2001, s.28-29). I och med att organi-

sationers kontroll över anställda har blivit mer komplex, då individer inte i lika stor utsträck-

ning blir kontrollerade med auktoritära metoder, är det av större vikt att engagera de anställda 

i organisationen. I samband med detta har en flexibilitet i arbetsuppgifterna utvecklats, vilket 

vidare ger kulturen en roll av att hålla ihop organisationen (Alvesson, 2001, s.18). Således 

aktualiserar dagens internationella och mångkulturella samhälle kulturfrågor inom arbetslivet 

(Alvesson, 2001, s.29).  

Rapporten Värderingar och kultur på svenska företag (2014) av Wildfire, en attityd- och 

värderingsbyrå, belyser vidare hur svenska organisationer resonerar om och arbetar med kul-

tur. Rapporten presenterar en undersökning där 300 individer med ledarskapspositioner har 

besvarat en webbenkät i syfte att utreda hur organisationer inom olika branscher bedriver vär-

deringsarbete (Wildfire, 2014, s.4-6). Resultatet av rapporten illustrerar att majoriteten av de 

tillfrågade uppger att kulturstyrning är en högprioriterad strategi. Exempelvis redogörs för att 

nio av tio ledare yttrar att deras organisationer har uttalade värdeord som vidare implemente-

ras i organisationens arbetssätt. I hög grad uppges även att det finns en uttänkt koppling mel-

lan kulturen inom organisationerna och affärsidéerna. Mer än hälften av de tillfrågade fram-

håller att kulturen beskrivs genom konkreta värderingar och beteenden, samt en fjärdedel 

uppger att de även använder sig av dokument och berättelser (Wildfire, 2014, s.7-10).   
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Med utgångspunkt i att kulturen inom organisationer kan ses som ett effektivt styrmedel 

samt att ledare inom svenska organisationer värdesätter kultur- och värderingsarbete väcks 

vårt intresse av att utforska organisationskulturen ur den anställdes perspektiv. Detta då kul-

turstyrning främst beskrivits ur ett ledningsperspektiv. Vi ställer oss frågorna om individer 

inom organisationer är medvetna om kulturens styrande faktorer samt om de upplever krav på 

att anpassa sitt beteende till det som går i linje med organisationens kultur? I och med detta är 

det enligt vår uppfattning av intresse att vidare studera den maktutövning som sker genom 

organisationskulturen i syfte att kontrollera beteenden, föreställningar och värderingar hos de 

anställda.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att utifrån den presenterade bakgrunden undersöka anställ-

das upplevelse av kulturen inom en organisation i försäkringsbranschen. Ytterligare önskar vi 

belysa vilken påverkan kulturen inom organisationen har på de anställdas värderingar och 

beteenden. De aspekter vi valt att definiera som kultur är värderingar och normer inom orga-

nisationen, den sociala stämningen samt klädkoder. Studiens syfte har preciserats ytterligare 

genom följande frågeställningar: 
 

• Hur upplever de anställda att de ska vara för att passa in i organisationens kultur? 

• På vilket sätt reglerar de anställa sitt sätt att vara för att passa in i organisations-

kulturen? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis presenterades bakgrund till studien samt dess syfte och frågeställningar. I 

kommande kapitel redogörs för relevant tidigare forskning och därefter beskrivs i teorikapitlet 

våra teoretiska ramverk med utgångspunkt i Michel Foucault och Chester I. Barnard samt de 

begrepp som därmed aktualiseras. Vidare följer ett metodkapitel där tillvägagångssätt för in-

samlat och analyserat material redogörs för samt vilka etiska överväganden och metodolo-

giska reflektioner som har gjorts i studien. Efter detta presenteras ett kapitel som behandlar 

studiens resultat och analys. Slutligen följer ett diskussionskapitel som behandlar resultat, 

frågeställningar och slutsatser av studien samt avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som med utgångspunkt i problemformuleringen 

är relevant för studien. Kapitlet utgår ifrån fem teman som sorterar tidigare forskning. Dessa 

teman är: Kulturbegreppet inom organisationer, Organisationskultur som styrmedel, Styrning 

genom värderingar, Styrning av identiteter samt Etiska aspekter av styrning genom kultur. 

Vid behandling av tidigare forskning framträdde dessa teman som centrala inom såväl områ-

det organisationskultur, som med hänsyn till studiens syfte. Temaindelningen presenterar 

först forskning för att förstå begreppet kultur inom organisationer och därefter illustreras hur 

kulturen kan styra individer. Genom en avgränsning som fokuserar på styrning av värderingar 

och identiteter hos individer illustreras ytterligare relevant forskning i och med studiens syfte. 

Diskussionen om etiska aspekter vid kulturstyrning anser vi vara i centrum för att belysa 

huruvida det är etiskt försvarbart att organisationer utövar kontroll över enskilda individers 

“inre”. 

2.1 Kulturbegreppet inom organisationer 

Det har framgått att det existerar ett flertal olika perspektiv som avser att beskriva området 

organisationskultur och det finns således inte en entydig definition av begreppet. För att skapa 

en förståelse för organisationskultur är det enligt vår uppfattning av betydelse att inlednings-

vis undersöka kulturbegreppet.  

Enligt organisationspsykologen Henning Bang finns två dimensioner av begreppet kultur. 

Den första dimensionen berör kultur som ett kognitivt system med gemensamma tankegångar, 

värderingar och upplevelser. Den andra dimensionen betonar kultur som observerbara objekt 

och händelser inom en grupp samt dess samverkansmönster (Bang, 1999, s.22). 

En annan forskare som redogör för olika perspektiv av kultur inom organisationer är so-

cialpsykologen Edgar H. Schein. Han beskriver att kultur bör undersökas genom ett antal 

olika nivåer och redogör för en modell bestående av tre kulturnivåer: artefakter, förespråkade 

värderingar och underliggande antaganden, som aktualiseras inom organisationer. Artefakter 

är den ytligaste nivån inom en organisation och är faktorer som en individ direkt ser, hör och 

känner vid inträde till en organisation. Beroende på vilken organisation som individen befin-

ner sig inom kommer denna därmed att få en särskild bild av hur organisationen fungerar 

(Schein, 2009, s.22). Förespråkade värderingar är de gemensamma värderingar som bidrar till 

att skapa en uppfattning om organisationen. Dessa presenteras för individer exempelvis i form 

av organisationens övergripande värderingar, principer och etiska riktlinjer. Efter en tid i or-
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ganisationen blir det ofta tydligt för individen att det existerar en motsägelse mellan föresprå-

kade värderingar samt synliga beteenden inom organisation. Följaktligen innebär detta att de 

förespråkade värderingarna inte alltid följs som planerat (Schein, 2009, s.23). Underliggande 

antaganden kan förstås genom att söka i organisationens historia efter värderingar, idéer och 

antaganden från ledare som gjort organisationen framgångsrik. Dessa utvecklas därefter till 

organisationens underliggande antaganden och betraktas som de “enda rätta” värderingarna 

för organisationen och dess individer (Schein, 2009, s.25-27). Kultur är därmed något som 

enligt Schein existerar på dels ytliga nivåer och dels på nivåer som är näst intill osynliga. I 

och med detta är det av betydelse att även försöka förstå och hantera de mer djupgående nivå-

erna av kultur (Schein, 2009, s.21). 

Mats Alvesson och Per-Olof Berg, professorer i företagsekonomi, presenterar att det trots 

den rådande svårigheten att definiera kultur, finns en viss samstämmighet inom kulturbegrep-

pet. Samstämmigheten uttrycks i att organisationskultur innefattar de prioriteringar, antagan-

den, meningar och värderingar som delas av individer inom en organisation (Alvesson & 

Berg, 2011, s.76). I linje med Alvesson och Bergs resonemang beskriver Bang (1999, s.24) att 

forskare till största del är överens om meningsinnehållet i begreppet organisationskultur, även 

om det existerar olika definitioner. Vidare beskriver Bang att majoriteten av definitionerna av 

organisationskultur utgår från kultur likt ett kognitivt system. Utifrån detta presenterar Bang 

att hans definition av organisationskultur är:  

Den uppsättning gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar 
som utvecklats i en organisation när medlemmarna samverkar med varandra och 
omvärlden. (Bang, 1999, s.24) 

2.2 Organisationskultur som styrmedel 

Att olika utgångspunkter existerar om hur kultur finns inom organisationer presenterades i 

föregående avsnitt. Inom forskning om organisationskultur framgår det även att kultur i stor 

utsträckning används av organisationer som ett styrmedel för att leda anställda i önskvärd 

riktning.  

Organisationskultur beskrivs ofta som en av de mest betydelsefulla metoderna för att 

styra beteenden. Kulturen inom organisationer presenteras till och med vid vissa tillfällen som 

den mest avgörande faktorn för att uppnå organisatorisk effektivitet. Kultur har därmed blivit 

ett nyckelområde för ledning och styrning inom organisationer (Alvesson & Berg, 2011, 

s.25). 

Organisationsforskaren Gideon Kunda presenterar genom sin etnografiska observations-

studie av en amerikansk högteknologisk organisation hur organisationers utövande av kontroll 
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har förändrats. Detta har skett i och med en skiftning från tidigare mer traditionella former av 

kontroll till en mer normativ form av kontroll. Den “nya” kontrollen innebär försök att styra 

individer genom att kontrollera deras underliggande tankar, känslor och upplevelser, vilket i 

sin tur påverkar deras handlingar. Vidare redogör Kunda för att normativ kontroll utövas i 

skapandet och användningen av organisationskultur. Genom denna kontrollform ämnar orga-

nisationer att få de anställda att agera i linje med organisationens intressen. Detta sker inte 

genom ett fysiskt tvång eller med ekonomiska belöningar, utan istället är det ett inre engage-

mang som driver de anställda att bete sig enligt organisationens önskemål (Kunda, 2006, 

s.11).  

I och med utövandet av normativ kontroll genom organisationskulturen skapas kulturella 

normer. För att besvara frågan varför individer rättar sig efter kulturella normer applicerar 

Alex Z. Kondra och Deborah C. Hurst i artikeln Institutional processes of organizational cul-

ture (2009) isomorfa krafter på en individnivå. Författarna tillämpar nyinstitutionell teori i en 

begreppsdiskussion för att urskilja på vilket sätt organisationskultur överförs, upprätthålls och 

reproduceras (Kondra & Hurst, 2009, s.39-40). De tre isomorfa processerna, tvingande-, 

mimetisk- och normativ isomorfism, skapar homogenisering, det vill säga en likriktning i in-

dividers beteende. Tvingande isomorfism innebär krafter som antingen belönar eller bestraffar 

särskilda beteenden. Mimetisk isomorfism innefattar hur individer vid osäkerhet tenderar att 

härma de beteenden hos andra individer som uppmuntras och belönas av organisationen. 

Normativ isomorfism synliggörs genom att individers antaganden om organisationskulturen 

har blivit förgivettagna. Således har normer internaliserats hos de anställda, vilket leder till ett 

homogeniserat beteendemönster (Kondra & Hurst, 2009, s.46-51). 

Kondra och Hurst (2009, s.49-50) belyser hur såväl tvingande som mimetiska processer 

efter en tid kan övergå till att bli normativa. Detta då normer om kultur har internaliserats av 

individerna, vilket leder till ett likriktat beteendemönster inom organisationer (Kondra & 

Hurst, 2009, s.51). I och med detta kan tvingande processer leda till att förväntade beteenden 

internaliseras och blir förgivettagna. Likaså kan mimetiska processer bli normativa. Detta då 

önskan om samhörighet med organisationen leder till internalisering av särskilda beteende-

mönster (Kondra & Hurst, 2009, s.49-50). 

Organisationers strävan att genom sin kultur få individer att utföra specifika beteende-

mönster belyses vidare genom hur organisationer avser att kontrollera de anställdas “inre”. 

Denna styrning är en central aspekt vid forskning av kulturstyrning inom organisationer. 

Detta är något som Hugh Willmott, professor i organisatoriska studier, illustrerar i artikeln 

Strenght is ignorance, slavery is freedom: Managing culture in modern organizations (1993). 
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Willmott tillämpar en kritisk analys av antaganden om organisationskultur i managementlitte-

ratur, där han ifrågasätter auktoriteten i det normativa ramverket. Detta ramverk innefattar det 

förgivettagna om organisationskultur (Willmott, 1993, s.521). 

I artikeln beskriver Willmott (1993, s.516) att kärnan i organisationskultur består av att 

vinna de anställdas ”hjärta och hjärna”. Detta för att kunna fastställa och hantera inte endast 

vilka beteenden som de anställda utövar, utan även vilka känslor och tankar som framkallas 

hos dem. Målet av att hantera anställdas “inre” menar Willmott har en relation till utveckling-

en av mer flexibla strukturer inom organisationer. I och med den nya flexibiliteten illustrerar 

organisationskulturen vilka förväntningar och krav som de anställda ska internalisera. Dessa 

berör bland annat värderingar om kvalitet, flexibilitet och värdeskapande (Willmott, 1993, 

s.519). När kulturen inom organisationer stärks, uppmanas de anställda att ge sig hän till kul-

turens värderingar. Willmott redogör för att internalisering av kulturen kan vara avgörande för 

att individer ska känna trygghet i sin anställning, vilket i sin tur leder till att de bidrar ytterli-

gare till det som är fördelaktigt för organisationen (Willmott, 1993, s.522). 

Centralt i att styra individers ”inre” är att överföra önskvärda värderingar, tankar och 

normer till de anställda inom organisationer. Ett tillvägagångssätt som syftar till ovanstående 

beskrivning är socio-ideologiska metoder, vilket belyses av tidigare presenterade Mats Al-

vesson samt Dan Kärreman, professor i management- och organisationsteori.  I sin artikel 

Interfaces of control: Technocratic and socio-ideological control in a global management 

consultancy firm (2004) redogör de för sin intervju- och observationsstudie på en framstående 

konsultfirma inom management. Författarna betonar att organisationers önskvärda värdering-

ar, tankar och normer vanligtvis kan innefatta vad som är bra, betydelsefullt och eftersträ-

vansvärt inom verksamheten. Vidare skildras av Alvesson och Kärreman hur chefer mer eller 

mindre medvetet och systematiskt strävar efter att få de anställda att internalisera värderingar 

och normer som de tror att organisationen kommer gynnas av (Alvesson & Kärreman 2004, 

s.426). Detta resonemang kan liknas vid Willmotts (1993, s.519) presentation av hur anställda 

som arbetar med personalutveckling och kvalitetsstyrning syftar till att förespråka och stärka 

ett organisatoriskt etos, det vill säga organisationens anda. Detta etos kräver lojalitet från in-

dividerna inom organisationen och skapas genom att de som är motvilliga till att tro på orga-

nisationens anda utesluts, tystas eller straffas. 

2.3 Styrning genom värderingar  
Vid en genomgång av forskning om organisationskultur som styrmedel presenteras ofta att 

värderingar är en framstående del av dess kärna.  
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Organisationskultur och skapandet av en värdegrund är centrala teman i artikeln 

Fostering Values in Organizations (2003) av Antonio Argandoña, professor i ekonomi. Uti-

från teorin om ”human action” undersöks i artikeln värderingars roll genom studerandet av 

hur personliga och organisatoriska värderingar kan integreras (Argandoña, 2003, s.15). Ett 

fokus är om organisationer självständigt kan ha värderingar eller om det enbart är de anställ-

das värderingar som återspeglas (Argandoña, 2003, s.19). Enligt Argandoña har organisation-

er rätten att kräva att deras anställda beter sig i linje med de särskilda värderingar som är nöd-

vändiga för att nå organisatoriska mål. Detta under förutsättningen att de är etiskt korrekta. I 

och med detta finns ett behov av att utforma effektiva kontroller för att upptäcka brister, det 

vill säga då anställda inte beter sig önskvärt, samt att skapa processer som ämnar åtgärda 

dessa svagheter (Argandoña, 2003, s.23).  

För att organisationer ska kunna skapa och upprätthålla en värdegrund som de anställda 

efterföljer krävs ett antal olika fokusområden. Att värdegrundsarbete kräver fokus på såväl 

värdegrundens innehåll som på skapandet av system för att förankra och införliva den i orga-

nisationen belyses av Sten Philipson, professor i etik- och värderingsforskning (Philipson, 

2011 s.142). Enligt Philipson är det dock svårare att implementera en värdegrund än att ut-

forma den. Detta beror på att införlivandet av en värdegrund kan skapa känslan av central-

styrning och skapa motstånd hos de anställda (Philipson, 2011, s.146). Philipson skiljer mel-

lan att förankra värderingar och införliva dem hos individer i en organisation. Förankring sker 

när värderingar accepteras av de anställda, medan införlivande aktualiseras först då värde-

grunden används i det dagliga arbetet (Philipson, 2011 s.147). 

2.4 Styrning av identiteter 

Ytterligare ett fokus vid forskning om organisationskultur och dess styrande aspekt av indivi-

ders ”inre” är hur de identifierar sig med organisationen och kulturen. Enligt vår uppfattning 

tar individer inte enbart till sig värderingar, utan kulturen fungerar även på en mer djupgående 

nivå genom formandet av identiteter.  

Att styrning och reglering av identiteter inom organisationer kan ses som organisatorisk 

kontroll behandlas av Mats Alvesson och Hugh Willmott i artikeln Identity Regulation as 

Organizational Control: Producing the Appropriate Individual (2002). Enligt författarna har 

det under de senaste åren växt fram ett ökat intresse från ledingens sida att styra individers 

identiteter genom att reglera det “inre” hos de anställda, det vill säga deras tankar och känslor. 

I och med detta har det särskilt inom tjänste-, kunskaps- och innovationsbaserade branscher 

bildats en diskurs av att främja en organisatorisk identitet kännetecknad av passion och kar-
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isma. Exempelvis presenteras hur organisationer genom olika strategier och processer syftar 

till att få de anställda att uttrycka sig i former av “vi” när de talar om organisationen (Al-

vesson & Willmott, 2002, s.622). I sin artikel beskriver de hur individer nästintill tvingas 

forma sin identitet så att den överensstämmer med organisationens mål och värderingar (Al-

vesson & Willmott, 2002, s.619-620). Denna identitetsanpassning aktualiserar Alvesson och 

Bergs (2011, s.76) beskrivning av att individer, utifrån den rådande organisationskulturen, 

utvecklar en medvetenhet och en känslighet för vilket beteende som förespråkas. Uppfatt-

ningen om vad som är lämpligt respektive olämpligt framkallas utifrån vilka krav och för-

väntningar som är önskvärda enligt organisationen samt beroende på vilka situationer som 

uppstår. 

Organisationers hantering av individers identiteter behandlas även av Davide Ravasi, 

professor i strategisk- och entreprenörsmanagement och Maiken Schultz, professor i organi-

sation och ledning. I deras artikel Responding to Organizational Identity Threats: Exploring 

the Role of Organizational Culture (2006) har en omfattande mängd data samlats in genom 

deras 25-åriga studie av en organisation. Datainsamling har skett bland annat genom inter-

vjuer samt analyser av årliga rapporter och dokument som beskriver företagets historia. Fokus 

i artikeln är på vilket sätt anställda kan ifrågasätta sina organisatoriska identiteter i och med 

förändringar i omgivningen samt hur organisationskultur deltar i identitetsskapande processer 

(Ravasi & Schultz, 2006, s.433). När individer inom en organisation ställer sig frågan “vad 

handlar den här organisationen egentligen om?” blir den gemensamma kulturen en startpunkt 

för att skapa förståelse för deras identiteter. Ravasi och Schultz presenterar i och med detta att 

individers svar på denna fråga influeras dels av hur de tror att omgivningen uppfattar organi-

sationen samt dels av deras egna antaganden om organisationskulturen (Ravasi & Schultz, 

2004, s.454). 

Vid skapandet av identiteter utifrån organisationskulturen kan fokus läggas vid olika stra-

tegier för att uppnå detta. Att forma önskvärda identiteter hos individer genom metoderna 

målstyrning och mentorskap behandlas i artikeln The Calculated and the Avowed: Techniques 

of Discipline and Struggles Over Identity in Big Six Public Accounting Firms av Mark A. 

Covaleskis et al. Författarnas 15-åriga etnografiska fältstudie, med teoretisk utgångspunkt i 

Foucault, undersökte de sex största revisionsbyårerna i USA, där material samlades in från 

180 intervjupersoner (Covaleski et al., 1998, s.305). Författarna beskriver hur både målstyr-

ning och mentorskap kan ses som metoder för att omvandla anställda som främst arbetar uti-

från sitt eget intresse, till att arbeta utifrån organisationens övergripande intressen. Detta sker 

genom att skapa en så kallad “företagsklon” av individen, vilket innebär att organisationens 



	   13	  

värderingar och mål kopieras över till individen (Covaleski et al., 1998, s.294). Det presente-

ras av Covaleski et al. att målstyrning handlar om att internalisera organisationens mål till att 

bli en del av individens mål. Vidare beskrivs det att mentorskap redan från början socialiserar 

in individen i organisationen via en mentor (Covaleski et al., 1998, s.303). Studiens resultat 

visade att även om målstyrning och mentorskap formade identiteter hos individer, skapades 

ett visst motstånd. Detta motstånd uttrycktes genom att egenintressen hos individerna delvis 

motsatte sig “kravet” på anpassning till organisationens mål (Covaleski et al., 1998, s.293).  

2.5 Etiska aspekter av styrning genom kultur  
Vid forskning om organisationskultur som styrmedel finns en central inriktning som syftar till 

att utreda huruvida styrning av individers värderingar och beteenden kan vara etiskt försvar-

bart.  

Att organisationskultur i hög grad aktualiserar etiska överväganden är något som Claes, 

teologie doktor och docent i livsåskådningsvetenskap, presenterar genom sin forskning. Enligt 

Trollestad är det mänskliga välbefinnandet en huvudsaklig faktor i avgörandet om det är etiskt 

försvarbart av organisationer att genom kulturen försöka påverka anställda. Att avsiktligt för-

söka manipulera eller övertala anställda till att använda sig av värderingar skapade av organi-

sationen samt att de anställda ska uppfatta dessa som “sanna” är enligt Trollestad ett intrång i 

den mänskliga integriteten (Trollestad, 2000, s.240). I linje med ovanstående resonemang 

redogör Kunda för att organisationer gör ett intrång på den privata sfären genom sin avsikt att 

genom kulturen påverka vad individer gör, tänker och känner (Kunda, 2006, s.14). Vidare 

presenterar Trollestad att även om en organisation kan lyckas med att införa värderingar un-

der hot och tvång, så att de anställda ser dessa som korrekta, kommer de efter en tid förstå de 

bakomliggande faktorerna. När detta sker blir därmed förtroenderelationen lidande. Om det 

däremot finns en uppriktig respekt för den underliggande kulturen inom organisationen samt 

för de anställda som individer, kan det vara anledning att påstå att kultur- och värderingsar-

bete kan genomföras på ett etiskt korrekt sätt (Trollestad, 2000, s.240).  

Även Philipson belyser etikens roll i förhållande till organisationskultur och presenterar 

att etikfrågor under de senaste åren uppmärksammats ytterligare inom samhällsdebatten, sär-

skilt då behov av etik inom arbetslivet efterfrågats (Philipson, 2004, s.9). Det redogörs vidare 

av Philipson (2004, s.9) för att organisationer som arbetar med kultur- och värderingsarbete i 

större utsträckning är mer framgångsrika. På liknande sätt belyser Alvesson och Berg (2011, 

s.136) att ett av de främsta argumenten för att organisationen ska vara kulturstyrda är att en 

stark organisationskultur kommer att ge konkurrensfördelar. För att uppnå framgång genom 
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organisationskultur betonar dock Philipson (2004, s.65) att organisationer sammanför de an-

ställdas värderingar med organisationens värdegrund. En välfungerande organisationskultur 

kräver därmed beslut både uppifrån och nerifrån i den organisatoriska strukturen. Följaktligen 

kan inte en ledning skapa styrande värden utan att ta hänsyn till individerna inom organisat-

ionen. Philipson presenterar ytterligare (2004, s.62) hur individer i en organisation där ledning 

och anställda är överens om värdegrunden, upplever att de är en del i ett större sammanhang. 

Även Kunda (2006, s.14) beskriver att det nödvändigtvis inte behöver föreligga en konflikt 

mellan individens och organisationens försök att forma individen. Detta då en personlig ut-

veckling kan ske genom att arbeta i linje med organisationens mål och värderingar. Utifrån 

Kundas uppfattning kan således en normativ kontroll i form av organisationskultur vara frigö-

rande. 

2.6 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 

Detta kapitel har genom den presenterade forskningen avsett att ge en bakgrund till hur kul-

turen inom organisationer kan ha en styrande effekt.  

Utifrån tidigare forskning framgår det att kultur är svårdefinierat, men att det ändå existe-

rar en överensstämmelse genom liknande beskrivningar av dess innehåll. Organisationskultur 

beskrivs ofta i form av de värderingar, normer och beteenden som är gemensamma och ut-

vecklas av individer inom en organisation. Vidare betonar forskningen att det finns olika ni-

våer av kultur som är mer eller mindre synliga för individer. 

Ett huvudfokus vid kulturstyrning är hur organisationer genom en normativ kontroll strä-

var efter att få de anställda att tänka och utöva beteenden som organisationen anser vara 

önskvärda. Ett beteende beskrivs ofta som önskvärt när det bidrar positivt till organisationens 

verksamhet. Inom presenterad forskning existerar även uppfattningen om att organisationer 

som har lyckats väl med att styra de anställda genom sin kultur är mer framgångsrika. Två 

centrala inriktningar vid kulturstyrning är styrning genom värderingar samt av identiteter. Den 

första inriktningen betonar hur en central del i organisationskulturen är värderingar samt att 

organisationer kan styra över sina anställda genom att arbeta med överföring och internali-

sering av dessa. Den andra inriktningen syftar även till att påverka det “inre” hos individer, 

men snarare genom en hantering av de anställdas identiteter.  

Genom att organisationer med olika metoder eftersträvar att styra individers “inre” i 

önskvärd riktning väcks frågan om detta kan ses som ett intrång på individers privata sfär. 

Därmed har även relevant forskning som behandlar dessa etiska aspekter lyfts fram i kapitlet. 
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Utifrån presenterad forskning har vi belyst den komplexitet som skapas då organisationer 

genom sin kultur har som syfte att styra enskilda individer. Detta är något som vi kommer att 

ta fasta på vid genomförande av vår studie. Vi kommer därmed ha i åtanke att styrning genom 

kultur kan ske genom olika tillvägagångssätt, men att kontrollering av värderingar och identi-

teter är två centrala strategier. Denna studie ämnar undersöka hur de anställda beskriver att de 

ska vara samt hur de själva reglerar sitt beteende för att passa in i organisationskulturen. Uti-

från detta önskar vi belysa den anställdes uppfattning om kulturen för att synliggöra dess sty-

rande faktorer. 
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3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

Det teoretiska ramverk som valts som utgångspunkt för studien är dels idéhistorikern och filo-

sofen Michel Foucaults teori om makt, och dels organisationsteoretikern Chester I. Barnards 

teori om auktoritetsrelationer inom organisationer. Inledningsvis presenteras resonemang om 

disciplinär makt & disciplinering samt panoptikon från Foucault. Därefter redogörs för Bar-

nards resonemang om auktoritetsrelationer och zone of indifference. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning och diskussion av de två teoretiska perspektiven. 

3.1 Foucault 

Fokus i vår studie är hur makt utövas inom organisationer, snarare än vem som besitter mak-

ten. Således gör vi bedömningen att Foucaults teoretiska ramverk ter sig lämpligt att utgå 

ifrån. En motivering till detta är att Foucault betonar att makt inte är något som enskilda indi-

vider kan inneha, utan belyser istället vikten av att tydliggöra maktrelationer som existerar på 

samtliga nivåer i samhället (Foucault, 2003, s.32). För att konkretisera Foucaults teoretiska 

resonemang har vi valt att utgå ifrån begreppen disciplinär makt & disciplinering samt panop-

tikon. 

3.1.1 Disciplinär makt & disciplinering  

Den disciplinära makten redogörs av Foucault som en makt som ser till sin uppgift att dres-

sera. Det är dessutom en makt som både direkt och indirekt kontrollerar individers handlingar 

såväl som tankar och värderingar (Foucault, 2003, s.171). Det redskap som beskrivs som det 

främsta för den disciplinära makten är disciplinering. Detta har blivit till den ledande makt-

tekniken i samhället genom utvecklingen och framväxten av den disciplinära makten under 

1600 och 1700-talet (Foucault, 2003, s.138-139).  

Disciplinering definieras av Foucault som metoder vilka skapar möjligheten till en stän-

digt pågående kontroll av kroppen och dess aktiviteter. Detta syftar till att styra individers 

kroppar på ett sätt som inte enbart får dem att göra något, utan även styra tillvägagångssättet 

för hur individerna ska göra det, till exempel med vilken metod eller tempo detta ska utföras. 

I och med detta skapar disciplineringen undergivna kroppar som rättar sig efter krav från 

maktens utövare (Foucault, 2003, s.139-140). Disciplinering är även något som enligt 

Foucault ökar och minskar kroppens krafter samtidigt. Detta genom att disciplinering dels 

ökar kroppens nytta och dels tvingar den att lyda. Följaktligen skapas ett system bestående av 

flera olika tvång eller måsten, som på så sätt hanterar och manipulerar kroppen, dess gester 
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och beteenden. Detta betyder att individen på en och samma gång är ett objekt och ett redskap 

för en maktutövning (Foucault, 2003, s.140,s.170).  

I samtliga disciplinära system finns en samverkande straff- och belöningsfunktion. Dessa 

har som syfte att synliggöra för individer vilka beteenden som är straffbara och vilka beteen-

den som leder till belöningar. Den straffande funktionen bör vara korrektiv, det vill säga re-

glera de individer som avviker från ordningen (Foucault, 2003, s.179-181). Då beteenden 

både kan straffas och belönas skapas en förståelse hos individerna för vad som är gott och ont, 

snarare än en kategorisering av vad som är tillåtet och förbjudet. Följaktligen skapar discipli-

nering ett hierarkiskt förhållningssätt mellan “bra” och “dåliga” individer. Detta innefattar 

inte enbart handlingar, utan även det “inre” hos individerna (Foucault, 2003, s.181-182).  

Ett resonemang som betonas av Foucault är den ordning som disciplinering skapar i den 

mänskliga mångfalden. För att ordning ska uppnås måste disciplineringen erhålla kontroll 

över alla de krafter som växer fram i mångfalden. Detta sker genom att den neutraliserar 

motmakter samt korrigerar och tystar de som gör motstånd. Därmed utmärks disciplineringen 

av att vara en maktteknik som är sparsam, genom att den minskar ekonomiska utgifter och 

upplevs som diskret. Samtidigt ämnar disciplineringen att uppnå en maximal styrka utan att 

möta något motstånd (Foucault, 2003, s.218-220).  

3.1.2 Panoptikon 

Foucaults begrepp panoptikon har sitt ursprung i fängelsebyggnaden ritatd av arkitekten Je-

remy Bentham (Foucault, 2003, s.201). Foucault applicerar främst detta begrepp inom fängel-

sets samhälle, men betonar att panoptikon är fullt applicerbart på övriga områden i samhället. 

Principen bakom panoptikon är att individer ständigt ska vara medvetna om att möjligheten 

finns att en konstant övervakning av dem är pågående. Även om övervakningen i själva ver-

ket är inkonsekvent, reglerar individerna sitt beteende som om de alltid vore övervakade. 

Detta då de omöjligen kan veta vid vilka tillfällen som de faktiskt bevakas. Då individer 

själva styr sitt beteende som om de vore övervakade blir makten så fulländad att det inte 

längre krävs en utövning av den. Maktens utövare blir i och med detta betydelselös, då det är 

själva hotet om att vara övervakad, snarare än vem som övervakar som styr individernas bete-

enden (Foucault, 2003, s.202-203).  

3.2 Barnard  
För att vidare illustrera maktrelationer inom organisationer är den andra teoretiska utgångs-

punkten Chester I. Barnards redogörelse av auktoritet och zone of indifference. Från vårt in-
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tresse av att studera hur individer styrs av kultur inom organisationer anser vi att Barnards 

teori är användbar. Detta då den bidrar till att belysa hur maktutövningar kan ta sig uttryck 

genom auktoritetsrelationer samt vilka handlingar som enligt individer är oacceptabla respek-

tive självklara. 

3.2.1 Zone of indifference 

Barnard redogör för en teori om auktoritetsrelationer och presenterar en ungefärlig definition 

av auktoritet som något inom en organisation som fungerar genom kommunikation och order. 

Genom att individer inom organisationen accepterar ordern styrs dennes handlingar i den rikt-

ning ordern ämnar. Då en riktad kommunikation eller order accepteras av mottagaren bekräf-

tas och förstärks ordergivarens auktoritet. En motvilja eller ett motstånd att uppfylla den öns-

kade handlingen förnekar på liknande sätt auktoriteten (Barnard, 2009, s.172).  

I anslutning till redogörelsen av auktoritet beskriver Barnard att det hos varje individ 

inom en organisation finns en zone of indifference. Denna zon illustrerar vilka befallningar 

som inte ifrågasätts av individen och därmed accepteras dessa utan en djupare reflektion av 

auktoriteten inom befallningarna (Barnard, 2009, s.176). Samtliga handlingar kan delas in i 

tre övergripande kategorier beroende på i vilken utsträckning de accepteras av individerna. 

Den första kategorin innebär att alla handlingar som accepteras utan att ifrågasättas kan place-

ras inom zone of indifference. Inom den andra kategorin finns handlingar vilka kategoriseras 

som neutrala, det vill säga de är varken accepterade eller oaccepterade och kan således ses 

som närliggande till zone of indifference. I den tredje kategorin existerar handlingar som av 

mottagaren uppfattas som fullständigt oacceptabla, vilket innebär att dessa med stor sannolik-

het inte kommer att följas och ligger därmed långt utanför zone of indifference (Barnard, 

2009, s.177). 

Barnard redogör vidare för hur individer accepterat zone of indifference vid sin anslut-

ning till organisationen och på så sätt har de gett upp en del av sin kontroll över sina hand-

lingar. Även om individerna förlorat viss kontroll är de enligt Barnard likgiltiga inför auktori-

teten i ordern då de tidigare accepterat zonens omfattning. Vidare presenterar Barnard att det 

finns individer som inte tilltalas av att bidra till organisationen. Deras storlek på zone of indif-

ference är ofta mindre, än hos de som accepterar fler order. Zonens omfattning kan även öka 

eller minska beroende på i vilken utsträckning incitamenten täcker de ytterligare uppoffringar 

som krävs av individen. Det finns således en flexibilitet i zonens omfattning som grundar sig i 

individens accepterande av auktoriteten (Barnard, 2009, s.177).  
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3.3 Sammanfattning och diskussion av teori 
I detta teorikapitel har Michel Foucaults och Chester I. Barnards teoretiska ramverk presente-

rats som teoretiska utgångspunkter för studien.  

Kärnan i Foucaults teori är att makt endast existerar i utövandet av handlingar. Således 

kan enskilda individer inte vara i besittning av en konstant makt. En disciplinär makt kontrol-

lerar individers handlingar, tankar och värderingar såväl direkt som indirekt. Den disciplinära 

makten använder sig av disciplinering som en metod, vilken beskriver hur individer görs till 

både ett objekt och ett redskap för maktutövning. Vidare leder disciplinering till en hierarkisk 

uppdelning och skapandet av en norm mellan “bra” och “dåliga” individer. Ytterligare en 

nyckelaspekt i Foucaults teori är hur individer väljer att reglera sitt beteende i tron om att de 

är övervakade. Detta fångas genom begreppet panoptikon som redogör för möjligheten att en 

ständig övervakning av individer kan ske.  

De teoretiska resonemangen från Foucault anser vi skapar en förståelse i vår studie för 

hur makt inom organisationer tar sig olika uttryck, bland annat i vilken utsträckning den är 

explicit eller implicit. Vi gör bedömningen att genom Foucaults teori om den disciplinära 

makten kan organisationskultur ses som ett verktyg för att styra de anställdas värderingar och 

beteenden i önskvärd riktning. Detta då kulturen inom organisationer dels kan presenteras för 

de anställda genom direkta uttalanden och dels då kulturen kan te sig mer diskret, till exempel 

genom skapandet av normer. Vi bedömer vidare att begreppet panoptikon kan tydliggöra hur 

disciplinering tar sig uttryck inom organisationer och belysa i vilken utsträckning en möjlig 

övervakning får de anställda att reglera sina beteenden.  

Ett centralt tema hos Barnard är auktoritetsrelationer samt hur individer genom att till-

träda en organisation accepterar auktoriteten och därmed ger upp en del av sin kontroll över 

sina handlingar. En nyckelaspekt av auktoritet beskrivs genom begreppet zone of indiffe-

rence, vilket redogör för omfattningen av de handlingar som accepteras av individer. Med 

hjälp av zone of indifference avser vi undersöka vad som ses som korrekt respektive felaktigt 

utifrån kulturens styrande funktion. Därmed ämnar vi tydliggöra på vilket sätt individer an-

passar sitt beteende samt ger upp en del av kontrollen över sina handlingar.  
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4. METOD 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt för insamling och analys av det empiriska materialet 

som ligger till grund för studien. Inledningsvis redogörs för den organisation i vilken studien 

har genomförts och den metodologiska ansats som är utgångspunkt för studien presenteras. 

Efter detta redovisas och motiveras val av fält och hur urval av respondenter gått till. Vidare 

redogörs för hur datainsamlingen har genomförts och processen för transkribering, kodning 

och analys beskrivs. Avslutningsvis förs en reflektion av den valda metoden och etiska över-

väganden presenteras. 

4.1 Om företaget 

If är en organisation inom försäkringsbranschen som har cirka 6800 medarbetare i nio länder. 

De har drygt 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum och får in ungefär 1,4 miljoner ska-

deanmälningar varje år. Organisationen grundades 1999 och namnet If kommer ifrån det eng-

elska ordet för “om” som därmed ska syfta till “om något händer”. Organisationens verksam-

het är indelad i olika kundsegment utifrån tre affärsområden: Privat, Företag och Industri. 

Inom samtliga affärsområden finns ett stort utbud av olika tjänster som till exempel kund-

tjänstmedarbetare, skadehandläggare, säljare och IT-utvecklare. Enligt If:s presentation på 

deras hemsida har varje enskild medarbetare goda utvecklingsmöjligheter inom organisation-

en, men att detta ställer krav på ansvarstagande och engagemang i arbetsrollen. I anslutning 

till detta presenteras att innovation och konstant utveckling är en framstående del av If:s kul-

tur samt att organisationen arbetar utifrån fyra kärnvärden. De grundläggande värdena är 

enkla att nå och förstå, pålitliga, engagerade och nyskapande. Dessa kärnvärden anser If en-

ligt hemsidan skapar framgång, både för medarbetare, kunder och ägare (If:s hemsida). 

4.2 Metodologisk ansats 

Enligt vår bedömning är en etnografisk ansats relevant för denna studie. Detta då studiens 

syfte är att belysa vilken påverkan kulturen inom organisationen har på de anställdas värde-

ringar och beteenden. Inom etnografisk forskning är fokus att erhålla detaljerade och holist-

iska uppfattningar om på vilket sätt individer tänker och handlar i den omgivning de befinner 

sig (Reeves et al., 2008, s.1). En förutsättning för att skapa dessa innehållsrika beskrivningar 

av hur individer uppfattar världen är genom att ifrågasätta förgivettagna antaganden hos de 

som studeras (Aspers, 2011, s.14). Genom att samla in information om ett fälts kultur, synsätt 

och handlingar syftar vi i linje med en etnografisk ansats att “komma innanför” organisation-

en If för att skapa en förståelse för de anställdas syn på omvärlden (Reeves et al, 2008, s.1). 
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Tillvägagångsättet för att samla in data vid etnografisk forskning kännetecknas av användan-

det av mellanmänskliga metoder. Dessa metoder innebär att forskaren interagerar med de in-

divider som studeras och kan antingen ske genom deltagande observation eller intervjuer 

(Aspers, 2011, s.33). Den mellanmänskliga metod som kommer att tillämpas i denna studie är 

intervjuer.   

4.3 Val av fält och urval av respondenter 

Valet av If som organisation grundar sig i intresset för hur kultur tar sig uttryck och används 

av anställda inom en organisation i den privata sektorn, där ett stort fokus är kundkontakt. 

Intresset av att undersöka individer vars arbetsuppgifter innebär daglig kundkontakt har ut-

gångspunkt i vår föreställning om att de mot omgivningen representerar organisationen. Såle-

des ligger det eventuellt i organisationens intresse att få dessa individer att framstå i linje med 

organisationens värderingar och kultur.  

Efter diskussion av ovanstående tankegångar kom vi till slutsatsen att vi önskade under-

söka individer som arbetar inom försäkringsbranschen och vi valde därmed If. Valet av orga-

nisation motiveras även av vår uppfattning om att If har etablerade värderingar som de önskar 

att medarbetarna ska arbeta utifrån. Denna uppfattning fick vi genom att besöka deras hem-

sida. Vi kontaktade If om att få genomföra vår studie i deras organisation (se bilaga 1), vilket 

resulterade i en kontakt med en högre chef för affärsområdet Företag. I samråd med denna 

kontakt erhöll vi kontaktuppgifter till tio medarbetare som därefter kontaktades via telefon. 

Vid de inledande telefonsamtalen presenterade vi hur vi fått deras kontaktuppgifter samt var-

för vi hade ett intresse av att kontakta dem. Samtliga medarbetare tackade ja till att medverka 

i studien med vetskap om att deltagandet inte var en order från deras chef. Vi betonade där-

med att deras medverkan var frivillig. De individer som vi har intervjuat arbetar inom affärs-

området Företag med försäljning av försäkringar till andra organisationer. Vi gjorde bedöm-

ningen att dessa individer var lämpliga att intervjua då deras arbetssätt i stor utsträckning 

kännetecknas av kundbemötande. Åldern hos individerna som intervjuats är ungefär mellan 

20-55 år och deras anställningstid på If sträcker sig från ett år till över tio år. Vi har valt att 

benämna de intervjuade som respondent A, B, C… och så vidare till och med bokstaven J. 

Detta har gjorts för att dels anonymisera de intervjuade och dels för att kunna redogöra för 

vem som sagt vad. De utvalda bokstäverna har inget samband med de intervjuades verkliga 

namn. 
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4.4 Datainsamling 

4.4.1 Utformandet av en intervjuguide 

Som tidigare beskrivits har vi använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Dessa har 

genomförts i ett så kallat semi-strukturerat format. Ett sådant format innebär att ett antal frå-

gor är förutbestämda, men att följdfrågor kan ställas för att utveckla de erhållna svaren (As-

pers, 2011, s.143). I processen med att konstruera intervjuguiden (se bilaga 2) skapade vi först 

ett utkast med ett antal teman som vi önskade undersöka i och med studien syfte. Utifrån de 

preliminära temana formulerades frågor som vi ansåg skulle bidra till att samla in relevant 

data för att kunna besvara studiens två frågeställningar. Skissen av intervjuguiden bearbetades 

därefter ytterligare för att säkerställa att samtliga teman och tillhörande frågor var väsentliga 

för studien. De slutgiltiga temana som utgör grunden för intervjuguiden är: Bakgrund, Värde-

ringar, Beteenden och normer, Sociala faktorer och Riktlinjer.  

Vid formulering av frågor i intervjuguiden tog vi hänsyn till Beckers resonemang om att 

undvika ”varför-frågor”. Detta då denna typ av frågor leder till smalare och begränsade svar, 

snarare än en mer utförlig berättelse som nås genom ”hur-frågor” (Becker, 2008, s.69-70). Vi 

hade även Aspers tankegångar i åtanke om att formulera konkreta frågor, det vill säga att 

forskaren syftar till att få individerna att berätta utifrån sina erfarenheter. Detta ökar möjlig-

heten för detaljerade och utförliga svar, vilket i sin tur minskar risken för ett felaktigt tillskri-

vande av mening som ej grundar sig i individernas förståelse (Aspers, 2011, s.155).  

4.4.2 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer genomfördes under två dagar i tysta lokaler på If:s huvudkontor i Solna. 

Dessa lokaler tillhandahölls, på vår förfrågan, av If. Vi gjorde å ena sidan bedömningen att 

valet av plats för intervjuerna erbjöd en lugn atmosfär utan störningsmoment. Detta samtidigt 

som respondenterna fick möjligheten att uttala sig utan oro för att andra skulle ta del av deras 

berättelser då intervjuerna skulle genomföras avskilt. Å andra sidan hade vi i åtanke att valet 

av plats på If:s huvudkontor medförde att övriga anställda skulle ha möjlighet att observera 

vilka individer som vi intervjuade. Att även genomföra intervjuerna under respondenternas 

arbetstid kan ha skapat konsekvensen av att de velat “tala väl ” om organisationen.  

Vi fördelade intervjuerna med respondenterna jämnt mellan oss. Denna uppdelning mo-

tiveras av att en tydligare struktur i intervjuerna skulle skapas i och med att respondenterna 

fick möjlighet att fokusera på en individ som ställde samtliga frågor. Dessutom gjorde vi be-

dömningen att uppdelningen av intervjuerna skapade en jämnare maktbalans mellan forskare 
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och respondent. Detta med utgångpunkt i att två intervjuare kan skapa känslan av ett under-

läge hos respondenten (Trost, 2010, s.66). 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studiens syfte och i anslutning till detta 

förklarades upplägget för intervjun. Därefter informerade vi respondenterna om etiska 

aspekter till exempel rätten att avstå från att svara på frågor och möjligheten att när som helst 

avbryta intervjun. Innan intervjuerna fortskred inhämtades informerat samtycke från respon-

denterna. För att underlätta en bearbetning av det empiriska materialet spelades intervjuerna 

in och den genomsnittliga tiden för intervjuerna var cirka 40 minuter.  

4.5 Transkribering, kodning och analys 

Från de inspelade ljudfilerna transkriberades intervjuerna för att skapa ett textmaterial som 

möjliggjorde kodning och analys. I transkriberingsprocessen följde vi Aspers (2011, s.156) 

beskrivning av att den inspelade intervjun ska återges så korrekt som möjligt, men att till ex-

empel pauser, hummanden, skratt med mera enbart ska skrivas ut om det tillför ytterligare 

mening till intervjun. Genom att ta hänsyn till Aspers resonemang ansåg vi att tonen i den 

intervjuades berättelse skulle bevaras och därmed minska risken för feltolkningar.   

För att hantera och bearbeta det transkriberade materialet är en kodningsprocess nödvän-

dig. En kodning innebär att det empiriska materialet struktureras först genom en nedbrytning 

och därefter en återtagning av koder (Aspers, 2011, s.165-166). Vi har valt att tillämpa den 

kodningsmetod som enligt Aspers benämns som marginalmetoden. Kodning genom denna 

metod innebär att forskaren arbetar med textmaterial i dokument där koder ges namn och till-

hörande färg som antecknas i marginalen av dokumentet (Aspers, 2011, s.185). Koderna 

skapades delvis utifrån vår tolkning av särskilda stycken, meningar och ord i materialet som 

sedan återspeglades genom kodens namn. Koder skapades även delvis genom så kallade in 

vivo koder från materialet. Detta innebär att koder namnges genom de ord eller fraser som 

respondenterna själva använt under intervjun (Strauss & Corbin, 1998, s.105).  

Kodningsprocessen av materialet utifrån marginalmetoden inleddes först med en induktiv 

ansats som enligt Aspers (2011, s.169) innebär att koderna enbart formuleras genom att fors-

karen identifierar dessa i materialet. På så sätt har vi genom en induktiv kodning eftersträvat 

att inte enbart bli styrda av de teoretiska utgångspunkterna för studien. Aspers (2011, s.192) 

betonar även att en öppen och detaljerad kodning är lämplig vid början av kodningsprocessen. 

Efter att det empiriska materialet huvudsakligen bearbetats med en induktiv kodning valde vi 

därefter att inrikta oss mot en deduktiv kodning. Detta för att synliggöra relationen mellan de 

teoretiska utgångspunkterna från Foucault och Barnard och den insamlade empirin.  
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För att gå vidare från en kodningsprocess till en mer renodlad analysprocess kan forska-

ren arbeta med en återtagning av relevanta delar av det empiriska materialet. Genom en åter-

tagning väljs särskilda koder ut från det bearbetade materialet för vidare analys. Detta har som 

syfte att skapa och synliggöra relationen mellan olika koder och begrepp (Aspers, 2011, 

s.208-209). I analysen valde vi därmed ut ett antal koder som vi ansåg vara intressanta i och 

med studiens syfte och dessa var även ofta vanligt förekommande i intervjuerna. De utvalda 

koderna arrangerades därefter in i kategorier utifrån innehåll och betydelse. Under dessa kate-

gorier placerades sedan de delar av intervjuerna som kodats med samma kod för att skapa en 

överblick över det relevanta materialet. Trots att enskilda delar därmed har valts ut av oss för 

återtagning, sker vår tolkning i relation till förståelsen av materialet i sin helhet. Därmed syf-

tar vår analys till att skapa en förståelse för hur respondenters meningar kan kopplas samman, 

snarare än att återberätta enskilda meningar (Aspers, 2011, s.212).  

4.6 Metodologiska reflektioner 

För att som forskare kunna presentera resultat som är trovärdiga krävs en reflektion över på 

vilket sätt datainsamlingen är såväl seriös som relevant för studien. Detta presenteras vanligt-

vis genom en diskussion av studiens reliabilitet och validitet (Trost, 2010, s.133-134).  

Reliabilitet visar på vilket sätt en undersökning är stabil, det vill säga att den inte påver-

kas av slumpen. Ett problem med detta resonemang är att det förutsätter ett oförändrat förhål-

lande i och med att stabilitet eftersträvas. Människor är dock inte oföränderliga då vi är le-

vande varelser som handlar och agerar. Således sker automatiskt olika former av förändringar. 

Vid kvalitativa studier är reliabilitet en viktig faktor, men den betonas vanligtvis mer vid 

kvantitativa studier (Trost, 2010, s.131-132). Enligt vår bedömning har vi tagit hänsyn till 

krav på god reliabilitet i studien genom skapandet och användandet av en intervjuguide. 

Denna har syftat till att i hög utsträckning ställa likadana frågor till samtliga respondenter. 

Trots att olika följdfrågor har ställts, har respondenterna generellt sätt besvarat liknande frå-

gor. Vi har även strävat efter att skapa jämförbara förhållanden för intervjuerna i och med att 

dessa genomförts i liknande rum samt under två dagar i anslutning till varandra. 

Validitet betonar att ett instrument ska mäta det som den syftar till att mäta. I en studie är 

det därmed viktigt att forskaren mäter “rätt sak” för att kunna besvara sina frågeställningar 

(Trost, 2010, s.133). Vi har ämnat nå god validitet i studien genom att formulera olika teman 

med tillhörande frågor utifrån studiens syfte. I och med detta har vi avsett att säkerställa att 

frågorna är relevanta och kan svara på det vi önskar undersöka. Genom bearbetningen av in-
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tervjuguiden har vi även uteslutit frågor som varit intressanta, men som inte upplevts som 

fullständigt relevanta för studiens fokus. 

En faktor som vi genomgående haft i åtanke under denna studie är vilken betydelse fors-

karens olika föreställningar har för studien. Vi har därmed fört en reflektion över vilka före-

ställningar vi haft under forskningsprocessen. Ett centralt resonemang hos Becker är på vilket 

sätt föreställningar bestämmer forskningens inriktning. Detta sker utan ett ifrågasättande då 

föreställningar består av förgivettagna faktorer. Föreställningar inverkar bland annat på de 

tankar som ligger till grund för studien uppkomst, de frågor som skapas och ställs samt för 

vilka svar som anses vara rimliga (Becker, 2008, s.25). För att undvika att bli allt för styrda av 

våra föreställningar har vi i enlighet med Beckers resonemang eftersträvat att närma oss de 

förhållanden då respondenterna specifikt tillskrev mening till objekt och företeelser. Genom 

att närma sig dessa förhållanden kan mer exakta beskrivningar av innebörder ges. På så sätt 

har vi minskat risken för feltolkningar (Becker, 2008, s.25-26). Detta genom att vi exempelvis 

har tagit hänsyn till att även om något för oss inte verkar rimligt, kan det vara en självklarhet 

att det bedöms som rimligt av respondenterna. 

4.7 Etiska överväganden  
Etik belyses av Aspers (2011, s.117) som en betydelsefull faktor som kräver förståelse för 

relationen mellan fält och forskningspraktik. Ytterligare poängterar Trost (2010, s.123) bety-

delsen av att överväga och diskutera etiska resonemang innan studien påbörjas. Etikens rele-

vans för forskaren kan illustreras genom citatet: “Ingen forskning i världen kan vara så vä-

sentlig att den får tulla på de etiska kraven” (Trost, 2010, s.123). Utifrån ovanstående resone-

mang synliggjordes vikten av att utforma en forskningsprocess som genomgående präglas av 

god etik. Således hade vi från början en övergripande idé om att i så stor utsträckning som 

möjligt vara tydliga gentemot organisationen och respondenterna vad vår studie syftar under-

söka. Detta utan att uttryckligen redogöra för det maktperspektiv som vi ämnar tillämpa vid 

undersökning av de anställdas relation till organisationskulturen. Att uttrycka att maktrelat-

ioner står i fokus för studien kan enligt vår uppfattning dels få respondenten att vilja “dölja” 

vissa åsikter eller berättelser för att försvara organisationens kultur. Det kan dels i motsatt 

riktning enligt vår bedömning ge konsekvensen av att respondenten själv vill presentera den-

nes tolkning och syn på makt inom organisationen.  

Under studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska huvudkraven som presente-

ras av Vetenskapsrådet. Dessa etiska riktlinjer är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  
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Informationskravet har efterföljts genom att If och respondenterna, det vill säga de som 

berörs av forskningen, har informerats om studiens huvudsakliga syfte. Detta dels genom ett 

kontaktbrev som skickats till organisationen och dels genom en introduktionstext som presen-

terats i anslutning till intervjuerna. Genom att respondenterna själva fått ta beslut om delta-

gande i studien samt att informerat samtycke har inhämtas innan intervjuerna påbörjades har 

hänsyn tagits till samtyckeskravet. Dock vill vi belysa att även om respondenternas delta-

gande betonats som frivilligt av oss kan de ha påverkats av att kontaktuppgifter till dem för-

medlats från deras chef. Respondenterna kan således fått uppfattningen av att deras chef gjort 

bedömningen att de borde delta. Konfidentialitetskravet har syftat till att uppnås genom att 

personliga uppgifter om berörda i studien har förvarats med största noggrannhet så att obehö-

riga ej ska kunna ta del av dessa. Nyttjandekravet aktualiseras genom att insamlade uppgifter 

under studien enbart syftar till att användas under denna forskningsprocess och kommer där-

med inte att användas för icke-vetenskapliga syften.  

Ett etiskt övervägande som vi ytterligare tagit hänsyn till är på vilket sätt respondenterna 

kommer att citeras i resultatkapitlet. Trost (2010, s.129) betonar att citat som på ett eller annat 

sätt kan avslöja identiteten hos respondenten inte får förekomma. Även om erhållen informat-

ion inte generellt kan klassas som känslig är det för oss av stor vikt att respondenterna inte ska 

känna sig utlämnade genom de citat som redogörs för i resultatkapitlet. Vi har därmed valt att 

endast presentera de citat som enligt vår bedömning inte riskerar att avslöja respondenternas 

identitet. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån de tio intervjuer som genomförts med an-

ställda på If. De anställda arbetar med försäljning av försäkringar till andra företag och ingår i 

affärsområdet Företag. Resultatet redovisas i tre teman: Hur ska man vara?, Hur blir man 

styrd? och Hur anpassar man sig?. Med dessa teman önskar vi belysa de anställdas upple-

velse av att passa in eller inte passa in i organisationskulturen, hur denna föreställning skapas 

och upprätthålls samt på vilket sätt de anställda anpassar sina värderingar och beteenden för 

att överensstämma med kulturen inom If. Temana har utformats i syfte att erhålla relevant 

empiri för att skapa en förståelse för kulturens styrande aspekter och därefter kunna besvara 

studiens två frågeställningar: 

• Hur upplever de anställda att de ska vara för att passa in i organisationens kultur? 

• På vilket sätt reglerar de anställa sitt sätt att vara för att passa in i organisations-

kulturen? 

Inom varje tema presenteras en analys utifrån våra teoretiska utgångspunkter i Foucault och 

Barnard. 

 

Tabell över respondenter 

Nedanstående tabell skapar en översikt av respondenternas ungefärliga ålder och anställnings-

tid inom If.  Respondenternas ålder har avrundats till närmaste femtal och deras anställnings-

tid har kategoriserats in i tidsintervaller. Detta har gjorts för att bibehålla respondenternas 

anonymitet.  
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5.1 Hur ska man vara? 

Detta tema syftar till att belysa hur de anställda upplever att de ska vara respektive hur de inte 

bör vara i förhållande till de värderingar och beteenden som ingår i organisationskulturen. 

Temat har delats in i tre underrubriker som enligt oss fångar kärnan i hur man ska vara på If: 

Värderingar, Personliga egenskaper och Sociala relationer. 

5.1.1 Resultat 

Värderingar 

För att skapa en förståelse för hur de anställda på If passar in i organisationskulturen är ett 

centralt fokus enligt vår uppfattning de värderingar som existerar inom If. Detta område anser 

vi vara relevant då vi genom frågor om detta kan undersöka vad If kännetecknas av och vad 

som kan ses som grundläggande för hur en anställd ska vara. Värderingarna inom organisat-

ionen kan delas upp i de två övergripande kategorierna officiella kärnvärden och inofficiella 

värderingar. I detta avsnitt presenteras de anställdas kunskap om och beskrivningar av de offi-

ciella kärnvärdena samt deras uppfattningar om övriga inofficiella värderingar. 

Samtliga respondenter var medvetna om att If har och använder sig av fyra officiella 

kärnvärden: enkla att nå och förstå, pålitliga, engagerade och nyskapande. Dock framkom 

skillnader mellan hur väl respondenterna känner till kärnvärdena. Några respondenter hade 

inga problem med att presentera samtliga kärnvärden samt redogöra för respektive innehåll, 

medan andra inte kunde räkna upp alla kärnvärden. När frågan väl ställdes kunde majoriteten 

av respondenterna ändå redogöra för de flesta av kärnvärdena. Gemensamt för respondenterna 

var dock att de beskrev kärnvärdena som en betydelsefull grund för hela If:s organisation. 

Ovanstående beskrivningar illustreras genom utdrag från intervjuer med respondent A respek-

tive respondent C: 
 

De är enkla att nå och förstå, nyskapande, engagerade, pålitliga. Det är liksom de 
som är våra ledord, kärnord som ska guida oss på något sätt. De ligger som en vär-
degrund i företaget. 

 
Mmm, enkla att nå och förstå, nyskapande…engagerade och det finns en fjärde va? 
Hmm, ja jag suger på den. 

 

Under intervjuerna framkom det som tidigare nämnt att det även existerar värderingar inom 

organisationen som inte är officiella. Dessa värderingar är dock enligt respondenterna ytterli-

gare ledord för på vilket sätt de bör arbeta samt vad If som organisation står för. Värderingar 
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som framförs av ett flertal respondenter är hur organisationen och därmed de anställda ska 

kännetecknas av långsiktighet och professionalitet. Respondent A beskriver: 
 

De är ju en bra arbetsgivare på det sättet att det finns en långsiktighet i företaget. 
Det är en ganska snäll kultur ändå, utan några jättesnabba vändningar, det är lång-
siktighet det. Jag tror också att det viktigt att ha en professionell ton och inge trygg-
het. 

 

Ovanstående citat synliggör värderingar som enligt ett flertal respondenter beskrivs som ut-

märkande för If:s verksamhet. Något som majoriteten av respondenterna ger uttryck för är att 

If ska uppfattas som en seriös organisation, både internt och externt. Respondent F uttrycker 

“If är ett seriöst bolag och vi vill ge ett långsiktigt intryck till kunden.” 
 

Vidare betonar respondent E att:   

Jag tycker att vi har “högt i tak“ på kontoret, vi skojar mycket och så. Men så klart, 
vi har en seriös ton på If. När man arbetar kopplar vi bort ganska mycket av det där 
och är mer professionella och seriösa mot varandra. 
 

De ovanstående citaten illustrerar att en seriös framtoning lyfts fram vid tillfällen som kräver 

det och att det är ett lämpligt beteende inom organisationen. Detta både externt, då man vill ge 

ett passande intryck vid kundkontakt, samt internt genom ett professionellt förhållningssätt 

mot kollegor. Respondenterna uttrycker inte exakt vad de anser ingår i att vara professionell. 

Vår tolkning är dock att de syftar till att man bör vara saklig och gå in i rollen som en yrkes-

expert. Citaten skildrar därmed att långsiktighet, professionalitet och seriositet är inofficiella 

värderingar som genomsyrar hela organisationen. 
 

Personliga egenskaper 

I respondenternas berättelser lades ett stort fokus vid vilka egenskaper man som anställd ska 

ha på If. Vidare gör vi bedömningen att personliga egenskaper är en betydelsefull del i indivi-

ders sätt att vara och blir därmed ett relevant område att studera. Utöver önskvärda värdering-

ar som presenterats tidigare i kapitlet, behandlar detta avsnitt vilka personligheter responden-

terna beskriver eftersträvas från If:s sida. Genom att undersöka detta tydliggörs enligt oss hur 

de anställda ska vara för att passa in i kulturen.  

De flesta av respondenterna är överens om att det krävs olika egenskaper för att passa in 

som anställd på If beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. De beskriver att If är en 

organisation som därmed är beroende av flera olika personligheter. Respondent G uttrycker: 
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Överlag på If är svårt att säga. Jag tycker det finns en salig blandning av människor. 
Allt från de som sitter och programmerar i källaren till vi säljare som är ute och pra-
tar med kunder. I och med att det är så pass stort så måste det finnas olika roller. 

 

Citatet uttrycker uppfattningen om att en organisation i If:s storlek kräver olika personlighet-

er. Även om respondenterna upplever att If är i behov av individer med olika egenskaper, så 

lyfts det fram att en central och uppskattad egenskap är att vara engagerad. Detta kan ställas i 

relation till att ett av If:s officiella kärnvärden är just engagerade. Att engagemang uppmunt-

ras av If uttrycks genom ett citat från respondent E: 
 

Jag tror att just engagemang uppskattas mycket av If, även om jag inte vet hur det är 
på andra försäkringsbolag. Det är tydligt att om man visar engagemang så blir man 
mer…alltså man klättrar lite snabbare i företaget kanske och man får vara med på 
lite fler saker som händer. 

 

Något som samtliga respondenter även uttrycker sig lika om är vilka egenskaper som är bety-

delsefulla för att passa in på just affärsområdet Företag. Egenskaperna av att vara utåtriktad 

och driven lyfts fram av respondenterna. Dock påpekar ett antal av dem att lämpliga egen-

skaper även inom Företag är beroende på vilken arbetsroll den anställde har. Respondent B 

beskriver vidare att det kan skilja sig mellan personligheter beroende på vilket affärsområde 

de anställda ingår i: 
 

De som jobbar inom Företag skiljer sig överlag lite åt gentemot den “generella If-
aren”. För de har lite mer… driv. De har kanske lite mer energi och de agerar på ett 
lite mer offensivt sätt jämfört med den “generella If-aren”, som normalt sätt är en 
ganska lugn och försiktig människa. 

 

I linje med beskrivningen av att de anställda inom Företag har vissa gemensamma egenskap-

er, påpekar majoriteten av respondenterna att för att arbeta med försäljning krävs det särskilda 

personlighetsdrag. Det som lyfts fram under intervjuerna är att egenskaper som att vara posi-

tiv, motiverad, självgående och engagerad enligt de anställda är särskilt uppskattade av If. 

Respondent G illustrerar hur de flesta respondenter uttryckt sig gällande särskilda egenskaper 

som säljare inom Företag bör eftersträva: 
 

Personer som jobbar med försäljning här måste ha ett väldigt högt eget driv, så att 
man klarar av en svacka. Sen ska vi alltid vara glada och anträffbara liksom. Det 
kommer aldrig någon som säger att du ska göra det här, utan det är mer ”Här har du 
din dator, varsågod och jaga kunder”. Jag tror att de som jobbar här är den typen av 
människor allihopa. Annars trivs man nog inte riktigt här med det sättet som vi arbe-
tar. 
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Vidare under intervjuerna framkom att det finns egenskaper som enligt If inte är önskvärda 

hos säljare inom Företag. Vid frågor om vad som anses vara olämpligt beskrev respondenter-

na egenskaper som vid en senare granskning av materialet är nästintill motsatsord till det som 

är önskvärt. Den önskvärda egenskapen att vara motiverad kan stå i kontrast till att vara lat. 

Respondent C uttrycker: 
 

Sen i rollen av säljare kanske det finns egenskaper som inte är lika bra att ha för att 
passa in här. Man ska inte vara…alltså du ska inte vara lat. Inte vara statisk, för det 
kräver anpassning av dig i rollen. Man ska inte vara krånglig, utan rak på liksom. 
 

Något som ett flertal av respondenterna ytterligare uppfattar som icke önskvärt enligt If är om 

man som säljare ger en oseriös bild av sig själv till kunder. Det betonas av samtliga respon-

denter hur de reflekterar över hur de uppfattas vid kundbesök. Detta beskriver respondent A: 
 

Man har ju stött på de som kanske är lite för, vad ska man säga, har lite flamsig 
framtoning. Man kan ju vara personlig, men kanske inte för personlig. Då kommer 
kunderna tänka “vad är det här för person egentligen?” 

 

Citatet illustrerar de anställdas uppfattning om hur det är olämpligt att bete sig oseriöst. Att ha 

en seriös ton har tidigare betonats i detta avsnitt och kan knytas till att en seriositet enligt vår 

tolkning är genomgående för hela If. Respondenternas redogörelse synliggör att de beteenden 

som de själva finner lämpliga för en säljare även är de egenskaper som de senare uttrycker 

som önskvärda från If:s sida. 
 

Sociala relationer 

Enligt vår uppfattning är sociala aspekter av betydelse för att skapa en förståelse för hur de 

anställda upplever att de ska vara för att passa in i If:s kultur. Vi har därmed genom att ställa 

frågor om sociala relationer inom organisationen undersökt på vilket sätt dessa relationer på-

verkar de anställdas uppfattning om hur de bör vara. Vi har valt att presentera resultat om 

detta främst genom beskrivningar av den sociala atmosfären och gemenskapen som finns på 

If.  

Respondenternas beskrivning av den sociala atmosfären på deras arbetsplats skiljde sig 

delvis åt från varandra. Gemensamt var dock att de överlag upplevde atmosfären som god och 

trevlig. Anställda med en något högre ålder beskrev den sociala stämningen som relativt bra 

och positiv, medan de yngre av de anställda höjde den till skyarna. Vid beskrivning av den 

sociala atmosfären påpekar majoriteten av respondenterna att det är viktigt att vara en del av 



	   32	  

gemenskapen. De betonar vidare att olika beteenden är mer eller mindre lämpliga i sociala 

sammanhang för att passa in i gemenskapen. Den sociala atmosfären kännetecknas enligt 

samtliga respondenter av att det är “högt i tak”, att det finns en öppen och rak kommunikation 

samt att stämningen är lättsam och positiv. Respondenterna betonar även att de anställda ef-

tersträvar att bibehålla denna gemenskap på arbetsplatsen samt att det nästintill är något som 

förväntas av dem. Utdraget ur intervjun med respondent C illustrerar ovanstående beskriv-

ning: 
 

Allmänt så tycker jag att det är en bra stämning på hela organisationen. Att alla är 
måna och varandra och så. Det är mycket after works, sen så tar man en kaffe i fi-
karummet eller så. Då pratar men inte bara om jobbet, utan relativt mycket om pri-
vatliv ändå. Om någon ska gå på fika eller ta en kaffe då säger den ju alltid det till 
alla och ser om någon vill följa med. 

 

I citatet framgår att en god social atmosfär genomsyrar If samt att denna skapas genom att de 

anställda tar initiativ och bjuder med kollegor till aktiviteter både under och efter arbetstid. 

Nedan följer ett citat från respondent E som vidare belyser vikten av att eftersträva en god 

gemenskap, även inom arbetsgruppen: 
 

I och med att vi jobbar ganska ensamt som säljare egentligen, så blir det ju ännu vik-
tigare att man har en bra gemenskap i gruppen. Om man inte anpassar sig till grup-
pen och gör det bästa av saken, då tror jag inte alls att man hade passat in här. Då 
får man det nog ganska svårt att vara här och så. Framförallt på vår avdelning. 

 

Beskrivningen i citatet ovan visar hur respondent E i linje med ett antal andra respondenter 

förklarar betydelsen av att eftersträva en god gemenskap. Citatet belyser även att de anställda 

bör anpassa sig till den sociala atmosfären samt att de som inte rättar sig efter detta antagligen 

kommer att känna sig utanför.  

	  

5.1.2 Analys 
Från resultatet framgår att de säljare inom Företag som intervjuats till stor del har en liknande 

uppfattning om hur de bör vara för att passa in i kulturen på If. Denna upplevelse känneteck-

nas enligt vår tolkning av på vilket sätt de anställda talar om If:s officiella kärnvärden samt 

övriga värderingar inom organisationen. Beskrivningen om hur de bör vara utmärks även av 

att särskilda egenskaper efterfrågas beroende på vilka arbetsuppgifter som den anställde har. 

Sociala relationer är ytterligare ett centralt område som belyser hur de anställda bör vara för 

att passa in i organisationskulturen.  
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Utifrån Foucaults resonemang om att enskilda individer, grupper eller organisationer inte 

kan inneha makt, bör det inte tolkas som att If besitter en konstant makt över de anställda i 

fråga om hur de bör vara. I linje med Foucaults tankegångar om att makt enbart existerar då 

den utövas gör vi däremot tolkningen att If:s organisationskultur innebär en maktutövning 

(Foucault, 2003, s.32). Att kulturen utövar makt i och med dess styrande aspekt av de anställ-

das sätt att vara är något som framgår vid analys av respondenternas uttalanden. Detta synlig-

görs främst i beskrivningar av hur särskilda värderingar lyfts fram som centrala, vilka speci-

fika egenskaper som betonas som värdefulla samt hur man ska föra sig i sociala sammanhang. 

Detta är faktorer som kommer illustreras i avsnittets följande del. 

Vid analys av de anställdas beskrivningar framgår att If:s officiella kärnvärden är ledord 

för på vilket sätt de anställda bör vara samt att de karaktäriserar organisationen. I och med 

detta gör vi tolkningen att If:s kärnvärden har en styrande effekt av de anställdas värderingar 

och beteenden. Detta innebär därmed att de anställdas ”inre” kan styras i en önskvärd riktning 

genom kärnvärden som en del av kulturen. Detta överensstämmer med vår infallsvinkel för 

studien, att kultur kan användas som ett styrmedel inom organisationer. 

De anställda redogör även för hur det inom If finns inofficiella värderingar, som att vara 

professionell, att arbeta långsiktigt och att ha en seriös framtoning, vilket enligt deras uppfatt-

ning går i linje med det som kännetecknar organisationen som helhet. Vår tolkning är att 

kärnvärden ger en riktning för hur de anställda ska bete sig som därmed formar övriga värde-

ringar. I och med riktlinjer för lämpliga värderingar, både officiella och inofficiella, kan efter-

strävansvärda egenskaper urskiljas som grundar sig i dessa. En egenskap som lyfts fram av de 

anställda som önskvärd är engagerad, vilket även är ett av If:s officiella kärnvärden. Även de 

anställdas beskrivningar av hur man ska vara seriös och ha en långsiktighet anser vi går att 

knyta till kärnvärdet pålitliga.  

Strävan efter att utifrån kärnvärdena influera de anställdas “inre” aktualiserar Foucaults 

resonemang (2003, s.171) om en disciplinär makt, som har till uppgift att dressera individer 

genom att styra deras tankar, värderingar och beteenden. Enligt Foucault är den disciplinära 

maktens mest betydelsefulla och användbara verktyg för att dressera individer disciplinering. 

Disciplinering är de metoder vilka skapar en möjlighet till en konstant kontroll över individers 

kroppar och dess aktiviteter (Foucault, 2003, s.138-139). Genom detta resonemang gör vi 

tolkningen att If:s kultur styr de anställda likt en disciplinär makt, vilket dresserar dem till att 

utöva ett önskvärt beteende som passar in i organisationen. Från de anställdas beskrivningar 

av kärnvärdena synliggörs hur dessa påverkar vilka övriga värderingar som anses överens-

stämma med kärnvärdena. De två kategorierna av värderingar skapar således riktlinjer för hur 
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de anställda på If ska vara. Disciplinering blir därmed en metod för att ständigt kontrollera att 

de anställdas “inre” överensstämmer med If:s vision. 

Vidare redogör de anställda för att det finns en generell uppfattning om hur individer 

allmänt ska vara som anställda på If och inom Företag för att passa in i kulturen. En central 

egenskap som är aktuell för samtliga anställda på If är att vara engagerad och inom Företag 

står egenskaper som att vara utåtriktad och driven i fokus. På samma sätt presenterar de an-

ställda hur det finns ett ideal för hur en säljare inom If ska vara. Detta berör främst att de ska 

ha egenskaper som positiv, motiverad och självgående. Dock beskriver de anställda att olika 

egenskaper efterfrågas beroende på affärsområde, avdelning och yrke. Vid beskrivningar av 

lämpliga egenskaper och beteenden presenterar även de anställda på vilket sätt en individ kan 

skilja sig från normen, det vill säga vad som är mindre önskvärt eller till och med olämpligt.  

De anställdas beskrivningar av vilka egenskaper och beteenden som anses vara accep-

tabla respektive oacceptabla tyder på att de har en uppfattning om vad de anser att If kan 

ställa krav på. Barnards begrepp zone of indifference illusterar detta genom att redogöra för 

att det inom varje individ i en organisation finns en zon för vilka handlingar som är accep-

tabla. Handlingar som individerna uppfattar som neutrala eller oacceptabla ligger därmed ut-

anför zonen. Genom att dessa inte tillhör zonen kommer handlingarna antagligen inte att utfö-

ras. På samma sätt kommer de handlingar som godkänts, det vill säga de handlingar som lig-

ger innanför zonen, inte att ifrågasättas (Barnard, 2009, s.176-177). Utifrån Barnards resone-

mang tolkar vi att de anställda på If har en zon inom vilken de kategoriserar värderingar, 

egenskaper och beteenden som antingen acceptabla, oacceptabla eller neutrala. Från denna 

kategorisering skapas ett ramverk för vilka handlingar som i sin tur är placerade innanför eller 

utanför zonen. Även om Barnard inte explicit uttrycker att zonen även kan innefatta värde-

ringar, egenskaper och beteenden är vår tolkning att dessa är har en väsentlig relation till ut-

förda handlingar. Denna tolkning grundar vi i ett antagande om att det föreligger en anknyt-

ning mellan vilka handlingar som anses vara acceptabla samt vilka värderingar, egenskaper 

och beteenden som individen har.  

Barnard påpekar även att zonens storlek bestäms av de anställda då det är de själva som 

drar gränser för vart zonen går (Barnard, 2009, s.177). Genom att de anställdas beskrivningar 

av vad som anses vara lämpligt respektive olämpligt överlappar varandra, visar sig en gemen-

sam uppfattning om var zonernas gränser går. Även om varje enskild individ har en egen zone 

of indifference anser vi att denna influeras av kulturen på If. Vårt resonemang grundar sig i de 

anställdas gemensamma uppfattningar om acceptabla värderingar, egenskaper och beteenden, 

vilka enligt vår tolkning är de faktorer som främjar handlingar som i stor utsträckning går i 
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linje med organisationskulturen på If. Samtidigt går det att tyda att de handlingar som de an-

ställda kategoriserar som oacceptabla är de som inte anses överensstämma med If:s kultur. 

En central del av kulturen inom If är sociala relationer och på vilket sätt de anställda för-

väntas föra sig i sociala sammanhang. De anställda presenterar att det förväntas att man deltar 

i och bidrar till att bevara en god gemenskap. Om en individ inte passar in i miljön, som enligt 

de anställda kännetecknas av högt i tak samt en öppen och rak kommunikation, kommer indi-

viden antagligen inte att trivas i gruppen. Från de anställdas beskrivningar av den sociala at-

mosfären på If anser vi att det går att urskilja en norm för hur anställda ska bete sig i sociala 

sammanhang. Denna norm innefattar att de ska bidra till att upprätthålla ett visst socialt kli-

mat samt vara en del av gemenskapen. Detta tar sig uttryck genom att de anställda förväntas 

veta att de ska läsa av olika situationer och anpassa sitt beteende efter detta. Under en arbets-

dag kräver den sociala atmosfären att de anställda ska kunna skifta mellan att ha högt i tak 

och agera professionellt i sin arbetsroll. Detta uttrycks även genom att de anställda anpassar 

sig till arbetsgruppen. Denna anpassning kan till synes ses som att de anställda endast rättar 

sig efter stämningen inom gruppen. Enligt vår tolkning regleras dock gruppens sociala atmo-

sfär genom kulturens styrande aspekter. 

Med utgångspunkt i vår analys av de sociala relationerna på If kan Foucaults (2003, 

s.218-220) resonemang om att disciplinering skapar ordning i mångfalden tillämpas. Foucault 

redogör för att detta uppnås genom att makten tystar motstånd från de individer som inte rät-

tar sig efter disciplineringen. Enligt oss går det att urskilja hur en ordning skapas genom att de 

anställda på If beskriver att de som inte anpassar sig efter gruppens bästa särskiljs från de som 

anpassar sig. Därmed kan vi se hur denna ordning upprätthålls genom att eventuella motstånd 

till att rätta sig efter kulturen upphör.  

5.2 Hur blir man styrd? 

Detta tema ämnar belysa hur de anställda blivit medvetna om på vilket sätt man ska vara för 

att passa i organisationskulturen på If. Genom temat önskar vi undersöka de anställdas be-

skrivningar av hur de erhållit dels explicita och dels implicita direktiv för att passa in på If. 

Temat är disponerat genom tre underrubriker: Förmedling av värden, Riktlinjer för arbete 

samt Tävlingar, belöningar och mätning av arbetsprestation. 
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5.2.1 Resultat 
Förmedling av värden  

Ett centralt område som framkommit under intervjuerna är på vilket sätt If förmedlar värden 

till de anställda. Vi anser detta vara betydelsefullt för att synliggöra hur värderingar presente-

ras som en del i If:s organisationskultur samt hur de anställda blir medvetna om hur de ska 

vara för att gå i linje med värderingarna. Avsnittet behandlar främst hur de anställda fått kän-

nedom om de officiella kärnvärdena: enkla att nå och förstå, pålitliga, engagerade och ny-

skapande. Detta då de inofficiella värderingarna som tidigare presenterats enligt vår bedöm-

ning inte förmedlas direkt från If. Dock vill vi påminna om att det är svårt att fullständigt 

skilja dem åt i och med kärnvärdenas inverkan på övriga värderingar. 

Vid frågor om hur de anställda blivit medvetna och fått kunskap om hur kärnvärdena er-

hölls en bred variation i svaren. Ett antal olika medel för hur dessa förmedlats till de anställda 

presenterades. Vissa respondenter kunde tydligt redogöra för på vilket sätt de upplevde att If 

förmedlar kärnvärden till sina anställda. Andra respondenter beskrev en viss osäkerhet till hur 

de fått kunskap om innehållet i kärnvärdena, men att de trots detta fanns med i deras bild av 

If. Den sistnämnda uppfattningen beskrivs av respondent C: 
 

Hmm…det är inte helt lätt. Men när man blev nyanställd så fick man ju såklart 
plugga på lite om kärnvärdena. Annars kanske det inte är något som märks av sådär 
direkt… Självklart finns de och genomsyrar allt i organisationen. 

 

De respondenter som på ett mer konkret sätt kunde förklara hur kärnvärdena förmedlas till 

dem, presenterade hur de som nyanställda introducerats till organisationens värderingar. Sam-

tidigt blir de fortsatt påminda om dessa under sin anställning, bland annat genom samtal med 

kollegor eller vid möten. Ett ytterligare sätt för de anställda att påminnas om kärnvärdena är 

enligt ett flertal respondenter hur If lyfter fram dessa i inredningen av huvudkontoret. Re-

spondenterna redogjorde för att kärnvärdena finns på reklamskyltar, affischer och diverse 

kontorsmaterial. Respondent G uttrycker: 
 

På grundutbildningen informeras man om If som organisation, såklart ingår även 
kärnvärdena där. Men de smyger sig också in lite titt som tätt på möten och sånt ge-
nom att de flyter in i allt. Kärnvärdena finns på stora, upplysta reklamskyltar i korri-
doren och så. Det har även delats ut musmattor med budskap och vissa har väl säkert 
dem som bakgrundsbild på datorn.  

 

Respondent I uttrycker en liknande åsikt: 
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När jag började jobba på If, så fick vi kärnvärdena presenterade, både muntligt och 
skriftligt. Men idag...ja, det är bara att gå till entrén, där finns reklamskyltar, affi-
scher och banners i princip överallt.   

 
De två ovanstående citaten illustrerar därmed hur kärnvärdena introduceras till nyanställda på 

If. De belyser även att de anställda under en vanlig arbetsdag på huvudkontoret får värdering-

ar förmedlade till sig. Detta utan att en individ i sig talar om eller förklarar dem, utan snarare 

är det de anställda själva som tar del av dessa genom grafiska framställningar, till exempel i 

form av affischer med kärnvärdena.   

 

Riktlinjer för arbete 

Vid intervjuerna med respondenterna har strukturen för deras arbetsdagar och därmed deras 

arbetssätt ämnats synliggöras. Detta är av intresse för att erhålla en inblick i vilka riktlinjer 

och regler som existerar samt styr de anställdas arbete. Under intervjuerna har samtliga re-

spondenter uttalat sig om att de upplever en stor frihet i planering av sina arbetsdagar. Re-

spondenterna beskriver att det till stor del är upp till dem själva hur de lägger upp sin arbets-

vecka. Samtidigt kan det vara lämpligt att föra en dialog med närmaste chef. Relationen med 

chefen kännetecknas enligt ett flertal respondenter av en öppen kommunikation samt att che-

fen inte behöver ge exakta direktiv för vad som ska genomföras under en arbetsdag. Respon-

dent A uttrycker: 
 

Det är ju väldigt fritt. Det är ingen som säger till gör si eller så, men man vet ju att 
dagarna ser väldigt olika ut. Men om man varit borta mycket på kundmöten kanske 
det är bra att säga detta, så att chefen inte börjar undra… Det viktiga är ju att jag tar 
mitt ansvar och gör vad jag ska, utan att min chef eller mina arbetskollegor ska styra 
allt för mycket över det. 
 

Följande citat från Respondent I belyser detta vidare: 

Vi har väldigt mycket frihet i vårt jobb och vi har ju inga kontorstider, utan kalendern 
styr min dag. Vissa dagar kan jag vara på kontoret hela dagen, och vissa dagar kan 
jag vara ute på kundmöten. Men jag delar ju kalender med min chef också, så han ser 
ju vart jag är. 

 

Citaten belyser hur arbetsdagarna skiljer sig åt samt att detta innebär ett självständigt styrande 

över sätt att arbeta. Även om konkreta instruktioner inte ges till de anställda, framgår det av 

respondent I att chefens närvaro uttrycks genom att de anställda delar sina kalendrar med che-

fen. Därmed har chefen möjlighet till en så gott som fullständig uppsikt över vart de anställda 

befinner sig och vad de gör. En återkommande beskrivning som lyfts fram av samtliga re-
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spondenter är hur de i och med sin frihet har fått ett omfattande ansvar och att de har en relat-

ion som präglas av förtroende för organisationen. En majoritet av respondenterna presenterar 

vidare hur det existerar relativt få riktlinjer och regler, men att de trots detta tydligt vet vad 

som förväntas av dem. Att det råder en stor frihet i arbetsrollen, men att det förväntas goda 

resultat illustreras av respondent G: 
 

Det finns väl några riktlinjer... det gör det ju såklart. Kunden ska ha rätt försäkring 
men det finns ingenting...vi har ju inga tider att förhålla oss till. Det här jobbet är 
väldigt fritt, men riktlinjerna är ju att vi ska göra ett professionellt jobb. Så länge 
man levererar försäljningssiffror så får man typ göra hur man vill. Inom ramen då, 
du får ju inte göra rent brottsliga saker (skratt). 

 

Respondent A beskriver på ett liknande sätt: 

Det är “frihet under ansvar”. Det är ingen som säger till mig hur jag ska lägga upp 
en arbetsdag, utan det förväntas att jag själv kan planera detta för att senare leve-
rera. Alltså att nå upp till en viss målbild. 

 

Ovanstående citat från respondent G och A belyser ett resonemang som kännetecknas av att 

de anställda har en frihet, så länge de agerar och presterar i linje med vad som förväntas av 

dem. Detta berör både att de anställda förväntas leverera, det vill säga sälja försäkringar i en 

viss omfattning och att de bör agera så professionellt som möjligt.  
 

Tävlingar, belöningar och mätning av arbetsprestation 

För att ytterligare belysa på vilket sätt de anställda erhållit föreställningar om hur de ska vara 

för att passa in i kulturen på If kommer detta avsnitt att illustrera tävlingar, belöningar och 

mätning av arbetsprestation. Dessa är intressanta områden att undersöka då de enligt vår upp-

fattning kan ses som konkreta medel som synliggör hur If överför budskap om hur de an-

ställda bör vara. Avsnittet tydliggör därmed på vilket sätt If gör de anställda medvetna om 

lämpliga och olämpliga beteenden utifrån organisationskulturen. 

Under intervjuerna delades uppfattningen av samtliga respondenter att det inte förekom-

mer särskilt många officiella tävlingar för de anställda inom affärsområdet Företag. Det pre-

senterades även från ett antal respondenter, som tidigare arbetat inom affärsområdet Privat, att 

tävlingar är mer vanligt där. Respondent E uttrycker: 
 

På företagssidan så är det inte så mycket uttalade tävlingar egentligen, på den pri-
vata sidan finns det ju mer säljtävlingar. Men det fungerar inte riktigt så på företags-
sidan... Det är ju mer att man själv vill göra bra ifrån sig för att leverera bra siffror 
helt enkelt.  
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Det ovanstående citatet belyser hur officiella tävlingar inte är vanligt förekommande inom 

Företag, men att det trots detta existerar en inre vilja hos respondenten att prestera. Denna 

vilja kännetecknar även till stor del övriga intervjuer med respondenterna där de beskriver att 

det ständigt pågår en form av inofficiell tävling. Detta tar sig uttryck dels som att responden-

terna “tävlar mot sig själva” och dels som att det pågår en konstant jämförelse med kollegor. 

Följande citat från respondent H betonar detta: 
 

Det är alltid en tävling (skratt)...dels personligen, att skapa så bra resultat som möj-
ligt för sig själv och lyckas komma ut till kunden och sälja en bra lösning som dem 
trivs med under en lång period. Så man måste ju kämpa för sig själv då. Men sen är 
det dels en tävling mellan varandra, vad vi lyckats uppnå. Så att man jämför ju sig 
mer eller mindre hela tiden med de andra.  

 

I citatet kan det utläsas hur det pågår en jämförelse mellan de anställda. Vid intervjuerna har 

detta främst beskrivits i form av goda försäljningsresultat, som synliggörs dels genom en öp-

penhet med kollegorna om “hur man ligger till” och dels genom att de anställda i olika data-

system exakt kan se hur deras resultat förhåller sig till sina kollegors. Nedanstående citat från 

respondent E illustrerar detta: 
 

I våra system ser man ju exakt vart vi säljare ligger till så att säga, men det är inte 
utskrivet i namn. Så de kan ju vara att man ser, nu gjorde jag något bra eller nu lig-
ger jag lite för långt ner. Det kan ju verkligen både vara positivt och negativt. Man 
blir lite stressad såklart, men...det är upp till var och en hur mycket vikt man lägger 
vid det där. 

 

Det framgår hur respondent E uttrycker sig i samstämmighet med övriga respondenter att sy-

stemet som mäter deras försäljning både kan vara positivt och negativt. Det betonas även att 

ett ansvar ligger på individen i hur stor betydelse som fästs vid att resultatet jämförs med kol-

legorna. I samband med frågor om mätning av arbetsprestation påpekar en del av responden-

terna hur de upplever att de inte enbart utvärderas genom sina försäljningsresultat. De lyfter 

fram att uppmärksamhet eller beröm även kan ges för på vilket sätt de lyckats genomföra en 

affär eller hur de hanterat en kund. Detta kan enligt respondenterna ta sig uttryck på olika sätt 

och komma från olika individer, både från chefer och kollegor. Ett av de vanligaste sätten 

som uppmärksamhet ges är vid månadsmöten, då det ofta delas ut en belöning i form av en 

flaska champagne till en anställd som utmärkt sig. Respondent D uttrycker: 
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Vi har ett lager med mindre champagneflaskor, så när det är någon som gjort något 
riktigt bra, då blir det en liten enkel ceremoni på månadsmötet. Jag tycker det är vik-
tigt att få någon form av klapp på axeln, som faktiskt ibland är mer än en klapp. Om 
det är någon som gjort ett bra jobb så kan ju den få uppmärksamhet, utan att den sålt 
rekordbra just den månaden. Det kan också vara att man tog hand om en befintlig 
kund som hade många problem eller att man skötte en affär på ett snyggt sätt. 

 

Respondent E beskriver vidare hur belöningar kan ta sig uttryck: 

Sen är det självklart att gör man bra affärer då får man ju en high-five av chefen som 
kommer och berömmer en. Det kan ju jag tycka är lika mycket värt det och man mär-
ker ju klart om man gjort något bra så att säga. Det kan ju också vara så enkelt som 
att man får ett mail där det står “bra jobbat!” och “det ser bra ut, fortsätt på samma 
sätt” eller så. 

 

Uttalandena av respondent D samt E illustrerar även att beröm eller belöningar uppskattas. 

Detta är tankegångar som ett flertal av respondenterna presenterar i intervjuerna. Nästintill 

samtliga respondenter beskriver att de tycker det är lämpligt att de anställda som på ett eller 

annat sätt gjort ett bra arbete ska uppmärksammas. Citaten belyser även hur denna uppskatt-

ning inte enbart sker genom gåvor, utan att en kommentar från chefen kan vara lika värdefull. 

5.2.2 Analys  
Resultatet visar att det finns olika sätt genom vilka de anställda på If blir medvetna om hur de 

ska vara för att passa in i If:s kultur. Samtliga anställda upplevde att de får de officiella kärn-

värdena förmedlade till sig, även om det sker på mer eller mindre uppenbara sätt. Det framgår 

att det till största del finns en överenstämmelse om att det enda tillfället där If explicit berättar 

om sina kärnvärden är på introduktionsutbildningen. Enligt vår tolkning upprätthålls därefter 

bilden och betydelsen av kärnvärdena med mer indirekta metoder. Vi gör tolkningen att en av 

de metoder som kan kategoriseras som mer indirekt är hur If:s kärnvärden blivit en integrerad 

del av inredningen på huvudkontoret. Metoden är indirekt i och med att de anställda själva 

måste ta till sig budskapet från reklamskyltarna. Det är därmed ingen som tvingar dem att 

fästa uppmärksamhet vid kärnvärdena eller förklarar hur de ska användas. Dock kan reklam-

skyltarna eventuellt ses som en direkt metod som påverkar de anställda genom att de är tydligt 

presenterade på If:s huvudkontor och har en synlig plats i entrén.   

I föregående tema illustrerade vi hur Foucaults begrepp disciplinering kan tillämpas på 

If:s kultur som styr de anställda i önskvärd riktning. Då If:s kultur enligt vår bedömning kon-

trollerar de anställdas “inre” genom indirekta metoder för att förmedla kärnvärdena, knyts 

detta an till Foucaults (2003, s.218-219) resonemang om att disciplinering är en makt som är 
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sparsam. Detta innebär att maktutövningen inte kräver stora resurser eller är iögonfallande. 

Trots detta är dess syfte att uppnå en så stor effekt som möjligt, utan att motstånd skapas 

(Foucault, 2003, s.218-219). Utifrån Foucaults perspektiv kan tillvägagångssättet genom vil-

ket kärnvärden förmedlas ses som en sparsam maktutövning. Detta då förmedlingen av kärn-

värdena är diskret i och med att de existerar som en naturlig del av huvudkontorets inredning. 

Även om grafiska framställningar av kärnvärdena är tydligt presenterade i inredningen är vår 

uppfattning att de på ett lågmält sätt styr de anställda. Samtidigt har denna sparsamma makt-

utövning en tydlig genomslagskraft då de anställda upplever att kärnvärdena förmedlar hur de 

ska vara för att passa in på If. 

Vidare tydliggör resultatet hur de anställda upplever att de har en stor frihet i hur de väl-

jer att planera sina arbetsdagar. Således styr inte en chef direkt över vad de ska göra, men de 

anställda är samtidigt överens om att det förväntas ett ansvarstagande från deras sida. Detta 

tydliggörs genom beskrivningar av att de ska uppnå försäljningsmål samt att de ska företräda 

If på ett lämpligt sätt genom att uppträda professionellt.  

Utifrån den upplevda friheten genom frånvaron av riktlinjer kan Barnards resonemang 

om auktoritetsrelationer enligt oss bedömas som att kulturen på If är en ordergivare som del-

vis ersatt chefens roll i att ge direktiv rörande arbetsuppgifter. Enligt Barnard verkar auktoritet 

inom organisationer genom kommunikation och order. Då individer godkänner en ordergi-

vares direktiv regleras deras beteende i ordergivarens riktning och bekräftar dennes auktoritet 

(Barnard, 2009, s.172). Genom att det på If inte är en chef som direkt styr på vilket sätt de 

anställda ska arbeta, blir vår tolkning att kulturen är avgörande för vilka beteenden som de 

anställda bör utföra och på så sätt vilka handlingar som ska uträttas. Kulturens inverkan på 

hur de anställda genomför sitt arbete blir synligt då de trots den upplevda friheten utövar be-

teenden som återspeglar de värderingar och beteenden som förespråkas inom kulturen, till 

exempel att vara pålitlig och professionell. I och med detta synliggörs hur kulturen drar grän-

ser för hur man ska bete sig för att göra ett bra arbete. Med utgångspunkt i Barnards resone-

mang att de anställda godkänner och rättar sig efter detta kommer ordergivarens, det vill säga 

kulturens, auktoritet att förstärkas och fortsättningsvis att reproduceras. 

Vid de anställdas presentation av att det råder “frihet under ansvar” framgår dock att che-

fen finns närvarande. Detta till stor del genom att de anställdas kalendrar är tillgängliga 

elektroniskt för chefen, vilket innebär att det när som helst finns tillgång till information om 

vart de anställda är samt vad de gör. Att det existerar en möjlighet för chefen att övervaka de 

anställda, utan att de anställda själva vet när eller om detta sker, gör Foucaults begrepp panop-

tikon användbart. Utgångspunkten för panoptikon är att individer är medvetna om att det 
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finns en möjlighet till en varaktig övervakning av dem. Detta medför att individerna kommer 

att anpassa sitt beteende till det önskvärda (Foucault, 2003, s.202). Även om chefen inte är 

fysiskt närvarande och kan observera de anställdas beteenden pågår enligt denna tolkning 

ändå en form av övervakning. Denna sker genom chefens tillgång till de anställdas kalendrar 

och på så sätt ges en insyn i deras arbetsdagar. Foucault beskriver vidare hur det inte är av 

betydelse att en kontinuerlig övervakning faktiskt sker. Individerna kommer ändå att reglera 

sitt beteende då de omöjligt kan avgöra om en övervakning pågår (Foucault, 2003, s.202). 

Resonemanget innebär att de anställda på If ständigt hanterar sitt beteende i linje med vad de 

anser vara önskvärt utifrån chefen samt organisationskulturens önskemål. Enligt vår uppfatt-

ning sker således en ständig anpassning av de anställdas sätt att vara då de inte vet när och i 

vilken utsträckning de övervakas och bör därmed alltid uppvisa ett lämpligt beteende. I an-

slutning till detta finner vi relationen intressant mellan att de anställda uttrycker en stor frihet i 

hur de ska arbeta och att de uttalar sig om att chefen finns närvarande samt att de måste arbeta 

på ett visst sätt för att leverera det som förväntas av dem.  

En framträdande del i resultatet är på vilket sätt de anställda beskriver hur deras arbets-

prestationer mäts och hur de blir uppmärksammade för detta. I samband med detta framgår att 

trots att de officiella tävlingarna inte är särskilt vanliga, upplevs ändå en ständig press och 

tävling i att prestera. Detta både mot sig själv och gentemot sina kollegor då de anställda be-

skriver en vilja att leverera. Tydligt blir pressen genom att de anställda i ett datorsystem kan 

se exakt vart deras försäljningsresultat befinner sig i förhållande till sina kollegors. Från de 

anställdas beskrivningar av de inofficiella tävlingarna, belöningarna och mätningen av deras 

arbetsprestation är vår tolkning att dessa är olika metoder som förstärker och förtydligar vilka 

värderingar och beteenden som uppskattas. Ovanstående tolkning relateras till Foucaults re-

sonemang (2003, s.181-182) om att det i disciplinära system finns en straff- och belönings-

funktion. Denna funktion syftar till att synliggöra för individer vilka beteenden som är bra 

respektive dåliga, snarare än vad som är tillåtet respektive förbjudet. Genom att de anställdas 

arbetsprestationer uppmärksammas av chefer eller kollegor genom olika former av beröm 

samt gåvor skapas en tydlig distinktion i vad som är bra respektive dåligt beteende. På samma 

sätt är de anställda i hög grad medvetna om att det är “dåligt” att ligga långt ner i listan med 

försäljningsresultat, vilket gör att de strävar efter att ligga högt upp då detta anses vara något 

”bra”. Genom att de erhåller beröm vid goda arbetsprestationer, bekräftas de anställdas bild 

av vad som är bra beteende och därmed eftersträvansvärt. Med utgångspunkt i Foucaults re-

sonemang syftar inte detta beröm enligt oss till att belysa vilka beteenden som är direkt för-

bjudna eller tillåtna. Snarare eftersträvas att synliggöra för de anställda vad de själva ska upp-
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fatta som bra och dåliga beteenden och rätta sig efter detta. Genom att de anställda själva 

måste “tolka” vad som är bra respektive dåligt beteende, utan uttryckliga förklaringar av 

detta, kan If genom små medel få de anställda att bete sig i önskad riktning.  

 5.3 Hur anpassar man sig? 
Temat som följer avser att tydliggöra på vilket sätt de anställda på If anpassar sitt sätt att vara 

för att passa in i organisationens kultur. Temat belyser i och med detta hur de anställda i stor 

utsträckning reglerar sina värderingar och beteenden för att vara goda representanter för If, 

både som anställd och som privatperson. Att vara en god representant innebär att oavsett om-

ständigheter göra sitt yttersta för att överensstämma och förmedla de kärnvärden och värde-

ringar som If står för. 

5.3.1 Resultat  

Resultatet som följer belyser de anställdas anpassning till både värderingar och klädkoder 

samt hur de vid vissa tillfällen själva avgör vad If står för och hur de bör agera utifrån detta.  

Som presenterats under tidigare teman är kärnvärden och övriga värderingar en betydel-

sefull del i If:s organisationskultur. Att undersöka relationen mellan de anställda och dessa 

värderingar är av intresse då det ur empirin växt fram en uppfattning om att värderingarna har 

en inverkan på de anställdas sätt att vara. 

Ungefär hälften av respondenterna beskriver hur de valt att söka sig till If då de upplevt 

att organisationen står för sunda värderingar. Den andra hälften av respondenterna presenterar 

snarare att de efter en tid på If utvecklats i linje med värderingarna och att de nu upplever en 

starkare samhörighet med dem än tidigare. Att majoriteten av respondenterna identifierar sig 

med If:s kärnvärden var något som tydligt framkom under intervjuerna. Därmed kännetecknas 

intervjuerna av att de anställdas egna värderingar stämmer överens med de värderingar som 

eftersträvas inom If.  Respondent F uttrycker: 
 

Jag tror inte jag hade varit här i så många år om jag inte hade identifierat mig med 
företagets värderingar. Det är ju en känsla av stabilitet och trygghet som If står för. 
Vi levererar vad vi lovar, för vi måste ju leva och agera som vi lär. För annars tap-
par man ju förtroendet direkt på marknaden och även internt. Som sagt, det är mycket 
logiskt och sunt förnuft i värderingarna. Det är ingen “rocket science1”.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Detta syftar till det engelska ordspråket ”it’s not rocket science” som kan användas som ett uttryck när något är 
okomplicerat och lätt att förstå.  
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Uttalandet från respondent F representerar uppfattningen att det krävs en identifikation med 

kärnvärdena: enkla att nå och förstå, pålitliga, engagerade och nyskapande, för att kunna 

trivas och arbeta kvar en längre tid i organisationen. Samtidigt betonar citatet hur If:s kärn-

värden är relativt enkla att ta till sig och uttrycka i ens egna värderingar. Respondenterna be-

tonar dock att vid kundkontakt är det viktigt att de anställda förmedlar de värderingar som 

organisationen If står för. Detta resonemang belyses av citatet nedan från respondent J: 
 

Kan man inte identifiera sig med If:s värderingar och visa detta för kunden, så kom-
mer de inte att stanna kvar. Det är bara så, de har ju valt If av en anledning. Så man 
måste ha i åtanke att man hela tiden representerar If och på något sätt förmedla det 
som If står för till kunden. 
 

Under intervjuerna framkom det att för att representera If är även val av klädsel en viktig 

aspekt att ta hänsyn till. Klädvalet kan ses som ytterligare en aspekt av hur de anställda regle-

rar sitt sätt att vara för att på ett lämpligt sätt företräda If.  

Samtliga respondenter är överens om att de inte upplever att det finns formella riktlinjer 

för hur de ska klä sig. Däremot kännetecknas deras redogörelser av att klädseln ska vara “hel 

och ren”. Vidare presenterade respondenterna att det som ingår i vad If står för och som där-

med ska avspeglas i de anställdas klädsel är organisationens officiella och inofficiella värde-

ringar. Respondenterna betonar särskilt hur detta är viktigt i sammanhang då de ska förmedla 

professionalitet till kunder samt visa en förståelse för deras verksamhet. Respondent D be-

skriver: 
 

Speciellt ute hos kund så är kläderna jätteviktiga. Att man visar någon form av för-
ståelse för deras verksamhet. Besöker man en grävmaskinsfirma på förmiddagen och 
en advokatbyrå på eftermiddagen, då kräver det ju anpassning. Man kan ju definitivt 
inte komma ut i mörk kostym till grävfirman. Man måste alltid anpassa sig. 

 

Respondent I uttrycker ett liknande resonemang om anpassning av klädsel: 

Men för vår del beror det mycket på vilka kunder vi ska träffa. När jag står och tittar 
i garderoben på morgonen så tänker jag ”vad är det för kunder jag träffar idag?” 

 

Resonemangen hos respondent D och I belyser hur de anställda anpassar sig efter kunden för 

att genom sin klädsel representera vad If står för. Som tidigare nämnt finns inga formella rikt-

linjer för en lämplig klädsel, men ett flertal respondenter påpekar att de som nyanställda skap-

ade en uppfattning om hur de borde klä sig genom att studera sina kollegor. Ett citat från re-

spondent A kan illustrera detta: 
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Sen så är ju det att när man kommer in som ny och är lite osäker, så tar man efter de 
som verkar ha koll. Lite som när man gick i skolan och alla hade jeans, då kunde man 
ju inte vara den som inte hade jeans. Det är lätt att man tar efter varandra liksom, att 
man ser vad som fungerar. Att leka “följa John” fast på en arbetsplats. 

 

Ovanstående citat visar hur de anställda skapar en medvetenhet om hur de bör klä sig gente-

mot omgivningen. Att imitera andra kollegor som är mer erfarna ses som ett framgångsrikt 

koncept för att lära sig oskrivna klädkoder. Några respondenter beskrev hur deras klädsel pri-

vat kan skilja sig från hur de väljer att klä sig på sin arbetsplats. På samma sätt betonar re-

spondenterna att de aldrig fullständigt kommer ifrån rollen av att vara representant för If. Hur 

respondenterna beskriver balansen mellan att vara representant för If och att vara privatperson 

fördjupar förståelsen för hur de hanterar sitt beteende utifrån kulturen på If. Detta tar sig bland 

annat uttryck när de anställda är på kundbesök. Ett flertal respondenter beskriver att de då 

måste göra en avvägning mellan hur de är som privatpersoner och hur de är som anställda på 

If. Respondent I beskriver det som att ta på sig en “If-hatt”: 
 

Du har “If-hatten” på när du är ute. Du är inte ute som privatperson, du är ute som 
en representant för If. Alltså du får ju tänka dig för, vad du säger och gör. Man sitter 
inte och svär eller behandlar kunder illa. För jag är ju If:s ansikte utåt, annars är vi 
ju bara en blå logga med tre punkter liksom. 

 

Att alltid vara en representant för organisationen är något som även respondent A identifierar 

sig med: 

Man representerar ju alltid If, that’s it. Det är ett förtroende som vi har fått, vilket 
kunder betalar bra för. Så man måste ju leva upp till detta, det kan ju snabbt raseras 
om man gör eller säger något fel. Det påverkar ju hela organisationen. 

 

Citaten skildrar vidare hur de anställda konstant är medvetna om hur de bör bete sig för att 

vara goda representanter för If. Detta kan ställas i relation till de anställdas beskrivning i före-

gående tema av den frihet som råder i arbetsuppgifterna. En jämförelse kan göras utifrån re-

spondenternas beskrivningar om hur de har stor frihet genom att de själva väljer hur de ska 

arbeta, samtidigt som de medvetet reflekterar över hur de ständigt måste representera If. Vi-

dare beskrivs hur de som anställda själva utövar en form av reglering av hur de är som indivi-

der. Ett antal respondenter berättade att det ibland inträffar situationer där de har möjligheten 

att “komma undan” med beteende som inte representerar If. Respondenterna beskriver att de 

inte representerar If när deras beteenden går emot de officiella kärnvärdena eller om de skulle 

bete sig på ett sätt som If varken uttryckt som lämpligt eller olämpligt. Att de skulle “komma 
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undan” innebär enligt respondenterna att organisationen antagligen inte skulle få kunskap om 

deras olämpliga beteende. Ett citat som presenterar vikten av att vara en god representant för 

If är hämtat från respondent E: 
 

Det var ett tillfälle där jag kommit överens med en kund om en stor affär. Så slutar 
det med att kunden säger att “om du säger att du röstar på SD så kör vi på det här”. 
Det hade ju varit ganska enkelt att säga “ja, det gör jag” och låta affären gå igenom. 
Ingen hade nog fått veta det… Men då kände jag att det inte är värt det, för det repre-
senterar inte If. Det hade inte spelat någon roll om det varit ett parti som jag skulle 
röstat på… Då får man verkligen tänka sig för innan man gör eller säger vissa saker. 
Att tänka en gång till alltså. 

 

Citatet visar hur de anställda, trots möjligheter till att öka sin försäljning och därmed även sin 

provision, väljer att agera i linje med vad de anser vara representativt för If. Detta även om 

risken är liten att övriga anställda på If skulle få reda på hur de valt att agera i situationen. På 

liknande sätt har det ingen betydelse om det hade varit acceptabelt utifrån deras personliga 

principer. Citatet betonar vidare hur de anställda själva kontrollerar att deras beteende förhål-

ler sig till önskvärda beteende från If:s sida. 

5.3.2 Analys 
Genom resultatet illustreras att de anställda reglerar sitt sätt att vara för att passa in i organi-

sationskulturen på ett antal olika sätt. Ett område som belyser denna anpassning är hur de an-

ställda upplever att särskilda värderingar är önskvärda inom organisationen samt att de byggt 

upp en samhörighet med If:s kärnvärden och inofficiella värderingar. Ett antal av de anställda 

beskriver detta som att de identifierar sig med organisationens kärnvärden. Samtidigt redogör 

de för att kärnvärdena är enkla att modifiera så att de går i linje med deras egna värderingar. 

Vidare betonar de anställda att det är av stor vikt att återspegla det som If står för samt att 

detta aktualiserar att samtliga anställda måste vara representanter för organisationen. I och 

med detta upplever de anställda att det är betydelsefullt att ständigt överensstämma med och 

ytterligare förkroppsliga de värderingar som If eftersträvar. Genom denna uppfattning drar vi 

liknelser med Foucaults (2003, s.139) utgångspunkt om att disciplinering skapar en oavbruten 

kontroll av individens kropp och beteenden. Därmed synliggörs hur de anställda disciplineras 

genom att de själva reglerar sitt sätt att vara för att överensstämma med sin uppfattning av hur 

anställda ska passa in i If:s kultur. Genom att kulturen disciplinerar de anställda till att oav-

brutet vara goda representanter för If skapas och bibehålls därmed en kontroll över deras 

kropp och beteenden.   
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Att vara en god företrädare för If och att ytterligare reglera sitt beteende berör inte enbart 

lämpliga värderingar, även anpassning till viss klädsel är centralt. De anställda visar i hög 

utsträckning en reflektion över hur de presenterar sig genom sitt klädval, både mot kunder och 

på kontoret. Resultatet belyser också hur de anställda upplever att de måste anpassa sin kläd-

sel till vilken typ av kund som de kommer att träffa. Genom att välja “rätt” kläder ska de där-

med förmedla If:s värderingar och samtidigt uppvisa en förståelse för kundernas verksamhet. 

I och med att de anställda ständigt reglerar sitt beteende genom val av lämplig klädsel, kan 

man enligt oss urskilja att ett system i linje med Foucaults (2003, s.140) resonemang om di-

sciplinering har skapats. Detta system innefattar enligt Foucault ett antal tvång eller måsten 

som styr individen genom att de hanterar och manipulerar individens beteende. Genom att de 

anställda anser att de måste anpassa sig för att representera If kännetecknas deras klädval av 

ett upplevt tvång om hur de bör klä sig lämpligt för att passa in i organisationskulturen. I och 

med denna hantering och reglering av beteende som de anställda själva utövar har tvångets 

syfte uppnått sitt mål, det vill säga att disciplineringen är framgångsrik.  

De anställda beskriver att det finns tillfällen då de hade kunnat “komma undan” med att 

inte representera If på ett korrekt sätt. Detta genom möjligheten att i situationer utföra ett icke 

önskvärt beteende utifrån organisationskulturen. De anställda belyser hur de vid dessa situat-

ioner enligt vår tolkning befinner sig vid ett vägskäl där de ytterligare reflekterar över vad 

som representerar respektive inte representerar If. Trots att det vid dessa tillfällen är enklare 

och till och med mer lönsamt att inte vara en god representant för If, väljer de anställda att 

agera i linje med vad som är “rätt”. Ovanstående beskrivning kan enligt vår uppfattning kny-

tas samman med Foucaults (2003, s.170) resonemang av hur en disciplinering syftar till att 

göra individer både till ett objekt och ett redskap för en maktutövning. Detta då de anställdas 

beteende dels avsiktligt blir styrt av den rådande organisationskulturen, det vill säga att de 

blivit ett objekt för maktutövningen. Samtidigt väljer de anställda dels självmant att agera i 

linje med kulturen och utesluter på eget initiativ de beteenden som enligt deras uppfattning 

inte förknippas med If. Därmed är de anställda genom sin självreglering ett verktyg för kul-

turens maktutövning.  

Med utgångspunkt i resultatet har vi skildrat hur de anställda reglerar sitt “inre” genom 

tre centrala delar. För det första har vi belyst på vilket sätt de anställda anser att särskilda vär-

deringar är mer eftersträvansvärda än andra inom If samt att de byggt upp en identifikation 

med dessa. För det andra betonar vi hur de anställda upplever det nödvändighet att anpassa sin 

klädsel, dels efter vad organisationen står för och dels till kundernas verksamheter. För det 

tredje har vi illustrerat hur de anställda väljer att inte gå emot normen av att representera If. 
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Detta även om det skulle gynna dem samt att If förmodligen inte skulle få vetskap om deras 

olämpliga beteende. Genom dessa tre delar synliggörs enligt vår bedömning vad de anställda 

anser att If som organisation kan kräva av dem i form av värderingar och beteenden. Barnards 

begrepp zone of indifference fångar återigen kärnan i vår tolkning av respondenternas redogö-

relser. Detta då de tre presenterade delarna illustrerar hur de anställda reglerar sitt sätt att vara 

för att representera If. Att vara en god representant för If är enligt oss något som de anställda 

uppfattar att organisationen kräver av dem. Barnard (2009, s.177) beskriver hur individer ge-

nom sin anställning i en organisation inte längre fullt ut kan styra över sina handlingar då de 

accepterat att vissa beteenden styrs av organisationen. Genom att de anställda vid sin anställ-

ning fått tillträde till If har de därmed gett upp en del av sin kontroll över vilka handlingar de 

ska utföra och på vilket sätt detta bör ske. Enligt vår tolkning av de anställdas beskrivningar 

framgår det att beteenden som syftar till att representera If på ett lämpligt sätt ingår i deras 

zone of indifference. Detta då dessa beteenden inte ifrågasätts av de anställda, exempelvis 

anses anpassning av klädsel vid kundmöten som helt naturlig och självklar. Vidare presente-

ras av Barnard hur omfattningen av zonen vanligtvis skiljer sig åt mellan de individer som i 

hög grad vill bidra till organisationens bästa och de individer som inte tilltalas av detta (Bar-

nard, 2009, s.177). De anställda som vi har intervjuat lägger stor vikt vid att alltid vara goda 

representanter för If. I och med denna strävan att företräda vad If står för gör vi tolkningen att 

dessa anställda har en större zone of indifference än de som inte anser det vara viktigt att åter-

spegla och representera If:s kultur.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta kapitel syftar till att presentera en avslutande diskussion om studien. Inledningsvis 

summeras studiens resultat och därefter presenteras en diskussion av resultatet i relation till 

tidigare forskning. Vidare redogörs för hur studiens frågeställningar har besvarats, vilka av-

slutande reflektioner om teori- och metodval som gjorts samt vilka slutsatser som dragits. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 Summering av resultat 

Detta avsnitt kommer att sammanfatta resultatet från studien utifrån de tre övergripande te-

mana: Hur ska man vara?, Hur blir man styrd? och Hur anpassar man sig?  

Från resultatet i det första temat blir det tydligt att de anställda uttrycker en liknande upp-

fattning om hur man som anställd passar in i kulturen på If. Denna åsikt framträder särskilt 

genom de anställdas beskrivningar av vilka värderingar, personliga egenskaper och sociala 

förmågor som är eftersträvansvärda för att gå i linje med kulturen.  

För att passa in i kulturen på If synliggörs att vissa värderingar är mer lämpliga än andra. 

Både de officiella kärnvärdena och inofficiella värderingar utövar ett inflytande över de an-

ställdas uppfattning av hur de bör vara som anställda. Att If använder sig av officiella kärn-

värden och att dessa uppfattas som ledord av de anställda överensstämmer med utgångspunk-

ten att kulturen kan tillämpas som ett styrmedel för att kontrollera de anställdas “inre”. 

I anslutning till de anställdas beskrivning av lämpliga värderingar aktualiseras även vilka 

personliga egenskaper som är eftersträvansvärda. Det existerar en generell bild av vilka egen-

skaper anställda på If samt på Företag ska besitta. Det framgår även att de anställda uppfattar 

att olika egenskaper är mer eller mindre lämpliga i rollen som säljare. I och med den gemen-

samma upplevelsen av lämpliga respektive olämpliga egenskaper och beteenden är vår tolk-

ning att kulturen på If skapar ett ramverk och drar gränser för detta. Ytterligare något som 

illustrerar hur man passar in på If är normen om att de anställda förväntas delta i samt bidra 

till gemenskapen för att upprätthålla en god social stämning. Den sociala normen belyser även 

hur de anställda förväntas ändra sina beteenden efter vad som anses lämpligt i den specifika 

situationen.  

Från det andra temat uppvisar resultatet att det finns ett antal olika tillvägagångssätt ge-

nom vilka de anställda skapar sig en uppfattning av hur de ska vara för att passa in respektive 

inte passa in i If:s organisationskultur. Kärnan av dessa uppfattningar har fångats utifrån hur 

de officiella kärnvärdena förmedlas, vilka explicita och implicita riktlinjer för arbete som 
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finns samt på vilket sätt tävlingar, belöningar och mätning av arbetsprestation styr bilden av 

hur de anställda bör vara. 

Förmedling av de officiella kärnvärdena sker enligt vår tolkning både direkt och indirekt. 

En direkt förmedling genomförs under introduktionsutbildningar, där kärnvärdena explicit 

förklaras. Användningen av reklamskyltar som en del av huvudkontorets inredning är en indi-

rekt metod då de anställda själva avgör vad de tar till sig ifrån dessa. I och med dessa tillvä-

gagångssätt används mer eller mindre synliga strategier för att styra de anställdas värderingar 

och beteenden i önskvärd riktning.  

De anställdas beskrivningar av att det existerar få riktlinjer för hur de bör arbeta formar 

upplevelsen av en stor frihet i arbetet. Samtidigt finns en förväntan på ansvarstagande från If:s 

sida i att de anställda uppnår försäljningsmål och företräder If på ett korrekt sätt. Utifrån det 

som de anställda kännetecknar som “frihet under ansvar” synliggörs hur kulturen inom If sät-

ter gränser för vilka beteenden som de anställda bör utföra. Trots att chefen inte ger exakta 

direktiv om lämpliga arbetssätt existerar ändå en närvaro av chefen. Detta tar sig uttryck ge-

nom chefens tillgång till de anställdas kalendrar, vilket möjliggör en övervakning av deras 

arbete. De anställda är medvetna om denna övervakning, men kan inte avgöra när eller om 

den i själva verket sker.  

Genom tävlingar, belöningar och mätningar av arbetsprestationer ges de anställda ytterli-

gare riktlinjer för hur de bör vara för att passa in i kulturen. Dessa funktioner uppmärksammar 

på olika sätt, genom gåvor eller beröm, vad som är bra respektive dåliga beteenden. Detta 

skapar enligt vår tolkning ett system som synliggör för de anställda vad som är eftersträvans-

värt samt vad som inte uppskattas, vilket i sin tur styr dem till att utföra de beteenden som If 

uppmärksammat som bra.  

Resultat från det tredje temat belyser att de anställda på ett flertal olika sätt reglerar sitt 

sätt att vara för att passa in i If:s organisationskultur. Detta blir tydligt genom deras uttryck av 

värderingarnas betydelse inom organisationen samt deras identifikation med dessa. Vidare är 

ett fokus att de anställda mot omgivningen måste representera de värderingar som If står för. 

Då de anställda eftersträvar att förkroppsliga dessa värderingar går det att urskilja hur kul-

turen kontrollerar dem till att företräda If på ett korrekt sätt. En ytterligare faktor som är cen-

tral i på vilket sätt de anställda reglerar sig är hur de anpassar sin klädsel utefter såväl kon-

torets klädkod som kundens verksamhet. Upplevelsen av att behöva anpassa sin klädsel kän-

netecknas enligt vår bedömning av en känsla av tvång, som leder till en styrning av de an-

ställdas beteenden utifrån organisationskulturen. Vidare synliggörs hur de anställda kontrolle-

rar sitt beteende i de situationer där de har möjlighet att inte företräda If på ett lämpligt sätt 
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och undgå eventuella konsekvenser av detta. Vid dessa tillfällen blir det märkbart hur de an-

ställda för en reflektion över vad de anser är lämpligt respektive olämpligt utifrån att vara en 

god representant för If. Dessa reflektioner visar hur de anställda dels blir styrda till att följa 

kulturen på If och dels hur de självmant rättar sitt beteende efter vad de anser att organisation-

en finner lämpligt. Detta innebär således att de anställda vid dessa tillfällen utan en direkt 

uppmaning från If korrigerar sitt sätt att vara, trots att organisationen antagligen inte skulle 

fått vetskap om deras olämpliga beteende.  

Enligt vår tolkning kännetecknas de anställdas sätt att reglera sina värderingar och bete-

enden av att vara naturligt samt att organisationen har rätt att kräva detta av dem. Som en 

konsekvens av deras anställning har de delvis gett upp kontrollen över sina handlingar för att 

vara goda representanter för If. Denna förlorade kontroll ifrågasätts inte av de anställda då ett 

förgivettaget antagande inom kulturen är att de ska företräda If. 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

Detta avsnitt avser att belysa hur studiens resultat förhåller sig till tidigare presenterad forsk-

ning. 

Resultat visar på en medvetenhet hos de anställda på If i hur de beskriver olika sätt att 

vara som antingen lämpliga eller olämpliga. Detta innefattar vilka värderingar, egenskaper 

och beteenden som överensstämmer med If:s organisationskultur och som därmed eftersträvas 

av de anställda. En likhet kan urskiljas mellan ovanstående beskrivning och Alvesson och 

Bergs (2011, s.76) redogörelse för att individer utvecklar en känslighet för och uppfattning 

om vilka beteenden som förespråkas utifrån den rådande organisationskulturen. Genom att de 

anställda på If förefaller att utan svårigheter kunna avgöra om ett beteende är lämpligt eller 

olämpligt gör vi bedömningen att en parallell kan dras mellan deras medvetenhet om vad som 

passar in i organisationskulturen och Alvesson och Bergs resonemang. 

Utifrån de anställdas medvetenhet om vad som krävs för att passa in i organisations-

kulturen synliggörs även hur de accepterat och använder sig av If:s kärnvärden. Dessa besk-

rivs som ledord och har enligt vår tolkning ett inflytande över deras sätt att vara. Detta kan 

ställas i relation till Philipsons (2011, s.147) tankegångar om införlivande och förankring av 

en värdegrund inom organisationer. Förankring sker då individer har accepterat de värdering-

ar som formulerats av organisationen, medan införlivande endast blir aktuellt då de anställda 

använder sig av dem i sitt dagliga arbete. Från vårt resultat utläses att de anställda inte enbart 

accepterat värderingarna inom If, utan även hur de förkroppsligar dessa i sitt arbetssätt. Såle-
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des har såväl en förankring som ett införlivande av värderingar skett utifrån Philipsons reso-

nemang. 

Från resultatet framgår även att de anställda dels identifierar sig med If:s officiella kärn-

värden och dels att de anpassar dessa till att överensstämma med sina egna värderingar. Detta 

aktualiserar Argandoñas (2013, s.15,19) studie om värderingars betydelse inom organisation-

er genom fokus på förhållandet mellan organisatoriska och personliga värderingar. Argandoña 

undersöker bland annat om värderingar är något som organisationer självständigt kan ha eller 

om det är värderingar hos de anställda som återspeglas inom organisationen. På liknande sätt 

synliggörs i vårt resultat hur det kan tolkas som att värderingarna inom If, dels självständigt 

innehas av organisationen och dels som att dessa kommer från de anställdas egna värderingar 

som uttrycks inom organisationen. 

Det går även att urskilja i resultatet hur det är vanligt förekommande att beteenden hos de 

anställda på If beröms och belönas av chefen. Detta uppmärksammande av lämpligt beteende 

går att jämföra med resultat i Alvesson och Kärremans studie. Studien beskriver hur chefer i 

olika grad av medvetenhet och systematik eftersträvar att få anställda att internalisera värde-

ringar och normer som de tror leder till framgång för organisationen (Alvesson & Kärreman, 

2004, s.426). Utifrån detta anser vi att en likhet existerar i hur chefen på If ämnar få de an-

ställda att bete sig på det sätt som denne anser gynnar organisationen. Detta är dock en tolk-

ning av de anställdas beskrivningar och inte något vi haft möjlighet att få chefens perspektiv 

på. 

I resultatet illustreras vidare hur de anställda upplever en “frihet under ansvar” i deras ar-

bete. Detta innebär att inga exakta riktlinjer finns för hur de anställda bör arbeta, utan snarare 

har analysen synliggjort hur kulturen sätter gränser för på vilket sätt de anställda bör utföra 

sitt arbete. Resultatet kan liknas vid Willmotts (1993, s.519) beskrivning av att mer flexibla 

strukturer inom organisationer aktualiserar en hantering av de anställdas “inre”. I och med en 

ökad flexibilitet är det organisationskulturen som synliggör vilka förväntningar och krav som 

de anställda ska internalisera. Därmed kan de anställdas upplevda frihet på If jämföras med 

den ökade flexibiliteten som Willmott presenterat. I båda fallen är det kulturens styrande 

aspekter som påverkar hur de anställda bör vara vid frånvaro av direkta riktlinjer. 

Genom att de anställda i resultatet belyser hur det är av stor vikt att ständigt representera 

If tolkas detta enligt vår bedömning som att det är en självklarhet för dem att vara goda repre-

sentanter. Att företräda If på ett lämpligt sätt är därmed något som inte ifrågasätts av de an-

ställda och kan ses som förgivettagna antaganden om organisationskulturen. Detta kan enligt 

oss kopplas ihop med Kondra och Hursts (2009, s.51) beskrivning av hur normativa processer 
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leder till att individer internaliserar normer om kulturen som i sin tur skapar ett likriktat bete-

endemönster inom en organisation. På liknande sätt tydliggörs från vårt resultat hur en lik-

riktning existerar i de anställdas beteende som karaktäriseras av att vara lämpliga företrädare 

för If. Genom att dessa beteenden inte ifrågasätts har de blivit förgivettagna och kan därmed 

ses som en normativ process utifrån Kondra och Hursts resonemang. 

6.3 Avslutande reflektion och slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka anställdas upplevelse av kulturen inom en 

organisation i försäkringsbranschen. Ytterligare har vi önskat belysa vilken påverkan kulturen 

inom organisationen har på de anställdas värderingar och beteenden. De frågeställningar stu-

dien ämnat besvara är: 
 

• Hur upplever de anställda att de ska vara för att passa in i organisationens kultur? 

• På vilket sätt reglerar de anställa sitt sätt att vara för att passa in i organisations-

kulturen? 
 

Från resultatet framgår hur de anställda har en tydlig uppfattning om hur de ska vara för att 

överensstämma med kulturen inom If. Denna uppfattning tar sig uttryck genom de särskilda 

värderingar, egenskaper och sociala förmågor som de anställda ska besitta för att passa in i 

organisationen. De värderingar som de anställda anser vara centrala för att gå i linje med kul-

turen inom If är dels de officiella kärnvärdena: enkla att nå och förstå, pålitliga, engagerade 

och nyskapande samt dels inofficiella värderingar som att eftersträva långsiktighet, profess-

ionalitet och seriositet. Det framgår även att de tidigare presenterade värderingarna aktuali-

serar vissa personliga egenskaper som anses önskvärda av If. Beskrivningen av vilka egen-

skaper som är lämpliga grundar sig enligt vår tolkning i de värderingar som finns inom orga-

nisationen. En av de mer centrala egenskaperna som lyfts fram som värdefull inom hela If är 

att vara engagerad, vilket även är ett av kärnvärdena. Utifrån de värderingar och egenskaper 

som eftersträvas finns även sociala aspekter som berör hur de anställda ska vara. Den sociala 

atmosfären kännetecknas av hur det finns en norm om att de anställda bör delta och bidra till 

en god gemenskap. De anställda förväntas även kunna läsa av situationer och växla mellan 

olika sociala roller, som att ha en skämtsam ton med kollegor till att agera professionellt. Uti-

från ovanstående resultat är vår bedömning därmed att studiens första frågeställning har be-

svarats.  

Resultatet illustrerar vidare hur de anställda genom en rad olika faktorer blir medvetna 

om hur de ska vara för att passa in i organisationskulturen på If. Förmedling av värderingar, 
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vilka riktlinjer som ges samt hur de anställdas beteende uppmärksammas genom tävlingar, 

belöningar och mätningar av arbetsprestationer är centrala för denna förståelse. Vidare inne-

bär denna medvetenhet att de anställda reglerar sina värderingar och beteenden till det som 

förespråkas av If:s kultur. 

Att de anställda på olika sätt kontrollerar och anpassar sina beteenden för att överens-

stämma med kulturen inom If är ytterligare något som resultatet visar. Denna reglering känne-

tecknas av att de anställda strävar efter att vara goda representanter för If. Därmed korrigerar 

de sitt sätt att vara genom att de anpassar sig efter värderingar som organisationen föresprå-

kar, de återspeglar de officiella kärnvärdena genom sin klädsel och överlag strävar de efter att 

förkroppsliga det som If står för. I och med ovanstående beskrivning anser vi även att studi-

ens andra frågeställning har besvarats.  

Vid en reflektion av vårt teorival uppenbarades en framträdande aspekt. Något som går 

att rikta kritik mot är att de valda teorierna inte tar utgångspunkt i dagens moderna samhälle. 

The functions of the executive av Barnard som publicerades i slutet av 60-talet redogör där-

med för en teori som delvis behandlar dåtidens organisationer och hur arbetslivet såg ut vid 

denna tidsperiod. Vi anser dock att teorin om auktoritetsrelationer som valts för studien till 

stor del behandlar individers ”inre” inom organisationer, vilket inte är något som förändrats. 

Således anser vi att den fortfarande är användbar med utgångspunkt i studiens syfte. Även 

Övervakning och Straff av Foucault publicerades för ett antal årtionden sen och kan kritiseras 

för detta. Foucaults redogörelse om maktutövning i samhället tar sin utgångspunkt i en sam-

hällsutveckling som sträcker sig över ett antal århundraden. Vi anser dock att den maktutöv-

ning Foucault beskriver fortfarande är något som är verksamt i dagens samhälle. I och med 

detta betraktar vi inte hans teori som föråldrad, utan relevant i denna studie.   

I metodkapitlet presenterades en metodologisk reflektion där vi diskuterade vilka övervä-

ganden som gjorts gällande den valda metoden. Något vi vill lyfta fram efter den genomförda 

studien är på vilket sätt urvalet av respondenter haft en påverkan på resultatet. I och med att vi 

endast intervjuat säljare från Företag, utgår vårt resultat enbart ifrån deras uppfattningar. De 

delar av resultatet som berör hela organisationen eller andra affärsområden speglas därmed 

endast av hur anställda på Företag ser på If. Trots detta gör vi i efterhand bedömningen att 

urvalet fungerat väl för att uppnå studiens syfte och besvara våra frågeställningar. Därmed 

anser vi inte att det hade varit bättre att intervjua anställda från olika affärsområden eller med 

olika arbetsuppgifter från Företag. Detta då det hade kunnat leda till en allt för spretig och vag 

bild över kulturens inverkan. 
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Utifrån studien och de besvarade frågeställningarna drar vi slutsatsen att kulturen inom If 

har en styrande funktion av de anställdas “inre”, då den skapar riktlinjer för hur de ska vara 

samt får dem att reglera sitt beteende i önskvärd riktning. Kulturens inflytande verkar på olika 

nivåer då den styr över vilka värderingar, egenskaper och beteenden som de anställda anser 

vara lämpliga respektive olämpliga. Detta illustrerar en komplex bild av hur kulturen fungerar 

likt ett styrmedel som genomsyrar hela organisationen. Studien belyser således hur organisat-

ionskulturen på If sätter gränser för de anställdas sätt att vara inom organisationen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Med utgångspunkt i den genomförda studien, som synliggör på vilket sätt kulturen utövar ett 

inflytande över de anställdas sätt att vara, anser vi att ett intresse finns i att ytterligare för-

djupa kunskapen om If:s organisationskultur. Ett förslag till vidare forskning är att rikta fokus 

mot på vilket sätt kulturen används som ett styrmedel inom If från ett ledningsperspektiv. 

Därmed skulle intervjuer kunna genomföras med högre chefer inom organisationen och en 

granskning av policys och styrdokument skulle kunna utföras. Ett ytterligare förslag till vidare 

forskning är att undersöka en snarlik organisation inom försäkringsbranschen och på liknande 

sätt studera hur de anställda upplever och styrs av kulturen. Detta skulle möjliggöra en ut-

gångspunkt för att synliggöra vad som kan härledas som styrande från kulturen som är speci-

fik för en organisation och vad som kan knytas an till en allmän kultur inom försäkrings-

branschen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Kontaktbrev 
	  
Hej If, 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Uppsala Univer-
sitet. Vi ska nu påbörja vår examensuppsats inom ämnet Sociologi med inriktning Arbetsliv, 
Organisation och Personal. Vår uppsats kommer att behandla organisationskultur och hur an-
ställda förhåller sig till denna i sitt arbete. Studien syftar därmed till att undersöka och besk-
riva organisationskulturen samt dess inverkan på de anställdas värderingar och beteenden. 

Enligt vår uppfattning präglas If:s verksamhet av en spännande organisationskultur och vi tror 
det skulle vara mycket intressant att vidare studera detta. 

Vi undrar därför hur möjligheterna ser ut för oss att genomföra vår studie på Er organisation? 
Intervjuerna skulle behöva genomföras under mitten av april. Det vi konkret skulle behöva 
hjälp med är att boka in intervjuer med anställda. Intervjuerna kan genomföras före, under 
eller efter arbetstid. Vi behöver intervjua cirka tio stycken anställda. Varje intervju beräknas 
ta cirka 45 minuter. För att materialet lättare ska kunna bearbetas kommer intervjun att spelas 
in. Endast vi och vår handledare kommer att ha tillgång till detta material. Intervjuerna kom-
mer sedan att anonymiseras och identiteter kommer inte att kunna urskiljas i den färdiga upp-
satsen. 
 
För oss är det inte avgörande vilken position de intervjuade har i organisationen. Vi ser dock 
gärna att de har liknande uppgifter i organisationen, till exempel medarbetare inom kund-
tjänst. Målet med intervjuerna är främst att utreda vilka värderingar och normer som de an-
ställda upplever implementeras samt hur de konkret använder sig av detta i sitt dagliga arbete.  

 
Vi skulle uppskatta så snabbt svar som möjligt om detta vore intressant och genomförbart från 
Er sida.  

 
Tack på förhand! 

 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Sofie Nilsson och Jennifer Sjöö 
 
 
Kontaktuppgifter: 
       Handledare: 
Jennifer Sjöö      Agneta Hugemark 
jennifer.sjoo@hotmail.se    agneta.hugemark@soc.uu.se 
070-850 01 63  

Sofie Nilsson 
sofie_nilsson@hotmail.com 
076-205 88 05 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

• Kortfattad information om studien 
• Information till den intervjuade om anonymitet och konfidentialitet 
• Rätten att inte svara på frågor eller att när som helst avbryta intervjun 
• Inhämta samtycke från den intervjuade 

 
Denna C-uppsats behandlar relationen mellan organisationskulturen och anställda. Intervjun 
kommer att ta cirka 45 minuter i anspråk och behandlar bland annat följande områden: allmän 
information om dig och ditt arbete, arbetsplatsen och organisationens kultur samt olika former 
av riktlinjer. 
 

Intervjun är strukturerad som så att jag kommer att ställa frågor rörande områdena ovan och 
eventuellt följa upp med följdfrågor när jag anser att det finns behov för detta. 
 

Dina svar kommer att behandlas med största noggrannhet och din identitet kommer att ano-
nymiseras i den slutgiltiga uppsatsen. Det är således endast behöriga individer som kommer 
att ha tillgång till materialet, det vill säga jag och min uppsatspartner samt vår handledare. 
 

Jag vill betona att du när som helst under intervjun har möjligheten att avstå från att besvara 
frågor samt att du när som helst kan avbryta intervjun. 
 

Kan jag i och med det presenterade inhämta ditt informerade samtycke till ovanstående in-
formation? 

 
ALLMÄNT INLEDANDE FRÅGOR  
 

Bakgrund 
 

• Du får gärna inleda med några meningar om vem du är  

• Vilken är din position på If?  

• Hur länge har du varit anställd på If? / Hur länge har du haft din nuvarande position?  

• Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag ser ut för dig?  

 
ARBETSPLATSENS OCH ORGANISATIONEN KULTUR 
 

Värderingar 
 

• Känner du till Ifs grundläggande värderingar?  

• Hur förmedlar If värderingar till er anställda?  

• Använder du dig av Ifs riktlinjer och värderingar i ditt dagliga arbete?  

o Hur? Vill du ge exempel?  

• Överensstämmer dina värderingar med Ifs?  

o Hur? Hur inte?  
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Beteenden och normer 
 

• Upplever du att det finns ett sätt att vara eller ett beteende som uppmuntras mer än 

andra på din arbetsplats?  

• Kan du ge ett eller flera exempel på beteenden som du uppfattar inte är önskvärda en-

ligt If? 

• Kan du berätta om en situation där du som anställd kände att ditt beteende gick emot 

en norm på din arbetsplats?  

• Finns det en särskild föreställning eller normer om hur en anställd ska vara för att 

passa in på If?  

 
Sociala faktorer 
 

• Hur skulle du beskriva den sociala atmosfären på din arbetsplats?  

• Upplever du att det existerar en vi-känsla eller någon form av övergripande gemen-

skap på din arbetsplats/inom företaget?  

o Vilka ingår i “Vi” och vilka är “De andra”?  

• Berätta om vilka aktiviteter som anordnas av företaget för er anställda?  

• Finns det några former av utmärkelser till er anställda på företaget?  

• Finns det några tävlingar inom företaget eller mellan er anställda?  

 
Riktlinjer 
 

• Finns det några regler eller riktlinjer för hur du ska arbeta? Om ja, berätta mer  

• Finns det någon form av mätning eller uppföljning av din arbetsprestation? Om ja, på 

vilket sätt?  

• Hur skulle du beskriva riktlinjer och normer rörande klädsel på din arbetsplats?  

 
 
AVSLUTNINGSVIS 
 

Nu har jag ju ställt många frågor om ditt arbete. Vi har pratat om (…) och (…) osv. Så avslut-
ningsvis finns det något som du vill tillägga? 
 
 
 

Ett stort tack för din tid! 


