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Sammanfattning 

Titel: Diskrepanser mellan förmedlad och upplevd identitet  

Framlagd: Januari 2008 

Ämne:  Företagsekonomi 

Författare:    Magnus Olsson, Markus Danielsson, Therese Persson 

Handledare:  Jens Rennstam 

Syfte: Syftet är att studera diskrepanser mellan den av företaget 

förmedlade imagen och hur de anställda upplever arbetet inom 

organisationen i praktiken samt även hur de upplever själva 

förmedlingen. 

Metod:  Med hjälp av individuella intervjuer har vi fastställt hur den av 

företaget förmedlade imagen upplevs av de anställda. Teorierna i 

studien har till avsikt att förklara dels image och hur image kan 

användas för att påverka anställda.   

Resultat: Diskrepanserna mellan individen och organisationen kan vara 

väldigt stora och många aspekter av individens identitet kan vara 

helt eller delvis segmenterade från organisationens identitet. Trots 

detta kan individen ha en positiv bild av företaget så länge det 

finns någon aspekt hos organisationens identitet som gör intrång på 

någon aspekt av individens identitet. 

Nyckelord:   Kunskapsföretag, identitet, kunskapsarbetare, identitetsteori, 

knowledge intensive firm, KIF. 
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Definitioner 

Organisationsidentitet Organisatorisk identitet består av aspekter av 

organisationen som medlemmarna ser och förstår som 

central och distinkta. 

Individuell identitet Individuell identitet består av aspekter av “jaget” som 

kommer från personliga karaktäristiska såväl som sociala 

kategorier till vilka individen gör anspråk på medlemskap. 

(Identitets)aspekter: Individens identitet består av flera olika aspekter. En 

aspekt kan till exempel vara att individen är: skåning, 

kvinna, protestant med flera. En persons olika aspekter 

kan vara mer eller mindre centrala för individens identitet 

och vara mer eller mindre framträdande.  

Förmedlad identitet Identitet som projiceras i form av en image med attribut 

som visar identitetskännetecken. 

Image:  Image refererar till någons inre bild av ett särskilt objekt 

men även för att återge den eller de projicerade 

attributen hos ett objekt. Image kan projiceras exempelvis 

av organisationer och varumärken för att skapa intryck. En 

image kan innehålla attribut. 

Attribut (i image): Attribut är till exempel ord menade att skapa 

associationer och diskurser om någonting. 

Diskurs: Med diskurs menas resonemang och tankegångar. 

Image management  Image management behandlar styrningen av 

image på olika nivåer, allt från branscher till individer. På 

organisationsnivå kan företagsledning påverka företagets 

image genom olika arrangemang, handlingar och 

beteende 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika skäl till att studera identitet inom ramen för organisationsteori. 

Organisationsforskare menar att studier av identitet ger förståelse och kunskap 

om flera aspekter av individer och organisationer, och samspelet däremellan. 

Alvesson (2004) anser till exempel att identitet är centralt för att förstå hur 

människor relaterar till sitt arbetsliv och hur organisationer fungerar. Ravasi & 

Rekom (2003) menar att man genom studier av identitet får en ökad förståelse 

för hur individer och organisationer väljer att efterlikna varandra. Men även hur 

individer och organisationer väljer att vara annorlunda gentemot varandra och 

utomstående.  

Ytterligare en anledning till att studera identitet är att allt fler företag i dagens 

informationssamhälle kan klassificeras som kunskapsföretag (Alvesson 2004). 

Tolkningen av vad som är ett kunskapsföretag går isär. Alvesson (2004) menar 

på att alla företag som inte utför något ”enkelt” kan definieras som ett 

kunskapsföretag. Detta är en tolkning som inte delas av alla men man kan 

urskilja några karaktäristiska drag där flera författare är överens. En 

sammanställning gjord av Alvesson (2000) visade följande förhållande för 

kunskapsföretag: 

”Väsentliga inslag av problemlösning och icke-standardiserad produktion.” 

”Kreativitet hos utövaren och den organisatoriska miljön.” 

”Starkt individberoende och hög grad av självständighet hos utövaren.” 

”Hög utbildningsnivå och professionaliseringsgrad hos flertalet anställda.” 

”Traditionella substanstillgångar är ej centrala utan de kritiska elementen finns 

i huvudet på de anställda och i nätverk, kundrelationer, manualer och 

tjänsteleveranssystem. ” 
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”starkt beroende av nyckelpersoners lojalitet och – för att vända på detta – 

stark sårbarhet för att personal slutar.” 

Det är möjligt att studera identitet, eller avsaknaden av den, hos alla 

organisationer men det finns en fördel med att välja kunskapsföretag. Skälet till 

varför kunskapsföretag ska stå i fokus för studier av identitet är flera. Identitet är 

viktigt för kunskapsföretag ifråga om kontroll, image management och lojalitet. 

Identitet är viktigt för att säkra denna typ av företags viktigaste resurs, nämligen 

de anställda. (Alvesson 2004) Arbetet som anställda utför i kunskapsföretag kan 

benämnas som kunskapsarbete. I kunskapsarbete är kunskapen den främsta 

resursen till skillnad från arbetskraft eller kapital som kan vara den främsta 

resursen i andra typer av företag. I kunskapsarbete krävs att de anställda har en 

hög utbildningsnivå och har förmåga och intresse av att lösa komplexa och 

varierade problem (Rennstam, 2007) Denna beskrivning stämmer väl in på 

ingenjörer. Många som läser till ingenjör har redan som barn ett teknikintresse 

och tekniken blir en konstant faktor i deras liv. Hos de ingenjörer som Mellström 

(1995) studerar tar generellt sett professionen en framträdande roll medan 

andra aspekter av i identiteten, som till exempel cyklist eller bandmedlem, har 

en mer perifer roll. Vidare visar Mellström (1995) att det finns en stor 

medvetenhet om yrkeskarriär bland ingenjörerna, men det betyder inte att alla 

gör en, vad man traditionellt sett menar med, karriär. När de berättar om sitt 

arbete är det ofta med karriär eller brist på karriär som är utgångspunkten. 

Därför är det lite förvånande att de inte alltid är missnöjda med att inte göra 

karriär, men det finns ett alternativ till att röra sig uppåt i hierarkin. Alternativet är 

att ingenjören ges möjligheten att jobba med senaste tekniken inom sitt 

område. Detta ger status både i arbetslivet och privat eftersom 

arbetskamraterna ofta ingår även i den privata umgängeskretsen. 

1.2 Problemställning 

Forskarna Foreman & Whetten (2002) har i en studie påvisat att diskrepanser 

mellan en organisations identitet och en av de anställdas identitet kan medföra 

negativa konsekvenser. Forskarna nämner bland annat att anställda som 

upplever en stor diskrepans uppvisar minskat engagemang och plikttrogenhet 

gentemot organisationen. Resultatet av Foreman & Whettens studie påvisar att 
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det att blir allt viktigare, särskilt för kunskapsföretag, att anställda, som utgör 

den viktigaste resursen, kan identifiera sig med organisationen. Identitet är även 

viktigt för kunskapsföretag då den kan användas som ett verktyg i fråga om 

kontroll, image management och de anställdas lojalitet (Alvesson 2004). 

1.3 Syfte 

Syftet är att studera diskrepanser mellan den av företaget förmedlade imagen 

och hur de anställda upplever arbetet inom organisationen i praktiken samt 

även hur de upplever själva förmedlingen. 

1.4 Frågeställning/Forskningsfråga 

Vad har diskrepanser mellan den av en organisation förmedlade identiteten 

och av individen upplevda identiteten för betydelse?  
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2. Metod 

2.1 Introduktion/vår forskningsansats 

Då syftet är att undersöka diskrepans mellan företagets och individens identitet 

föll valet på muntliga intervjuer. Valet av muntliga intervjuer grundas på flera 

faktorer, men en bidragande faktor framkom starkt under vår 

litteraturgenomgång. Det var Jacobsen (2002) som framhöll att det kan vara 

svårt att utvinna detaljerad information ur enkätundersökningar. Vad som 

också framkom under diskussioner inom författargruppen var att det skulle bli 

svårt att utforma en enkät som skulle besvara forskningsfrågan och på så sätt 

vara till användning för studien. Då det eftersträvades att göra en kvalitativ 

studie med möjligheten att kunna nyansera och nå ett djup, var muntliga 

intervjuer med möjlighet till följdfrågor det alternativ som ansågs vara mest 

lämpligt. Intervjuerna genomförs som semistrukturerade, vilket innebär att det 

redan finns utvalda frågor som styr intervjun (Miles & Huberman, 1994). Två 

intervjuguider utformades för att underlätta för intervjuaren. Skälet till att ha två 

var att intervjuguiderna riktades mot två olika grupper inom företaget; 

ingenjörer (se bilaga 8.1 intervjuguide ingenjörer) och Employer Branding 

teamet (se bilaga 8.2 intervjuguide Employer Branding teamet). Då ämnet inte 

var av en sådan karaktär att det berörde känsliga frågor togs ingen hänsyn till 

vare sig avbrott eller hur informanten agerade under intervjuerna. 

Vid intervjuerna framkom önskemål om anonymitet vilket givetvis togs hänsyn 

till. Alla informanterna i studien är därför anonyma för att undvika att man 

genom uteslutningsmetoden ska ha möjligheten att lista ut vem som sagt vad.    

 

2.2 Analys av data 

Studiens upplägg för analys av data är baserad på Miles & Hubermans (1994) 

trestegsanalys av kvalitativ data. Stegen består av datareduktion, åskådligöring 

och sammanfattning. Eftersom de tre stegen är tätt sammanbundna har vi valt 

att inte skriva ut dem med en rubrik var för sig utan istället att skriva analysen 

som en löpande text. 
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Det har hävdats att för stor kunskap inom en teori kan medföra att 

analysarbete blir mindre objektivt, tolkningen av data kan påverkas av 

förkunskaper inom ämnet. Emellertid skiljer sig olika forskares åsikter i frågan. 

Miles & Huberman (1994) säger att det krävs en god kunskap och förståelse för 

att kunna genomföra en analys på ett kreativt sätt. Författarna ansluter till Miles 

& Hubermans åsikt och tar i studien hänsyn till teorin under analysfasen, vid 

renskrivningen mm. Att inte göra detta skulle enligt författargruppen göra det 

svårt att tolka insamlad data.   

Datareduktion innebär att de olika former av data som samlats in förenklas och 

förtydligas. Data som insamlades under intervjuerna registrerades i form av 

anteckningar och ljudupptagningar.  Yin (2003) klargör att renskrivning utförs 

bäst direkt efter en intervju då detaljer från intervjuerna fortfarande är färska i 

minnet. Ju längre tid som förflyter mellan intervjutillfället och renskrivningen, 

desto färre detaljer erinras. Anteckningarna som gjorts vid intervjuerna renskrevs 

därför inom loppet av en dag. För att ytterligare förenkla datareduktionen så 

markerades data som, av renskrivaren, uppfattades som irrelevant. 

Författargruppen diskuterade markerad data och beslutade vilken data som 

skulle få vara kvar och vilken som skulle tas bort. Förtydliganden gjordes för att 

göra anteckningarna läsbara för författarna själva, samt för att komplettera 

med hjälp av ljudupptagningen vid behov.  

Under intervjuerna noterades tiderna för intressanta yttranden för att underlätta 

komplettering av anteckningarna. För att kunna sätta ut tiderna användes ett 

stoppur. Stoppuret startades vid intervjuns början och fick ticka på tills intervjun 

var över; för att inte tilldra sig uppmärksamhet doldes stoppuret. Under det 

åskådliggörande steget kommenterades anteckningarna med hjälp av 

numrering. Numreringen gjordes på så sätt att varje svar kopplades till sin fråga. 

Om en informant svarade på fråga ett noterades en 1:a vid svaret (se figur 1). 

På så sätt kunde informantens svar relateras till rätt fråga. Metoden 

underlättade om informanten återvände till att yttra sig i det som tidigare 

intervjufrågor berört. Detta arbetssätt gjorde det enklare att relatera varje svar 

till rätt fråga. 
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Figur 1 exempel över hur noteringen gick till av anteckningarna 

När alla intervjuer var genomförda, renskrivning och åskådligöring utförd, 

återstod att sammanfatta all data. Sammanfattningen handlar om att försöka 

notera mönster som kan vara gemensamma för informanterna. För att 

underlätta detta samlades alla intervjusvaren till en fråga i ett dokument som 

gav en överskådlig sammanfattning av alla svar.  Med hjälp av denna 

sammanfattning skrevs sedan en förenklad empiri, där det mest väsentliga togs 

med och där flera citat som belyser viktiga synpunkter infogades. 

Till stor del handlar analysarbete om att matcha teori mot de empiriska data 

som samlats in (Yin, 2003). Yin (2003) presenterar i sin bok en överskådlig bild (se 

figur 2) av hur teori och empiri kan sammanflätas för att finna 

överensstämmelser mellan de båda. Denna modell har tillämpats i studien för 

att koppla olika teorier gentemot de empiriska data som sammanställts. 

Användningsområdet för modellen i studien har dels varit att koppla 

existerande teori till empiri men även försöka se förbi överensstämmelsen.  

 

Figur 2 visar förhållandet mellan teori och empiri och vilka överensstämmelser man kan urskilja. 
(Yin, 2003) 

Fråga 1  
Svar fråga 1, en 1:a noteras vid svaret. 

Fråga 2 
svar fråga 2, en 2:a noteras vid svaret 

Fråga 3 
Svar fråga 3, en 3:a noteras men här finns återkoppling till fråga 1 varför 
även en 1:a noteras i svaret.  
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2.3 Datainsamling 

För att kunna utforma ett teoretiskt ramverk för studien har vetenskapligt 

granskade artiklar använts. De flesta av dem är hämtade ifrån ELIN1. Även 

JSTOR2 och Googles sökmotor användes för att finna artiklar. Den senare har 

använts då intressanta referenser, förknippade med ämnet, funnits vara ej 

tillgängliga via ELIN. För att säkerställa att de artiklar som hittades via Google 

var valida för studien, användes endast de artiklar som refererats till i redan 

granskade forskningsartiklar. Litteraturen har till stor del sökts på LOVISA3 och 

LIBRIS4. Vid sökning efter litteratur har sökord som ”kunskapsföretag”, 

”knowledge intensive firms”, ”KIF”, ”identitet”, ”identity”, ”identitetsteori”, 

”kunskapsarbetare” m.fl. använts.  

 

2.4 Val av företag 

För att underlätta arbetsgången under studien valdes ett kunskapsföretag i den 

närmaste omgivningen men även tillgängligheten och personliga kontakter 

spelade roll i valet av företag. Enbart ett företag studerades eftersom avsikten 

med studien var att studera eventuella diskrepanser mellan den av företaget 

förmedlade imagen och hur de anställda upplevde identitet i 

organisationskontexten. Med tanke på ämnet bedömde vi att tiden inte skulle 

räcka för att studera fler företag.  

                                                 

 

1 ELIN är ett elektronisk katalogsystem vid Lunds Universitet som används för att söka i artiklar, 
tidskrifter e-böcker och databaser samtidigt. 

2 http://www.jstor.org Journal Storage är en databas med forskningsjournaler från hela världen. 

3 Lovisa är Lunds Universitets Biblioteks gemensamma katalog som innehåller böcker, 
tidskrifter, doktorsavhandlingar, rapporter, e-böcker och e-tidskrifter 

4 LIBRIS är ett nationellt bibliotekssystem som omfattar så gott som alla svenska titlar från 1866 
och framåt. 
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I enlighet med önskemål från det aktuella företaget tillkännages inte dess 

namn. Det som kan sägas om företaget är att de är en global aktör, har cirka 

3500 anställda i Sverige och systemvetare och civilingenjörer utgör en stor del 

av de anställda  

Valet att studera ett kunskapsföretag istället för ett traditionellt företag och 

frågan om det skulle haft någon inverkan på studiens resultat är öppet för 

spekulation. Författargruppen menar att typen av företag som studerats i den 

här studien starkt påverkar studiens resultat då kunskapsföretag och identitet 

har en nära koppling. Denna koppling är troligen svagare i traditionella företag.  

 

2.5 Informanter 

Två typer av informanter har intervjuats: tre stycken ingenjörer och en chef för 

teamet bakom företagets employer branding. Ingenjörerna representanter de 

anställda vilka upplever den förmedlade identiteten. Den andra typen av 

informant representerar employer branding-teamet som styr företagets image 

management.  

 

2.6 Tillvägagångssätt 

Företaget kontaktades i mitten av november 2007 då uppsatsämnet och även 

önskemål om kontakter framlades för företagets studentkontakt. Inga 

intervjutillfällen bokades vid den tidpunkten eftersom arbetet inte hade 

framskridit till lämpligt stadium. I slutet av månaden återupptogs dialogen med 

företaget och kontakter upprättades, i första hand via telefon men även mejl 

användes.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i avskilda 

konferensrum vilket medförde en lugn miljö där ingen utomstående kunde ta 

del av det som sades. Intervjuerna varierade mellan 35-60 minuter.  

Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades informanterna om de hade något 

emot att en diktafon användes för att spela in intervjuerna. Vid intervjuerna 
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deltog två av författarna. Den ena ställde frågor och förde dialogen med 

informanten, medan den andra ansvarade för att föra anteckningar och sköta 

ljudupptagningen. 

Då endast två av tre författare närvarade vid en intervju var diktafonen inte 

bara ett hjälpmedel vid citering eller osäkerhet av vad informanterna sagt. Det 

gav även möjligheten för den författare som inte var närvarande vid intervjun 

att lyssna på intervjun och ta del av de data som framkommit.  

 

2.7 Trovärdighet 

Istället för att diskutera validitet och reliabilitet (och innebörden av de båda) 

kommer studiens trovärdighet att behandlas. Går studien att efterlikna och 

hade resultatet varit detsamma om den genomfördes med andra informanter 

eller till och med på ett annat företag? Troligtvis inte. Likaså kan man diskutera 

om författarna har varit 100 procent objektiva. Givetvis har detta inte gått att 

uppnå eftersom vi har influerats av de teorier, den litteratur, artiklar etc. som vi 

har läst. De data som samlats in, har de varit pålitliga? Har informanterna 

förskönat verkligheten, eller undanhållit information som hade varit av 

betydelse för studien? Dessa frågor är för oss som författare omöjliga att svara 

på. Emellertid har det vid intervjuerna uppfattats som att informanterna har 

varit ärliga och uppriktiga i sina svar. Betyder det att resultaten från denna 

studie riktiga? Med riktiga åsyftas slutsatsernas intersubjektivitet, alltså om det är 

ett sanningsenligt resultat. Som tidigare nämnts är det inte upp till oss som 

författare att avgöra, utan vi överlåter till läsaren att själv bilda sig en 

uppfattning.  

 

2.8 Källkritik 

Författarna till de många artiklar och övriga litterära verk vi har läst, har många 

gånger försökt få sina egna verk att framstå som den främsta inom 

ämnesområdet. Vi har emellertid funnit att mycket av litteraturen och artiklarna 

baserar sig på samma källor och referenser. De härstammar alltså i grund och 
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botten från samma tankesätt. Att mycket av materialet är baserat på ett 

gemensamt synsätt har säkerligen gjort att vi som författare av denna studie 

vinklats till ett visst sätt att tänka och se på kunskapsföretag. Till stor del baseras 

studien på litteratur som hänvisar till kända och relativt framträdande författare 

inom ämnesområdet. Men givetvis har det letat sig in en och annan mindre 

känd författare.  
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3. Teori 

3.1 Olika typer av identifikation.  

Pratt (2000) delar in identifikation i fyra kategorier: positiv identifikation, negativ 

identifikation, ambivalent identifikation och bruten identifikation. Identifikation 

kan skapas utan att företaget styr den, men de företag som lyckas styra de 

anställdas identifikation är ofta väldigt framgångsrika. 

Motiveringsfaktorer är attribut som till exempel utökat ansvar, högre lön, 

befordring eller dylikt. Företag tillhandahåller dessa motiveringsfaktorer för att få 

de anställda att vilja skapa sig en målbild av vad de vill uppnå. En målbild 

består av flera mindre delmål. När dessa delmål uppfylls kommer den anställde 

i sitt sökande (se figur 3) ett steg närmare självförverkligande. 

Om företaget misslyckas med att skapa attraktiva motiveringsfaktorer kommer 

den anställde inte vilja förändras och i förlängningen inte identifiera sig med 

företaget. Ett företag måste alltid sträva mot nya mål och försöka förbättras 

och om de anställda inte gör det samma, är det svårt att bli ett framgångsrikt 

företag. 
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Figur 3 Med utgångspunkt från Pratts modell över olika sätt att förklara identifikation. 

De anställda som vill förändra och utveckla sig själva påbörjar ett sökande med 

avseende på den önskade målbilden. I sökandet efter sin målbild behöver 

anställda vägledning av någon som är mer erfaren eller har högre position i 

företaget. Detta är nödvändigt för att inte sökandet skall leda till att den 

anställda identifierar sig med dem som inte tillhör organisationen, det vill säga 

avståndstagande identifiering. Misslyckad identifiering innebär att man inte bryr 

sig om det finns några gemensamma mål eller värdegrunder (steg 1 i figur 3). 

Avståndstagande identifiering är en identifikation där man inte känner att det 

finns några gemensamma mål eller värdegrunder mellan sig själv och företaget 

(steg 2 i figur 3). Skillnaden mellan en misslyckad och en avståndstagande 

identifikation är att den som misslyckas med sin identifikation inte bryr sig om att 
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det inte finns några gemensamma mål eller värdegrunder, medan den som är 

avståndstagande i sin identifikation känner att det inte finns några 

gemensamma mål eller värdegrunder. En avståndstagande identifikation kan 

leda till att personen i fråga slutar och söker sig till en ny organisation.  

En ambivalent identifikation innebär att den anställda upplever att det finns 

både positiva och negativa sidor med att tillhöra organisationen. De väljer 

dock att fortsätta vara en del av den då de positiva sidorna väger starkare än 

de negativa. De som är ambivalenta i sin identifikation kan periodvis vara 

väldigt passiva och ineffektiva i sitt arbete. Den som identifierar sig ambivalent 

har oftast en förhoppning om att något skall förändras som gör att de kan 

skapa en målbild att eftersträva. (steg 3 i figur 3).  

Det för företaget önskvärda är att den anställda upplever en känsla av 

förståelse för organisationens mål och värderingar och att dessa stödjer den 

målbild den anställda vill uppfylla.  Då uppstår positiv identifikation mellan den 

anställda och företaget. Positiv betyder att den anställda uppskattar relationen 

med företaget på ett sätt som både gynnar individen och företaget. 

Förändringar i organisationen som inte stör identifikationen är den anställde 

öppna för och till och med drivande för att genomföra (steg 4 i figur 3). 

 

3.2 Image och brand 

Alvesson (2004) betraktar konceptet image för att referera till någons inre bild 

av ett särskilt objekt men även för att återge den eller de projicerade attributen 

hos ett objekt.  Exempelvis projiceras images av organisationer, varor och 

varumärken för att skapa intryck. De attribut som images kan innehålla kan 

variera. Attribut kan till exempel vara ord menade att skapa associationer och 

diskurser. 

“Image means a fabrication of public impression created to appeal to 

the audience rather than to reproduce reality.” (Alvesson, 2004) 

Alvesson (2004) menar att images skapats och förmedlats i syfte att producera 

ett intryck. En image får inte avvika från verkligheten så pass mycket att den 
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kan uppfattas som, eller upptäckas vara falsk.  Ifall det skulle hända tappar 

imagen trovärdighet och förmåga att skapa intryck.  

Men images spelar inte bara roll för projicering mot externa aktörer, utan även 

för hur interna; till exempel för hur anställda uppfattar sina egna organisationer, 

särkilt i stora och komplexa företag där det är svårt för en anställd att ha en 

tydlig bild av helheten. Under sådana omständigheter är de anställda mer 

mottagliga för den projicerade imagen av företaget som skapas, vanligtvis av 

ledningen, jämfört med mindre och enkla företag. 

Image management är styrningen av den image som projiceras. Den 

styrningen kan finnas på olika nivåer – allt ifrån branschnivå där man försöker 

att påverka anseendet hos en hel bransch, till individnivå där en individ försöker 

att påverka imagen av sig själv. På organisationsnivå kan företagsledningens 

intentioner med olika handlingar, arrangemang och beteenden vara att 

påverka företagets image. 

3.3 Identitetsreglering som organisatorisk kontroll 

Alvessons & Willmots (2002) teori om identitetsreglering förklarar hur diskurser 

som är mer eller mindre medvetet riktade mot anställda (inklusive chefer) 

används för att influera mottagarnas identifikation. Ett exempel är när ett 

företag kommunicerar att det är globalt, kan dess anställda bjudas in i idén 

och tillhörande resonemanget om att företaget är globalt. Ifall de anställda 

anammar diskursen om att företaget är globalt kan deras egen identitet 

påverkas. Ifall det händer kan individens identitet påverka agerande och 

tänkande – kontroll uppnås. 

Regleringen uppnås när individer selektivt, men inte nödvändigtvis 

reflekterande, anammar diskurser. Dessa har en stor roll för individers 

identifieringsarbete där identifikationsprocesser formar, vårdar och förändrar 

individens identitet. 

I figur 4 illustreras hur identitetsreglering går till. De diskurser ledningen vill 

använda sig av för att påverka de anställdas identitet kommuniceras till 

individerna hos vilka diskurserna framkallar identifikation. Under den processen 
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tolkar individen diskurserna och tar antingen till sig (vilket påverkar personens 

identitet) eller avvisar dem. 

 

 

För att ytterligare förklara komplexiteten och dynamiken som kommer med 

identitetskontroll gör Alvesson & Willmott (2002) en distinktion mellan olika krafter 

som driver identitetsreglering, bland annat de av ledningen och de av 

kulturella faktorer. 

• När ledningen reglerar 

Ledningen använder diskurser som anses överensstämma med 

ledningsdefinierade mål. Dessa diskurser används för att reglera 

självidentitet. 

• När kulturella krafter reglerar 

Identitetsreglering sker utifrån spridda och delade förståelser och 

övertygelser. 

3.4 Identitetsaspekter 

Individuell identitet består av det som här benämns som multipla 

identitetsaspekter, ibland är de refererade till som delidentiteter eller multipla 

Figur 4: modell över identitetsreglering, identitetsarbete och självidentitet (Alvesson
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identiteter. Till exempel kan en individ ha flera identitetsaspekter: kvinna, 

skåning, extrovert, protestanter m.fl. En persons olika aspekter av sin identitet 

görs mer eller mindre framträdande beroende på vilken roll personen tillägnar 

sig i ett visst sammanhang. Aspekterna kan vara mer eller mindre centrala för 

individens identitet och alla aspekterna behöver inte vara engagerade 

samtidigt. Några av aspekterna kan till och med vara inkompatibla och helt 

åtskilda.  För att förstå hur aspekterna interagerar eller separeras från varandra 

använder Kreiner (2006) ett gränsperspektiv.   

Aspekterna är kognitiva utrymmen som avskiljs med gränser, det vill säga hur vi 

uppfattar, tänker på och särskiljer vår identitet. Gränser kan ses som mentala 

inhägnader som en individ använder för att skapa logik mellan aspekterna i sin 

identitet. Dessa gränser är inte fasta utan är en social konstruktion som ändras 

och det är gränsen som avgör hur aspekterna interagerar med varandra. 

Identitetsdynamiken uppstår till följd av gränssnittens genomtränglighet och av 

att det finns otaligt många möjliga kombinationer. Kreiner (2006) 

3.4.1 Genomtränglighet 

Gränserna inom och mellan identiteter kan vara genomträngliga, och då är de 

olika aspekterna mer integrerade (se figur 5, vänster sida). De kan också vara 

mer ogenomträngliga och då är olika aspekter är mer separerade eller helt 

åtskilda (se figur 5, höger sida). 

 

 

 

 

 

Figur 5 beskriver hur gränserna inom och mellan identiteter som kan vara genomträngliga eller 
ogenomträngliga 
 

OgenomträngGenomträngli

Identitet 

Aspekte
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Individer formar olika mönster i deras kognitiva miljöer genom att skapa, ta bort 

och/eller underhålla aspekternas gränser av varierande genomtränglighet. 

Vissa aspekter av identitet kan vara väldigt genomträngliga för andra aspekter 

(vilket tillåter ett intrång sinsemellan dem), medan andra är mer rigida och 

isolerade från andra aspekter. Till exempel, någon som är aktivt religiös en dag i 

veckan men sedan engagerar sig i oetiskt affärsutövande resterande av 

veckan är en person med liten eller inget intrång mellan religionsaspekten och 

arbetsaspekten i sin identitet.  

3.4.2 Konflikter 

En konflikt kan uppstå när en aspekt av identiteten upplevs som otillräcklig eller 

som alltför framträdande. I en given situation får då aspekterna för stort eller för 

litet utrymme enligt individen. Detta beror på att gränsen mellan två aspekter 

är väldigt genomtränglig och att en av aspekterna inkräktar för mycket på en 

annan (se figur 6). När detta sker försöker individen lösa konflikten genom att 

öka gränsernas ogenomtränglighet eller genom att undvika situationen där 

konflikten uppkommer.  

 

Figur 6 visar på konflikt som kan uppstå när en aspekt får för stort eller litet utrymme enligt 
individen 

De olika aspekterna kan även upplevas som för segmenterade, det vill säga att 

gränserna är ogenomträngliga i allt för hög grad (se figur 7). Individen kan 

önska sig en identitet med större integration mellan olika aspekter för att känna 

sig hel. Målet, att integrera identitetsaspekterna, leder till att gränserna 

omarbetas och blir mer genomträngliga och tillåter att aspekterna inkräktar på 

varandra. Finns det inte utrymme för individen att integrera aspekterna i den 

nuvarande situationen kan personen söka sig till en situation där det är möjligt. 
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Aspekte
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Figur 7 visar på konflikt som uppstår när aspekterna upplevs som för segmenterade 

Identitet 

Aspekte

Konflikt 



S i d a  | 19 

 

 

4. Empiri 

I detta kapitel kommer svaren från informanterna att redovisas. Informanterna 

F1, F2, och F3 är Civilingenjörer. H1 är ledare av Employer Branding teamet. 

 

4.1 Employer Branding 

Personen som leder teamet bakom arbetet med företagets Employer Brand 

(EB) förklarar att deras jobb är att forma ett employer brand för att berätta för 

den externa världen hur det är att jobba på företaget globalt. Mer specifikt 

riktar sig kommunikationen i huvudsak till potentiellt blivande anställda. 

Konceptet med EB har tagits fram för att locka till sig och behålla 

toppkandidater genom att strategiskt positionera företaget som arbetsgivare 

på ett attraktivt men även trovärdigt sätt.  

”to make [xxx] an employer of choice for employees of choice – 

creating internal pride and external attraction” 

Men H1 och de andra i teamet använder även företagets EB för att berätta – 

som H1 uttrycker sig – ”hur ’vi’ vill att vi ska vara”.  

”jag tror att våra anställda vet vem vi och vem de är, men för att kunna 

göra employer branding då berättar man historierna så att de hör dem om 

och om igen, och det kan man göra genom olika kanaler” 

”istället för att säga att ni skall vara passionate, det kan man ju inte riktigt 

säga, så berättar vi historier om hur medarbetare är passionerade. Man kan 

berätta historier som inspirerar till att själva kanske bli mer passionate” 

Slutligen kan syftena med EB-aktiviteterna förtydligas: (1) att locka till sig 

arbetssökanden, (2) att behålla anställda och (3) att ”berätta hur ’vi’ vill att vi 

ska vara”.  
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Under intervjun framkommer det att trovärdighet är viktigt för företagets EB. 

Intervjuer med fokusgrupper tillämpas för att studera de faktiska förhållandena, 

hur de anställda verkligen upplever företaget och hur det är att arbeta för det. 

Det är viktigt för att man ska kunna bygga ett trovärdigt EB. Förbättringar som 

behöver göras kan snappas upp under dessa studier och efter att de har 

förmedlats vidare, t.ex. till Human Resources, kan åtgärder vidtas.  

 

H1 berättar att man inom företaget försöker bygga ett enhetligt globalt 

Employer Brand, fast med lokala inslag. Han påpekar att företaget är ungt, 

bara sex år gammalt, och att man tidigare inte har jobbat med kulturen eller 

att man inte heller har försökt få en strategisk överblick över den. H1 menar att: 

”Man har ägnat sig åt att trycka ut produkter på marknaden.” Men nu har man 

för första gången undersökt de anställdas attityd till företaget på global nivå. 

H1 berättar att det finns ett team inom företaget som är ansvarigt för 

konstruktionen och skötseln av företagets employer brand. Teamets 

medlemmar samarbetar med HR och internkommunikation för uppnå en 

samstämd extern och intern kommunikation av företagets employer brand. H1 

som leder teamet arbetar nära chefen för intern kommunikation och den 

globala rekryteringschefen. 

Företagets employer brand består bland annat av ett antal ord som beskriver 

företaget. Tre av orden kallas för key values: innovative, passionate och 

responsive. Tabell 1 nedan innehåller exempel på ord som ingår i företagets 

employer brand. 

A world class company Innovative Striving for excellence 

Creating a new world of 

communications 

Passionate Proud employees 

A first mover Responsive Energising people 

A truly global company Winning 

spirit 

Cutting edge 
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spirit 

Cool Teamwork Great career 

opportunities 

Tabell 1 attributen i företagets employer brand 

Under intervjun framgår det att man vill undvika att associera saker till 

företagets employer brand som kan uppfattas som felaktigt och missvisande. 

H1 medger att företaget inte är särskilt bra på alla punkter i företagets 

employer brand; t.ex. att leverera bra karriärmöjligheter. Men han påpekar att 

företagets employer brand ska vara målet, någonting man ska eftersträva. 

 

H1 tror att ledningsteamet inte är bra på att arbeta med karriärvägar för de 

anställda; att det istället är mer upp till var och en vilka karriärmöjligheter man 

skapar sig. Han säger att det finns de som gör fantastiska karriärvägar, reser 

runt och nätverkar – men att det är för att de känner folk i projekten. I och 

med att företaget växer väldigt snabbt är det enligt H1 lite underligt att de 

anställda uppfattar det som att det finns få karriärvägar, men möjligen kan 

det förklaras med att dessa inte kommuniceras internt. 

 

H1 berättar att när de tre olika key values testas på fokusgrupperna är det 

ordet responsive som får lågt betyg. Han menar att folk inte kan se kopplingen 

till dem för att de sitter för långt från kunden för att vara consumer responsive 

och att andra inte tycker att organisationen är särskilt responsive tillbaka mot 

dem. 

 

”det är samma sak som med karriärvägarna, jag gör så mycket, jag 

jobbar så mycket men organisationen är inte särskilt responsive mot 

mig.” 
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H1:s team använder olika kanaler för att förmedla företagets employer brand. 

Att det ständigt kommuniceras menar H1 är viktigt. Media som används är 

annonser, broschyrer, utställningar, webb och video. De kanaler som används 

är Internet, medarbetarmagasinet, intranätet, events, print och möten mellan 

chefer och anställda. Förhoppningen är att de som exponeras för 

kommunikationen av företagets employer brand, dvs potentiella och befintliga 

anställda, också ska bli lystna på att bli samma saker som det som 

kommuniceras ut. H1 talar om att företaget kommunicerar mycket med de 

anställda, men att alla som arbetar med den interna kommunikationen inte är 

lika strategiska att de verkar till att stärka företagets employer brand. 

”den mest trovärdiga kanalen är mun till mun, man känner en kollega, 

man känner någon. Det är den mest trovärdiga och den minst 

utnyttjade. Det vi använder mest är internet och annonser och den är 

allra minst tillförlitlig” 

H1 medger att det inte är gjort så mycket för att undersöka hur de anställda 

upplever brandingaktiviteterna men att en sådan undersökning kommer att 

genomföras.  Han menar att det är många saker de anställda inte lägger 

märke till; de läser artiklarna men att de inte tänker på att det är en person från 

human resources bakom den, och så vill han att det ska vara.  

”vi vill ju inte hjärntvätta folk, vi är ute efter att berätta den rätta historien 

och vill gärna att de berättar den vidare.” 

 

4.1.1 Förmedlad identitet 

På frågan om hur F1 uppfattar att företaget försöker förmedla en identitet 

svarar F1 att han inte känner att företaget förmedlar någon identitet och kan 

inte erinra sig om att någon större ansträngning läggs ner på att nå ut till sina 

anställda. F1 visar en plansch där företagets tre key values står. F1 säger att de 

fått till uppgift att tillämpa dem i sitt vardagliga arbete. 

”Till exempel skulle vi för alla projektmedarbetare kunna diskutera de där 

tre (key values). Jag lyckades kanske göra någon koppling, men annars 
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känns det lite diffust och abstrakt att prata om att nu gjorde vi det här 

framsteget i projektet och det var väldigt innovativt eller 

ansvarstagande mot våra slutkunder också vidare men det är något vi 

uppmanas att tycka på.” 

När F1 bytt mellan olika avdelningar berättar F1 att man fick förfrågningar om 

”vet du vad våra key values är?” Detta upplevde F1 som väldigt märklig särskilt 

då personen som ställt frågan var en HR konsult som varit på företaget i två 

månader.  

F3 beskriver företagets förmedling i vidare termer 

”Det är väl alltid svårt inom stora företag att få ner visionen och 

missionen om, väldigt populära ord för övrigt, vart man strävar vart man 

vill. Ibland kanske man har lite för bråttom, man vill för mycket. Och man 

har byggt upp både ett arbetsätt och en organisation som ibland 

kanske är för komplex. Man kan inte utföra så mycket man skulle vilja 

med den mängd resurser man har.” 

Ingen av informanterna nämnde spontat medarbetartidningen i intervjun, men 

när de fick frågan om vad de tycker om den reagerade de starkt.  

F2 tycker att tidningen är väldigt dålig och blir upprörd över att företaget 

lägger pengar på att göra en flashig tidning i fyrfärgstryck när man sparar in på 

så mycket annat. Han var övertygad om att de som gjorde tidningen till råga 

på allt dessutom hade ett bra bonusprogram. Det enda positiva han nämnde 

var att tidningen när den kom ut skapade sammanhållning inom sektionen 

eftersom de då hade något gemensamt att tycka illa om.  

 

F3 säger 

”Jag bläddrar kanske igenom den och förundras varje gång hur mycket 

pengar företaget slänger ut på dylikt skräp. Utan att ha djupdykt i 

"artiklarna" så uppfattar jag dem som en showcase för ett antal managers 

som vill visa framfötterna. Att "tidningen" dessutom är tryckt på alldeles för 
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fint papper och då och då har dyra CD inlagor och annat gör att min tro på 

innehållet är måttlig. För min del kunde de lika gärna lägga ner den bums 

och ersätta den med något vettigare.” 

Men om externa imagen säger F3 kort och gott: 

”Företagets image exteriört tror jag duger alldeles utmärkt.” 

 

4.2 Praktiken 

Informanterna som medverkade i studien har varit i företaget i tre till fem år. De 

började arbeta på företaget direkt efter examen, antingen som konsulter eller 

med fast anställning.  

 

4.2.1 Relationen till närmaste omgivningen 

Före sin anställning uppfattade alla informanterna företaget som ungt, 

energiskt och innovativt. Ett par år senare känner de fortfarande att bilden av 

det innovativa företaget med högt tempo stämmer. På frågan om de trivs ger 

de följande svar.  

Informanten F1 säger att han trivs bra på sin arbetsplats. När han tillfrågades 

om det fanns några nackdelar med arbetsplatsen replikerade F1 följande 

”Ja, man lägger för mycket tid här. Jag trivs rejält bra här och då blir det 

lätt att timmarna springer iväg. Svårt att bryta kl 16:00 och den 

tendensen ser jag hos kollegor också. Man går upp lite för mycket i 

jobbet kanske.” 

Citatet ovan stämmer bra överens med hur han uppfattar sitt arbete och han 

nämner att detta är något som genomsyrar hela avdelningen där han jobbar. 

F1 trivs väldigt bra och kan inte finna något konkret som skulle uppfattas som en 

nackdel. På frågan om han känner starkast för företaget eller yrket säger han  

F1: 
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 ”Det är rätt så lika men det dras nog mot jobbet…. Stuck in the middle.”  

”Den avdelningen jag jobbar på är det mycket frihet under ansvar. Det 

är ingen riktigt som har örnkoll på att du följer processer, eller så finns det 

inte processer. … Högt tempo och jag tror att det är det jag skulle känna 

om jag går till ett annat företag och jobbar som projektledare. Om vi 

säger till exempel, kommer mina förutfattade meningar fram, det finns ju 

bolag som har betydligt lägre tempo kanske när det gäller 

produktutveckling. Tex läkemedelsindustrin där de har produktutveckling 

på x antal år där de verkligen måste kvalitetssäkra och följa processer. 

… Det skulle nog göra att jag skulle bli frustrerad. Det är kul att det börjar 

gå snabbt.” 

F2 svarar ja på frågan om han trivs på sin arbetsplats. F2 är utbildad till den 

tjänst som han utför och säger att det känns ”rätt av den anledningen”. F2 trivs 

även bra med sina arbetskamrater och att det finns karriärmöjligheter inom 

företaget. Vad som även tilltalar F2 och gör att informanten trivs är att det går 

rätt snabbt att få ett ökat ansvar och om man bara visar framfötterna kan man 

i stort sätt styra sin dag helt och hållet. Detta innebär också att man måste fatta 

egna beslut och lösa egna problem vilket gör arbetet relativt ansvarsfullt. 

Men i kontrast till detta har han hittills väntat i tre år på en tjänst som han vill ha. 

Den långa väntan förklarar han så här 

”Men sen är det att den tjänsten jag vill ha är en rätt så dyr tjänst för det 

är lite over head i den bemärkelsen att man jobbar framåt och inte 

direkt i produktprojekten och sådana saker. Det genererar inte pengar i 

den och det är svårt att motivera i linjeorganisationen att det skall bli 

mer over headkostnader.  De vill gärna att all tid skall skrivas på projekt.” 

F3:  

”Jag har väl haft en dipp, jag skulle inte säga vantrivsel. Men jag har 

känt att det var dags för något annat. Men nu håller min tjänst, från och 

med årsskiftet kommer den att utvecklas vidare litegrann. Det ska bli rätt 

kul och då blir jag sugen igen.” 



S i d a  | 26 

 

 

4.2.2 Relationen till företaget 

Alla tre informanterna saknar formella karriärsteg. Samtidigt menar de alla att 

det finns mycket karriärmöjligheter inom företaget som (se avsnitt 4.2.1). 

F1 menar till och med att när man arbetar i utvecklingsprojekten är det en 

demotiveringsfaktor att inte veta vad allt det hårda arbetet skall leda till i 

längden.  

”Går du mot personalansvar så ser du direkt din karriärväg men innan 

dess är du rätt mycket rundhoppning kanske eller om du går in i ett 

produktprojekt. Då är det också en rätt så klar väg. Men har du 

sidofunktioner eller stödfunktioner till själva produktutvecklingsprojekten 

så kan det nog finnas just den här frustrationen som man kan känna. Eller 

som jag känner.” 

F2 har följande förklaring till bristen på karriärsteg. 

”…. de har ju varit lite snåla med karriärstegen, och att kommunicera 

vad det är som krävs för de olika stegen, det är ju ett sätt för HR att hålla 

nere lönerna eftersom ett karriärstegs gång innebär en högre lön”. 

Arbetsrollen var det viktigaste för alla tre informanterna men till vilken grad 

skilde sig mycket mellan dem. F2 säger sig ha en närmre relation till sitt yrke men 

säger ändå sig ha en ansvarkänsla för företaget.  

”Min profession definitivt….jag går inte till jobbet varje morgon för att det 

ska gå bättre för Sverige, jag går till jobbet för att tjäna pengar så att jag 

kan köpa mat och spara ihop till mina grejer” 

Han utvecklar detta vidare. 

”Jag menar jag har ju inte varit inne och jobbar söndagar, jag har ju inte 

betald övertid och sådana saker till exempel. Det gör jag ju bara för att 

man har ett visst, man vill ju lämna ifrån sig saker av kvalité. Man har ju 

en viss kvalitetskänsla och det gör man ju klart för företagets bästa. Det 
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hade jag aldrig gjort om jag inte hade trivts på företaget till exempel. 

Samtidigt gör man det av egoistiska skäl om man drar det vidare för jag 

räknar med att det skall synas att man gör sådana saker. Att man gör lite 

uppoffringar, att man får de där karriärmöjligheterna eller 

utvecklingsmöjligheterna som man vill ha.” 

F2 tar sitt arbete på allvar och vill inte lämna ifrån sig produkter som inte är av 

bästa kvalitet men ser samtidigt att det mesta som informanten utför är för att 

gynna sig själv i slutänden. 

F3 tycker följande om hur arbetet belönas  

”Belönas och belönas. Problemet med oss ingenjörer är att vi tycker det 

är ganska kul det i håller på med så vi belönar oss indirekt själv, eller 

gruppen belönas genom att – du fixade det där! Man kan vara stolt 

över sitt verk. Jag ska inte säga att man inte belönar alls från chefshåll 

men det är inte precis gängse. Positiv och negativ kritik är inte så vida 

förekommande.” 

 

4.2.3 Identitetsaspekter 

F1 säger också att  

”Många jobbar det där lilla extra… De tycker att det är så otroligt 

intressant och de gör jobbet så bra. De blir så passionerade [passionate] 

av att jobba med den uppgiften de får att de lägger mycket tid här.” 

De egenskaper som de beskriver som sin främsta i arbetsrollen kan 

sammanställas på följande sätt. F1 beskriver sig själv som en drivande person 

som gillar ett högt tempo men som ändå lägger ner lite extra tid för att 

säkerställa kvalitet. I sin position på företaget ser F1 sig ofta som en stöttande 

person när det behövs och är i många fall med att motivera andra och ger 

dem positiv feedback.  
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F2 framställer sig själv som en ansvarfull person men som samtidigt är respektlös, 

ärlig och tycker sig minsann vara ganska driven om man jämför med många 

andra. 

F3 ser sin senioritet som sin främsta egenskap men ger även en mer generell 

beskrivning av ingenjörer som någon som tycker att den egna yrkeskårens 

arbete är det viktigaste när det väl kommer till kritan.  

 

”Risken är ju alltid att vi ingenjörer har den bilden att vi gör något 

konkret. Om vi inte skruvar på knappen eller vrider på spaken så kommer 

det inte komma ut någon produkt i fabrikslinan.  Många av de 

omhuldande sektionerna måste finnas i alla fall men man kanske inte ser 

dem lika tydligt. Vad de bidrar med i det stora hela.” 

F1 säger 

”Jag vet inte hur många år sedan det var, men sådana där key values 

[innovative, passionate, responsive] som försöktes kommuniceras genom 

skärmsläckare och genom utbildning och genom högre management.” 

Han påpekar också att han har svårt att relatera till dem trots att han försökt 

arbeta med dem i sitt projekt. 

Dock ser F3 nackdelar i att som han uttrycker det  

”Man utarmar företaget på den tekniska kompetensen… Det kommer 

sluta med att man får lägga ut all utveckling på någon annan”.  

Vidare uppger han en av anledningarna till varför han anser att man inte 

tillvaratar den tekniska kompetensen  

”Man får inte den tiden att samla ihop sig och verkligen skriva ner det 

och verkligen reda ut vad man har gjort på papper. Så blir det, det bara 

försvinner… Det är ett sätt att hålla kompetensen inom företaget också, 

att det finns på papper någonstans… Men den formen som rapporterna 

är nu, det vill säga en Power Point på fem sidor så har det inget värde för 
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eftervärlden. Det är bara för att någon skall kunna kopiera in det i en 

annan presentation.” 

Då informant F3 har varit inom företaget en längre tid har både upp och 

nergångar förekommit. Informanten har sneglat på andra jobb men har 

övervägt att stanna då F3 inte tyckte fördelarna med att byta till annan 

arbetsgivare var tillräckligt stora. En av anledningarna till att F3 trivs så bra på sin 

arbetsplats är tack vare att kollegorna är ”väldigt bra” och att 

arbetsuppgifterna låter F3 växa i sin roll. 

F3 säger att bristen på karriärvägar har fått honom att känna  

”att det var dags för något annat” 

Men ger vidare en anledning till varför han valt att stanna kvar 

”Men nu håller min tjänst, från och med årsskiftet kommer den att 

utvecklas. Det ska bli rätt kul och då blir jag sugen igen”. 

F3 lutar mot att det är tjänsten som är viktigast, i alla fall nu när han har mycket 

erfarenhet inom sitt område. Byter han nu, oavsett om det är företag eller bara 

tjänsten så kommer det betyda att börja om i någon mening, men han säger 

samtidigt: 

”Det kan nog vara rätt utvecklande att hamna på ett ställe där man har 

”noll” [i erfarenhet] som ingenjör i alla fall, bredda sig helt enkelt. Dels för 

personlig utveckling och dels rent krasst för att det finns vissa 

kunskapsområden som är ruskigt matnyttiga att ha på 

arbetsmarknaden.” 
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5. Analys 

5.1 Olika typer av identifikation.  

 

5.1.1 Hur identifierar sig informanterna med sin närmaste omgivning 

Alla informanterna kände till företaget och lockades av olika anledningar till att 

söka sig dit när de var klara med sina studier. I och med deras val att efter 

diverse rekryteringsprocesser ta jobbet de erbjöds och även senare stanna kvar 

inom samma företag gör att ingen av informanterna kan klassificeras under 

steg 1 (i Pratts figur om identifikation, kap 3). Alla har sökt sin identitet och 

försökt uppfylla sina mål inom organisationen. 

F1: Informant F1 hamnar i gruppen positiv (steg 4 i Pratts figur om identifikation, 

kap 3) när man ser till de fyra olika typerna av identifikation som Pratt (2000) 

utformat. Detta innebär att en positiv inställning till sitt arbete vilket informanten 

uppvisar genom att bland annat tala om hur F1 trivs på sitt jobb. Detta visas 

också genom att F1 ofta jobbar över då F1 tycker att det är svårt att komma 

därifrån eftersom han anser att arbetet är både roligt och stimulerande. 

Upplevelsen förstärks ytterligare av att han uppfattar att personerna i hans nära 

omgivning känner samma sak inför sitt arbete. F1 uppvisar här en stark koppling 

till sitt arbetsutövande. Det mål som F1 har satt upp förstärks genom den starka 

koppling som uppstår genom att F1 har möjlighet att utföra en för honom 

relevant arbetsuppgift. Att F1 närmar sig sin målbild skapar ett gynnsamt 

förhållande mellan honom och hans närmaste omgivning.  

F2: informant F2 har haft en specifik tjänst som mål i princip ända sedan han 

började på företaget. Detta har varit en motiveringsfaktor för honom och trots 

bristen på vägledning om vad som krävs för att nå målet hamnar även han i 

gruppen positiv (steg 4 i Pratts figur om identifikation, kap 3). Han trivs bra med 

sina arbetskamrater och det jobb som han utför. Då F2 har en ganska så 

specifik inriktning och en stark koppling till sitt arbetsutövande är det viktigt för 
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honom att kunna utföra just den på företaget. Att F2 har möjligheten att arbeta 

mot sin önskade tjänst, för honom ett steg närmare att uppfylla sin målbild. 

F3: informant F3 hamnar i gruppen ambivalent (steg 3 i Pratts figur om 

identifikation, kap 3). Han säger sig ha haft en ”dipp” men vill inte sträcka sig så 

långt att säga att han vantrivs. Han trivs väldigt bra med sina arbetskamrater 

och i kombination med att F3 ska få utökade arbetsuppgifter vill han vara kvar 

på företaget. Utifrån det F3 säger om hans arbetssituation kan det dras tydliga 

paralleller till att hans identifikation är ambivalent. Han känner att han trivs bra 

med sina arbetskamrater men samtidigt har det varit ganska turbulent med 

vad han anser sina arbetsuppgifter. En förhoppning om en ny tjänst ger honom 

nya och motiverande delmål vilket är ett ganska vanligt drag för den 

ambivalenta identifikationen.  

 

5.1.2 Hur identifierar sig informanterna med företaget 

F1: om man ser till hur F1 relaterar till företaget går han från att tillhöra grupp 

positiv (steg 4 i Pratts figur om identifikation, kap 3) till grupp ambivalent (steg 3 i 

Pratts figur om identifikation, kap 3). F1 menar på att det förekommer 

demotiveringsfaktorer inom företaget. Denna demotiveringsfaktor hänger 

samman med att även om F1 lägger ner mycket av sin tid och arbetar hårt vet 

han inte vad det hårda arbetet kommer att leda till. Inom F1s arbetsområde 

kan han uppleva att det finns en frustration då det inte finns någon utstakad 

karriärväg mer än för de personer som går mot personalansvar. Alla dessa 

upplevelser skapar konflikter med den målbild som F1 vill uppnå och han kan 

inte längre identifiera sig med företaget.  På frågan om vad han känner 

starkast för företaget eller yrket blir svaret att han befinner sig någonstans i 

mitten. F1 kan inte säga att det är något av dem drar mest men företaget kan 

nog ha en viss fördel över yrket. Avsaknad av identifikation med företaget 

påverkar F1s målbild negativt eftersom den inte går att uppfylla.  

F2: om man ser till hur F2 relaterar till företaget går han från att tillhöra grupp 

positiv (steg 4 i Pratts figur om identifikation, kap 3) till grupp avståndstagande 

(steg 2 i Pratts figur om identifikation, kap 3). Han ser bristen på att göra en 
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ordentlig karriär som negativt och säger att det är ett sätt för HR att hålla nere 

lönerna eftersom ett karriärsteg innebär en högre lön för den anställda. På 

frågan om vad F2 känner starkast för företaget eller yrket så framkom det att 

yrket var viktigast. Även om F2 inte känner särskilt starkt för företaget ser han att 

de produkter som han lämnar ifrån sig upprätthåller en viss kvalitet då det 

gynnar företaget. Samtidigt säger han att det är av rent egoistiska skäl för att 

kunna klättra på karriärstegen. Man får helt enkelt göra lite uppoffringar för att 

komma vidare. Här uppvisar F2 ett avståndstagande från den identitet som 

förmedlas av företaget. Han ser inga tydliga möjligheter att göra karriär och att 

yrket är mer betydelsefullt än företaget. Detta styrks av att F2 inte utför jobbet 

på grund av att företaget ska gynnas utan till största del för att gynna sig själv. 

Det finns dock ett visst ansvarstagande gentemot företaget från F2s sida, han 

ser till att de produkter han producerar håller hög kvalitet.  

F3: om man ser till hur F3 relaterar till företaget går han från att tillhöra grupp 

ambivalent (steg 3 i Pratts figur om identifikation, kap 3) till gruppen 

avståndstagande (steg 2 i Pratts figur om identifikation, kap 3). F3 trivs med sina 

närmaste arbetskamrater men känner en avsaknad av belöning och 

uppskattning. Den belöning och uppskattning som F3 känner saknas är den från 

företagets sida. Någon belöning från chefshåll är ovanligt och kritik, oavsett om 

den är positiv eller negativ, är sällsynt. Då belöning infinner sig upplever F3 att 

den kommer från sina närmaste arbetskamrater. Han säger att man oftast själv 

indirekt eller inom gruppen belönas genom att – du fixade det där! 

Avsaknaden av belöning och karriärmöjligheter har föranlett att det funnits 

stunder då F3 övervägt att byta jobb eller inriktning inom företaget. Allt i strävan 

efter att få lite uppmuntran. På frågan om vad som betyder mest företaget 

eller yrket väger yrket tyngst. Bristen på karriärmöjligheter, uppskattning och 

belöning från företagets sida har lett till att F3 inte har någon möjlighet att 

uppfylla sin målbild vilket lett till en avståndstagande identifikation gentemot 

företaget.  

Om man göra en sammanställning av ovanstående analys i en matris (se figur 

8) kan man se hur informanterna identifierar sig med företaget. Man kan se att 

informanterna identifierar sig olika gentemot företagets image beroende på 
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om identifikationen sker i den närmaste omgivningen eller i organisationen. Alla 

informanterna visar på en ambivalent identifikation gentemot företaget vilket 

har sin förklaring i de olika identifikationer var och en av informanterna 

uppvisar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 8 beskriver hur informanterna identifierar sig på olika nivåer inom företaget 

 
F1 Positiv identifiering 

F2 Positiv identifiering 

F3 Ambivalent identifiering 

 
F1 Ambivalent identifiering 

F2 Avståndstagande 
identifiering 

Närmaste omgivningen Organisationen 

Ambivalent 
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5.2 Image – Employer Brand 

Attributen i den image som EB-teamet projicerar består av positivt laddade 

begrepp, till exempel cool, innovative och striving for excellence som finns i 

företagets employer brand. Meningen är att dessa begrepp ska skapa diskurser 

i och associeras till företaget. Förhoppningen är att de anställda själva ska 

anamma och förhoppningsvis bjuda in andra anställda till associationerna och 

diskurserna. 

De kanaler som används för projiceringen av företagets employer brand är 

enligt H1 Internet, medarbetarmagasinet, utställningar, intranätet, events och 

möten. Materialet som används är annonser, affischer, broschyrer, webb och 

video. H1 berättar att han tror att de anställda inte alltid uppfattar 

förmedlingen av företagets employer brand, och så vill han att det ska vara. 

Att de anställda inte alltid uppfattar förmedlingen av företagets employer 

brand stöds även av vad F1 berättade – att han inte känner att företaget 

förmedlar någon identitet. Men att han senare visade en plansch på väggen 

där företagets tre key values står pekar på att även om företaget förmedlar ett 

employer brand reflekterar de anställda inte nödvändigtvis över det. 

Medarbetarmagasinet, som också är en kanal, väcker däremot reaktioner och 

anstöt hos informanterna F2 och F3. F2 blir till och med upprörd när den 

kommer på tal. Anledningen till irritationen verkar vara att den anses vara för 

flashig och för lite intresseväckande innehåll. 

”utan att ha djuptdykt i ’artiklarna’ så uppfattar jag dem som en 

showcase för ett antal managers som vill visa framfötterna. Att 

”tidningen” dessutom är tryckt på alldeles för fint papper och då och då 

har dyra CD inlagor och annat gör att min tro på innehållet är måttligt” 

H1 säger vid ett tillfälle att företagets EB helst inte ska associeras med sådant 

som de anställda inte upplever som överensstämmande med verkligheten. 

Intressant är att han vid en senare tidpunkt påpekar att EB ska vara ett mål, 

någonting man ska sträva efter såväl som aspirera till. Av de intressanta men 
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motstridiga kommentarerna verkar företaget, och mer specifikt teamet bakom 

EB, ha utrymme att fabricera ett employer brand som inte stämmer helt med 

verkligheten. Det kan vara möjligt på grund av att som Alvesson (2004) 

uttrycker det: i stora och komplexa företag har de anställda liten eller en 

begränsad överblick av helheten. De anställda har alltså begränsad möjlighet 

att syna den image som förmedlas som överdriven, förskönad och/eller falsk. 

Ifall teamet bakom företagets EB är medvetet om de anställdas begränsade 

förmåga att syna den projicerade imagen finns det möjlighet att utnyttja den 

begränsningen. Man kan fabricera en mer attraktiv image som sedan kan 

döljas bakom retorik som att skillnader mellan projicerade och faktiska 

förhållanden beror på att företagets EB ska ses som mål och utgöra aspiration. 

H1 medger själv att företaget inte är särskilt bra på att erbjuda sina anställda 

karriärvägar men eftersom karriärvägar ingår i företagets employer brand är 

det uttalandet anmärkningsvärt. Detta kan ses som ett trovärdighetsproblem 

då anställda känner att det finns begränsade karriärmöjligheter. H1 förklarar 

trovärdighetsproblematik med att karriärvägarna inte kommuniceras internt.  

Ytterligare vad som kan vara ett trovärdighetsproblem är att medan begreppet 

responsive ingår i företaget employer brand (det är till och med ett key value) 

anser de anställda, enligt H1, att företaget inte är särskilt responsive mot dem. 

H1 och resten av EB-teamet ansvarar för ledningen av den projicerade image 

av företaget i syfte att skapa ett intryck hos mottagarna. Man använder alltså 

image management. Mottagarna av den projicerade imagen är de som 

företagets employer brand förmedlas mot: de arbetssökande och befintligt 

anställda individerna. 

 

5.2.1 Identitetsreglering som kontrollverktyg 

H1: s uttalande: ”hur ’vi’ vill att vi ska vara” tyder på att EB är en form av 

organisatorisk kontroll. Om man applicerar Alvessons och Willmotts teori om 

identitetsreglering blir det än mer tydligt att konceptet Employer Branding kan, 

och kanske till och med bör, ses som ett organisatoriskt kontrollverktyg, mer 

specifikt i form av reglering av identitet. Det underbyggs med att EB-teamet 
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försöker plantera associationer och/eller diskurser bland de anställda om 

företaget för att berätta det som citeras av H1 ovan. 

”istället för att säga att ni skall vara passionate, det kan man ju inte riktigt 
säga, så berättar vi historier om hur medarbetare är passionerade. Man 
kan berätta historier som inspirerar till att själva kanske bli mer 
passionate” 

Det yttrandet lämnar utrymme för två tolkningar. Den första tolkningen är hur 

EB-teamet på uppdrag av ledningen vill att vi (de anställda) ska vara, men att 

det försöket av EB-teamet att utöva identitetsreglering av de anställda döljs 

bakom ordet ”vi”. På så sätt kan det istället förstås i enlighet med den andra 

tolkningen: att det verkligen är kulturen som vill bestämma hur ”vi” ska vara. En 

rimlig förklaring är att jämfört med normer och värderingar som påbjuds av 

ledningen har de flesta individer svårare att värja sig mot de som är etablerade 

i kulturen.  

För att förtydliga hur kontrollverktyget används praktiskt i företaget: diskurserna 

kan handla om både företaget och de anställda; diskursen winning spirit i 

företagets employer brand kan exempelvis appliceras både på företaget och 

på de anställda. H1 vill att de anställda ska anamma de aspekter av 

organisationen som förmedlas med EB, men att de ska göra det omedvetet. 

Han vill inte att de anställda ska uppfatta aktiviteterna med EB som 

påträngande och inte heller att det är personer från Human Resources (EB-

teamet) som ligger bakom. 

”vi vill ju inte hjärntvätta folk, vi är ute efter att berätta den rätta historien 
och vill gärna att de berättar den vidare.” 

 

5.3 Identitetsaspekter 

Att informanterna är ambivalenta och att de dessutom identifierar sig med 

olika motsägelsefulla aspekter av organisationens identitet kan ses som 

märkligt. Applicering av gränsperspektiv underlättar förståelsen av fenomenet 

ambivalent identifiering. 
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I informanternas identiteter ingår flera olika aspekter, av dem är tre stycken 

framträdande hos alla: ingenjören, yrkesutövaren och 

organisationsmedlemmen. Ingenjörsaspekten i individens identitet skapas under 

studietiden. Den består ofta till stor del av disciplin, målmedvetenhet och hårt 

arbete. Yrkesutövaren kallas den aspekt av identiteten som är knuten till 

informanternas tjänst på företaget. Organisationsmedlemsaspekten utgår från 

hur informanterna uppfattar sig själva i förhållande till organisationen. 

Hos F1 har ingenjörsaspekten och yrkesutövningsaspekten hög 

genomtränglighet gentemot varandra eftersom det inte framkommer några 

indikationer om att informanten känner någon konflikt mellan sin utbildning och 

sitt yrkesutövande (se figur 9). Både ingenjörsaspekten och 

yrkesutövningsaspekten har däremot låg grad av genomtränglighet med 

organisationsmedlemsaspekten. Det som tyder på att gränsen mellan dem är 

ogenomtränglig är hur yrkesutövningsaspekten och 

organisationsmedlemsaspekten påverkas av karriärmöjligheter. Ytterligare 

förstärkning av denna tolkning finns i den motstridiga användningen av key 

value-ordet passionate som stämmer överens med yrkesutövningsaspekten 

men som känns främmande och abstrakt för organisationsmedlemsaspekten. 

F2 har tidigare haft väldigt genomträngliga gränser mellan sina 

identitetsaspekter. Det finns fortfarande en stark koppling mellan 

ingenjörsaspekten och yrkesaspekten, men att inte få den tjänsten som han har 

haft siktet inställt på sedan han började skapade en konflikt i förhållandet 

mellan dem. Ytterligare konflikt fanns mellan organisationsmedlemsaspekten 

och de andra två. Detta beror på att organisationen har gått från ett tekniskt 

fokus till att göra snygga presentationer och att inte längre ta till vara den 

tekniska kunskapen. Konflikterna har lösts genom att öka ogenomträngligheten 

mellan alla tre aspekter, men en önskan att åter igen skapa större 

genomtränglighet medför risken att F2 lämnar organisationen. (se figur 9). 

Under sin ”dipp” var F3: s ingenjörsaspekt och yrkesutövningsaspekt helt 

segmenterade (se figur 9). Det fanns ingen överensstämmelse som kunde få 

dem att mötas och detta ledde till en konflikt som fick F3 att söka andra 

arbeten. När det nu finns möjlighet till nya arbetsuppgifter och utmaningar blir 
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dessa perspektiv mer genomträngliga och ser mer ut som F2s. F3s 

organisationsmedlemsaspekt är inte genomtränglig för de andra aspekterna. 

Han saknar belöning från organisationen och när han pratar om att bredda sin 

kunskap så är det inte för att bli attraktiv i organisationen utan för att bli det på 

arbetsmarknaden.  

 

Figur 9 Visualisering av de F1, F2 och F3s identitetsaspekter. Den tjockare gränsen runt 
organisationsmedlemsaspekten symboliserar att alla informanterna hade en högre 
ogenomtränglighet i den aspekten. 

Ingenjörsaspe

Yrkesaspe

Organisationsmedlemsasp

Professionella rollen 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Förmedlad Identitet 

Att använda begreppet förmedlad identitet ger förståelse för hur företag kan 

använda image management med diskurser avsedda för de anställda att 

identifiera sig med, och på så sätt påverka hur de agerar och tänker. 

I kontrast till vad företagets employer branding representant (H1) säger – att 

employer branding inte är fråga om hjärntvättning – menar vi att det delvis vad 

som det handlar om. Vi är beredda att till viss del hålla med H1 eftersom de 

anställda bjuds in till att själva bestämma ifall och vilka diskurser och 

associationer de ska anamma – man påtvingar dem ej. Däremot anser vi att 

företaget, och närmare bestämt EB-teamet bjuder in de anställda till ett så pass 

stort antal diskurser och associationer samt använder så pass många 

uppenbara och mindre synliga kanaler för projiceringen av imagen att de 

anställda har svårt att värja sig. I och med att allt fler anställda anammar 

diskurserna förankras dessa i kulturen. När det inträffar blir det svårare för 

anställda att värja sig, samt svårare att tydliggöra att det är EB-teamet som styr 

projiceringen.  

 

6.1.1 Vi är, vi är inte – förmedlad vs. upplevd identitet.  

Vad beror diskrepans mellan retorik och praktik på? Hur kan det komma sig att 

alla informanter hävdar att det finns karriärmöjligheter inom företaget men att 

de samtidigt upplever ett missnöje med deras egna möjligheter att göra karriär. 

Kan man se detta som att företaget, om även att det inte upplevs så av 

informanterna, lyckas med sin förmedling även om vissa av de kanaler man 

använder sig av väcker irritation bland de anställda. Det kan inte vara en 

tillfällighet att alla informanterna hävdar samma sak när de på frågan om vad 

som är positivt med företaget svarar att det finns karriärmöjligheter. Detta i sig 

är ju inte särskilt anmärkningsvärt. Det som är intressant är istället att när man 

sedan frågar informanterna vad de ser som negativt med att arbeta i företaget 
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svarar möjligheterna att göra karriär. I varje informants yttrande om karriärvägar 

i företaget finns med andra ord motstridiga uppfattningar. För att kunna 

förklara detta fenomen har vi tittat närmare på vad som förmedlas med hjälp 

av retoriken och vad den anställde upplever i praktiken. 

 

Retoriken består av imagen som EB-teamet förmedlar ut i organisation. Den 

imagen innehåller diskurser om att det finns karriärmöjligheter inom företaget 

(se steg 1 figur XX). Vad som kan verka överraskande är att informanterna 

uppfattar förmedlingen som irriterande men att den ändå når fram. 

Det kan vara så att informanterna ogillar kanalerna, alltså själva förmedlingen, 

men samtidigt gillar den image som förmedlas. Det kan också vara så att 

tillräckligt många kanaler används för att EB lyckas genomsyra hela företaget 

till den grad att de anställda inte kan uppfatta och/eller värja sig mot alla 

dessa kanaler. 

Antingen så går, om än att det möts med irritation, förmedlingen hem hos 

informanterna eller så finns det någon annan förmedlingskanal. Denna 

förmedlingskanal som kan existera uppfattas vare sig av H1 eller informanterna. 

Oavsett vilken kanal som används, medveten eller omedveten, letar sig någon 

form av retorisk förmedling ut i företaget.  

Det är möjligt att vissa av de förmedlingskanaler som används för EB, t.ex. mun 

till mun, är mindre påtagliga så att informanterna influeras av mer vad andra i 

deras omgivning säger och hur de agerar.  Även om informanterna inte 

identifierar sig med slagord så som passionate, som förmedlas av EB, påvisas 

det ändå att informanterna i de flesta fall är passionate till sitt arbete.  

Praktiken består av hur informanterna upplever sin omgivning. Ser man till hur 

informanterna upplever verkligheten i företaget vet de inte vilka kriterier som 

krävs för att kunna avancera. Det finns inga naturliga förutbestämda vägar om 

hur man klättar i hierarkin vilket skapar en känsla av förvirring hos informanterna 

då de inte har möjlighet att se tydliga mål för framtiden utan irrar runt mer eller 

mindre i blindo.  
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6.1.2 Identifiering 

Nu kommer vi till den stora frågan hur kan det komma sig att informanterna 

upplever att det finns karriärmöjligheter i företaget samtidigt som de känner att 

de inte finns? En rimlig förklaring är att informanterna upplever bra 

karriärmöjligheter som en aspekt av organisationsidentiteten. 

Den anställde står mitt emellan retoriken och praktiken. De har och/eller kan 

inte bestämma sig för hur de ska förhålla sig till dem? I fallet med våra 

informanter identifierar de sig ambivalent, det vill säga med både och. Man vet 

att det finns karriärmöjligheter men man kan inte nå dem. Informanterna kan 

inte identifiera sig helt och hållet med företaget på grund av hur de uppfattar 

företaget i praktiken. Istället känner de en starkare koppling till sin närmsta 

omgivning. 

Den ambivalenta identifikationen pekar på att informanternas identitet 

omfattar multipla aspekter. Där en aspekt säger att det finns karriärmöjligheter 

inom företaget (retorik), medan en annan aspekt säger att det inte finns någon 

möjlighet för fortsatt karriär inom informanternas arbetsområden (praktik). 

Aspekterna drar åt två olika håll vilket skapar en form av disharmoni i 

informanternas identiteter. Detta förklarar hur de å ena sidan upplever att det 

finns möjligheter att förverkliga sina framtida självbilder, samtidigt som det 

upplevs att karriärmöjligheterna inte existerar. 

Vilken betydelse har det att det finns en diskrepans mellan företagets 

förmedlade image och den identitet som upplevs av informanterna? Utifrån vår 

studie kan vi dra slutsats om att diskrepansen har olika inverkan på individen 

utifrån hur starkt kopplat de olika aspekterna är till varandra.  

Diskrepanserna mellan individen och organisationen kan vara väldigt stora och 

många aspekter av individens identitet kan vara helt eller delvis segmenterade 

från organisationens identitet. Trots detta kan individen ha en positiv bild av 

företaget så länge det finns någon aspekt hos organisationens identitet som 

gör intrång på någon aspekt av individens identitet. Diskrepanserna har dock 

stor betydelse eftersom läget inte är statiskt. Då flera delar av individens 
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aspekter är integrerade behöver inte personen ägna sig åt konfliktlösning 

mellan aspekterna. Konfliktlösningen kräver energi och tankekraft som annars 

kunde använts för att lösa arbetsrelaterade problem.  

Om något i organisationen förändras som gör att individens aspekter inte 

längre överensstämmer med organisationens identitet kommer individen, i 

enlighet med denna studie, välja att lämna företaget.  

Då identitet är ett abstrakt ämne skulle författarna vilja avsluta med en 

målande beskrivning av situationen som studien fångat. Förhoppningen är att 

den, om inte övriga delar av uppsatsen lyckas, skall göra ett avtryck i minnet 

under lång tid framöver. 

6.2 The Desert Challenge – att orientera i öknen 

Regelgenomgång 

Att orientera i öken går i huvudsak ut på att överleva, det vill säga att hitta 

vatten och oaser. Att hitta vatten symboliserar att uppfylla ett delmål, att hitta 

oasen innebär att uppfylla sin målbild.  Att inte hitta något vatten eller en oas 

leder till en plågsam död vilket symboliserar att individen lämnar 

organisationen.  

Deltagarna 

I orienteringen deltar tre olika typer. Den första är äventyraren som vet vad han 

vill, har kämparinstinkter och som har klarat sig i tuffa situationer tidigare. Den 

andra är kamelen som klarar sig utan vatten länge och stormtrivs bra i öknen. 

Den tredje och sista deltagaren är beduinen som även han trivs bra i öknen 

och som dessutom är välbekant med miljön. Till sin hjälp har beduinen ett stort 

kontaktnät av beduiner som kan hjälpa honom. 

Öknen  

Öknen symboliserar företaget (se figur 10). Vinden som drar fram över 

sanddynerna representeras av management där ingår employer branding 

teamet. Vinden kan förändra landskapet vilket kan ske när sandstormar drar 

fram över sanddynerna och sprider sitt budskap genom att vina i deltagarnas 

öron (företaget förmedlar en image om att det finns karriärmöjligheter med 



S i d a  | 43 

 

mera). När det blåser får deltagarna ibland irriterande sand i sina ögon 

(irritationen består av förmedlingskanaler så som medarbetartidningen) och 

gillar inte sättet öknen styrs (det finns inte möjlighet att göra karriär) men i 

mellan åt är det medvind och då transporteras deltagarna snabbare mot sina 

mål (de som är bra på att nätverka). Det som driver deltagarna i orienteringen 

är den framgång de får åtnjuta när de når en oas. Vatten är lika viktigt för 

kroppen som mål och karriärmöjligheter är för yrkesidentiteten. 

Hägringen 

Den brännande solen symboliserar det som i en hårt konkurrensutsatt bransch 

driver företaget att ha en så effektiv organisation som möjligt. Öknen måste 

hushålla med vattnet och kan inte ge de anställda hur mycket som helst, det 

vill säga att de måste hushålla med pengarna och kan därför inte låta alla 

anställda göra den karriär som de kanske förväntar sig. 

Solens effekter skapar hägringar, symboliserar diskrepanser mellan förmedlad 

och upplevd identitet, i öknen genom att alstra stora temperaturskillnader i 

luften på olika höjder så att ljusstrålar böjs av, och därigenom kan föremål 

bortom horisonten bli synliga på nära håll. Äventyraren, kamelen och beduinen 

ser oasen (hägringen) framför sig men kan inte nå den. Vinden viskar historier 

om hur andra lyckats hitta sin oas och hur bra de gått för dem. Deltagarna får 

också höra om hur spännande och unik öknen är (kanaler för projicering). 

Vinden irriterar dem och de tror inte på budskapet. Allt förändras dock när de 

ser hägringen då tror de på att det går att hitta oasen, att de är på en 

spännande och unik resa i öknen och att de kommer bli framgångsrika 

(uppfylla sin målbild). Detta utan att ifrågasätta var oasen de ser framför sig 

kommer ifrån och utan att ifrågasätta varför de tror att det går att bli 

framgångsrik i öknen. På frågan om det finns vatten i öknen svarar de ja (alla 

informanterna upplever till exempel att det går att göra karriär inom företaget). 

Men när de går in på hur de ska hitta oasen är de inte övertygade om att just 

de kommer att hitta den (på grund av diskrepansen). De arbetar alla på 

eftersom de har gett sig in i tävlingen med inställningen att öknen är 

spännande, händelserik och att det är en bra erfarenhet att ha med sig. 

Slutställning 
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Beduinen hittar vatten genom att ta hjälp av sitt nätverk i öknen och genom sin 

förmåga att förhandla med de som redan har vatten. Han har bra hand med 

kamelerna och kan få dem att bära honom i öknen så att han kan ta sig fram 

snabbare. Han är alltså den i företaget som verkligen lyckas med att nå sina 

mål genom sitt nätverk och genom att känna chefer, lyckas göra karriär. 

Kamelen hittar sporadiskt vatten i öknen och blir då väldigt glad och nöjd 

under en viss tid. När törsten kommer tillbaks börjar han åter söka efter oasen 

men hittar bara lite vatten då och då och fortsätter leta hela livet. Eftersom han 

trivs i öknen söker han sig ingen annanstans trots att han inte är så framgångsrik 

i sitt letande, han klarar sig bra tycker han men är periodvis väldigt uttorkad 

och utarbetad. Han är den i organisationen som alltid fortsätter jobba och hela 

tiden hoppas på att någon gång bli nöjd och nå sina mål. 

Äventyraren ger allt i tävlingen och jobbar hårdast av dem alla men när han 

inte hittar något vatten så leder det så småningom till en plågsam död. Han är 

den som i företaget jobbar hårt och målmedvetet men som inte blir belönad, 

inte får uppnå sina mål och därmed slutar. 
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6.3 The Desert Challange 

 

Oasen. Symboliserar att uppfylla sin målbild  

 

Hägring. Symboliserar diskrepanser mellan förmedlad och upplevd identitet 

       

Beduinen. Trivs bra i öknen och som dessutom är välbekant med miljön, har 

stort nätverk 

 

Kamelen. klarar sig utan vatten länge och stormtrivs bra i öknen 

 

Äventyraren. Vet vad han vill, har kämparinstinkter och som har klarat sig i tuffa 

situationer tidigare 

 

Röst i örat. Symboliserar employer branding. Förmedlar budskap om bland annat 

karriärmöjligheter.  

 

Glas vatten. Symboliserar att uppfylla delmål.  

 

Solens effekter skapar hägringar, symboliserar diskrepanser mellan 

förmedlad och upplevd identitet. 
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      Symboliserar döden, att sluta och gå till ett nytt företag 

 

 

 

Figur 10 illustration av metaforen 

 

6.4 Vidare forskning 

Ytterligare forskning kan testa validiteten i resonemanget som den här studien 

har lagt fram, vilket bör innebära ett större urval informanter. Även att studera 

hur employer branding förändrar identitetsaspekter över en längre period är 

intressant. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjuguide ingenjörerna 

Syfte med studien:  

 

Vi skriver kandidatuppsats i ämnet ekonomi med inriktning på kunskapsföretag 

där vi har för avsikt att studera identiteter utifrån två perspektiv. De identiteter vi 

valt att titta närmare på är den organisatoriska identiteten samt den 

individuella identiteten hos anställda. Vi genomför denna studie med ett 

intresse för hur identitet förmedlas, upplevs och i viss mån förverkligas.  Intervjun 

kommer att inledas med några mer generella frågor om dig och företaget för 

att sen övergå i lite mer detaljerade frågor.  

Personlig identitet 

Identitet är en föreställning av vem en särskild person är – i förhållande till 

andra. Den [identiteten] definierar på vilka sätt personen är lik andra och på 

samma gång vilka sätt den skiljer sig från andra. Den har en särskild 

självbildskomponent (individens egen föreställning om sig själv) och en social 

identitetskomponent (föreställningen andra personer har av individen ifråga)  

Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet specificerar de centrala och uthålliga egenskaperna hos 

en organisation som skiljer den från andra organisationer. 

Intervjufrågor 

Är det okej om vi spelar in intervjun?  



S i d a  | 49 

 

Informant och verksamhet 

Namn:  

Organisation/avdelning: 

Befattning/titel:  

Erfarenhet i företaget (år):   

Intervjufrågor 

1. Skulle du vilja berätta om din karriär. Ju närmre i tiden det ligger desto 

mer detaljerat. 

2. Vilket var skälet till att du började jobba på företaget? (hur uppfattade 

du företaget innan du började?) 

3. Vilka är de viktigaste skälen till att du jobbar på företaget? (lön, kollegor, 

arbetsmiljö, etik, karriärsmöjligheter, förverkligande) 

4. Ser du några nackdelar med att jobba på företaget? 

5. Kan du nämna några av dina din främsta egenskap (roll) relaterat till ditt 

jobb (i vilken situation vill de ha dig, när det är brottom, strular, behövs 

styrning).  

6. Upplever du att företaget värdesätter dessa egenskaper (roll), (får du 

leva ut och förverkliga dig själv, belönas, uppskattas).  

7. Trivs du?  

8. Varför? 

9. Varför inte? 

10. Hur upplever du förändringar inom organisationen? (Påverkar det dig?) 

(tex, nya policys, omstruktureringar)  

11. Känner du starkast för företaget eller yrket?  
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Avslutning 

Något du vill tillägga? 

E-post: _____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

 

Avslutningsvis vill vi tacka dig för att tog dig tid att besvara våra frågor och 

deltaga i studien.  
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8.2 Intervjuguide HR avdelningen 

Syfte med studien:  

Vi skriver kandidatuppsats i ämnet ekonomi med inriktning på kunskapsföretag 

där vi har för avsikt att studera identiteter utifrån två perspektiv. De identiteter vi 

valt att titta närmare på är den organisatoriska identiteten samt den 

individuella identiteten hos anställda. Vi genomför denna studie med ett 

intresse för hur identitet förmedlas, upplevs och i viss mån förverkligas.  Intervjun 

kommer att inledas med några mer generella frågor om dig och företaget för 

att sen övergå i lite mer detaljerade frågor.  

Personlig identitet 

Identitet är en föreställning av vem en särskild person är – i förhållande till 

andra. Den [identiteten] definierar på vilka sätt personen är lik andra och på 

samma gång vilka sätt den skiljer sig från andra. Den har en särskild 

självbildskomponent (individens egen föreställning om sig själv) och en social 

identitetskomponent (föreställningen andra personer har av individen ifråga)  

Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet specificerar de centrala och uthålliga egenskaperna hos 

en organisation som skiljer den från andra organisationer. 

Intervjufrågor 

Är det okej om vi spelar in intervjun?  

Informant och verksamhet 

Namn:  

Organisation/avdelning: 

Befattning/titel:  

Erfarenhet i företaget (år):   
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1. Skulle du vilja berätta om din karriär? Desto närmre i tiden det ligger 

desto mer detaljerat. 

2. Kan du beskriva den identitet företaget förmedlar till anställda? 

3. Hur förmedlar ni identiteten inom företaget, använder ni er av t.ex. 

sektionschefer, PM, möten?  

4. Gör ni något för att se att den identitet ni förmedlar når ut till era 

anställda? T.ex. undersökningar, intervjuer, utvärderingar.  

5. Vad innebär det du gör på företaget? 

6. Skräddarsyr ni information till olika typer av anställda? 

7. Vem svarar du mot uppåt i organisationen 

8. Vem har hand om att skicka ut information till de anställda?  

9. Hur skickar ni ut informationen, vilka kanaler använder ni er av? 

10. Vad är det för information ni skickar ut mot anställda? 

Avslutning 

Något du vill tillägga? 

E-post: _____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

Avslutningsvis vill vi tacka dig för att tog dig tid att besvara våra frågor och 

deltaga i studien.  

 


