
 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen 

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C 

Kandidatuppsats VT 2016 

 

 

 
 

”Gör som jag säger, tänk som jag vill” 
- Värdegrunder som identitetsstyrning inom organisationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:       Handledare: 

Carolina Blomgren     Henrik Fürst 

Julia Mårtensson 



2 
 

 

 

 

 

 

Förord 

Med detta förord vill vi uttrycka vår tacksamhet till de personer som gjort denna studie möjlig. Vi 

vill rikta ett stort tack till er anställda inom respektive organisation som deltagit i studien och för 

det engagemang och intresse ni visade samt den tid ni avvarade. Utan er hade inte studien varit 

möjlig och vi ser på ert deltagande med största ödmjukhet. Slutligen och framförallt, vill vi tacka 

vår handledare Henrik Fürst som med sin kunskap och erfarenhet stöttat oss under hela vår 

process med värdefulla insikter. Ditt sätt att få oss att utmana vårt tänkande har lett till denna 

slutprodukt som vi med stolthet kan stå bakom. 
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Abstrakt 
Företag lägger ofta betydande resurser på att stärka sitt varumärke där en stor del av dessa 

resurser läggs på att utbilda och anpassa de anställda till organisationen. För att attrahera, behålla 

och motivera medarbetare samt upprätta ett konkurrenskraftigt varumärke etablerar många 

organisationer idag värdegrunder som viktigt direktiv i strävan efter en framgångsrik verksamhet. 

Dessa värdegrunder som vanligtvis är uttryck för företagets organisationsidentitet, fungerar som 

riktlinjer för de anställda inom organisationen. Det är dock omdiskuterat huruvida dessa riktlinjer 

verkligen kan bidra till en viss styrning av identiteter. Vi avser med denna studie undersöka hur 

värdegrunder kan tänkas styra de anställdas handlingar och beteenden på och utanför 

arbetsplatsen. Genom nio intervjuer med anställda inom två olika organisationer vill vi med en 

etnografisk ansats och en utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk förstå hur värdegrunder kan 

utgöra ett verktyg för identitetsstyrning ur ett medarbetarperspektiv. Värdegrundsarbete har 

utforskats i tidigare forskning, men genom att fokusera på medarbetarnas subjektiva förståelse 

bidrar denna studie med att studera fenomenet på ett nytt fält. För att förklara identitetsstyrning 

inom företag sammanför vi Foucaults begrepp självövervakning och självreglering med Alvesson 

och Björkmans begrepp organisationsidentitet. En framgångsrik identitetsstyrning kräver en 

acceptans och förståelse av värdegrunderna hos den anställde vilket i sin tur leder till ett aktivt 

införlivande av organisationsidentiteten. Detta innebär att modifieringar av handlingar och 

beteenden skapas genom självövervakning och självreglering för att de ska ligga i linje med 

denna. På detta sätt fungerar värdegrundsarbete som en resurs som stärker ett företags varumärke 

samtidigt som det påverkar individen på ett högst personligt plan. 

 

Nyckelord: Värdegrunder, identitetsstyrning, organisationsidentitet, medarbetare 
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1. Inledning 
Som barn har vi nog alla fått frågan "vad vill du bli när du blir stor?" och svarat med att beskriva 

vårt framtida drömyrke. Frågan och svaret föreslår att det barnet i framtiden väljer att arbeta med 

kommer definiera vem denne kommer "bli". I dagens samhälle utgör en organisations 

medarbetare sällan enbart en arbetskraft med arbetsuppgifter utformade för att bidra till en 

framgångsrik verksamhet, de är även viktiga representanter av sin organisation, dess 

värdegrunder och dess varumärke. Medarbetare inom organisationer utgör med andra ord viktiga 

beståndsdelar i en organisations strävan efter att etablera ett konkurrenskraftigt varumärke och 

framstå som en attraktiv arbetsgivare. I och med detta är de anställdas beteende både på och 

utanför arbetet en viktig aspekt, och med värdegrunderna som identitetsstyrning kan detta formas 

i linje med organisationens uppsatta mål och förväntningar. John Mellkvist, konsult inom 

varumärkes- och konceptutveckling, belyser under en intervju (Sveriges Radio, 2016-02-25) att 

värdegrunder utformade i linje med ett företags långsiktiga mål kan stärka framgång, förena 

individer med en delad vision och underlätta krishantering. Mellqvist legitimerar 

värdegrundsarbete genom att betona att starka värdegrunder är viktigt för en framgångsrik 

verksamhet och att dessa kan användas för att skapa en god sammanhållning på en arbetsplats, 

men hur värdegrunderna formuleras och implementeras menar han är av största vikt. Det påpekas 

här att formuleringen av dessa ibland sker enbart i linje med aktuella trender och utan egentlig 

grund i företagets aktiva verksamhet, samt att det inom många företag sällan implementeras i 

konkreta handlingar. Detta anser Mellqvist skapa en problematik där de anställda främst uppfattar 

värdegrunderna som påklistrade och som tomma moralregler utan sann verkan. För att 

värdegrunderna ska ha en sann verkan och göra skillnad i verksamheten anser han att 

medarbetarna måste uppfatta dem som verkliga och betydande.  

 

Organisationer utformar i allmänhet sina värdegrunder för att skapa en gemensam identitet för 

hela organisationen och för att ge anställda inom organisationen referensramar att förhålla sig till 

(Philipson, 2011; Bang, 1999; Ashforth & Mael, 1989). Inom många organisationer kan man se 

en tendens till att arbetsgivare inte bara vill kontrollera hur den anställde beter sig och handlar 

under arbetstid , utan även vad den anställde tänker (Ritzer, 2015). Genom att göra detta söker de 

styra den anställdas tankar så att de tänker som organisationen vill. Hur de anställda uppfattar, 

förstår och använder sig av värdegrunderna i sitt arbete och hur dessa påverkar deras övriga liv 
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anser vi vara av relevans och något som vi genom denna studie ämnar belysa. Detta då det kan ha 

en påverkan för hur utfallet yttrar sig beroende på hur de anställdas uppfattning och förståelse för 

värdegrunderna ser ut. Vi finner det också betydelsefullt att se till hur personalen hanterar att få 

dessa på förhand bestämda värderingar att förhålla sig till. I och med detta avser vi granska hur 

organisationer tenderar att styra de anställdas identiteter med värdegrunder som verktyg för att 

förmedla en organisationsidentitet. Nedan går vi djupare in på detta i en presentation av vårt syfte 

och vår frågeställning. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur de anställda inom organisationer förstår de 

värdegrunder som finns etablerade och hur denna förståelse tar sig i uttryck i deras beteende och 

handlingar. Genom att undersöka hur detta uppnås inom två olika organisationer av olika karaktär 

hoppas vi kunna bidra med en fördjupad syn kring hur de anställda som individer påverkas av 

detta. Vi vill undersöka om, och i så fall hur, värdegrunderna uttrycker sig genom tankesätt, 

beteende och handlande under arbetstid och på deras fritid. Vårt perspektiv kommer i och med 

detta att ha en utgångspunkt i de anställdas förståelse.  

 

Våra frågeställningar är:  

På vilket sätt uttrycker sig sanktionerade beteenden och handlingar utifrån medarbetarnas 

förståelse och införlivande av värdegrunderna? Hur kan denna förståelse och detta införlivande 

av värdegrunderna bidra till en identitetsstyrning?  
 

1.2 Uppsatsens disposition 
Inledningsvis kommer vi under kapitlet “Tidigare forskning” redogöra för forskning som 

bedrivits på det område vi syftar undersöka, det vill säga forskning relaterad till värdegrunder 

inom organisationer och identitetsstyrning. Vi kommer redogöra för vad tidigare forskning 

understryker gällande värdegrundens begreppsram, värdegrundens funktion inom organisationer 

och hur värdegrunden förhåller sig till identitetsstyrning. Vidare beskrivs de ståndpunkter som 

tidigare studier lagt fram kring organisationstillhörighet- och identifiering med en betoning på 

medarbetarnas förståelse. Kapitlet avslutas med en redovisning av tidigare forskning gällande det 

moderna arbetslivets förutsättningar som argumenteras kunna ligga till grund för hur 
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medarbetarna påverkas av identitetsstyrning. Under kapitlet “Teori” går vi in på vårt för denna 

studien sammansatta teoretiska ramverk. Vi inleder kapitlet med att förklara Foucaults 

maktperspektiv vilket vi delat upp i hans begrepp självövervakning och självreglering. 

Övergången sker sedan till Alvesson & Björkmans organisationsidentiet för att sedan koppla 

samman dessa begrepp och redogöra för vilken roll dessa spelar i vår analys av vårt insamlade 

datamaterial. 

 

I kapitlet “Metod” presenteras hela vår metodologiska process och de val som gjorts med 

utgångspunkt i vårt syfte samt de övervägningar som gjort i samband med dessa val. Vi motiverar 

och redogör här för valet av ansats samt beskriver vårt intervjumaterial. Kapitlet beskriver även 

hur vi analyserat vårt material, hur vi sammanställt det och i resultatet tolkat det. Som avslutning 

redovisas de etiska överväganden vi tagit hänsyn till under studiens gång samt diskussion om 

studiens reliabilitet och validitet. I nästa kapitel “Resultat”, presenteras vad vi kommit fram till 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, som vi ständigt analyserar i förhållande till våra 

teoretiska utgångspunkter. Vi knyter sedan ihop studien i en “Avslutande Diskussion” där 

resultatet summeras, diskuteras, kopplas till den tidigare forskningen som presenterats samt ger 

förslag på områden för fortsatt forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi presentera den tidigare forskning som genomförts inom de områden 

som är relevant för vår studie. Inledningsvis kartläggs forskningen kring begreppet värdegrund 

utifrån dess relation till betydelsen av värde och individuella samt organisatoriska värderingar. Vi 

beskriver även här hur värdegrunderna inom en organisation förhåller sig till dess vision och 

företagskultur. I avsnittet som följer redogör vi för på vilket sätt forskare inom fältet anser att 

värdegrunderna och dess komponenter kan påverka en organisations verksamhet, med fokus på 

beteende och resultat. Därefter diskuteras forskning angående medarbetarnas förståelse och 

acceptans av en organisations etablerade värdegrunder och hur dessa faktorer påverkar utfallet av 

värdegrunderna samt förhåller sig till styrningen av medarbetarnas identiteter. Detta följs upp av 

hur olika forskare ser på hur identitetsstyrning inom organisationer kan användas som ett 

kontrollverktyg inom en verksamhet. Därefter presenterar vi argument kring hur forskning kring 

värdegrunder såväl som identitetsstyrning är relevant i förhållande till utvalda moderna 
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samhälleliga förutsättningar. Avslutningsvis sammanfattar vi den tidigare forskningen genom att 

lyfta nyckelaspekter och redogöra för hur vår egen studie kompletterar dessa. 
 

2.1 Värdegrundens komponenter och kontext 

Enligt Philipson (2011) är värde för individer och grupper det som anses vara värt att eftersträva 

ur exempelvis social, politisk, emotionell, estetisk eller ekonomisk synpunkt. I hans resonemang 

hävdas att vad en individ anser vara av värde styr dess handlingar. Han menar med utgångspunkt 

i de handlingsalternativ som finns, väljer individen att handla utifrån vad denne anser vara 

värdefullt att uppnå. Vissa av dessa värderingar anses vara viktigare för individen än andra, och 

värderingarna kan därmed kategoriseras och prioriteras beroende på deras relevans. Sammantaget 

menar författaren att alla dessa värderingar tillsammans utgör individens individuella värdegrund. 

Enligt hans verk är det inom många organisationer idag vanligt att man etablerar värdegrunder i 

form av visioner, företagskulturer, normer och handlingar för att internt och externt demonstrera 

vad företaget anser vara av värde. En organisations värdegrund definieras här som de 

föreställningar som hjälper företaget att fatta bra framtida beslut; den framhålls som uppsatta 

riktlinjer kring vad man vill åstadkomma inom en organisation och vilka handlingar som krävs 

för just det. 

 

Enligt Bang (1999, s. 50) kan värdegrunder utöver en bas för beslutsfattande, även utgöra ett 

ramverk för hur de anställda inom en organisation ska bete sig. Författaren menar att vad 

organisationen värderar som värt att eftersträva kommuniceras med hjälp av värdegrunderna, som 

skapar grundförutsättningar för önskat beteende i en organisatorisk kontext. För att 

värdegrunderna ska vara effektiva menar han att det krävs att de samverkar med en organisations 

företagskultur och vision. Just förhållandet mellan en organisations värdegrunder, kultur och 

vision är omdiskuterat och kan argumenteras vara något diffust, men många lyfter just 

värdegrunden som en central länk i detta. Enligt Flamholtz (2001) spelar företagskulturen en 

viktig roll när det gäller styrandet av de anställdas beteende, men han anser att denna främst 

bygger på värdegrunderna. Vidare så anser Collins och Porras (1996) att värdegrunderna är en av 

de viktigaste delarna i ett företags vision samt att både visionen och företagskulturen utgår ifrån 

värdegrunderna. Värdegrunden framställs alltså av flertalet tidigare forskare som en 
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sammankopplande länk mellan dessa komponenter som tillsammans sägs kunna forma 

organisationsmedlemmarnas beteende. 

 

2.2 Värdegrunden som konkurrenskraft 

Under en undersökning av arton framgångsrika företag framkom det enligt Collins och Porras 

(1996) att väl genomarbetade värdegrunder kan bidra till en högre kostnadseffektivitet, en större 

vinst och en ökad omsättning. Genom att närmare studera befintliga strategier, HR-policies och 

värdegrundsarbetet inom företag som alla ligger i framkant inom respektive industri, fann 

författarna att det är viktigt att etablera värdegrunder för en framgångsrik verksamhet. Företag 

som Hewlett-Packard, 3M, Sony, Proctor & Gamble och Motorola ingick som 

undersökningsobjekt i studien och enligt författarna så är det just företagens värdegrunder som 

håller samman verksamheten, motiverar medarbetarna och leder till långsiktigt goda resultat. 

Värdegrunder argumenteras vara centrala och viktiga för en organisations framgång, men enligt 

deras studie krävs det att dessa är tydligt definierade, realistiska och tidlösa för en riktig slagkraft. 

En konkurrenskraft som denna uppstår enligt Ashforth och Mael (1989) genom att medarbetarna 

inom en organisation internaliserar dess värdegrunder och attityder, vilket skapar ett visst 

beteende och därmed påverkar utbredningen av dessa. Genom att engagera medarbetarna med 

hjälp av sociala processer så som individers strävan efter grupptillhörighet, menar forskarna att 

värdegrunderna används för att stärka organisationens varumärke genom styrda attityder och 

beteenden. Philipson (2004, ss. 66-68) anser i linje med den argumentation presenterad ovan att 

en organisations värdegrunder och företagskultur kan användas för att motivera anställda att 

handla på ett visst sätt, men det förutsätter att organisationens värderingar överensstämmer med 

individens. I och med detta måste en organisation utarbeta sina värdegrunder med hänsyn till de 

anställdas värderingar, ett medarbetarsamtycke kan tänkas behövas för en lyckad implementation. 

 

2.3 Medarbetarnas förståelse och identitetsstyrning 

Bang (1999, ss. 128-132 ) menar att medarbetarnas förståelse av en organisations värderingar kan 

vara avgörande för den påstådda lönsamheten som en god organisationskultur och ett bra 

värdegrundsarbete kan leda till. Han menar att hur medarbetarna förstår dessa påverkar effekten 

av dem och vidare betonas vikten av en samstämmighet mellan teori och praktik. Värdegrunder 

anses sällan vara av en positiv eller negativ natur i sig, utan deras karaktär bestäms i relation till 
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hur legitima de uppfattas vara och hur de implementeras. Enligt författaren krävs en praktisk 

implementation av det som organisationen hävdar sig stå för att medarbetarna till fullo ska ta till 

sig dessa värdegrunder. I linje med detta menar Philipson (2011) att det krävs att medarbetarna 

och organisationens ledning förstår och tolkar värdegrunderna på ett liktydigt sätt för att de ska 

vara effektiva. Det anser han vidare förutsätter att de kommuniceras på ett tydligt sätt, för att 

värdegrunderna ska kunna fylla en vägledande funktion som ett ramverk för önskat beteende eller 

handlingsmönster. Detta understryker Bang (1999, ss. 89-96) i sitt resonemang kring att en delad 

förståelse bland organisationsmedlemmarna för organisationens övergripande mål, samt hur 

dessa ska uppnås, är en viktig funktion vid styrning av beteende. Värdegrunderna representerar i 

många fall det organisationen står för och dess målsättningar, och medarbetarnas förståelse är 

därmed viktig. För att detta beteende ska kunna formas anser Alvesson och Willmott (2002) att 

de anställdas identiteter måste försöka styras; genom att uttrycka exempelvis moralregler och 

värderingar styrs de anställdas agerande i linje med organisatoriska mål. Detta argumenterar 

Alvesson (2014) vara försök till identitetsstyrning vilket enligt honom innebär en strävan efter en 

överensstämmelse mellan organisationens och medarbetarnas individuella värderingar. 

Värdegrunden anges här vara ett vanligt medel för identitetsstyrning där medarbetarna anses 

reglera sina identiteter utifrån värdegrunderna som referensram. Tydligt definierade värdegrunder 

argumenteras alltså kunna användas för att styra och reglera de anställdas identiteter, och därmed 

resultera i ett beteende som gynnar verksamheten. 

 

2.4 Organisationsidentitet och styrning av identitet 

Enligt Alvesson och Willmott (2002) kan en styrning av medarbetarnas identiteter fungera som 

ett kontrollverktyg inom organisationer. Enligt deras artikel kan medarbetarna genom exempelvis 

gruppkategorisering, hierarkisk positionering och en etablering av tydliga spelregler utveckla en 

självbild eller identitet som stämmer överens med organisationens verksamhetsorientering. Detta 

underbyggs av Aurell (2001), som beskriver hur en anställd kan formas genom en 

identitetsstyrning baserad på organisationens krav och värderingar. Med en analys baserad på 

empiriskt material framtagen i samband med en undersökning av ett städföretag, illustrerar hon 

hur en identitet kan skapas utifrån arbetsplatsen i en social kontext. Hon menar att anställda 

konstruerar en organisationsidentitet utifrån de sociala sammanhang som äger rum både på jobbet 

och på deras fritid. Denna identitet argumenteras här vara formbar och något som skapas i 
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relation till sociala interaktioner med kollegor, arbetsgivare, kunder eller andra 

omgivningsaktörer. 

 

Även Ashforth och Mael (1989, ss. 23-27) diskuterar i sitt verk innebörden av en 

organisationsidentitet bland medarbetare. De framhåller dock hur denna skiljer sig från ett 

organisationsengagemang; medan ett starkt engagemang för sin organisation kan gynna en 

verksamhet och motivera en anställd, innebär en organisationsidentifiering att organisationen i 

det här fallet blir en del av individens självkoncept. Den anställde identifierar sig då enligt 

författarna med organisationen till en så stor grad att yrkesrollen i det här fallet blir personligt 

införlivad. De menar att det särskilt inom större organisationer går att styra anställda genom ett 

skapande av organisationsidentiteter och en känsla av tillhörande. Detta anses ske genom en slags 

socialisering, där individen identifierar sig med en grupp inom organisationen och därmed tar till 

sig dess karakteristiska drag. Utfallet av denna identifiering argumenteras här bli att de 

värderingar, normer och regler som organisationen förmedlar, sprids genom att medarbetarna 

beter sig i linje med dessa. Med andra ord så kontrolleras beteenden inom organisationer genom 

att medarbetarna identifierar sig med dem. 

 

Till vilken grad anställda inom en organisation identifierar sig med organisationen och dess 

värdegrunder styr enligt Nair (2010) i vilken utsträckning organisationsledningen kan använda 

identitetsstyrning för att reglera medarbetares beteende. Ju högre grad av identifiering med 

organisationen, desto lättare är det att kontrollera ett beteende genom identitetsstyrning. Alvesson 

och Svenningson (2008) argumenterar vidare att ifall medarbetare inom en organisation upplever 

dess värderingar som unika eller positiva, tenderar dem att ta till sig organisationens 

värdegrunder i större utsträckning genom att de känner närhet till dem. Allt detta indikerar att de 

anställdas beteende kan kontrolleras inom en organisation med hjälp av värdegrunder, men denna 

kontroll är beroende på graden av identifiering med organisationen. 

 

2.5 Det moderna arbetslivets förutsättningar 

I och med den exponentiella teknikutvecklingen och den ökade flexibiliteten samt konkurrensen 

på marknaden måste organisationer idag jobba aktivt med att stärka sitt varumärke, och 

medarbetarna utgör här viktiga representanter. Røvik (2008, ss, 166-169) lyfter i sin bok 
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signifikansen av en medvetenhet bland organisationer gällande deras profilering och 

självpresentation i och med nutida trender. Han menar att det idag snarare är organisationen själv, 

dess produkt eller service som utgör varumärket. I hans verk förklarar han att det i dagens 

samhälle är organisationens identitet och profil som ofta utgör konkurrenskraften, och här anses 

värdegrunderna spela en viktig roll. Vad en organisation står för och vad denna strävar efter 

hävdas påverka köpkraften och rätt signaler måste i och med detta sändas ut. Den tekniska 

utvecklingen har även enligt och Allvin et. al. (2006) resulterat i ett flexiblare arbetsliv präglat av 

en oavbruten tillgänglighet och en frånvaro av traditionella avgränsningar mellan arbetsliv och 

övrigt liv. Detta anses kunna skapa en obalans som orsakar stress bland individer som inte klarar 

av att slappna av på samma sätt hemma på grund av att arbetslivet blir mer och mer oreglerat. 

Detta argumenteras här främst relatera till organisationer med flexibelt utformade arbetsplatser, 

det vill säga där arbetsuppgifter kan utföras utanför kontoret och när som helst på dygnet. Men 

kan även mindre “flexibla” organisationer orsaka stress och kan denna stress relatera till 

identitetsstyrning? Enligt Boswell och Olson-Buchanan (2007) så tenderar de medarbetare som 

till hög grad identifierar sig med sin organisation att låta sitt arbete konkurrera med sin fritid, 

vilket resulterar i att balansen mellan de olika världarna rubbas. I enlighet med dessa resonemang 

kan det argumenteras att de förändringar som skett förändrat förutsättningarna för anställda inom 

organisationer idag och hur de anställda identifierar sig med organisationen och förstår samt 

samtycker till etablerade värdegrunder, är till synes idag av större vikt än det någonsin har varit. 
 

2.6 Sammanfattning 

I avsnitten ovan har vi redogjort tidigare forskning inom de områden som vi anser vara relevanta 

för vår studie. Studier som gjorts kring organisationers värdegrundsarbete, individens roll i detta 

och relevansen av dennes förståelse, tolkning samt acceptans av värdegrunderna har presenterats. 

Även vad allt detta förutsätter och hur det påverkar individer såväl som organisationer har 

diskuterats i ljuset av verksamhetsresultat, beteende och identitetsstyrning. Avsikten har här varit 

att lyfta fram det som tidigare studier preciserat, att urskilja de begrepp och antaganden som i 

relation till vår studie är signifikanta, samt att redogöra för ämnesområdets relevans i dagens 

samhälle. I enlighet med den forskning som ovan nämns, kan det argumenteras att värdegrunder 

till synes kan vara till stor hjälp vid beslutsfattande inom organisationer, bidra till gott samarbete 

och en god sammanhållning på en arbetsplats samt resultera i en högre omsättning. De anställdas 
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beteende anses här vara centralt och en viktig förutsättning för en lyckad implementering av 

organisationens värdegrunder. Värdegrunder anses styra och motivera individer i deras 

handlingar, och inom organisationer anses de spela en viktig roll som ett ramverk för 

beslutsfattande och beteende (Philipson 2011, s. 39). Som Flamholts (2001), Gregory et. al 

(2009) och Collins och Porras (1996) hävdar, kan värdegrunderna tillsammans och som en del i 

en verksamhets vision och företagskultur utgöra viktiga riktlinjer inom en organisation samt ett 

konkurrensmedel som kan medverka till goda resultat. Det argumenteras dock vidare att dessa 

referensramar för beteende inte bara kan implementeras hur som helst. Hur medarbetarna 

internaliserar och tolkar värdegrunderna påverkar utfallet (Ashforth & Mael, 1989; Bang, 1999), 

och för att de anställdas beteende ska kunna formas krävs det att deras identiteter styrs (Alvesson 

& Willmott, 2002). Hur individer identifierar sig med sin organisation och dess värdegrunder 

argumenteras inverka på organisationsverksamheten, och här anses deras förståelse av 

värdegrunderna vara av stor signifikans (se Aurell, 2001; Bang, 1999; Philipson 2011). Vidare 

anses en hög grad av identifiering med sin organisation ha en inverkan på individens mående 

(Boswell & Olson-Buchanan, 2007) i och med det moderna arbetslivets förutsättningar. Ifall 

organisationen utgör en för stor del av dennes självkoncept, argumenteras balansen mellan 

arbetsliv och övrigt liv vara i fara. 

 

Gällande organisationsidentitetens relation till identitetsstyrning kan en tendens till ett tudelat 

mönster utläsas. Organisationsidentiteten utgör en central komponent som beroende på styrka kan 

framkalla ett visst beteende och handlingsmönster bland de anställda, men om 

identitetsstyrningen är hönan eller ägget skapar en komplexitet. Dels kan en styrning av 

identiteter innebära att medarbetarna styrs in i den företagsverksamhet och organisationsidentitet 

som existerar. Om så är fallet så anpassar nya medlemmar sitt beteende i linje med denna. Å 

andra sidan kan organisationsidentiteten genom en identitetsstyrning innebära att styrningen 

resulterar i en produkt, det vill säga summan av att organisationsidentiteten blivit en del av 

individen. I denna studie är det detta personliga införlivande av organisationsidentiteten vi syftar 

undersöka, vi vill se till resultatet av detta utifrån medarbetarnas förståelse och uppfattning. Den 

forskning som redogörs för ovan leder oss fram till slutsatsen att identitetsstyrning och 

värdegrundsarbete inom organisationer utgör viktiga aspekter med inverkan på organisationen 

såväl som individen. Hur medarbetarna förstår en organisationsidentitet och den styrning av 
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beteende denna skapar med värdegrunder som verktyg är av stor vikt, och vi vill med vår studie 

bidra med en fördjupad syn kring just detta. De antaganden som presenterats i tidigare forskning 

kring vad som kan resultera i en identitetsstyrning har på grund av begreppets komplexitet skapat 

en reflektion och eftertanke hos oss. Detta utvecklas vidare i det teoretiska avsnitt som följer. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår studies teoretiska ramverk. Till att börja med 

presenteras Foucault och hans maktperspektiv som vi valt att dela upp i hans två begrepp 

självövervakning och självreglering. Vi övergår sedan i att redogöra för Alvesson och Björkmans 

begrepp organisationsidentitet vilket de har delat upp i två olika delar. Dessa begrepp 

sammanfogas sedan till ett för vår studie sammansatt teoretiskt ramverk som illustrerar hur dessa 

begrepp tillsammans kan leda till en identitetsstyrning hos anställda. Avslutningsvis gå vi igenom 

hur vårt teoretiska ramverk kommer möta empirin i denna studie. 

 

3.1 Foucault och maktens mekanismer 

Makt är inget som kan ägas säger Foucault (2006) och ingenting som per automatik innehas av 

någon på grund av vilken status man har. Makt är enligt honom någonting som endast finns i dess 

utövande och kommer till liv först när den utförs. Utövandet är mer beroende av förväntningar 

och föreställningar mellan parterna där makten kommit till liv, på det sätt att om båda parter har 

förväntningar på att en av dem ska förfoga över maktinnehavet kommer det att bli så. En 

komponent som här spelar in är vilket ansvarstagande personen som förfogar över makten tillåts. 

Detta på grund av att det är inom området för just det tillåtna ansvarstagandet som denne person 

har resurs att låta makten komma till liv. Fängelset Panopticon anger Foucault (2006) som det 

ultimata uttrycket för organisering av maktmekanismer. Dessa maktmekanismer innefattar enligt 

honom kontroll över den fysiska kroppen, tiden och till sist själen. 

 

3.2 Internalisering av övervakning 

Panopticon var ett fängelse byggt för att så få som möjligt skulle kunna övervaka så många som 

möjligt. Fängelset hade ett högt torn i mitten av byggnaden som reste sig rakt upp mot taket 

varifrån övervakningen skedde. Fångarnas celler omslöt detta torn från golvet en bra bit upp mot 

taket och låg alla inom tornets uppsikt. Genom manipulering av ljus kunde fångarna i dessa celler 
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inte se om och när de var övervakade vilket ledde till att känslan av övervakning blev konstant. 

Denna känsla blev så konstant att fångarna till sist övervakade sig själva eftersom de tog för givet 

att de alltid var under uppsyn. Nyckeln till detta låg enligt Foucault (2006) i att känslan av 

övervakningen internaliserades till den grad att den resulterade i att fångarna utövade 

självövervakning. Han beskriver detta genom att skriva: 

 

“Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens 

tvång och låter det spontant gå ut över sig själv; han upptar i sig en 

maktrelation, inom vilken han åtar sig båda rollerna; han blir principen 

för sitt eget underkuvande” (Foucault, 2006, s. 203). 

 

Här förklarar han att fången blev sin egen vakt och utförde övervakning på egen hand, det vill 

säga att fången hamnade i en maktrelation med sig själv. Detta ledde i sin tur till att 

övervakningen inte behövde vara konstant för att fångarna skulle följa det som var önskvärt och 

förväntades av dem i olika situationer. Det räckte med att övervakningen istället var kontinuerlig 

på grund av att även om känslan av övervakning internaliserats behövs en viss förstärkning för att 

bibehålla tillståndet. Det blev i och med detta ett mäktigt verktyg då det endast krävde ett fåtal för 

att övervaka och kontrollera flertalet. 
 

3.3 Reglering av tid och rum 

Att även ha ett strängt och uppdelat tidschema för varje dag var för fångarna på fängelset 

Panopticon (Foucault, 2006) en vardag. Deras dagar var uppdelade med en på förhand specifik 

beskrivning för varje del och vad som skulle göras under den tiden. Med tiden visste fångarna 

vad som förväntades av dem, när och hur detta skulle utföras och i samspel med övervakningen 

utförde fångarna till slut en självreglering. Denna självreglering uttryckte sig i att fångarna till 

slut gjorde vad som krävdes utan att behöva vara under konstant övervakning. Det var en 

preciserad organisering av den fysiska kroppen genom att vara instängd i fängelset och genom att 

fångarna inte fritt kunde röra sig inom fängelset. Det var en organisering av tiden genom att den 

var schematiskt upplagd och styrd på det vis att det var utstakat vad fångarna skulle göra inom 

respektive tid. Detta resulterade till slut i en internalisering som var det ultimata uttrycket för 

maktmekanismer Foucault (2006) talar om. Just denna kombination av maktmekanismer var 
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avsedd att skapa en individ som till slut, på utsidan av fängelset, skulle bli en produktiv del av 

samhället. Individen reglerade på detta sätt själv sitt beteende i linje med det som för tiden ansågs 

önskvärt och skulle göra denne till en eftersträvansvärd medborgare. Denna samordning av 

maktmekanismer som redogjorts för kan enligt Foucault (2006) på ett tillfredsställande sätt 

överföras, likt en modell, till vilken annan population som behöver hållas under observation eller 

kontrolleras. Han menar att det blir till en teknik för att åstadkomma ordning i den mänskliga 

mångfalden.  

 

3.4 En gemensam tillhörighet 

Att bilda en organisationsidentitet (Alvesson & Björkman, 1992) kan utgöra en väsentlig grund 

för de anställda när det kommer till att handla organiserat och kollektivt. Denna 

organisationsidentitet delas upp i två delar, där första delen handlar om att medlemmarna har en 

gemensam uppfattning om organisationens centrala karaktär. I den andra delen är deras 

upplevelse av tillhörighet i centrum då det är genom organisationen som de definierar och 

uppfattar sig själva. Lyckas organisationen förmedla dessa delar till medlemmarna kan det födas 

en organisationsidentitet. Denna medför att de anställda har en känsla av tillhörighet, ett så kallat 

“vi” istället för ett “dom” genom att de knyts samman av dessa gemensamma föreställningar. Ett 

sådant tillstånd kan i sin tur underlätta och förbättra kommunikationen inom organisationen som 

bidrar till ett bättre samarbete som i sin tur förstärker relationerna inom organisationen. De 

påvisar att den mest påtagliga och viktigaste känslan för människan är känslan av 

grupptillhörighet. Denna är väldigt stark hos människan och för att organisationen ska kunna 

tävla med den känslan krävs en överordnad tillhörighet och identifiering med organisationen. 

Endast då blir den av sådan signifikans att den naturliga känslan som finns i oss människor inte 

väger lika tungt. En organisation som har en stark identitet kan för dem som tillhör den utgöra 

som vi talat om ovan, en utgångspunkt för hur de anställda definierar sig själva. Detta innebär att 

de förstår och skapar mening i verkligheten utifrån deras uppfattning om organisationens centrala 

kärna. I detta finns även en varnande uppmaning då det är vanligt förekommande att medarbetare 

snarare identifierar sig starkare med sin yrkesroll eller yrkeskår än med organisationen som 

helhet. En sådan situation kan enligt Alvesson & Björkman (1992) resultera i en organisation där 

subkulturer uppstår. Att i det läget styra eller reglera medarbetarnas värderingar så att dessa 
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överensstämmer med organisationens kan bidra till att förhindra uppkomsten av dessa 

subkulturer genom en då stark och gemensam organisationsidentitet. 

 

3.5 Självövervakning, självreglering och organisationsidentitet 

Att närmare studera individen, det vill säga se till en micronivå, krävs enligt Foucault (2006) för 

att förstå processerna i samhället på en makronivå. Självövervakningen översätts enligt honom 

till samhället på så vis att vakten i tornet och själva tornet i sig självt ersätts av övervakning på 

micronivå utförd av varje medborgare på alla nivåer i samhället. Han uttrycker även en kritik 

gällande vårt nya moderna övervakningssamhälle och sättet varpå detta bevakar sina medborgare. 

I likhet med Panopticon och dess övervakning leder även detta till en känsla av konstant 

övervakning hos medborgarna i samhället. På detta sätt automatiseras makten även i samhället. 

Övervakningen som finns består av olika nivåer och behöver inte innebära lika handfast 

övervakning som den utförd i fängelset Panopticon utan kan utgöras av till exempel kollegial 

övervakning där alla övervakar sina undersåtar eller medarbetare. Detta resulterar även i en 

självreglering där individen gör det som är önskvärt och rättar sig i ledet på eget bevåg. Likt 

Foucault talar Alvesson & Björkman (1992) om en slags internalisering vilket leder till en social 

gemenskap mellan alla inom organisationen. För att förmedla denna gemensamma syn som 

organisationen önskar att deras medlemmar anammar kan vissa verktyg användas. Ett sådant 

verktyg som är bland det starkaste en organisation har för att förmedla och uttrycka vad de står 

för är värdegrunder. Det är upp till organisationen att finna sätt att förmedla dessa till 

medlemmarna ochmkan till exempel ofta hittas på en organisations hemsida men arbetas också 

med i den direkta fysiska miljön på till exempel arbetsplatsen. 

 

Foucault (2006) talar om en ganska direkt och handfast utövning av makt som sker genom 

korrigering och disciplin där individen styrs in i det som är önskvärt, internaliserar detta och till 

sist utövar självövervakning och självreglering. Organisationsidentiteten Alvesson & Björkman 

(1992) talar om är en mer social process där medlemmarna är högst inblandade och delaktiga i ett 

samspel där en gemenskap föds. Processerna handlar här om samspel och interaktion vilket leder 

till en grupptillhörighet som organisationen önskar vara så pass stark att en samstämmighet 

uppstår. En annan olikhet ligger i att Foucault (2006) talar om att själva utövandet av styrningen 

som sker på individen kan vara både omedveten och medveten hos både den som utövar den och 
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den som styrs, men resultatet är oavsett en maktutövning. När vi sedan ser till Alvesson & 

Björkman (1992) krävs ett slags samspel mellan den som ska ta emot till exempel 

värdegrunderna och organisationen som förmedlar dessa. Gemensamt för dem är dock att båda 

vill påverka individen, måhända genom olika tillvägagångssätt, men med målet att framkalla det 

som anses önskvärt hos individen eller gruppen. Sammantaget hävdar vi härmed att 

självövervakning och självreglering samt en organisationsidentitet tillsammans i symbios kan 

leda till en viss identitetsstyrning. 

 

3.6 Där teori möter analys 

Vi avser sammanföra dessa tre begrepp till ett för denna studie sammansatt teoretiskt ramverk 

vilket ämnar påvisa att alla delar vi belyst ovan är av vikt för att nå en eventuell 

identitetsstyrning. Organisationsidentiteten underbyggs av att individen utövar en övervakning av 

sig själv samt genom att denne reglerar sitt beteende och sina handlingar vilket sammanfogas och 

kan resultera i en identitetsstyrning. Vår analys kommer fokusera på att operationalisera dessa 

begrepp för att på det viset kunna redogöra för olika mönster i vårt material. Vi anser i och med 

detta att vi kommer kunna bidra med ett brett perspektiv på anställdas förståelse av värdegrunder 

inom respektive organisation och hur den kommer till uttryck i handling och beteende. 

Intentionen med vårt teoretiska ramverk har inte varit att bidra med en ny definition gällande 

identitetsstyrning men vi har kommit till insikt att detta eventuellt är fallet då vi sammanför 

självövervakning, självreglering och organisationsidentiteten på ett sätt som inte gjorts förut. 
 

4. Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt metodologiska tillvägagångssätt och vårt resonemang 

kring våra metodval. Inledningsvis presenteras vår planering av denna studie för att sedan övergå 

i att redogöra för vårt val av metodologisk ansats samt hur denna motiveras och avgränsas. 

Därefter följer en beskrivning av det material vi valt att använda oss av med en närmare 

presentation av dokumentgranskning, urvalsmetod, intervjuguide, genomförande av intervju samt 

transkriberingsprocess. Detta följs av en redogörelse för vår analysmetod som behandlar hur vi 

kodat, sammanställt och analyserat vårt material. Slutligen diskuterar vi i de två sista avsnitten 

studiens begränsningar i relation till denna validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden 

vi tagit hänsyn till under genomförandet av studien. 
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4.1 Planering av studie 

Under den inledande fasen av vår studie valde vi att lägga upp planeringen av vår 

forskningsprocess utifrån Aspers fem faser (2011, ss. 16-20) som startade med att vi formulerade 

vår forskningsfråga och sedan övergick till att läsa på om fältet samt välja teori och metod. Nästa 

fas handlade om att generera empiriskt material vilket vi gjorde genom våra intervjuer, som vi i 

nästa fas kodade och analyserade. Detta följdes av en avslutande fas som innebar att skriftligt 

författa och presentera studien. Dessa faser var i praktiken inte avgränsade utan påverkade och 

överlappade varandra. För att på bästa sätt förbereda oss inför vår huvudstudie utfördes en 

förstudie under första fasen av processen vilket innebar en första interaktion med vårt fält. Denna 

inblick resulterade i värdefull information som vi kunde använda för att forma vår huvudstudie 

(Aspers, 2011, s. 75). Utifrån detta resultat vidtog vi relevanta åtgärder så som att utöka vår 

intervjuguide samt att välja att skapa ett eget teoretiskt ramverk (se kapitel 3) för att på bästa sätt 

kunna koppla teorin med empirin. 

 

4.2 Metodologisk ansats 

Vi valde metodologisk ansats utifrån vårt teoretiska ramverk, frågeställning (Aspers, 2011, ss. 

82-84) och med hänsyn till aspekter som etik, fält, beviskrav, ekonomiska resurser och 

forskarkompetens. I vårt val av metod tog vi hänsyn till det etiska kravet och det faktum att en 

studie inte kan genomföras om den går emot de regler forskarsamhället ställt upp. Vi såg även till 

hur situationen skulle komma att se ut för oss forskare gällande tillgänglighet och tillträde till 

fältet vi valt att utforska. Valet av metod var även relaterat till de beviskrav vi som forskare 

etablerar i och med vår studie, det vill säga vår frågeställning, våra antaganden och vår teori. När 

vi såg till den ekonomiska aspekten var den i och med en uteblivning av ekonomiska medel inte 

relevant, vilket gjorde att vi i vårt val av metod inte tog hänsyn till denna. I och med att vi ämnar 

undersöka våra respondenters resonemang, förståelse och beteendemönster (Trost, 2010) ansåg vi 

en kvalitativ ansats vara bäst lämpad. Vi undersöker således hur medarbetare förstår de 

värdegrunder som finns etablerade i de organisationer de är verksamma inom, samt hur detta 

kommer till uttryck i deras handlande och tänkande utifrån en etnografisk forskningsmetod. Detta 

på grund av att vi genom vårt teoretiska ramverk och genom en integration med fältet vill försöka 

förklara aktörernas beteenden och utifrån dessa dra slutsatser (Aspers, 2011, s. 21). Vi 
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genomförde med hänsyn till de faktorer nämnda ovan kvalitativa forskningsintervjuer inom 

företag där vi hade personliga kontakter som gav oss tillträde till respondenter lämpade att 

besvara de frågor som behövde ställas för att uppfylla våra beviskrav. 

 

4.3 Materialbeskrivning 

Som tidigare nämnts under studiens inledande kapitel, är det av vårt intresse att undersöka hur 

medarbetare inom organisationer förstår etablerade värdegrunder och hur denna förståelse 

uttrycker sig i beteende och handling. För att undersöka detta ansåg vi kvalitativa 

forskningsintervjuer (Trost, 2010, s. 32) vara lämpliga som datainsamlingsmetod, då denna 

etnografiska metod med fördel kan användas för att hitta mönster samt för att förstå vårt 

fenomen. För att vidare möjliggöra en analys av denna förståelse valde vi att göra en 

dokumentgranskning av de värdegrunder som finns presenterade på respektive företags hemsida. 

 

4.3.1 Urval 

Inför datainsamlingen gjorde vi utifrån vår studies tidsmässiga ramar (Aspers, 2011, s. 94) ett 

urval av organisationer, intervjupersoner och dokument för granskning. Vid urvalet av 

respondenter hade vi ett par kriterier; att de vid intervjutillfället skulle vara verksamma inom 

respektive organisation samt att de skulle inneha en roll som medarbetare, det vill säga inte vara i 

ledande position. Övriga bakgrundsfaktorer som kön, etnisk bakgrund, ålder eller bostadsort 

ansåg vi inte vara av relevans för oss. Detta i och med att vi i vår studie inte avser göra några 

jämförelser mellan olika grupper eller åldrar. För att hitta respondenter använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval där vi tog kontakt med personer i vår bekantskapskrets som arbetar inom de 

olika företagen. Totalt intervjuade vi i vår studie nio medarbetare, där fyra var anställda inom 

Organisation X, och fem inom Organisation Y. Vår mening är inte att ställa organisationerna i 

denna studie mot varandra eller att jämföra respektive organisations värdegrunder, utan att endast 

undersöka hur dessa kommer till uttryck. Motiveringen till val av organisationer grundar sig i att 

de skiljer sig från varandra med hänsyn till bransch och utformning av värdegrunder. De valda 

organisationerna i denna studie är båda privatägda kedjor och väletablerade på respektive 

marknad, där Organisation X är en tandvårdskedja som förmedlar tjänster och Organisation Y en 

möbelkedja med fokus på försäljning av varor. Gällande värdegrunderna har Organisation Y 

många och preciserade medan Organisation X:s värdegrunder är utformade i linje med deras 
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slogan. Dessa sträcker sig från att gälla på vilket sätt arbetet ska utföras och med vilket fokus till 

att handla om kundbemötande, gemenskap och sammanhållning. Gällande 

dokumentgranskningen bestämde vi oss i ett tidigt skede att avgränsa oss genom att bara studera 

de värdegrunder som beskrevs på hemsidan, mer om detta i avsnittet som följer. 

 

4.3.2 Dokumentgranskning 

Enligt Merriam (1994) bör en studies syfte och frågeställning ligga till grund för forskarens 

bedömning av huruvida ett dokument är relevant och därmed användbart i studien. I vårt fall 

utgör de dokument som granskas, det vill säga informationen på hemsidorna, en bra källa för 

information gällande företagens värdegrunder som vi behöver för att besvara vår frågeställning 

angående medarbetarnas förståelse av värdegrunderna. Till skillnad från intervjuer är dessa 

dokument stabila och färdigställda informationskällor (Merriam, 1994, s. 117) vars innehåll 

varken påverkas eller förändras av oss som forskare. De ger oss därmed en giltig källa till 

information och berikar den empiriska grund vi bygger upp med våra intervjuer. Vi ansåg även 

att tillgången till interna dokument kunde se olika ut i respektive företag och för att ge företagen 

likvärdiga förutsättningar valde vi att se till deras officiella hemsidor. 

 

4.3.3 Intervjuguide 

Vid upprättande av intervjuguider (Trost, 2010, s. 71) utgick vi ifrån organisationerna i vår studie 

och anpassade dem i större utsträckning efter dessa än oss som forskare. Detta ledde till två 

uppsättningar av intervjuguider, en för Organisation X och en för Organisation Y som utformades 

med respektive organisationers värdegrunder som utgångspunkt. Våra intervjuteman hade som 

mål att underlätta en senare sammankoppling av våra organisationer. Dock behövde vissa av våra 

frågor se olika ut i och med en anpassning efter de olika organisationernas värdegrunder. Våra 

intervjuguider (se Bilaga 1) fungerade som ett stöd för oss och innehöll som tidigare nämnt 

intervjuteman och breda frågor med målet att följa den pågående processen (Trost, 2010, s. 13) 

och låta våra intervjupersoners svar styra följdfrågor. Vid de tillfällen vi upplevde en stagnering 

under intervjun utgjorde guiden ett bra stöd att luta oss emot. Denna säkerställde även att vi 

under intervjun höll oss till den röda tråden med utgångspunkt i vårt syfte och vår frågeställning. 

I slutändan blev dessa guider till viss mån även personligt utformade för var och en av oss 
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forskare som Trost (2010, s. 71) rekommenderar då vi delade upp intervjuerna organisationsvis 

mellan oss. 

 

4.3.4 Genomförande av intervju 

I en kvalitativ studie påbörjas analysprocessen i ett tidigt skede, redan före utförandet av 

intervjun (Dalen, 2008, ss. 70,71) då vi observerar och noterar miljöfaktorer, som till exempel 

hur respektive företags lokaler är utformade samt hur våra respondenters arbetsyta ser ut. Detta 

blev ett komplement till våra intervjuer och på så sätt optimerade vi insamlingen av information 

vilket kommer hjälpa oss att få en mer överskådlig och heltäckande bild. Intervjuerna utfördes 

som tidigare nämnt på nio respondenter fördelade enligt ovan mellan Organisation X och 

Organisation Y. Gällande utformningen av våra intervjuer var dessa strukturerade (Trost, 2010, 

ss. 39-41) i den mån att vi hade en frågeställning att utgå ifrån, men vi hade en låg grad av 

standardisering eftersom variationsmöjligheten på våra frågor var stora. 

 

Våra respondenter bestämde själva tidpunkten för intervjun samt en lugn plats (Trost, 2010, s. 

65) där intervjuerna genomfördes. I vår studie skedde intervjuerna både face-to-face och via 

telefon vilket vi anser inte kommer påverka helhetsbilden vi är ute efter då observationer av 

företagens lokaler och respondenternas arbetsyta kan ske separat. Samtliga intervjuer spelades in 

då detta gav oss möjligheten att lyssna på dem i efterhand vilket underlättade vår minnesprocess 

och därmed även transkriberingen. Varje intervju inleddes med att vi upplyste våra respondenter 

kring det faktum att deras deltagande var frivilligt och att allt material skulle komma att 

anonymiseras. Vi hade även i förväg skickat ett skriftligt informationsbrev (se Bilaga 2) där all 

information gällande intervjun samt kontaktuppgifter vid frågor eller synpunkter fanns 

inkluderat. För att lämna våra respondenter i så bra sinnesstämning som möjligt avslutades våra 

intervjuer med en fråga kring ifall det var något ytterligare de vill tillägga. Detta gav våra 

respondenter chansen att komplettera med information som för dem kändes relevant, samtidigt 

som det signalerade att intervjun började lida mot sitt slut. 

 

4.3.5 Transkribering 

Transkriberingen av intervjumaterialet genomfördes direkt efter respektive intervju (Dalen, 2015, 

s. 73) för att på bästa sätt kunna komplettera med eventuell information tillgänglig i ett färskt 
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minne. Vi transkriberade våra egna intervjuer som Dalen (2015, s. 69) anser viktigt då den 

processen ger oss som forskare en chans att lära känna vårt material och få en närhet till våra 

utskrifter som kommer stärka senare analysprocess. Som forskare bör man även ha i åtanke att 

transkriberade intervjuer (Dalen, 2015, s. 73) blir till fixerade språkliga handlingar och att de i det 

läget kan tolkas på ett sätt som inte är bundet till den ursprungliga intervjusituationen. Detta gör 

det värdefullt att vi i ett tidigare skede kompletterat vårt material med det som observerats och 

eventuella andra iakttagelser som gjorts före, under och efter intervjusituationen. 

 

4.4 Analysmetod 

Transkriberingen övergick sedan till en kodningsprocess där vi genom teman (Aspers, 2011, s. 

184) skapade kategorier och koder ur vårt datamaterial. Vi närmade oss datamaterialet med en 

deduktiv ansats (Aspers, 2011, s. 169) varpå vi utgick ifrån vårt teoretiska ramverk för att studera 

och identifiera relevanta mönster. Kodningsprocessen utfördes till denna punkt enskilt för att 

sedan övergå i att sammanföra vårt datamaterial och se till likheter och olikheter gällande de 

mönster vi funnit. Utifrån denna jämförelse valde vi sedan mönster att gå vidare med, detta med 

utgångspunkt i fyra stycken teman som var självövervakning, självreglering, 

organisationsidentitet samt identitetsstyrning. Dessa operationaliserades sedan enligt andra 

ordningens konstruktioner (Aspers, 2011, s. 48) där abstraktion från vårt teoretiska ramverk 

översattes till kategorier och koder från vårt datamaterial. Ser vi först till kategorier och tar ett 

exempel från vardera tema kunde vi se chefer, schema, värdegrund och lyckad styrning. Går vi 

över till exempel på koder inom respektive kategori fann vi närvarande, lista, möte och x-ifierad. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vi har under hela vår studie i eftersträvat en hög validitet såväl som reliabilitet, trots att detta 

under kvalitativa intervjuer kan vara väldigt svårt att mäta. Detta eftersom reliabilitet i många fall 

förutsätter standardisering (Aspers, 2011, s. 253) vilket en kvalitativ studie som vår inte kan 

uppnå, vilket sin tur medför en risk för försämrad validitet. Med detta i åtanke har vi dock gjort 

vårt yttersta för att uppnå en så hög tillförlitlighet och giltighet som möjligt genom att under varje 

steg kontrollera att teori och empiri överstämmer. Vi har höjt validiteten i vår studie genom vårt 

val av intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket är en giltig metod för att studera handlingar 

och beteenden. Vidare har vi även tydligt och sanningsenligt rapporterat steg för steg hur vi 
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samlat in, sammanställt och analyserat datan och gett exempel på intervjufrågor (se bilaga 1) 

vilket ökar vår trovärdighet (Trost, 2010, s. 134). Vi har även strävat efter hög objektivitet under 

genomförandet samt under vår analys av intervjuerna genom att exempelvis undvika värderande 

frågor och analysera innehållet i respondenternas svar. Trots detta är vi medvetna om att vi som 

foskare kan ha haft en effekt på resultatet (Hammersley & Atkinson, 2007, ss. 15,16) samt att 

oavsett att vi försökt uppnå objektivitet, så kan vår tolkning som observatör av den insamlade 

datan ha färgat hur resultatet framställts och presenterats (Flaherty et al. 2002). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Under vår intervjustudie har vi i varje steg gjort överväganden enligt Vetenskapsrådet fyra 

forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Börjar vi med informationskravet och samtyckeskravet skickades det ett 

skriftligt informationsbrev till våra respondenter innan intervjun med information om studien, 

frivilligt deltagande och kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Detta kompletterades sedan 

genom att vi som första steg i vår intervju även återgav informationen muntligt och betonade att 

deltagandet var frivilligt och att intervjun kan avbrytas utan motivering när som helst. För att 

tillgodose konfidentialitetskravet gavs information om att deras uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och att utskrifter av intervjun skulle anonymiseras på så sätt att materialet inte 

kommer kunna kopplas till någon bestämd person. Ett övervägande togs gällande att inte skriva 

ut respektive organisations värdegrunder då dessa dels inte är av betydelse för vår studie, men 

även då det skulle innebära en större transparens gentemot organisationerna som deltagit i denna 

studie. Denna transparens skulle gett vår studie en helt annan riktning och även riskerat att vi inte 

fått samma tillgång till organisationerna. För att ytterligare säkra intervjupersonens anonymitet 

använde vi varken namn eller andra beskrivningar som skulle kunna leda till en identifikation av 

intervjupersonen eller företaget de arbetade för. Gällande nyttjandekravet gavs informationen om 

att detta var en kandidatuppsats som kommer finnas tillgänglig att läsa. I mötet med våra 

respondenter utövades stor respekt för deras integritet och vi höll ett professionellt bemötande 

som bland annat innebar ett aktivt lyssnande. Syftet med vår studie ansåg vi inte vara av känslig 

natur och inga provokativa frågor behövde ställas för att uppnå ett tillfredsställande 

intervjumaterial. 
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vår studies resultat. Detta presenteras i form av citat 

utifrån de nio intervjuer som genomförts med anställda på Organisation X och Y. 

Respondenterna var alla vid intervjuns tidpunkt verksamma inom respektive organisation och 

ålder, kön och jobbfunktion varierade. Till en början presenterar vi de mönster vi urskiljt i 

datamaterialet med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk som innefattar självövervakning, 

självreglering och organisationsidentitet. Därefter övergår vi i att redogöra för vår analys relaterat 

till identitetsstyrning. Det är med hjälp av dessa olika delar vi avser belysa och skapa en 

förståelse kring det fenomen vi undersöker. Nedan följer en översiktlig presentation av 

respondenterna.  

 
Respondent Organisation Kön Ålder Antal år inom organisationen 

1 Y Man 30 - 40 år 6 

2 Y Kvinna 20 - 30 år  2 

3 Y Kvinna 20 - 30 år 2 

4 Y Kvinna 20 - 30 år 5 

5 Y Kvinna 20 - 30 år 3 

6  X Kvinna 30 - 40 år 8 

7 X Kvinna 50 - 60 år 3 

8 X Kvinna 50 - 60 år 5 

9 X Kvinna 20 - 30 år 3 

 

 

5.1 “Principen för sitt eget underkuvande” 

Hur en anställd uppfattar graden av övervakning som finns på en arbetsplats kan komma att vara 

av vikt när det kommer till hur arbetsuppgifter utförs och med vilken intensitet. Denna 

uppfattning kom att uttrycka sig på olika sätt hos våra respondenter. En av våra respondenter 

beskrev chefernas grad av närvaro på följande sätt. 
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Ja dom finns ju alltid på telefon, men dom är ju i närheten… 

/ Respondent 3 

 

Detta citat uttrycker en vetskap om att cheferna alltid finns tillgängliga på telefon om behovet 

skulle uppstå att kontakta dem men också att de rent fysiskt alltid befinner sig i närheten. 

Uppfattningen som kan utläsas av detta är att den anställde verkar vara medveten om att chefen 

alltid är i närheten. Denna känsla manifesterade sig även hos andra respondenter och nedan 

beskriver en av dem en situation då en chef närmar sig i samband med att denne för ett samtal 

med en kollega. 

 

Alltså ibland kanske man står och pratar om nånting som inte handlar om 

jobbet och sen när man ser chefen komma så kanske man börjar avsluta 

samtalet./ Respondent 4 

 

Detta utdrag visar att respondenten modifierar sitt beteende vid blotta synen av att en chef är på 

väg till avdelningen. Respondenten antydde även att det inte spelade någon roll vilken chef som 

kom utan beteendet kom till uttryck oavsett vilket rang chefen hade. Denna känsla tenderade 

enligt materialet att leda till ett beteende dels där de anställda uppförde sig som att chefen var på 

plats hela tiden och dels som att chefen alltid kunde vara på ingång. En förstärkning av detta var 

även kundernas närvaro som betonades av respondenterna genom hela vårt material. Det gick att 

utläsa en tendens till att kunden framkallar samma slags modifiering av beteende som en chef 

skulle göra. Detta bidrog till att övervakningen var en ihållande känsla under arbetsdagen då 

chefen alltid var nära och både kunder samt någon chef kunde komma när som helst. En 

ytterligare förstärkning av känslan att vara övervakad finner vi hos en av våra respondenter som 

uttrycker nedan hur det går till när de anställda har sina raster. 

 

Vi har exempelvis någon som är rastansvarig som typ klockar oss när vi 

går på rast och såna grejer och vi har alltid någon chef som är över oss. 

/ Respondent 2 
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Här förklarar respondenten att det finns en ansvarig som tar tid när de anställda går på sina pauser 

under arbetsdagen. Respondenten uttrycker även en kännedom om att det alltid finns en högre 

chef på plats. Ur detta kan vi utläsa att det finns en viss kollegial övervakning som yttrar sig och 

att denna förstärks dagligen vid varje rasttillfälle. De anställda är och har även vetskap om att de 

är övervakade till och med under sina raster. 

 

Sammantaget ser vi genom dessa utdrag hur övervakning kan ske på olika sätt och genom olika 

aktörer. Foucault (2006) talar om att vetskapen om att övervakning kan förekomma kan bidra till 

en självövervakning, vilket vi kan se en tendens till i vårt datamaterial. Vi ser mönster på detta 

genom vetskapen om att cheferna både finns på telefon och att chansen finns att de rent fysiskt 

kan komma när som helst då de alltid befinner sig i närheten. Vi ser även detta genom att kunden 

framkallar samma slags beteende hos den anställde bara genom att finnas till. Förståelsen för 

denna övervakning uttrycks genom en modifiering av beteende där man arbetar som att chefer 

och kunder är närvarande hela tiden. Till detta läggs även den kollegiala övervakning som finns, 

där de anställda klockas under sin rast som inte tillhör arbetstid. Sammanför vi alla dessa delar 

kan vi utläsa att de anställda är övervakade av chefer, kunder och kollegor vilket tenderar att leda 

till en självövervakning som kommer till uttryck på så vis att den anställda känner sig bevakad 

under hela sin arbetsdag inklusive sin rast. Självövervakningens roll i 

identitetsstyrningsprocessen utgörs av det faktum att de anställda inte behöver övervakas utan 

som tidigare nämnts ingår i en maktrelation med sig själva och därmed även utför övervakningen. 

När känslan av övervakning internaliserats möjliggörs en självreglering och tillsammans med 

organisationsidentiteten som företaget förmedlar genom värdegrunderna blir en identitetsstyrning 

möjlig. I avsnittet som följer redogör vi för självregleringens funktion i denna process. 

 

5.2 Reglering av handling och beteende 

Genom etablerade rutiner och en schematiskt styrd arbetsdag uttryckte majoriteten av 

respondenterna att deras dagar tidsmässigt var uppdelade utifrån vad som behövde göras, hur 

lång tid kunden eller uppgiften skulle ta och de förväntningar som fanns på arbetsplatsen. Detta i 

kombination med självövervakningen som beskrivs i avsnittet ovan resulterade i ett reglerat 

beteende som följer just dessa uppsatta rutiner och scheman. En respondent uttrycker detta 

genom en beskrivning av hur varje arbetsdag börjar. 
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En vanlig dag /.../ börjar det med ett morgonmöte /…/ vi går igenom 

schemat för vilka som ska komma och så. /.../ Sen pratar vi lite om vad 

målen är, vad vi ska uppnå idag och lite allmänt bara om vem som ska 

göra vad och hur det kommer se ut för dagen och vad som förväntas. 

/ Respondent 4 

 

Respondenten förklarar hur varje dag startar på samma sätt genom ett morgonmöte där 

riktlinjerna för dagen sätts upp. Dessa morgonmöten genomförs enligt respondenten “varje dag, 

sju dagar i veckan” och utgör en etablerad rutin där cheferna informerar de anställda om dagens 

förutsättningar. Det framkom att medarbetarna närvarar vid mötet och ges instruktioner för att 

sedan följa dessa under dagen genom att utföra de arbetsuppgifter de är tilldelade. Detta sker i sin 

tur inte under konstant övervakning av en chef utan genom att medarbetarna reglerar sitt beteende 

och sina handlingar för att uppfylla de krav som ställs på dem i förhållande till givna tidsramar. 

Det förväntas med andra ord att medarbetarna utför sina uppgifter under eget ansvar, men i 

enlighet med arbetsschemat. En respondent förklarade vad detta kunde innebära genom att 

beskriva vad denne förväntas göra under sin arbetstid. 

 

På avdelning är jag mer en person som ska finnas där för kunden 

samtidigt som jag har vissa arbetsuppgifter som jag borde hinna /.../ det är 

ju oftast så rushigt, när det är mycket att göra liksom. Så då spelar det nog 

ingen roll, alla är tvungna att jobba hårt då./ Respondent 3 

 

Respondenten uttrycker här att det inte bara är arbetsuppgifterna som är uppsatta för dagen som 

ska hinnas med utan även kunden, vars behov ska tillfredsställas. Det som respondenten uttrycker 

här går i linje med vad de flesta respondenter verkar uppleva, vilket är en arbetslast som i 

förhållande till given tid ställer krav på ett produktivt handlande och beteende i deras arbete. 

Enligt respondenterna anpassas även arbetsuppgifterna till kundflödet vilket innebar ju färre 

kunder desto fler uppgifter förväntas utföras under dagen, vilket ska ske på eget initiativ och 

ansvar. De anställda verkar till synes uppfatta detta och uttrycker det genom att reglera sina 
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handlingar och sitt beteende för att möta dessa uppsatta förväntningar. Hur en dag är strukturerad 

beskriver en respondent genom att berätta om hur en arbetsdag kan se ut. 

 

Jag kommer dit och har kunder hela dan. Eller ja, fram till halv tio då 

kanske jag har tjugo minuters rast, sen kunder, sen en halvtimmes lunch, 

sen har jag kunder, sen tjugo minuters paus, sen kunder. Det är så dagarna 

ser ut./ Respondent 9 

 

Här förklarar respondenten att varje dag ser likadan ut, vilket innebär mottagande av kund efter 

kund hela dagen med avbrott för raster och lunch. Arbetsdagen följer en till synes vedertagen 

struktur som respondenten följaktligen rättar sig efter varje dag, utan direkt uppmaning från 

överordnade. De tidsramar som har upprättats och etablerats fungerar som direktiv för 

respondenten gällande vad som ska göras när och inom vilket tidsspann, samt när rast och lunch 

ska tas. Dessa direktiv skapar ordning på arbetsplatsen genom att medarbetarna gör som 

organisationen vill och i och med det fortgår arbetet rutinmässigt varje dag i enlighet med 

förutbestämd struktur. 

 

När vi sammanför detta kan man ur de mönster som presenteras ovan urskilja en kombination av 

maktmekanismer som tillsammans framkallar självreglerande beteende- och handlingsmönster 

som överenstämmer med det som inom organisationen anses vara önskvärt. Genom vad Foucault 

(2006) benämner en preciserad organisering av den fysiska kroppen och en vetskap om vad som 

ska göras när, skapas en ordning på arbetsplatsen. Medarbetarna som följer denna ordning utan 

kontinuerliga, direkta uppmaningar från överordnade bidrar som en produktiv del till 

verksamhetens fokus. Genom att binda organisationens medlemmar till tid och rum genom strikta 

tidsscheman, tydliga förväntningar och väletablerade rutiner skapas i symbios med 

övervakningen en självreglering av beteende och handlingar. Denna symbios leder till att den 

anställde gör det den ska, inom den tid det förväntas utföras. Kombineras sedan detta med 

organisationsidentiteten utför de anställda arbetsuppgifterna på det sätt organisationen via 

värdegrunderna förmedlat att de ska utföras och en identitetsstyrning blir möjlig. I kommande 

avsnitt kommer vi beskriva organisationsidentiteten och hur denna kom till uttryck i 

identitetsstyrningsprocessen. 
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5.3 Förmedlandet och förståelsen av en organisationsidentitet 
För att alla anställda ska “ro åt samma håll” och för att informera vad som för organisationen är 

centralt används personalmöten som ett forum där ledningen förmedlar och förstärker 

värdegrunderna. En respondent berättar hur just denna förmedling av värdegrunder går till inom 

organisationen. 

 

Man tar ju faktiskt upp dom hela tiden, tycker jag /.../ asså man försöker 

nog att man ska jobba utefter värdegrunden. Man vill gärna belysa det 

liksom på möten och såna saker tycker jag, att man försöker jobba efter 

Organisation X:s värdegrunder./ Respondent 7 

 

Här förklaras det att värdegrunderna tas upp hela tiden och att det är något man strävar att arbeta 

efter under sin arbetsdag. Respondenten påvisar även att man gärna vill belysa det på möten 

vilket vi tolkar som att det är från organisationens håll vilket innebär att det är organisationen 

som står för överföringen av dessa värdegrunder. Det framgår även att dessa kan förmedlas på 

olika sätt och en av respondenterna förklarar detta genom att ge exempel på olika scenarion där 

arbete med värdegrunderna sker. 

 

Ja när jag först började jobba så satt dom uppe på en av väggarna i 

avdelning, på väggen. /.../ men sen så får alla som börjar /.../ vara med i 

en workshop med värdegrunderna och sen tas de upp under 

utvecklingssamtal. Och så när vi har haft medarbetarundersökningar /.../ 

det brukar vara med frågor som handlar om värdegrunderna, typ vad vi 

tycker om dom, vad vi tycker är viktigt, hur vi kan använda dom i vårt 

arbete och så…/ Respondent 5 

 

Vi ser här olika sätt varpå organisationen arbetar med värdegrunderna och olika sätt att förmedla 

dessa. Det är både genom att ha dem synliga på en vägg där de anställda vistas till att ha med 

frågor om dem i medarbetarundersökningar. Värdegrunderna tenderar i och med detta verka som 

ett starkt verktyg för att förmedla organisationsidentiteten. De tas konstant upp under möten och 



32 
 

finns även i de anställdas omgivning för att de kontinuerligt ska bli påminda om vad som är 

viktigt för organisationen. När respondenterna sedan får frågan om att själva beskriva den 

organisation de arbetar inom till en person som de inte känner beskriver samtliga sin arbetsplats 

med stora ordalag. 

 

Organisation X är en av Sveriges bästa tandvårdskedjor /.../ vi försöker att 

ha ett modernt arbetssätt och konkurrerar med konkurrents namn som 

alltid varit störst./ Respondent 9 

 

Jag skulle kanske säga att det är ett stort företag som är jätteroligt att 

jobba på. Och som står för väldigt bra saker. Som har bra värderingar 

kring till exempel människosyn, miljö och så. Och att det varit mycket 

snack kring det och en del kommersiellt snack men att de står fast vid sina 

synsätt och är ärliga./ Respondent 5 

 

Organisationerna beskrivs bland annat av respondenterna som “bäst”, “konkurrenskraftig”, 

“modern”, “jätterolig” och som ett företag med “bra värderingar”. Alla ord besitter en tyngd åt 

det positiva hållet och underbyggs med egenskaper som är attraktiva för en arbetstagare. Detta 

förstärks även genom en respondent som till och med besvarar frågan “är det någonting mer du 

vill tillägga innan vi avslutar” med: 

 

Mjaa… kom till Organisation X *skratt./ Respondent 6 

 

Dessa mönster tyder på att en överföring av organisationsidentiteten genom värdegrunderna görs 

av organisationerna mycket och ofta. De hittar nya sätt att förmedla den gemensamma bild de vill 

att de anställda ska ha av vad organisationen står för. Detta har gjorts så pass bra enligt vår 

tolkning av datamaterialet att de anställda gör reklam för organisationen de tillhör för locka till 

sig fler medlemmar. Det kan vara i hur de beskriver organisationen för en potentiell kund ända 

till ren reklam som “kom till oss”. 
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Ett annat mönster vi kunde utläsa är en så kallad “vi och dom”- känsla hos respondenterna som 

kom till uttryck genom att de pratade mer allmänt om sitt arbete och sällan gick in på detaljer 

med personer utanför organisationen. Vi utläser av vad respondenterna säger att de pratade om 

olika saker med vänner och bekanta utanför organisationen och ett exempel på hur man motiverar 

denna skillnad uttrycker en respondent. 

 

De ligger ju på en helt annan nivå när man pratar med de som förstår /.../ 

som vet vad jag pratar om än om jag pratar med nån som aldrig nånsin 

arbetat med det jag gör överhuvudtaget /.../ Sen, i och med att man är 

inom samma företag och samma kollegor eller ledning eller olika saker så 

att det blir annorlunda, det blir olika./ Respondent 6 

 

Som beskrivet ovan sätts en gräns mellan människor inom organisationen och utanför på grund 

av att de inte tillhör organisationen och därav inte vet eller förstår vad som pågår inom 

organisationen. Detta exemplifierar en korrekt förståelse av organisationsidentiteten genom att 

visa ett enat och kontinuerligt sätt att uppträda utåt. Respondenterna tenderar att hålla en 

professionell stil, som innebär att de inte gärna går in på kritiska tankar eller synpunkter om 

organisationen, gentemot sina vänner och bekanta som inte jobbar inom organisationen. En 

ytterligare anledning till varför detta inte sker förklaras med att personer utanför organisationen 

inte behöver veta vad som försiggår inom organisationen.  

 

Det i särklass starkaste mönster som återfanns i vårt datamaterial var förståelsen och 

uppfattningen om att kunden är i fokus. Detta kundfokus förmedlas subtilt genom 

värdegrunderna men speglas i allt som görs under arbetsdagen. Oavsett organisationstillhörighet 

och yrkesroll uttryckte majoriteten av respondenterna att kunden utgör första prioritet som en 

central aktör i deras verksamhet. Att alltid vara tillmötesgående och skapa en harmoni i mötet 

med denna representerar enligt de flesta en av de viktigaste arbetsuppgifter och präglar deras 

beteende och handlingar. En respondent förklarade detta genom att gå igenom hur bemötandet 

kan se ut. 
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Man lyssnar på de man är både lite psykolog och ehh guidare kanske man 

kan säga. Och alltid bemöta de med ett glatt leende, att de ska känna sig 

trygga när de kommer och känna sig unika när de går. Det e att vi e där 

just för den personen varje gång./ Respondent 6  

 

Här uttrycks ett bemötande som innebär att kunden ska känna sig speciell och att man gör det 

som krävs för att uppnå detta. I överlag uttryckte respondenterna detta kundfokus som centralt i 

det mesta och en respondent förklarade hur organisationen till och med gick steget längre för 

kunden och ändrade arbetsgrupper så att dessa skulle fungera så bra som möjligt ur kundens 

perspektiv. 

 

De som inte kan jobba tillsammans ska absolut inte jobba ihop, det är 

viktigt med sammansättningen där /.../ så man låter inte folk som inte 

kommer överens jobba tillsammans, det är för kunden, då känner de sig 

inte harmoniska./ Respondent 7 

 

Respondenten berättar att de som inte kommer överens av någon anledning inte får arbeta ihop då 

detta kan gå ut över kunden. Detta mönster angående kundfokuset framgår som sagts tidigare 

tydligt och genomsyrar det organisationen önskar förmedla vilket respondenterna förstår och 

handlar efter. Detta anses vara organisationernas centrala karaktär och i och med det en stor del 

av organisationsidentiteten.  

 

Sammanfattningsvis ser vi i vårt material mönster där värdegrunderna används som verktyg för 

att förmedla den önskade organisationsidentiteten. Det är av vikt för organisationen att kunna ha 

ett eller flera forum där denna lyfts fram och gör sig påmind. Möten, workshops, 

medarbetarenkäter och tavlor med värdegrunderna utgör viktiga förmedlingstillfällen för 

organisationen att göra detta. När de anställda sedan förstår och accepterar 

organisationsidentiteten förmedlar de denna vidare i sina egna ordalag till andra människor som 

inte tillhör organisationen. Alvesson & Björkman (1992) talar om den centrala kärnan i 

organisationsidentiteten som enligt vår tolkning i detta faller rör sig om kundfokus vilket 

reflekteras i alla beslut som fattas och är någonting som samtliga respondenter styrker i sina 
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uttalanden. Att förmedla organisationsidentiteten och kunna föra den vidare utanför 

organisationen och att ha identifierat organisationens centrala kärna tenderar leda till en 

framgångsrik organisationsidentitet (Alvesson & Björkman, 1992) hos de anställda. Alla dessa 

steg samverkar och bidrar till de anställdas förståelse för hur de ska handla och bete sig för att 

vara i linje med organisationsidentiteten. Detta underbyggs sedan av det Alvesson & Björkman 

(1992) säger angående en gemenskap och samhörighet som den uttryckta “vi och de” känslan 

innebär. Organisationsidentiteten spelar en avgörande roll i identitetsstyrningsprocessen och 

denna förmedlas via värdegrunder. Det är genom dessa värdegrunder organisationen kan 

förmedla vad som förväntas av en anställd som arbetar inom denna. Självövervakningen och 

självregleringen bidrar till att den anställde utför det de är förväntade att göra av egen maskin och 

utan direkt övervakning. Men för att detta inte enbart ska bli ett tomt agerande behöver de 

anställda även veta vad det är de ska utföra, på vilket sätt det ska utföras och hur de ska tänka. 

Det är detta som genom värdegrunderna ska vägleda de anställda att utföra uppgifter i enlighet 

med organisationsidentiteten och ger de anställda mening och mål. Värdegrunderna är även 

viktiga komponenter då de skiljer sig från organisation till organisation och därmed utgör en stor 

del av deras varumärke. I nästa avsnitt sammanförs hela processen i vad som kan leda till en 

identitetsstyrning. 

 

5.4 Förståelsens uttryck och acceptans hos de anställda 

Under vår analys av datamaterialet kristalliserade sig ett mönster som innebar att alla de delar vi 

tidigare tagit upp i detta kapitel slutligen, om accepterade, leder till en identitetsstyrning. 

Schematiskt skulle denna kedja se ut enligt följande: 

 

För att detta ska vara framgångsrikt krävs det dock av organisationen att varje del sammanfogas. 

Det innebär att en självövervakning behöver ske där individen internaliserat känslan av 

övervakning till den grad att konstant övervakning inte krävs. Det innebär att individen utövar 

Själv-
övervakning 

Själv- 
reglering 

Organisations- 
identitet 

Identitets-
styrning 
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självreglering i de delar organisationen strukturerat upp innehållande arbetstider, schematiskt 

upplägg av dagen och fullföljandet av arbetsuppgifter under denna tid. Det innebär även att 

individen förstår, accepterar och införlivar den förmedlade organisationsidentiteten. När och om 

alla dessa delar uppfylls möjliggörs en framgångsrik identitetsstyrning vilket kan producera en 

hängiven anställd som handlar och tänker som organisationen vill. I vårt material har vi bland 

respondenterna kunnat utläsa mönster där alla dessa delar varit uppfyllda vilket till synes lett till 

en framgångsrik identitetsstyrning. Detta påvisas enligt vår tolkning genom att den anställda gör 

saker som inte är förväntade av denne i och utanför arbetsplatsen. Det är till exempel förväntat att 

en anställd ska bemöta en kund väl och göra det lilla extra under arbetstid men en majoritet av 

respondenterna tänkte även på detta under deras fritid. 

 

Ja att man bemöter även på ett trevligt sätt även utanför arbetsplatsen. 

Svara så trevligt som möjligt, så det inger förtroende även när kunden 

kommer tillbaka, så att svarar gör jag alltid så gott jag kan, men kanske 

inte alltid så ingående./ Respondent 8 

 

Här ser vi att respondenten har med sig ett kundfokus även utanför arbetsplatsen och arbetstid. 

Respondenten tänkte också på hur denne kommer känna när den återkommer som kund nästa 

gång. Detta är ett uttryck för den centrala kärnan i organisationsidentiteten, kundfokuset som 

förmedlas genom värdegrunderna. Organisationsidentiteten har införlivats och uttrycker sig i en 

självövervakning och en självreglering i och med det sätt de bemöter kunden på under sin fritid. 

Fokuset på kunden är så pass att respondenten till och med besvarar frågor i den mån denne kan. 

Detta tyder på en framgångsrik identitetstyrning där medarbetaren identifierar sig med 

organisationen till den grad att den vill representera organisationen på bästa sätt oavsett 

sammanhang. Vidare förklarar en annan respondent hur det kan se ut vid förseningar. 

 

Respondent 9: När det uppstått någon situation på jobbet där det blivit 

förseningar, ja då får man väl nalla lite på rasten och lunchen. Ja det gör 

jag. 

Intervjuare: Är det vedertaget? 

Respondent 9: Ja det är det... Så är det bara. 
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Här berättar respondenten att om det skulle bli förseningar tas tid från rast eller lunch för att 

kunden ska få den service som förväntas. Det är både en förväntan från kunden om att få den 

service och tjänst denne önskar men också från organisationens håll att kunden ska vara nöjd. 

Den anställde tar då utan att reflektera tid från sin lunch vilket utgör en begränsad del av dagen 

och rent krasst ligger utanför arbetstid. Det finns ingen möjlighet att förskjuta lunchen utan den 

ligger mellan de angivna tiderna vilket innebär att de som gör detta i vissa fall missar sin 

lunchrast. Identitetsstyrningen är framgångsrik och uttrycker sig genom att de accepterar den 

vedertagna aspekten avseende hantering av förseningar. Det mest markanta exemplet vi kunde 

utläsa av framgångsrik identitetsstyrning uttryckte en respondent när denna identifierade sig, som  

X-ifierad. 

 

Jag är X-ifierad brukar jag säga /.../ i och med att man har jobbat inom 

Organisation X så pass länge så att säga så har man ju fått Organisation X 

i ryggraden. Hur man ska tänka, hur man ska agera, vad som är viktigt, 

vad man ska tänka på och så vidare ja, att det har satt sig i ryggraden. 

/ Respondent 6 

 

Respondenten talar om att denne har organisationen “i ryggraden” och säger sig till och med veta 

vad man ska göra, hur man ska tänka och på vilket sätt man ska agera. Här kan vi se en 

respondent som förstår och accepterar alla steg i identitetsstyrningsprocessen vi talat om i detta 

kapitel och använder nu organisationen i hur denne beskriver sig själv, som “X-ifierad”. Detta 

demonstrerar en fullständigt identitetsstyrd anställd vars organisationsidentitet är förankrad i 

personen som styr hur denne tänker och agerar.  

 

Om det brister i någon del av kedjan gällande självövervakning, självreglering eller 

organisationsidentiteten antingen från organisationens sida vilket skulle innefatta förmedlingen 

av dessa eller genom att den anställda inte tar till sig någon del verkar det leda till en misslyckad 

identitetsstyrning. Vi fann även exempel på detta i vårt material där respondenten talar om 

arbetssättet inom organisationen. 
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Det är vanlig praxis inom branschen tycker jag, det är inget nytt för 

Organisation X tycker inte jag. Det är ingenting som de kan slå sig för 

bröstet och säga wow! liksom så./ Respondent 7 

 

Här förklarar respondenten att det är så här det går till och inte unikt för organisationen utan 

snarare allmänt känt inom branschen. Tonen respondenten använde under uttalandet samt 

skepticismen i citatet antyder att denna respondent inte accepterat organisationsidentiteten och 

talar om organisationens värdegrunder och arbetssätt som inte unikt utan praxis. Ett ytterligare 

exempel uppdagades när en respondent berättade om sitt sätt att arbeta. 

 

Respondent 1: Om jag tänker på de värdegrunderna medan jag arbetar att 

“ja det här ska jag visst, det här är vad Organisation Y tycker” och då ska 

jag försöka göra nånting som återspeglar det? 

Intervjuare: Ah, lite om dom finns där i bakhuvudet på något sätt /.../ när 

du bemöter kunder, medarbetare eller gör något som är relaterat till dina 

arbetsuppgifter. 

Respondent 1: Nej! (bestämd ton) *skratt. 

 

Respondenten förklarar att denne är medveten om värdegrunderna och att det är ett sätt 

organisationen önskar att man arbetar enligt men väljer att inte anpassa sig efter dessa. Det 

framkom även under intervjun att respondenten tydligt förstår innebörden av värdegrunderna men 

även här väljer att inte ta till sig dem. Vidare förstår även respondenten hur dessa rent praktiskt 

var tänkta att användas i det dagliga arbetet men väljer också här att inte arbeta enligt dem. 

Respondenten utför sitt arbete och kommer på utsatt tid vilket kan utläsas som en viss 

självreglering och självövervakning men inte som en fullständig identitetsstyrning då denne inte 

accepterar organisationsidentiteten. Återigen kunde en skepticism gentemot 

organisationsidentiteten utläsas av ordval och tonfall i de delar som under intervjun handlade om 

dessa delar. Trots full vetskap om hur organisationen vill att respondenten ska bete sig, beter sig 

denna inte enligt dessa förväntningar. 
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Sammantaget kan vi se att identitetsstyrningprocessen kan ta olika riktningar. En individ vars 

organisationsidentitet är förankrad i personen använder sig av självövervakning och 

självreglering och är därmed framgångsrikt identitetsstyrd av företaget. Detta kommer till uttryck 

genom att de anställda representerar organisationen oavsett sammanhang, införlivar vedertagna 

aspekter och benämner organisationen som en del av sig själva. De citat som prestenterats ovan 

framlägger belägg för en variation gällande identitetsstyrning där även en misslyckad process 

uppdagats. Vårt material har då kunnat påvisa att vissa individer inte har blivit “X-ifierade” vilket 

tyder på att alla inte styrs på samma sätt. Detta gav sig i uttryck genom att de anställda trots en 

förståelse av värdegrunderna antingen inte ansåg dem vara unika för organisationen eller valde att 

inte acceptera och införliva dem.  

 

6. Avslutande diskussion 

Detta avslutande kapitel syftar till att presentera en diskussion av studiens resultat. Inledningsvis 

summeras detta resultat i anknytning till studiens syfte samt frågeställning vilket följs upp av en 

diskussion om detta i relation till tidigare forskning. Därefter presenteras en avslutande reflektion 

kring studiens resultat utifrån våra metodologiska och teoretiska val samt studiens begränsningar. 

Avslutningsvis redogör vi för vilka slutsatser som kan dras av studien och vilken betydelse och 

vilka implikationer dessa kan ha för vidare forskning. 

 

6.1 Summering av resultat 

Vår avsikt med denna studie har varit att undersöka hur de anställda inom två organisationer 

förstår och styrs av de värdegrunder som är upprättade av respektive organisation och utgör 

verktyg för att kommunicera dess organisationsidentitet. För att besvara vår frågeställning har vi 

sett till hur de anställda förstår och accepterar värdegrunderna och hur detta kan leda till ett 

införlivande av organisationsidentiteten. Vidare har vi sett till hur detta införlivande uttrycker sig 

i samspel med reglering av handling och beteende och huruvida detta leder till en 

identitetsstyrning. I vår analys av resultatet kom vi fram till att de anställda upplever en känsla av 

konstant övervakning som utförs av tre aktörer vilka är chefer, kollegor och kunder. Denna 

uttryckte sig genom chefernas konstanta tillgänglighet och fysiska närhet, kollegornas tidtagning 

av raster samt kundernas förväntningar och ständiga närvaro. Denna övervakning internaliserades 

av de anställda till den grad att den ledde till en självövervakning, vilken uttryckte sig genom en 
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modifiering av handling utan direkt övervakning från dessa tre aktörer. Vidare kunde en tydlig 

struktur på det dagliga arbetet urskiljas, vilket förmedlades både genom muntliga direktiv och en 

schematisk indelning av dagen till de anställda. I och med en förståelse och godtagande av 

strukturen bland de anställda, följs denna under eget ansvar och de anställda anpassar sitt 

beteende genom en självreglering. Gällande värdegrunderna fungerar dessa som verktyg för att 

kommunicera en gemensam organisationsidentitet, och förmedlingen och överföringen av dessa 

står organisationen för. Hur dessa sen uppfattas och accepteras av medarbetarna är avgörande för 

om och hur, de tar till sig organisationsidentiteten och införlivar den. Vi har funnit ett mönster 

gällande en identitetsstyrningsprocess vilket påvisar en symbios mellan självövervakning, 

självreglering och organisationsidentitet där alla dessa aspekter kan bidra till en viss styrning av 

de anställda. En framgångsrik identitetsstyrning är möjlig om den anställde förstår och accepterar 

organisationsidentiteten, modifierar sitt beteende utan övervakning och reglerar sina handlingar 

till att stämma överens med kraven som ställts upp. Studiens resultat visar att för att nå en 

framgångsrik identitetsstyrning krävs en acceptans och förståelse av värdegrunderna hos den 

anställde vilket i sin tur leder till ett aktivt införlivande av organisationsidentiteten. Detta innebär 

att modifieringar av handlingar och beteenden skapas genom självövervakning och självreglering 

för att de ska ligga i linje med denna. På detta sätt fungerar värdegrundsarbete som en resurs som 

stärker ett företags varumärke samtidigt som det påverkar individen på ett högst personligt plan. 

 

6.2 Resultatets relation till tidigare forskning 

Denna studies resultat tyder med utgångspunkt i de teoretiska begreppen självövervakning, 

självreglering och organisationsidentitet, på att en framgångsrik identitetsstyrning inom 

organisationer tenderar att vara beroende av förståelse, acceptans samt reglerat beteende och 

handling bland medarbetarna. Genom en djupgående, kvalitativ metod har vi med organisatoriska 

värdegrunder i fokus undersökt det omstridda fenomenet identitetsstyrning vilket har resulterat i 

både belägg för och komplement till tidigare forskning i ämnet. Börjar vi med det resonemang 

Philipson (2011, 2004) för kring vad som inom organisationer styr individers handlingar och 

beteende samt vikten av en enhetlig förståelse av värdegrunderna, stämmer detta väl överens med 

vår studies resultat. I enlighet med vad författaren skriver handlar och beter sig medarbetarna 

utifrån sin förståelse och enbart när individerna förstår värdegrunderna kan de ha en effekt på 

deras handlingar. Detta underbyggs av en stor andel forskare insatta i ämnet (se Bang, 1999; 
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Alvesson, 2014; Alvesson & Wilmott, 2002; Philipson 2004) som menar att en lyckad styrning 

av identiteter förutsätter en överensstämmande förståelse. Lägger vi ihop dessa tidigare studier 

och ser till vad vi sett för mönster i vårt resultat kunde vi till exempel se detta i den tonvikt som 

respondenterna la på att bemöta kunden väl. Att bemöta kunden väl ansågs vara organisationens 

centrala kärna vilken också medarbetarna förstod och accepterade. Denna centrering kring 

kundfokus förstod medarbetarna vilket även uttryckte sig i deras handlingar. I vår studie framgick 

det även tydligt att värdegrunderna måste accepteras av medarbetarna för att dessa till fullo skulle 

reglera sitt beteende och sina handlingar i linje med dem. Ett medarbetarsamtycke till 

värdegrunderna är med andra ord en av de nödvändiga delarna för att uppnå ett önskvärt beteende 

inom organisationen. Allt detta tyder på att en förståelse, acceptans och samtycke till 

värdegrunderna, som kommunicerar det som anses vara önskvärt inom organisationen, kan 

reglera medarbetarnas beteende så att det passar in i organisationsidentiteten. 

 

Aurell (2001) och Ashforth och Mael (1989) hävdar att det är först när organisationsidentiteten 

blir personligt införlivad som en fullständig identitetsstyrning ägt rum vilket inte enbart reglerar 

medarbetarnas beteende under arbetstid, utan även på deras fritid. Värdegrunderna beskrivs som 

ett ramverk ämnat att styra medarbetarnas beteende i deras yrke, men det ligger en svårighet i att 

kunna underbygga att dessa på egen hand kan bidra till en fullständig identitetsstyrning av de 

anställdas individuella identitet. Huruvida detta ramverk fungerar som styrning kan ifrågasättas i 

och med denna svårighet kring att kontrollera huruvida individer reglerar sitt beteende på grund 

av dessa ramar eller inte. Anledningen till att de beter sig i linje med dessa kan i vissa fall 

argumenteras vara för att det redan innan “styrningen” fanns en överensstämmelse mellan de 

individuella och de organisatoriska värdegrunderna. Om ramverket enbart återger det som 

individerna redan sen innan värderar som önskvärt beteende, blir de då identitetsstyrda? Svaret på 

den frågan anser vi vara negativt då acceptansen och förståelsen av värdegrunderna och 

organisationsidentiteten kan uppmärksammas, men i detta fall behöver detta inte innebära en 

identitetsstyrning. 

 

För en lyckad identitetsstyrning framgick det av vårt resultat att ett samspel och en interaktion 

mellan denna organisationsidentitet, självövervakning och självreglering krävs för ett 

framgångsrikt utfall. Dock är vi medvetna om att en stark organisationsidentitet på egen hand kan 
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bidra till en enhetlig gruppdynamik som bidrar till god sammanhållning och stark känsla av 

tillhörighet vilket bland andra Philipson (2004, 2011), Bang (1999) och Ashforth & Mael (1989) 

lyfter som dennas främsta fördelar. Vårt resultat gav även en annan aspekt på detta genom 

exempel på att denna gruppdynamik och tillhörighet kunde användas för en kollegial 

övervakning. Denna kom till uttryck i att det fanns en rastansvarig som klockade sina kollegor 

under deras pauser och i och med detta även bidrog till ihärdig känsla av övervakning. 

Medarbetarna tenderade även att anpassa sitt beteende i och med ett underkastande av den 

övervakning aktörer som chefer, kollegor och kunder utförde. De reglerar med andra ord sina 

handlingar och sitt beteende för att möta förväntningar från dessa aktörer i sin omgivning. Dessa 

förväntningar var vidare, i många fall, tydligt relaterade till just organisationsidentiteten som 

kommunicerades genom värdegrunderna som verktyg. Annars hade inte kunden kunnat framkalla 

en direkt reglering av beteende då dessa skulle vara vem som helst och ingen av betydelse för 

medarbetarna. 

 

Enligt Nair (2010) påverkar graden av identifiering med organisationen i vilken utsträckning 

identitetsstyrning kan användas som ett kontrollverktyg för att reglera beteenden. Detta går i linje 

med den del av vårt resultat som rör hur medarbetaren identifierar sig med (accepterar) 

organisationsidentiteten. Dock kompletterar vår studie med aspekten av en internalisering av 

övervakning och en reglering av beteende utifrån acceptansen av organisationsidentiteten. Vi 

kunde i vissa fall se exempel på en väldigt lyckad identitetsstyrning där respondenten uttryckte 

alla dessa delar och i vissa fall skedde till och med en så hög grad av identifiering med 

organisationen att en “X-ifiering” ägt rum. Detta underbyggdes även av att kundbemötandet från 

medarbetarna sida förblev oförändrat oavsett om kunden befann sig på eller utanför arbetsplatsen. 

Värt att lyfta fram är att vi även såg exempel på en förståelse och acceptans av 

organisationsidentiteten samt en underkastelse av de auktoritära instanser som fanns men blandat 

med detta ett motstånd att till fullo identifiera sig med organisationen till den grad att det 

reglerade beteendet på fritiden. I andra exempel såg vi en tendens till tydlig förståelse av 

värdegrunderna och organisationsidentiteten, men ett starkt avståndstagande från att låta denna 

direkt reglera handlings- och beteendemönster. Dessa exemplifierar enligt vår studie den del där 

medarbetarna valt att å ena sidan inte acceptera en reglering av beteende och å andra sidan inte 
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accepterat organisationsidentiteten vilket vi anser tendera att leda till en misslyckad 

identitetsstyrning. 

 

6.3 Resultatets relation till teoretiska val 

Vår teoretiska utgångspunkt har under processens gång fyllt en vägledande och viktig roll och har 

lett oss fram till intressanta insikter. Genom att kombinera och låta de olika teoretiska begreppen 

komplettera varandra kunde vi utifrån studiens syfte finna stöd, utveckla och resonera kring de 

mönster vi fann i vårt material. Detta ramverk har inspirerat oss genom hela processen och det är 

utifrån detta vi guidats genom kodning, analys och slutligen genom om att kunna dra en slutsats 

kring studiens empiri. Ett kritiskt öga skulle kunna hävda att Övervakning och straff skriven år 

1975 av Michel Foucault är en aning omodern och svår att applicera i ett modernt sammanhang. 

Onekligen har utvecklingen gått framåt med stormsteg sedan boken författades och 

övervakningssamhället har utvecklat ett modernare förfarande. Vi anser dock att de 

maktmekanismer som han beskriver fortfarande är fullt synliga inom olika samhällsinstitutioner 

och organisationer i vår tid och därmed av högsta relevans för vår studie. Detta underbyggs av det 

faktum att denna teori på ett så bra sätt gick att integrera med Alvesson och Björkmans (1992) 

teori kring organisationsidentitet och hur dessa kompletterade varandra på ett till synes naturligt 

och kanske till och med självklart sätt. De maktmekanismer Foucault (2015) beskriver som ett 

framväxande fenomen i och med fängelsets utveckling är lika närvarande, om inte ännu mer 

närvarande, inom institutioner idag och påverkar oss kanske mer än vad vi tror. En komisk insikt 

låg i att vi såg fler likheter än vi kunnat tänka oss gällande fångarna på Panopticon och hur vår 

tids struktur av arbetslivet ser ut.  

 

I vår reflektion kring eventuella begränsningar med vårt val av teoretiskt ramverk gick vi delvis 

in med kritiska ögon gentemot valet vi gjort men också med en nyfikenhet gällande andra 

perspektiv som skulle kunna komplettera denna studie. En intressant aspekt vi blev varse om var 

vad en genusvetenskaplig teori hade kunnat framhäva i vårt material. Man hade med en sådan 

kunnat se till hur vår process angående framgångsrik identitetsstyrning ser ut ur ett 

genusperspektiv. Man hade då kunnat se till om det uttrycker sig några skillnader mellan män och 

kvinnor i denna process samt om det finns någon skillnad i hur män och kvinnor uppfattar och 

förstår värdegrunderna. Detta i och med att kön som faktor i de flesta fall utgör en stor del av en 
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individs identitet. En annan aspekt är att se till rationaliseringsprocessen som sker i samhället 

vilken är högst aktuell i dagsläget då fler och fler organisationer ser till detta. Att då se till en 

teori som McDonalisering (Ritzer, 2015) skulle kunna bidra med en ny synvinkel på vårt material 

när det kommer till arbetet med värdegrunder. Den skulle då tillföra om det uttrycker sig några 

skillnader när det kommer till hur arbetet med värdegrunder ser ut om organisationen tillämpar en 

hög grad av rationalisering i sin dagliga verksamhet. 

 

6.4 Resultatets relation till metodologiska val 
I vårt metodkapitel lyftes fördelarna såväl som nackdelarna fram gällande vårt val av 

metodologisk ansats. Nu efter studiens genomförande kan ytterligare aspekter lyftas fram 

relaterade till urvalet och det resultat vi fått fram. Det faktum att vi som forskare själva är eller 

har varit medarbetare inom Organisation X och Y, anser vi till viss del kan ha kunnat påverka 

vårt resultat. Detta på grund av faktorer kopplade till dels inverkan av att intervjua någon man 

känner sedan tidigare, och dels till att vi själva kan betraktas som medlemmar av organisationen i 

sig. En nackdel gällande det ovannämnda är att vi som forskare fått en unik insyn vilket gör 

replikering av studien svår för någon som skulle vilja göra detta. En annan nackdel relaterat till 

detta kan vara att de är medvetna om en eventuell förförståelse hos oss forskare som kan resultera 

i att de inte förklarar saker och ting lika ingående, vilket en kvalitativ intervju ofta kräver. Att 

trycka på frivilligheten i deras deltagande var extra viktigt för oss då respondenterna även kan ha 

känt ett visst tvång till att delta i och med vänskapsrelationen. På grund av denna 

vänskapsrelation var det också av vikt att inte sätta press gällande känsliga frågor. Trots att vi inte 

kan uttala oss helt och hållet om hur respondenterna upplevde deltagandet, så lämnades vi med 

känslan att de kände sig trygga i att uttrycka precis vad de kände och i vissa fall uttryckte de till 

och med att det var roligt och stimulerande att få dela med sig av deras upplevelser. Vi anser att 

det faktum att de kände till vilka vi var och var medvetna om vår förståelse för organisationens 

verksamhet, i det stora hela resulterade ett djupare och intressantare datamaterial. I och med att 

vår förkunskap kring organisationernas karaktärer uppfattade vi en lätthet och en ärlighet hos 

respondenterna att fritt tala och djupdyka in i de olika ämnena. Vi har under vår studie enbart 

noterat men inte tagit hänsyn till faktorer som ålder, kön, familjeförhållanden och geografisk 

spridning. Detta i och med vår begränsning av tid och resurser, vilket vi inser även betyder att vi 

inte kan dra några slutsatser kring effekterna av dessa. I och med att förhållanden gällande 
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medarbetarnas övriga liv kan utgöra viktiga faktorer när det kommer till deras identiteter kan 

dock effekten vara intressant, mer om det i avsnittet som följer. 

 

6.5 Avslutande reflektion och vidare forskning 

Värdegrundsarbete inom organisationer utgör i dagens ständigt föränderliga och globala samhälle 

ett i många fall självklart verktyg för att stärka företagets varumärke och för att skapa en 

gemensam organisationsidentitet. Genom att representera riktlinjer för beteende i en 

organisationskontext anses värdegrunder vara av stor vikt, och hur medarbetarna förstår och 

uppfattar dessa kan vara avgörande. Denna studie har syftat till att undersöka hur värdegrunderna 

inom två olika organisationer i förhållande till begreppen självövervakning, självreglering och 

organisationsidentitet kan användas för identitetsstyrning. Utifrån en unik kombination av 

teoretiska ramverk har vi belyst detta genom att se till hur beteenden och handlingar utifrån de 

anställdas förståelse av värdegrunderna uttrycker sig, samt huruvida denna förståelse bidrar till en 

identitetsstyrning. Vårt resultat visar att för att nå en framgångsrik identitetsstyrning krävs en 

acceptans och förståelse av värdegrunderna hos den anställde vilket i sin tur leder till ett aktivt 

införlivande av organisationsidentiteten. Denna införlivning innebär en modifiering av handling 

och beteende genom självövervakning och självreglering för att de ska ligga i linje med denna. 

Vår analys har inte endast genomförts med hänsyn till hur denna införlivning uttrycker sig i de 

anställdas beteende under arbetstid, utan även i hur de beter sig på fritiden. Detta då vi anser att 

hur de beter sig utanför arbetstid, där inte samma förväntningar råder, på ett klarare sätt indikerar 

om en framgångsrik identitetsstyrning ägt rum. Genom de intervjuer vi genomförde framkom det 

att respondenterna anpassar sitt beteende och sina handlingar i och med en internaliserad 

övervakning, i linje med det som värdegrunderna och den gemensamma organisationsidentiteten 

uttrycker som önskvärt. På så sätt bidrar vi med en ny infallsvinkel på hur en framgångsrik 

identitetsstyrning görs möjlig genom en symbios av självövervakning, självreglering och 

organisationsidentitet. 

 

Vi kan med vår studie visa på hur olika faktorer kan samspela och bidra till en framgångsrik 

identitetsstyrning, men vi kan inte uttala oss kring hur värdegrunderna direkt leder till ett önskat 

beteende eller utfall inom organisationen. Vid studier av just värdegrundsarbete relaterade till 

faktorer som organisationskultur, identitet och förväntningar, är det svårt att undkomma den 
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“hönan-och-ägget” problematik vi tidigare nämnt. Denna problematik är relaterad till huruvida 

medarbetaren styrs in i organisationsidentiteten eller blir en produkt av denna i och med en 

identitetstyrning. Det är här vi anser att en stor del av den tidigare forskningen som gjorts kan 

kritiseras, men som vi även anser vidare forskning förslagsvis kan försöka tackla. Vid vidare 

forskning anser vi att det även skulle vara intressant att undersöka den sammanslagna slagkraft 

självövervakning, självreglering och en stark organisationsidentitet kan tänkas innebära för 

verksamheten avseende exempelvis dess effektivitet och resultat.  

 

I och med nutida diskussioner kring rubbade balanser mellan arbetsliv och övrigt liv, kan det vara 

av intresse att titta närmare på hur identitetsstyrning inom organisationer kan påverka individers 

hälsa och känsloliv. Individer som i stor utsträckning identifierar sig med sin organisation 

tenderar, som argumenterat av tidigare forskning, låta arbetet konkurrera med fritiden. Med en 

arbetsmarknad som karakteriseras av ett högt tempo och en hög konkurrens, kräver 

organisationer ofta ett hängivet och ambitiöst beteende bland sina anställda, vilket kan 

argumenteras vara något av ett väletablerat fenomen. Värdegrunden kan här argumenteras som 

central och dess verkan på aktörer anser vi till synes vara intressant. Som ett av 

organisationsidentitetens viktigaste kommunikationsverktyg lockar den till sig den produktiva 

arbetskraften organisation behöver, den formar ett önskvärt beteende inom företaget och den kan 

bidra till ett gott rykte på marknaden. Hur alla dessa faktorer förhåller sig till och påverkar 

varandra, och den roll en framgångsrik identitetsstyrning kan spela i allt detta, representerar 

intressanta områden för vidare forskning. 

 

En organisations medarbetare utgör dess största resurs och en gemensam identitet och uppsatta 

riktlinjer för önskat beteende kan vara nyckeln till framgång. Oavsett vart man hamnar i frågan 

om ”hönan och ägget” kvarstår att medarbetarnas förståelse, beteende, handling och acceptans är 

avgörande för hur man införlivar en organisationsidentitet. Vad som sedan definierar en individs 

identitet kan vara aningen diffust, komplext och beroende på sammanhang. Den karriär, det yrke 

och det företag du väljer utgör uppenbarligen en viktig faktor som i stor utsträckning påverkar 

vem du anser dig vara. Detta underbyggs av det faktum att vi från barnsben får lära oss att vårt 

framtida yrke och vad vi kommer “bli” likställs, vilket påvisar den stora roll detta yrke spelar när 

det kommer till vår kommande identitet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Intervjutema Exempel på Intervjufrågor 

Bakgrund 
Hur länge har du arbetat på "företagsnamn"?  
 
Vad är du anställd som?  
 
Om du träffade mig på stan, och jag inte visste något om din arbetsplats, hur 
skulle du beskriva "företagsnamn"? 
 
Hur trivs du, varför? 

Värdegrunder 
Känner du till "företagsnamn"s värdegrunder? 
 
Om ja: 
        Hur länge har du vetat om dem?  
        Vilka är de? 
 
Om nej:  
        Ger information om dem. 
 
Vilka av dessa känner du igen? Från vilket sammanhang? 
 
Värdegrunder Organisation:    
1. Värdegrund  
2. Värdegrund 
3. Värdegrund 
4. etc. 

Berätta vad (värdegrund 1, 2, 3) innebär för dig? 
Är det någon värdegrund som ligger dig extra nära?  

Arbete 
Berätta om en dag på jobbet? 
 
Vad är viktigt för dig när du utför ditt arbete? 
 
När du tänker på värdegrunderna, är det någon av dem som påverkar hur du 
praktiskt utför ditt arbete i praktiken under en arbetsdag? 
 
Hur använder du dig av dessa i din arbetsdag? 
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1. Hur används "värdegrund 1"  i praktiken?  
2. Hur används  "värdegrund 2" i praktiken? Etc. 
 
Hur skiljer sig  "företagsnamn" från tidigare arbetsplatser? 
 
Hur arbetar "företagsnamn"  med värdegrunderna? 
        Följdfrågor: Kontrolleras det att värdegrunderna används?  
                            Vem sköter den kontrollen? 
 

Hur trivs du på "företagsnamn"? (ställs två gånger i olika faser av intervjun) 

Fritid 
Vad är viktigt för dig på din fritid? 
 
Om jobbet kommer upp under ett samtal med någon bekant/vän som inte 
jobbar på "företgsnamn" hur kan det se ut? 
 
Umgås du med kollegor på fritiden? 
 
Om jobbet kommer upp under ett samtal med någon som jobbar på 
"företagsnamn"  hur kan det se ut? 
 
Om du möter en kund på stan,  hur kan det se ut?  

Avslut Är det någonting mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Detta är ett informationsbrev angående kommande deltagande i vår intervjustudie. Din 

medverkan gäller en intervjustudie för en kandidatuppsats som handlar om värdegrunder 

inom företag.  

Vi heter Julia Mårtensson och Carolina Blomgren och läser ett program med inriktning mot 

personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Inför vår examen ingår att genomföra en 

studie som kommer presenteras i en kandidatuppsats. Vår studie har som syfte att studera hur 

anställda inom en organisation förstår och använder ett företags värdegrunder i sitt arbete och 

under sin fritid.  

Ditt deltagande kommer innebära att vi intervjuar dig om detta. Intervjun kommer att spelas in 

och antingen genomföras via telefon eller face-to-face och beräknas ta omkring 45-60 minuter. 

Vi eftersträvar största möjliga konfidentialitet i vår intervjustudie genom att ingen obehörig får ta 

del av materialet. Materialet förvaras så att det endast är åtkomligt för oss som är intervjuledare. 

Resultatet, som kommer presenteras i form av en examensuppsats på Uppsala universitet, 

kommer vara avidentifierat så att det inte går att koppla till enskilda individer eller 

organisationer. Företaget du tillhör kommer därför inte heller framgå i studien.  

Att medverkan i denna intervjustudie är helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun 

välja att avbryta utan motivering.  

Tack på förhand! 

 

Julia Mårtensson                                                                 Carolina Blomgren 
Mail: julia.ik.martensson@icloud.com                               Mail: carolinablomgren@hotmail.se                                                             

 

Handledare: 
Henrik Fürst 
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 
Telnr: 018-4711506 
Mail: henrik.furst@soc.uu.se 
 


