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Titel: Vem bestämmer vem du är? 

 

Problemformulering: Hur används identitetsreglering för att påverka anställdas identitet? 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används 

inom organisationer genom att ta reda på vilka medel som används för att påverka de 

anställdas identitet.  

 

Metod: Studien har en deduktiv ansats med en kvalitativ datainsamling. Vid insamlingen 

av empiriskt material genomfördes semi-strukturerade intervjuer. Studien baseras på nio 

hypoteser som bygger på teoretisk insamlat material  och som sedan provats mot empirin.  

 

Slutsats: Studien har verifierat de nio olika hypoteserna kring hur identitetsreglering sker 

inom organisationer men också att användandet av de olika hypoteserna sker på olika 

nivåer. Studien visade att vissa hypoteser används mer än andra. Genom samhörighet och 

socialisation regleras identiteten hos den anställde lättare. Även värderingar och 

utbildningar visade sig vara ett effektivt medel för att påverka individens föreställningar 

och leda individen mot organisationens mål. Social identitet och grupper har en betydande 

roll för hur individer identifierar sig och studien påvisade att reglera anställda genom att 

delegera dem till en enhetlig grupp. Studien har även visat att en centralstyrd organisation 

kan forma de anställda lättare genom att använda tydliga regler som medel. 

 

Nyckelord: Identitetsreglering, identitet, social identitet, organisationskultur, normativ 

styrning, organisationsidentitet, socialisation, värderingar.  
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1 Inledning 
Det första kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden om identitetsreglering som 

sedan följs av en precisering av problemet som diskuterar kring fenomenet samt vilken 

betydelse den sociala identiteten har för ämnet. Sedan följer en problemformulering och 

presentation av syftet.   

 

1.1 Bakgrund 

Från den dagen vi föds blir vi  introducerade för normer och värderingar som finns  runt 

om i samhället som vi sedan får lära oss och blir reglerade efter. Allteftersom blir våra 

uppfattningar reglerade beroende på vilken grupp eller organisation vi befinner oss i och 

det är en pågående process som kommer att fortgå livet ut (Bang, 1999). Vår identitet 

blir hela tiden konstruerad och omkonstruerad genom processer av identifiering och 

differentiering (Collinson & Hearn 1994). Genom pågående identitetsarbete söker 

individer ett bekräftande välmående genom att stärka sitt ego inom deras sociala 

relationer (Gotsi m.fl., 2010).  Kosmala (2003) tar upp att förståelsen kring 

identitetsreglering finns i Foucault’s tekniker av jaget, där individer bekräftar och 

omvandlar sig själv samtidigt som de sammanfogar individuella-, organisatoriska- och 

institutionella önskemål. Teknikerna i det här fallet hänvisar till den mänskliga 

regleringen och kan exempelvis vara en uppsättning av regler, exempel på beteende 

eller en rad olika verktyg.  

 

Identitetsreglering är ett fenomen som inte är speciellt omtalat och är ett relativt nytt 

begrepp för organisationsforskningen (Nair, 2010). Mycket av den forskning som finns 

idag bygger på Alvessons och Willmotts artikel Identity regulations as organizational 

control: producing the appropriate individual  (2002) som utgår från hur 

identitetsreglering används som en form av kontroll inom organisationer.  Att styra och 

kontrollera en organisation kan ske med hjälp av olika styrningsmedel som till exempel 

resultatmätning (Alvesson, 2012) men även rekrytering av personal med rätt kompetens 

och värderingar som matchar organisationens (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

Alvesson (2013) förklarar att styrning inte bara handlar om resultatmätning då styrning 

innebär så mycket mer som till exempel beteende och föreställningar. Ju större 

organisationen är desto svårare blir det att endast fokusera på resultatmätning som 

styrmedel och måste därför kompletteras med något annat i form av till exempel 

beteendestyrning (Ibid). Att reglera individers identiteter är en pågående process som 
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måste förstås utifrån organisationens identitet och identifieringsprocessen (Nair, 2010). 

Identitetsreglering betonar de strategier som används för att påverka identitetsarbetet i 

den riktning som gynnar organisationens mål (Gotsi m.fl., 2010). Kunda (2006) och 

Rose (1999) antyder att identitetsreglering inte bara avser kontrollen över anställdas 

beteende utan också över deras tankar, känslor och strävanden. 

 

Identitetsreglering är en form av normativ styrning som kan beskrivas som en indirekt 

form av beteendestyrning då det inte är själva beteendet man vill styra utan istället 

fokusera på den anställdes tankar och föreställningar (Kärreman & Rennstam, 2012). 

Det finns olika metoder att använda sig av för att forma den anställdes föreställningar 

och värderingar för att matcha organisationens. Eftersom den normativa styrningen är 

inriktad på just beteendestyrning, handlar det om att undermedvetet ändra den anställdes 

föreställningar om verkligheten (Ibid), som kan liknas vid identitetsreglering. Genom att 

använda sig av identitetsreglering kan organisationen forma den anställdes identitet att 

stämma överens med organisationens  (Kärreman & Rennstam, 2012). 

 

Jenkins (2004) förklarar att identitet aldrig kan ses som något man är eller kommer bli 

utan identiteten är en ständig process. Organisationer är internt uppbyggda av 

grupperingar där individer har en tendens att ta till sig en del av organisationens eller 

arbetsgruppens identitet som de tillhör (Hogg & Terry, 2001). Till organisationsidentitet 

associeras utvecklingen av social identitet (Alvesson och Björkman, 1992). Inom 

organisationer är det vanligare att prata om social identitet istället för individuell 

identitet då frågan ‘vem är jag?’ oftast  associeras med ‘vilka är vi?’ då ordet ‘vi’ är en 

viktig kategori (Alvesson, 2013). Ashforth och Mael (1989) förklarar social identitet 

som att människor har en tendens att inom den sociala identitetsteorin dela in sig i olika 

sociala kategorier. Det kan vara allt från kön, ålder och medlemskap inom 

organisationen.  

 

Ashforth och Mael (1989) fortsätter med att den sociala identiteten involverar viktiga 

gruppklassificeringar eller sociala kategorier där den sociala identifieringen är en 

föreställning om gemenskap inom en grupp. Vid social identitet menas att individen 

identifierar sig med andra medlemmar och hur individen ser på sig själv. Ur ett 

organisationsperspektiv finns det olika områden där individen fångar upp identiteter 

såsom avdelningar eller grupper, ibland även hela organisationen. Det innebär att 



  
 

3 
 

individen kan börja identifiera sig med organisationen (Sveningsson & Alvesson, 2010). 

Organisationens värderingar, symboler och materiella uttryck har en betydande roll för 

organisationen eftersom att de separerar de anställda från omgivningen och får dem att 

 bilda sociala grupper inom organisationen. Det gör i sin tur att organisationen har en 

större påverkan på de anställdas sociala identitet som kan tolkas som en inledning till en 

form av identitetsreglering (Alvesson och Björkman 1992).  

 

Den sociala identiteten hos den anställde kan påverkas av olika avdelningar och grupper 

inom organisationen,  vilket gör att den anställde kan skapa sig olika identiteter 

beroende på vilken avdelning eller grupp denne befinner sig hos (Ashforth & Mael, 

1989). Alvesson (1994) tar upp att individer i sina sociala relationer  vill stärka sin egna 

identitet för att uppnå en positiv trivsel och trevnad inom organisationen. 

Organisationen i sin tur kan använda sig av positivt laddade ord som till exempel 

‘engagemang’ och ‘gemenskap’ för att reglera den anställdes identitet och få den 

anställde att anamma dessa ord och applicera dem på sin identitet (Kärreman & 

Rennstam, 2012). Det leder till att den anställde tar till sig organisationens värderingar 

och förknippar sig själv med att till exempel vara engagerad och en del av gemenskapen 

inom organisationen (Ibid). 

 

Alvesson och Willmott (2002) tar upp fyra kategorier som kan användas vid reglering 

av identiteter. De olika kategorierna behandlar hur identiteten blir influerad, reglerad 

och ändrad inom organisationerna. De  fyra kategorierna är; (1) den anställde som 

berörs av regleringar där den anställde är direkt definierad eller definierad genom andra, 

 (2) aktiva handlingar som berörs av det område eller aktivitet som den anställde 

hänvisas lämplig att utföra, (3) sociala relationer som handlar om tillhörighet och 

differentiering där punkterna gruppkategorisering och den hierarkiska strukturen har 

betydelse och slutligen (4) scenen som berörs scenen av den identitet som anses passa i 

större sociala sammanhang såsom punkterna om etableringen och klargörandet av regler 

och definieringen av sammanhanget. De olika kategorierna ger en bredare syn på hur 

organisationskontroll kan fungera genom hanteringen av identitet (Ibid) och det är de 

här kategorierna som studien baseras på. 

  

Wasserman och Frenkel (2011) påpekar att det på senare tid har vuxit fram ett större 

intresse inom forskningen om hur organisationskultur bidrar till regleringsprocessen av 
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identiteter inom organisationen. Identitetsarbetet har blivit allt mer uppenbart genom att 

organisationer introducerar kulturella uttrycksformer som till exempel värderingar och 

motivationsord, i syfte att öka de anställdas engagemang och lojalitet (Alvesson & 

Willmott 2002). 

 

1.2 Precisering av problem 

Vi uppfattar att identitetsreglering inte har tillräckligt med empiriskt material för att 

styrka de teorier som har tagits fram kring fenomenet. Nair (2010) samt  Alvesson och 

Willmott (2002) styrker detta genom att påpeka att det inte finns tillräckligt med 

empiriskt material kring hur identitetsreglering faktiskt används. 

 

Då de traditionella formerna av kontroll inte fungerar lika effektivt längre har det 

upptäckts att kontroll över identiteten har börjat användas mer frekvent och visat sig 

vara en effektiv form för kontroll (Nair, 2010). Organisationer använder sig av 

organisationskultur som en form av kontroll för att styra och reglera den anställdes 

identitet. Styrningen riktar sig inte mot beteendet direkt utan vänder istället kontrollen 

mot de anställdas ‘inre’, det vill säga deras hopp, rädslor, strävor (Alvesson & Willmott, 

2002). Genom att införa utbildningar samt implementera information om organisationen 

på arbetsplatsen som till exempel posters och företagsmagasin kan uppfattningen öka att 

organisationen ses som ett team, ett ‘vi’, istället för att den som ‘dem’ eller 

‘organisationen’ (Alvesson & Willmott, 2002). Det här går att koppla till det som 

Wasserman  och Frenkel  (2011) tar upp om att det finns forskare som menar att chefer 

avsiktligt utformar organisationen psykiskt och estetiskt för att kunna forma tankar och 

beteenden där sociala aktörer arbetar. Alvesson och Willmott (2002) argumenterar för 

att identitetsreglering kräver ett aktivt identitetsarbete som är en osäker process men att 

den, bortsett från osäkerheten, är en viktig del av organisationens kontroll. Men 

författarna tar även upp att det är naivt att anta att identiteten kan tvingas åt ett visst håll 

utan motstånd och oförutsedda konsekvenser vilket får oss att fundera kring vilka 

konsekvenser det kan tänkas vara. 

 

Inom organisationer med fokus på beteendestyrning har rekryteringsprocessen en stor 

betydelse. Rekryteringsprocessen inom den normativa styrningen baseras oftast på att 

försöka hitta anställda som besitter de kvalifikationer som eftersöks men också som 

besitter de värderingar, normer och attityder som organisationen har (Kärreman & 



  
 

5 
 

Rennstam, 2012). Syftet med rekryteringsprocessen är att redan från början hitta de 

individer som är villiga att anamma organisationens värderingar och som identifierar sig 

själv med de normer som existerar. Därefter startar en socialisationsprocess som kan 

kallas ‘uppfostran’ där de nyanställda får lära sig organisationens normer och 

värderingar (Ibid). Ett sätt att få de anställda att anamma organisationens värderingar 

och normer är genom att implementera ett slags ‘bootcamp’ där de nyanställda får lära 

sig mer om organisationen och utbilda sig inom kulturen som kan liknas vid en 

introduktionskurs. Den kursansvariges uppgift är då att få de nyanställda att ‘gifta sig’ 

med organisationen (Kunda, 2006). 

  

Inom organisationskulturen kan en form av socialisering, även kallad 

sekundärsocialisering, få en anställd att känna samhörighet med en grupp eller med 

själva organisationen där den anställde leds in i en specifik roll. Denna process är något 

som kan pågå under hela livet i och med att individer träder in i nya roller, nya grupper 

och nya organisationer allt eftersom. Eftersom att sekundärsocialisering är mer 

föränderlig finns det olika komponenter som används för att förstärka processen och 

göra den så effektiv som möjligt. Organisationen använder sig bland annat aktivt av 

incitament och straff för att stödja de värderingar och normer som redan existerar. Det 

är också lättare att trycka på en organisations värderingar och normer om den anställde 

är en osäker person då de lättare accepterar och anammar det som sägs (Bang, 1999). 

Då processen innebär att reglera den anställdes värderingar att efterlikna 

organisationens kan den ses som en form av identitetsreglering. Socialisering är en 

kontrollmekanism som har en direkt påverkan på identitetsarbetet då socialisering 

betonar internaliseringen av värderingar och övertygelser (Nair, 2010). 

   

Efterhand som det har blivit mer omtalat om hur organisationer formar identiteter har 

det skapat en del negativa effekter (Wasserman & Frenkel, 2011). Det kan bland annat 

leda till motstånd mot organisationen eftersom det framkallar negativa känslor bland de 

anställda (Ibid). Motståndet uppstår oftast när ledare försöker utöva omfattande kontroll 

över de anställdas tankegångar vilket gör att de anställda hade behövt ge upp deras 

självständighet till organisationen (Gotis m.fl., 2010). Motståndet är ett bevis på dålig 

organisationsstruktur eller dåligt ledarskap som kan åtgärdas genom träning, 

omorganisering eller genom att byta ut de anställda (Alvesson & Willmott, 2002). Gotsi 

m.fl. (2010) menar att identitetsreglering kan ha motsatt effekt mot vad de flesta ser 
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som negativt och att det istället kan föra samman de anställda. Den anställde kan då med 

hjälp av identitetsregleringen, styras mot att identifiera sig med en specifik grupp, 

ibland även hela företaget, och på så sätt känna samhörighet (Sveningsson & Alvesson, 

2010). Jackson och Carter (2002) beskriver att idag är det inte människor som ställer 

krav på organisationer utan organisationer som ställer krav på människan. Det kan anses 

märkligt eftersom samhället är uppbyggt av lönearbetare inom organisationer. Utan 

människan hade inte organisationer funnits och de finns överhuvudtaget för att tjäna 

människan (Ibid). Jackson och Carter (2002) diskuterar vidare varför människan formas 

efter organisationer istället för att organisationer formar sig efter människan. Genom att 

ta reda på hur identitetsreglering används tar vi även reda på hur organisationen styr 

människan.   

 

Då vi har upptäckt att teorierna kring identitetsreglering inte innehåller så mycket 

empiriskt material anser vi att det är av intresse att undersöka det här fenomenet 

närmare. Genom att identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används i 

praktiken vill vi ta reda på vilka medel som organisationen använder sig av för att 

påverka identiteten hos den anställde. På grund av forskares olika teorier om 

identitetsreglering har en positiv eller negativ utgång finner vi att det saknas en del 

fältarbete för att ta reda på hur identiteten faktiskt påverkas. Det finns olika metoder att 

reglera den anställdes identitet på men många av dem är endast teorier som inte har 

testats tillräckligt i verkligheten vilket leder vidare till vår problemformulering och 

syfte. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur används identitetsreglering för att påverka  anställdas identitet? 
 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används 

inom organisationer för att påverka de anställdas identitet. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i ett inledningskapitel som ger en bakgrund till fenomenet 

identitetsreglering som även innehåller en precisering av problemet som sedan leder till 
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uppsatsens problemformulering och syfte. Inledningskapitlet följs av ett metodkapitel 

där vi presenterar valet av ansats och forskningsstrategi. I metodkapitlet behandlas även 

val av respondenter och datainsamling. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt om 

metodkritik samt forskningsetik.   

 

Inledning- och metodkapitlet följs av våra fyra huvudkategorier den anställde, aktiva 

handlingar, sociala relationer och scenen som vårt arbete baseras på med tillhörande 

teori, empiri och analys. I varje huvudkategori kommer hypoteserna att presenteras i den 

kategori som de tillhör som sedan kommer att varvas med tillhörande teoir och insamlad 

empiri som sedan analyseras och avslutas med en delslutsas. 

 

Uppsatsen avslutas med en slutsats där hypoteserna falsifieras eller verifieras och vi 

knyter ihop alla delslutsater från tidigare kapitel. Kapitlet avslutas sedan med ett avsnitt 

om egna reflektioner och förslag till framtida studier.   
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2 Metod 
Kommande avsnitt presenterar vilket tillvägagångssätt vi har använt under studien, 

vilken strategi vi har använt oss av samt upplägget av datainsamling. Det följs av ett 

avsnitt där hänsyn till forskningsetik och metodkritik presenteras. 

 

2.1 En deduktiv ansats 

Vi har valt att utgå från vårt teoretiska material och ställa det mot empirin som vi har 

samlat in vilket den deduktiva ansatsen baseras på (Bryman, 2011). Valet att använda 

oss av en deduktiv ansats grundar vi på att det kommer att gynna vår undersökning då vi 

vill identifiera vilka aspekter av identitetsreglering som används inom organisationer för 

att påverka de anställdas identitet. Eftersom datainsamlingen måste styras av teoretiska 

aspekter finner vi det som en god grund i vår undersökning att börja utifrån teorin (May, 

2013). Utifrån vår insamlade teori har vi skapat fyra kategorier; den anställde, sociala 

relationer, aktiva handlingar och scenen, som grundar sig i Alvesson och Willmott’s 

artikel Identity regulation as organizational control: producing the appropriate 

individual (2002). Kategorierna baseras på hur identitetsreglering kan användas på olika 

sätt och därför har vi valt att undersöka om dessa kategorier används i verkligheten. I en 

deduktiv ansats är utgångspunkten teorin som relateras till empiri för att se om 

hypoteserna bekräftas eller förkastas (Bryman och Bell, 2017). Hypoteserna vi valt att 

testa baseras på nio punkter som Alvesson och Willmott (2002) tar upp hur 

identitetsreglering kan gå till och delas in de kategorier som nämns nedan: 

Den anställde:  

1. Identifiera personen direkt 

2. Identifiera personen genom att identifiera andra 

Aktiva handlingar: 

3. Tillhandahålla ett specifikt ordförråd för att motivera 

4. Förklara organisationen moral och värderingar 

5. Kunskap och kompetens 

Sociala relationer: 

6. Gruppkategorisering och gruppanknytning 

7. Hierarkisk struktur 

Scenen: 

8. Etableringen och klargörandet av regler 

9. Definiera sammanhanget 
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2.2 Forskningsstrategi 

Vi har valt att fokusera på en enda organisation, Scandic. Det betyder att vår 

forskningsstrategi är att göra en fallstudie för att pröva våra hypoteser. Bryman (2011) 

beskriver att ett ’fall’ kan vara en organisation, vilket stämmer överens med vår studie. 

Då vi även har valt att ställa frågan ‘hur används identitetsreglering för att påverka 

anställdas identitet?’ kan vi koppla det här till det som Yin (2007) förklarar, att en 

fallstudie oftast är valet när man ställer hur-frågor för att undersöka ett fenomen. 

Eftersom vi tänker besvara hur identitetsreglering används till att påverka den sociala 

identiteten inom organisationen och uttrycka oss i ord kommer vi använda av oss av 

metoder som kännetecknar en kvalitativ uppsats (Nyberg & Tidström 2012). Genom att 

ställa frågan hur är önskan att förstå avsikter och uppfattningar inom organisationen 

förhållande till identitetsreglering (Ibid). Brinkmann (2015) styrker det här med sitt 

påstående att syftet med kvalitativa intervjuer är att försöka skapa en förståelse för hur 

den intervjuade ser på saker och ting och hur personen upplever olika situationer. 

Genom att använda oss av intervjuer skapar vi oss en kvalitativ datainsamling som gör 

det möjligt för oss att undersöka fenomenet och som studien även kräver (Ibid). 

 

2.3 Datainsamling 

För att samla in data till vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer. Enligt 

Alvehus (2013) är intervjuer ett starkt redskap inom den kvalitativa forskningen.Vi har 

intervjuat fyra anställda inom Scandic för att ta reda på hur deras identitet har påverkats 

av organisationen och hur de själva upplever att deras identitet har blivit reglerad. 

Intervjuerna har spelats in för att inte riskera att missa något som sagts och för att kunna 

vara goda lyssnare (Alvehus, 2013). Att spela in intervjun kan göra att den intervjuade 

känner sig osäker eller störd men det kan också vara en trygghet då allt kommer att 

tolkas ord för ord (Ibid). 

 

2.3.1 Val av företag 
Scandic är tydliga med sina värderingar och öppna med deras företagskultur.  Vi ser 

därför en möjlighet i att identifiera användandet av identitetsreglering samt dess 

påverkan på den anställda inom denna organisationen. Vi har valt att använda oss av 

Scandic som fallstudie eftersom att det är en väletablerad organisation inom Norden. 

Sedan Scandic slog upp dörrarna 1963 har de idag etablerat sig till att bli den största 
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hotelloperatören i Norden. Scandic har 230 hotell i sju olika länder. Scandic som ingår i 

en koncern beskriver sig själva som en decentraliserad organisation (Scandic, 2017a). I 

deras vision är de tydliga med att uttrycka sig som ett nordiskt företag som vill nå 

världsklass med deras nordiska kultur (Scandic, 2017b). Scandic vill förmedla en känsla 

av vänskap till sina kunder under vistelsen och minska känslan av ett traditionellt 

hotellbesök. Deras värderingar riktar sig till medlemmarna i organisationen och bygger 

på fyra ledord: be caring, be you, be a pro, be bold. Det första, be caring, handlar om 

att deras resenärer ska bli bemötta på ett varmt och välkomnande sätt. Be you handlar 

om att organisationsmedlemmar ska vara sig själva och se olikheter från en utifrån ett 

positivt synsätt. Be a pro innebär att Scandic strävar alltid efter att bli bättre kring 

kvaliteten och blicka framåt. Slutligen innebär be bold att mod är en viktig egenskap 

och innebär de skall våga bryta mönster, tänka annorlunda och bryta inlärt beteende 

(Scandic, 2017c).  

 

2.3.2 Intervjuerna 
Utifrån våra fyra huvudkategorier den anställde, aktiva handlingar, sociala relationer 

och scenen, skapade vi en lista med de ämnen vi ville ta upp på intervjun som enligt 

Trost (2010) kallas för en intervjuguide. Vi skapade även ett antal frågor som relaterar 

till intervjuguiden för att kunna styra intervjun (Kylén 2004), se bilaga I. Eftersom att vi 

inte ville påverka den intervjuades svar på något sätt bör upplägget av intervjufrågor 

tänkas igenom noggrant för att kunna göra en så korrekt kvalitativ undersökning som 

möjligt (McMillan & Weyers, 2010). Där av valet av semistrukturerade intervjuer för att 

kunna få svar på de frågor vi hade men vi valde även att ha frågor med öppna 

svarsalternativ och ett antal teman som frågorna centrerades kring för att skapa ett bra 

förhållande mellan oss och den intervjuade (Alvehus, 2013).  May (2011) understryker 

vilken betydelse förhållandet har mellan den intervjuade och den som intervjuar. Vid 

intervjuerna behövde vi ha i åtanke att de intervjuade representerade en identitet och 

position  inom organisationen och de svar som gavs baseras på deras självbild. Av den 

orsaken var det viktigt att få förtroende för den intervjuade för att få mer bakomliggande 

information. Innan intervjuerna genomfördes förklarade vi syftet med vår studie och 

bakgrunden till frågorna för att öka respondenternas förståelse till deras deltagande 

(Bryman, 2011). 

 

Då vi var två intervjuare och en intervjuande vid varje intervju kan detta kopplas till det 

Kylén (2004) kallar för panelintervju där intervjun kan liknas vid en panel då det är två 
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intervjuare på ena sidan av bordet och den intervjuade sitter på andra sidan. Vi var även 

medvetna om intervjuareffekten som kunde uppstå på grund av detta där den intervjuade 

kan svara på det sättet som tros gynnas av intervjuaren. Det kan också innebära att 

intervjuaren påverkar den intervjuade med sin närvaro (Svenning, 2003) och att den 

intervjuade skulle associera intervjun med ett förhör (Kylén, 2004). För att inte skapa en 

känsla av panelintervju valde vi att en av oss höll i intervjun och den andre endast 

antecknade och inflikade vid frågor som kunde uppstå. Att båda två deltog i intervjun 

trots liknelsen vid en panel, såg vi som en fördel då vi var delaktiga på alla intervjuer 

tillsammans och behövde därför inte vara oeniga efteråt om vad som har sagts. Detta 

tillvägagångssätt tillät oss även att flika in under intervjuerna med spontana frågor 

vilket gör att man fördjupar samtalet (Kylén, 2004). 

 

2.3.3 Val av respondenter 
Valet av respondenter skedde genom att vi blev tilldelade fyra respondenter av företaget 

som var tillgängliga för stunden. Bryman (2011) förklarar det här valet som 

bekvämlighetsurval där valet av respondenter görs av de människor som finns 

tillgängliga för stunden. Två av respondenterna hade en ledarroll och de två andra var 

medarbetare. Att vi fick tilldelat respondenter med olika positioner gynnar vår studie då 

vi ville ha respondenter från golvet samt de som har hand om rekrytering för att få en 

bredare bild av hur fenomenet upplevs. Intervjuerna med respondenterna som har en 

högre position gav oss en möjlighet att jämföra resultatet mellan olika hierarkiska 

nivåer och hur de olika positionerna påverka svaren. Intervjuerna tog plats på 

respondenternas arbetsplats dels för att underlätta genomförandet av intervjuerna då 

respondenterna inte behövde ta sig till en annan plats men också för att de skulle känna 

sig mer bekväma under intervjun. 

 

2.4 Bearbetning av material 

Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades bearbetning av materialet genom 

tolkning och analys. För att möjliggöra en analys och slutsats var det viktigt att 

sammanställa allt material vi samlat under intervjuerna. Eftersom det är viktigt att samla 

rätt underlag till rätt fråga började vi med att se hur de olika respondenterna svarat på 

liknande frågor (Kylén 2004). Efter att vi sammanställt alla svaren till frågorna 

påbörjade vi en analys av svaren förhållande till teorin. Eftersom vi genomfört 

intervjuer från respondenter med olika avdelningar både inom verksamheten och utifrån 
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hierarkisk struktur fann vi oss i att sammanställda materialet genom gruppering (Ibid). 

Kylén (2004) förklarar vidare att genomförandet av gruppering av materialet är att 

samla information under rätt kategori. För att möjliggöra gruppering av vårt material 

behövde vi först svara på hur vi skall sortera materialet. Vi valde därefter att sortera 

svaren efter vilket sammanhang de hade. 

 

2.4.1 Inspelning av intervjuerna 
Varje intervju spelades in med hjälp av en telefon och samtidigt antecknades. Det gjorde 

det lättare för oss att analysera och tolka materialet som vi samlat in men även för att 

kunna ta direkta citat från respondenterna (Trost, 2010). Att spela in intervjuerna 

underlättade även för oss att gå tillbaka i empirin och lyssna på materialet flera gånger 

och anteckningarna använde vi som grund för bearbetning av materialet vi samlat in, 

något som Kylén (2004) styrker. Eftersom att vi var två intervjuare gjorde det att den 

ena fokuserade på att hålla intervjun vid liv medan den andre då kunde anteckna det 

viktigaste av det som sades och gjordes samtidigt som intervjun spelades in. 

 

2.4.2 Kodning 
Efter att intervjuerna vara genomförda började vi lyssna igenom dem och skriva ned det 

som sades. För att spara tid valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss vilket vi inte 

såg som en negativ påverkan då vi båda deltog när intervjuerna spelades in och vet vad 

som sades. När vi hade skrivit ner intervjuerna läste vi igenom dem och började 

reflektera till vad respondenterna hade tagit upp för något som vi kunde koppla till vår 

teori. Svenning (2003) kallar den här typen av metod för öppen kodning som söker efter 

ansatser och mönster vid de första genomläsningarna. Därefter läste vi igenom dem en 

gång till och markerade ut nyckelord som vi ansåg vara väsentliga för vår studie och 

som passade in på de kategorier vi har valt att basera studien på. Det går att koppla till 

Svennings (2003) beskrivning av axiell kodning som innebär att kodningen går mer in 

på en organiserad uppsättning av begrepp och koder som är hämtade från den öppna 

kodningen. Sista steget i en kodning kallas selektiv kodning och innebär att man letar 

efter fall som stödjer eller illustrerar teman som framkommit av den tidigare kodningen 

(Svenning, 2003). Frågorna till intervjuerna är baserade utifrån kategorierna men 

respondentens svar har innehållit svar på frågor som tillhör en annan kategori. Där av 

markering av nyckelord i genomläsningen av intervjuerna. Kodning och analys är något 

som integreras i den kvalitativa analysen. (Svenning, 2003). 
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2.5 Forskningsetik 

Vi har valt att erbjuda våra respondenter att vara anonyma i sin medverkan, något som 

Bryman och Bell (2017) tar upp som en etisk regel att följa. Enligt svensk lag har man 

som skyldighet att vid forskning respektera människovärdet och värna den enskilda 

individen (Henricson, 2017). Att erbjuda respondenterna anonymitet såg vi inte som 

något problem i vår studie då det öppnar upp möjligheterna för att respondenterna är 

mer öppna i sina svar. För att anonymisera respondenterna har vi valt att använda deras 

arbetsroll istället för namn, någon som kan kan kalla för ett pseudonym (Bryman & 

Bell, 2017). 

  

Vi använde oss av etiska principer för att öka trovärdigheten i att deltagarna kände ett 

välbefinnande och en säkerhet efter att ha blivit intervjuade av oss men även att det togs 

hänsyn till deras rättigheter (Henricson, 2017). Det innebär att de själva valde hur 

mycket de vill besvara eventuella frågor och hur mycket de vill berätta. För att garantera 

deltagarnas självbestämmande har vi även tagit hänsyn till informationen om samtycke. 

Det krävde att vi informerade deltagarna om vårt arbete, att de fick tid att överväga om 

de ville delta i undersökningen och slutligen att de inte kände sig tvingade till att delta 

(Henricson, 2017).  

 

2.6 Metodkritik 

Då vi har valt att endast intervjua respondenter från ett specifikt område är vi medvetna 

om att vi inte kommer att få en fullständig bild av hur organisationen använder sig av 

identitetsreglering. Vi är medvetna om att en kvantitativ metod hade gett oss en större 

möjlighet att identifiera de olika medlen som organisationen använder sig av i samband 

med identitetsreglering då en kvantitativ metod mäter utbredningen av fenomenet 

(Edling & Hedström, 2003). Vi är även medvetna om att det kvalitativa metodvalet kan 

få respondenten att uppleva ‘intervjuareffekten’, där respondenten kan känna sig 

tvingad att svara utifrån vad som tros vara undersökarens önskningar. Vi är även 

medvetna om att respondenternas svar kan ha blivit påverkade då de befann sig på sin 

arbetsplats under intervjuerna. Det kan göra att svaret blir felaktigt och kan då skapa ett 

problem i metoden (Henricson, 2017) dock ser vi val av plats för intervju som ett 

positivt val då vi ville att respondenterna skulle känna sig bekväma under intervjuerna. 

Valet att använda oss av en kvalitativ metod är på grund av att vi vill att respondenterna 

beskriver med egna ord hur de upplever fenomenet och utgå från respondentens 
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uppfattning vilket då gör att vi kommer rikta in oss på ord istället för siffror (Bryman & 

Bell, 2017). Vi är även medvetna om att anonymiseringen skulle kunna göras ytterligare 

men vi anser att använda respondenternas arbetsroll i uppsatsen ger empirin en större 

betydelse då varje respondent har en specifik roll inom organisationen som vara 

betydande i analysen. Då vi blev tilldelade respondenter av organisationen och att vi 

inte fick ta del av en respondents svar från varje avdelning är vi medvetna om att det 

kan påverka studien vilket är något som diskuteras i avsnittet om framtida forskning. Vi 

funderar över hur städavdelningen skulle ha påverkat studiens resultat om vi fått 

genomföra en intervju med den avdelningen. Vi tror att det kan röra sig om ett 

strategiskt val av organisationen men samtidigt behöver vi ha i åtanke att det mycket väl 

kan ha rört sig om praktiska skäl som tidsbrist eller att ingen från städavdelningen var 

intresserad av att delta i vår studie. Ett strategiskt val från organisationen skulle i sådana 

fall vara att de valde respondenter som de vet är positivt inställda till organisationen och 

på så sätt svara positivt kring frågor som rör organisationen.   
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3  Den anställde 
Det här kapitlet behandlar de två första hypoteserna (1) identitetsreglering sker genom 

att identifiera personen direkt och (2) identitetsreglering sker genom att identifiera en 

person genom att identifiera andra. Kapitlet presenterar de teorier som är kopplade till 

hypoteserna som varvas med empir och analys och avslutas sedan med en delslutsats.  

 

3.1 Identifiera personen direkt 

Alvesson och Willmott (2002) förklarar att direkt identifiering av en person kan till 

exempel innebära att organisationen tilldelar en högre position till den anställde. Syftet 

är att tilldela dem en roll som gör att de förväntas att ta ett större ansvar inom 

organisationen. Genom att tydliggöra definitionen av titeln minskar utrymmet för 

individen att tolka titeln på egen hand. Det innebär att i samband som en organisation 

befordrar en person och gör att individen får en annan position, desto mer ansvar tar 

personen (Ibid). 

 

Genom att ställa frågan vilken position respondenten har samt hur länge personen har 

varit inom organisationen kan vi med hjälp av de frågorna se hur organisationen har 

identifierat respondenten direkt. Då respondenterna ser sig själva som respektive 

köksmästare, kock, restaurangchef och receptionist har organisationen tilldelat de 

anställda de olika positionerna. Positionerna som köksmästare och restaurangchef 

innefattar även rollen som ledare över respektive del i organisationen vilket gör att 

Scandic har tilldelat de här anställda mer ansvar. Köksmästaren1 har varit inom Scandic 

sedan 2008 och har haft flera olika roller inom organisationen under tiden hon har varit 

anställd. Hon började som kock och har sedan avancerat uppåt och har nu tjänsten som 

köksmästare. Rollen som köksmästare innebär mycket ansvar både över de anställda i 

köket men även över det administrativa som tillhör avdelningen hon arbetar på. Det 

tydliggörs när hon påpekar att samarbete är väldigt viktigt men även att resultatet på 

bokslutet är uppnått vid årets slut. Eftersom att köksmästaren har blivit tilldelad en roll 

med mer ansvar innebär det att Scandic förväntar sig att hon agerar utifrån det vilket gör 

att hon måste bli mer insatt i att samarbetet fungerar och att resultaten som Scandic har 

satt blir uppnådda. Restaurangchefen2 delar lika mycket ansvar som köksmästaren men 

har inte varit inom Scandic lika länge. Restaurangchefen har varit inom Scandic sedan 

                                                
1 Köksmästare, Scandic hotell, personlig intervju 5 December 2017.  
2 Restaurangchef, Scandic hotell, personlig intervju 5 December 2017.  
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augusti 2017 och beskriver sin anställning hos Scandic som att hon blev headhuntad  då 

Scandic skapade tjänsten under en tuff period. Restaurangchefens ansvar är över de 

anställda på restaurangen men även det administrativa som tillhör den avdelningen. 

Kocken3 har varit inom Scandic i ett och ett halvt år och har inte lika mycket ansvar. 

Detsamma gäller receptionisten4 som har varit på Scandic sedan februari 2017 då hon 

började inom organisationen som praktikant. Hon fick en fast anställning i juni samma 

år och blev då tilldelad att sköta om grupp och konferens utöver receptionen. Den fasta 

anställningen gjorde att Scandic tilldelade receptionisten mer ansvar inom sitt område.  

 

3.1.1 Identifiering 
Identiteten är en reflekterande beskrivning på hur ramen kring svaren på frågorna ‘vem 

är jag?’ och ‘vilka är vi?’ ser ut. Inom organisationer finns det tre olika teorier om 

identitet som har visat sig vara väldigt inflytelserika (Ashforth m.fl., 2008). Den första, 

och som är mest inflytelserik, är social identitetsteorin (SIT) tillsammans med 

självkategoriseringsteorin (SCT) som innebär att individen identifierar sig med gruppen 

som denne tillhör utifrån vilka egenskaper gruppen besitter. Den andra teorin är 

identitetsteorin som ser på identiteten i form av roller såsom yrkesroller och 

familjeroller, i motsats till SIT/SCT som ser det ur en kollektiv synvinkel. Den tredje 

teorin fokuserar på organisationens identitet där identiteten är det karaktäristiska för en 

organisation där kollektivet svarar på frågan ‘vilka är vi som organisation?’ (Ibid).   

 

Varje intervju avslutades med att respondenterna fick beskriva Scandic med tre ord för 

att få ett intryck om vilka de är som organisation och hur de förhåller sig till Scandic. 

Köksmästaren valde att beskriva Scandic med be bold, be caring och trygghet. 

Intressant är hur hon valde beskriva Scandic med be bold och be caring som är två av 

deras totalt fyra värderingar. Vi tolkar det som att Scandics värderingar har inpräglat sig 

i hennes grundtankar om hur de är som organisation. Eftersom hon valde att beskriva 

Scandic som organisation med deras värderingar är det möjligtvis ett tecken på hur 

hennes identitet har reglerats av organisationen. Hon väljer även att beskriva Scandic 

med trygghet som kan tolkas hon känner sig trygg inom organisationen eftersom hon 

troligen känner ett starkt band och samhörighet till Scandic. Det går även att tolka ordet 

trygghet med det som köksmästaren berättar om att de anställda alltid ska känna sig 

trygga med att våga göra testa nya saker och göra misstag.  
                                                
3 Kock, Scandic hotell, personlig intervju 5 December 2017. 
4 Receptionist, Scandic hotell, personlig intervju 5 December 2017. 
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Restaurangchefen tyckte det var svårt att beskriva Scandic med tre ord och tog därför en 

stund på sig att svara. Sedan valde hon beskriva Scandic som ett hotell för alla, caring 

och gör mycket för sin personal. Även hon valde att använda caring som en beskrivning 

vilket, som tidigare nämnts, är en av de värderingar som Scandic har. Vi tolkar det som 

att hon tycker Scandic lever upp till att vara caring. Att Scandic beskrivs som ett hotell 

för alla kopplar vi till att hon identifierar Scandic som ett hotell som passar alla gäster. 

Slutligen uppfattar hon att organisationen gör mycket för sin personal. Vilket grundar 

sig i hennes beskrivning om hur atmosfären inom restaurangbranschen är annorlunda 

jämfört med tidigare arbetsplatser. Vi tror att hon hade svårt för att beskriva 

organisationen kortfattat och enkelt eftersom hon inte varit inom organisationen längre 

än fyra månader. Intressant är hur hon använder ett av värderingarna i sin beskrivning 

trots sin korta tid inom organisationen. Det kan tyda på att hon är på god väg till att 

genomgå en identifiering med organisationen. 

 

Kocken valde att beskriva Scandic som ett familjärt hotell. Hans beskrivning handlar 

väldigt lite om hans uppfattning av arbetsplats utan ser det mer ur ett helhetligt 

perspektiv. Dessutom tolkar vi det som han att beskriver hotellet för gästen och inte som 

hans arbetsplats, vilket tyder på att han inte identifierar sig speciellt mycket med 

organisationen. Receptionisten beskriver organisationen som utvecklande, nytänkande 

och sammanhållet. Hennes beskrivning av Scandic tolkar vi som att de handlar mycket 

om hennes förväntningar på organisationen eftersom hon under intervjun förklarar hon 

sökte sig till Scandic på grund av deras utvecklingsmöjligheter. Ordet utveckling väljer 

hon troligtvis beskriva eftersom de är vad hon förväntar sig av organisationen. Sedan 

nytänkande och sammanhållet beskriver troligtvis arbetsplatsen och hur hennes syn på 

organisationen ser ut.  

 

Vi uppfattar därför att det finns vissa likheter och olikheter i deras beskrivningar av 

organisationen. Vi upplever det intressant att både restaurangchefen och köksmästaren 

väljer att beskriva organisationen utifrån Scandics egna värderingar. Det kan vara ett 

tecken på att de har blivit mer reglerade av organisationen än kocken och receptionisten, 

vilket tyder på att deras högre uppsatta positioner påverkar deras identitet att lättare 

regleras. Kocken beskriver organisationen på ett helt annorlunda vis jämfört med de 

andra trots att han befunnit sig inom organisationen i cirka ett och ett halvt år. Däremot 
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kan orden diskuteras ytterligare utifrån innebörden utav dem. Familjärt som kocken 

beskriver kan även omfatta sammanhållet som receptionisten beskriver. Vi väljer att 

tolka det som en beskrivning han fått utifrån de han förknippar Scandic med som han 

under intervjun förklarar han förknippar med sin barndom. Det innebär att vi uppfattar 

hans beskrivning från något han uppfattar redan från sin barndom och inte något som 

organisationen format honom till. Det tolkar vi som att han inte är lika reglerad av 

organisationen som de andra respondenterna. Receptionisten beskriver organisationen 

dels genom utveckling. Det är en viktig del för henne eftersom de styrde henne till att 

arbeta för Scandic. Det kan därför uppfattas som en beskrivning hon fått innan hon 

började arbeta på organisationen och är därför inte nödvändigtvis en beskrivning hon 

skapat sig under hennes tid som anställd. Däremot är hennes andra två ord möjligtvis en 

beskrivning av hur hon upplever organisationen nu eftersom de är nytänkande och 

sammanhållet.  

 

Slutligen är vår tolkning att respondenterna uppfattar organisationen annorlunda 

beroende på var i organisationen de befinner sig och vad deras agenda med arbetet är. 

Köksmästaren som har en ledarposition och som arbetat inom organisationen 

identifierar organisationen utifrån deras egna värderingar be bold och be caring. 

Restaurangchefen identifierar även hon organisationen utifrån värderingen be caring. 

Det tolkar vi som de har en större chans till att vara reglerade av organisationen på 

grund av deras högre positioner, medan kocken och receptionisten beskriver 

organisationen utifrån deras egna ord. Det kan tyda på att de inte riktigt ännu blivit lika 

reglerade som de två med högre positioner. Vi gör den tolkningen eftersom 

köksmästaren och restaurangchefen identifierar Scandic med organisationens egna 

värderingarna och inte utefter deras egna tolkningar.  

 

Vid identifiering finns det tre väsentliga komponenter enligt Tajfel (1982). 

Komponenterna kan beskrivas som kognitiva där den första innebär medvetenheten 

kring medlemskapet och vilken roll individen har i gruppen. Den andra komponenten är 

värderingsbar som omfattar vilken speciell betydelse värderingar får i samband som 

individen blir medveten om medlemskapet och därefter värdesätter det medlemskapet. 

Slutligen den sista komponenten som baseras på ovanstående omfattar ett emotionellt 

engagemang kring värderingar och medlemskapets betydelse (Ibid). Ashforth och Mael 

(1989) förklarar identifiering som ett stadium som sker när individer får en känsla av 
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tillhörighet och sammanhållning. Det här kan således få både positiva och negativa 

effekter. Identiteten hos grupper blir starkare desto tydligare gruppen eller rollen 

framstår. Det leder till att potentialen för identifiering och felidentifiering blir starkare 

och det är därför viktigt att vara försiktig och vaksam över vilka medel som används vid 

identifiering (Ibid). 

 

När kocken kom in i organisationen som ny upplevde han att han kom in i gruppen i 

köket direkt och att han upplevde en bra sammanhållning redan från början. Han 

påpekar även att det är en bra sammanhållning genom hela organisationen även om de 

inte arbetar bredvid varandra dagligen. Köksmästaren förklarar att hon vill att alla ska 

känna sig trygga i miljön och att det är viktigt att berätta och visa från början hur 

individen är som person. Det är även viktigt att alla kommer överens. Studien har visat 

att det finns grupperingar inom organisationen men de anställda ser till största delen 

organisationen som huvudgruppen. När det pratas om ‘vi och dem’ så är det till 

grupperingarna inom organisationen det pratas om. Kocken nämner ett flertal gånger att 

det upplevs grupperingar inom det lokala hotellet då de är uppdelade på olika 

våningsplan och inte ser varandra så ofta under dagarna och att det på grund av detta 

skapas ett ‘vi och de’. När det gäller organisationen i stort pratas det endast om ‘vi’. 

Studien visar även att det är en stark sammanhållning på Scandic då alla respondenter 

pratar om att det är bra samarbete både inom det lokala hotellet mellan de olika 

avdelningarna men även mellan de olika hotellen i Sverige.  

 

De kognitiva komponenterna är något som studien visar är uppenbara hos 

respondenterna då de är medvetna om sin roll inom organisationen och de värdesätter de 

värderingar som Scandic har. Värderingarna är något som både köksmästaren och 

restaurangchefen försöker använda i sitt arbete för att motivera de anställda. Det 

framgår även att de förstår betydelsen kring värderingarna och har även förståelse för 

varför de existerar. Studien visar även att Scandic har lyckats forma organisationens 

identitet på det sätt som gör att det enkelt för de anställda att identifiera sig med den och 

att de känner en samhörighet med Scandic. Viktigt att tänka på är att de anställda inte 

identifierar sig för starkt med organisationen då det kan skapa negativa effekter vid 

förändring och de anställda kan då visa motstånd och att de inte är mottagliga för 

förändring.  
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Köksmästaren nämner att Scandic precis har bytt organisationsstruktur. De hade tidigare 

haft en så kallad shiftleader mellan ledarna och general manager men nu när personen 

som var shiftleader har slutat har de ändrat strukturen och ledarna är nu direkt under 

general manager. Köksmästaren nämner även att det kommer bli ett nytt samarbete 

mellan dem vilket hon är positivt inställd till. Det går att tolka att förändringen inom 

Scandic har en positiv effekt på köksmästaren och hennes identifiering med 

organisationen då det inte upplevs som att hon gör något motstånd. Då köksmästaren är 

positivt inställd till förändringen som Scandic genomgår visar det att identifieringen 

mellan köksmästaren och Scandic inte är för stark. 

 

3.1.2 Identitet 
Enligt Albert och Whetten (1985) finns det olika typer av identitet, den privata och den 

offentliga identiteten. Den privata identiteten är sin självbild och sin egna uppfattning 

kring sin identitet. Offentlig identitet är istället hur omgivningen och omvärlden ser på 

individen och hur identiteten uppfattas ur ett offentligt perspektiv (Ibid). Det här har 

inte bara en betydelse för individer utan även för organisationer eftersom omgivningen 

påverkar den anställdes föreställningar om organisationen. Organisationen behöver 

därför kommunicera en bild som blir synlig för omgivningen (Alvesson och Björkman, 

1992). Det kan ske genom den image som organisationen uttrycker, det intryck som 

organisationen ger, och som omgivningen sedan uppmärksammar. Image har en viktig 

betydelse efterhand eftersom den uttrycker utmärkande drag och egenskaper för 

organisationen (Ibid). 

 

Förutom privata och offentliga identiteter kan även identitet och internalisering 

beskrivas i ett gemensamt sammanhang. Internalisering innebär att individen vid en 

nyanställning tar till sig de normer och värderingar som gruppen de tillhör har 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det är lättare att få gemensamma värderingar och normer 

om en person identifierar sig med en organisation eller grupp (Alvesson och Björkman, 

1992). Värderingar och normer kan med andra ord leda till att individer identifierar sig 

starkare med en grupp eller organisation då värderingar och normer innebär ett 

gemensamt beteende och synsätt inom en grupp (Ibid). Ashforth och Mael (1989) 

styrker det här genom att påstå att desto starkare organisationskultur desto bättre blir 

internaliseringen. 
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Som nämnts ovan förklarar kocken att han förknippar Scandic med sin barndom och hur 

familjen alltid brukade bo på Scandic, och ser det som ett familjevänligt hotell. 

Receptionisten förknippar organisationen med något välkänt. Hon förklarar vidare att 

Scandic är som ett andra hem, det är säkert, “det är som bilarnas volvo”. 

Restaurangchefen förklarar hur Scandic jobbar med att komma ur bubblan som ett 

budgethotell och istället vill uppfattas som ett familjärt hotell, att vara ett hotell för alla, 

något som hon håller med om att det är. Det som respondenterna förknippar Scandic 

med går att koppla till det som Alvesson och Björkman (1992) beskriver som image 

eftersom att det som respondenterna förknippar och beskriver Scandic som är något som 

omvärlden har påverkat hos varje respondent. I det här fallet har omvärlden fått 

restaurangchefen och kocken att se Scandic som ett budget- och familjevänligt hotell då 

det är denna bild som Scandic har givit omvärlden. Restaurangchefen medger att synen 

på Scandic har ändrats sedan hon började arbeta inom organisationen och att hon nu 

tycker att det är ett hotell för alla, precis som Scandic vill förmedla ut till omvärlden. 

Scandic har då lyckats förmedla sin image på rätt sätt till omvärlden som har påverkat 

restaurangchefens syn på Scandics offentliga identitet att uppfattas på det sätt som 

Scandic vill.  

 

3.1.3 Delslutsats av identifiera personen direkt  
Genom att tilldela en anställd en högre position eller annan arbetsroll inom 

organisationen ger det den anställde en roll eller position att identifiera sig med. Det i 

sin tur leder till att den anställde reglerar sin identitet utefter vad positionen eller rollen 

kräver, vilket i sin tur gör att organisationen reglerar den anställdes identitet. För att 

göra det lättare att reglera den anställdes identitet är det viktigt vilken image 

organisationen framstår att ha och att de förmedlar den så att omvärlden uppfattar den 

på samma sätt som organisationen vill.  

 

3.2 Identifiera personen genom att identifiera andra 

Organisationer kan identifiera en person genom identifiering av andra. Det innebär att 

en person indirekt kan identifieras utifrån egenskaper hos andra individer. En 

organisation kan få en individ att uppfattas på ett specifikt sätt genom att integrera han 

eller henne till en speciell omgivning av indvider. För att det ska ske behöver dessutom 

andras egenskaper vara tillsynens för individen. Följden blir att individen definieras 

indirekt av de egenskaper och roller gruppen besitter (Alvesson & Willmott, 2002). 
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Receptionisten berättar att Scandic jobbar väldigt mycket med service och förklarar att 

det är något som alla de anställda bör göra då de arbetar inom den typ av bransch. En av 

Scandics egenskaper kan då ses som serviceinriktad. Receptionisten upplever även hon 

att alla de anställda är serviceinriktade, att de jobbar för en god service och att de även 

jobbar mot samma mål. Studien visar även på att organisationen har skapat olika 

avdelningar där olika roller finns som till exemepel restaurangen, receptionen och städet 

något som köksmästaren instämmer på, att det blir grupperingar utefter de arbetsroller 

individer har inom organisationen men att de försöker samarbeta så gott det går. 

 

3.2.1 Social identitetsteori 
Den sociala identitetsteorin (SIT) grundas i att den sociala gruppen som individen 

hamnar inom och känner en tillhörighet till, ger en definition om vem individen är 

utifrån de egenskaper som gruppen har (Ashforth och Mael, 1989). Varje gruppering ses 

i varje individs tankar som en social identitet som både beskriver och tilldelar ens 

utmärkande egenskaper som en gruppmedlem har inom den gruppen (Hogg & Terry, 

2001). SIT tar även upp att den sociala identiteten hänvisar till två socialt kognitiva 

processer: kategorisering och  självförbättring. Kategorisering hjälper till att minska på 

osäkerheten hos sig själv och andra och hur individen ska bete sig i vissa sammanhang. 

Kategorisering stärker också ramarna för de olika sociala kategorierna som hjälper 

individer att placera varandra i den kategori som de tillhör. Självförbättring är den del 

som styr själva processen av social kategorisering genom att favorisera de normer och 

stereotyper som finns inom gruppen då människor har ett grundläggande behov att se 

sig själva ur ett positivt perspektiv jämfört med andra (Ibid). Genom att favorisera 

gruppens egenskaper som individen tillhör får det gruppen att framstå som bättre än de 

andra grupperna och på så sätt ökar medlemmarnas självförbättring (Ibid). Favorisering 

kan uppstå inom grupper även när det inte finns någon stark ledare för gruppen 

(Ashforth & Mael, 1989). SIT hänvisar också till att den personliga identiteten är den 

som är kopplad till de personliga attributen såsom kroppsbyggnad, psykologiska 

egenskaper och intressen, medan den sociala identiteten är kopplad till de framträdande 

dragen som gruppen individen tillhör har. Den sociala identiteten handlar alltså om de 

attribut individen har gemensamt med en grupp människor (Ibid). 

 

Ashforth och Mael (1989) tar även upp tre olika faktorer för organisationen som 

möjligtvis kan öka identifieringen med grupper. Där (i) organisationen behöver göra 
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gruppens värderingar och traditioner mer distinkta och differentiera sig mot andra 

grupper. Organisationen behöver också (ii) framhäva gruppens status och framstå som 

vinnare men även (iii) vara medveten om de andra gruppernas egenskaper som gör att 

medlemmen blir mer medveten om egenskaperna i sin egen grupp. Dessa faktorer kan 

vara avgörande för att individer ska identifiera sig med en grupp. Grupperingar går att 

koppla ihop med kategorisering, som enligt SIT, är det som krävs för att identifiering 

ska uppstå (Ibid).  

 

Kocken associerar sig själv med restaurangen och restaurangchefen påpekar att det finns 

olika personligheter beroende på vilken avdelning du tillhör. Det kan tolkas som att 

utifrån den kompetens den anställde har, tillhör denne en viss grupp. Kockens påstående 

kan kopplas till den kognitiva processen kategorisering eftersom att kategorisering 

innebär att minska osäkerheten på hur man ska bete sig i olika sammanhang. I ett större 

sammanhang kan Scandic kategoriseras som serviceinriktade då receptionisten, som 

tidigare nämnts, påpekar att de jobbar väldigt mycket med service. Restaurangchefen 

förklarar det som att restaurangen och receptionen ger service direkt mot gäst medan 

städet ger service indirekt mot gäst då de inte möter gästen på samma sätt som de övriga 

avdelningarna gör. Studien visar även på att Scandic har gjort sina värderingar och 

traditioner väldigt tydliga för sina anställda och samarbete är något som nämns ofta. 

Den andra kognitiva processen som handlar om självförbättring visar sig i det som 

köksmästaren nämner, att alla är där för gästen, vilket gör att organisationen gärna ser 

sig själva ur ett positivt perspektiv genom att de finns där för att göra gästen nöjd och på 

så sätt påpekar att service är viktigt. Genom att visa att de är serviceinriktade skapar det 

normer som de anställda förväntas reglera sig efter. Något som inte framgår är huruvida 

respondenterna upplever Scandics status eller medvetenheten kring andra organisationer 

och hur de andra organisationerna ser på Scandic. Däremot visar studien att 

grupperingarna inom organisationen är delvis tydliga vilket respondenterna är medvetna 

om.  

 

Då restaurangen och receptionen nämns fler gånger än städet vid frågan om 

grupperingar, funderar vi kring om städet möjligtvis har en informellt lägre status bland 

grupperingarna. Precis som Ashforth och Mael (1989) nämner, när en grupp framstår 

som positiv känner medlemmarna sig mer lojala till gruppen de tillhör, funderar vi kring 

om det skulle vara så att städet informellt har en lägre status inom organisationen och 
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inte framstår som lika positiv som de andra avdelningarna? I sådana fall kan det leda till 

att de anställda inom städavdelningen inte är lika lojala mot organisationen som de 

övriga avdelningarna. Köksmästaren nämner att de letar efter en ny husfru som är 

personalansvarig för städet. Då de för tillfället inte har någon som är personalansvarig 

för den avdelningen skulle det kunna vara anledningen till att avdelningen möjligtvis 

har fått en  informellt lägre status om det inte finns någon som kan representera dem på 

det driftmöte som anordnas. Köksmästaren förklarar driftmötet som ett veckomöte 

tillsammans med de olika avdelningarna där de diskuterar vad de kommer att göra under 

veckan för att lättare kunna samarbeta mellan avdelningarna.  

 

3.2.2 Delslutsats av identifiera personen genom att identifiera andra 
En längre anställning och en högre position skapar en större ‘vi-känsla’ till 

organisationen. Grupperingar inom organisationen avgör också vilken identitet den 

anställde får och hur denne ser på sig själv i olika sammanhang och skapar ett ‘vi och 

dem’ om de inte socialiserar regelbundet med varandra på en daglig basis. Vi tror att 

socialiseringen inom en organisation har en betydande roll för identifieringen hos de 

anställda och att socialisering även bidrar till en större ‘vi-känsla’.  
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4 Aktiva handlingar 
Det här kapitlet behandlar hypoteserna (3) identitetsreglering sker genom att 

tillhandahålla ett specifikt ordförråd för att motivera, (4) identitetsreglering sker genom 

att förklara organisationens moral och värderingar samt (5) identitetsreglering sker 

genom kunskap och kompetens. Kapitlet presenterar de teorier som är kopplade till 

hypoteserna som varvas med empir och analys och avslutas sedan med en delslutsats.  

 

4.1 Tillhandahållandet av ett specifikt ordförråd för att motivera 

Genom att förse specifika motivationsord kan organisationen få de anställda att förstå 

meningen med sitt arbete. Det betyder att organisationer använder specifika ord för att 

motivera de anställda och får dem att känna sig betydelsefulla och naturligt etablerade 

(Alvesson & Willmott, 2002). Organisationen kan också leda de anställda mot en 

specifik riktning genom att förtydliga och åtaga värderingar och skapa moral hos dem. 

Det innebär att organisationen vill styra de anställda mot en gemensam riktning för att 

få likvärdiga värderingar inom organisationen (Ibid).  

 

Vid frågan om det används ord för att motivera svarade både köksmästaren och 

restaurangchefen, som besitter ledarroller, att de använder sig av Scandics värderingar 

för att motivera sina medarbetare. Värderingarna används speciellt för att motivera vid 

motgångar där restaurangchefen och köksmästaren förklarar att värderingen be bold och 

be caring är något som de kan använda sig av vid sådana tillfällen. Köksmästaren 

förklarar vidare att värderingarna används även som motivationsord för att motivera 

ledarna och cheferna i sitt arbete, att det ska finnas en trygghet att våga vara nytänkande 

och lösa eventuella problem.  

 

Vid frågorna om utbildning och kompetensutveckling var respondenter eniga i sina 

svar. De har alla genomgått en grundläggande utbildning inför deras anställning och de 

erbjuds kontinuerligt utbildningar av Scandic och anser därför att det finns goda 

möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna kan vara en form av strategi för 

Scandic att styra och motivera de anställda. Köksmästaren beskriver till exempel hur 

utbildningar inom olika områden finns för att motivera de anställda. Hon beskriver att 

utbildningarna har olika inriktningar beroende på vad som intresserar individen samt 

vilken arbetsroll man har, som sker genom nätet. Med andra ord använder sig Scandic 

förmodligen av utbildningar i fler syfte än kompetensutveckling. Utbildningar finns där 
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som medel för att motivera medarbetarna till att genomföra en bättre arbete. Den 

grundläggande utbildningen som de nyanställda får om organisationens värderingar kan 

även tyda på ett sätt att styra de anställda mot en gemensam riktning.  

 

4.1.1 Sociala relationers betydelse 
Genom att bli delaktiga i sociala relationer får vi en bild av andra individers världar, det 

vill säga andra människor, vilket gör att individen motiveras till att bli som en annan 

individ för att få en känsla av gemenskap. Det innebär att jaget består av sociala 

relationer (Jackson & Carter, 2002). Jackson och Carter (2002) argumenterar för jagets 

betydelse gentemot motivation. De förklarar att jaget formas efter omvärlden och 

individen består av semiotiska tolkningar som innebär individen använder sig av bilder 

och tecken för att tolka och kommunicera med omvärlden (Linnéuniversitetet, u.å). 

Strävan att bli som den andre är omöjlig att uppnå eftersom det i sådana fall inte skulle 

finnas enskilda individer och skulle även innebära en förlust av  den identitet individen 

besitter. Det innebär att jaget är unikt och att det är strävan att efterlikna en annan 

individ som skapar motivation hos den enskilde (Jackson & Carter, 2002). Motivation 

beskrivs vara undermedvetet och sker när individer får en känsla av begär. Vid 

motivation är begär ett viktigt fenomen eftersom det skapar en förståelse kring makt, 

ideologi och struktur. Individen får ett begär över att efterlikna den andre och där av 

forma jaget genom att använda begär som medel. Det betyder att individen motiveras 

när den försöker skapa sig sin identitet (Ibid). Jackson och Carter (2002) fortsätter 

förklara att vid arbetsmotivation har även jaget en betydelse eftersom begär och 

motivation omöjligt kan generaliseras. De argumenterar att organisationens struktur och 

individens psykologiska eller sociologiska behov leder till vad som motiverar individen. 

Ett begär att uppnå ett självuppfyllande är det som motiverar individen och sociala 

konstruktioner kan reglera begäret (Ibid).  

 

Att motivera sig själv i det dagliga arbetet är något som köksmästaren och 

restaurangchefen tar upp. Köksmästaren beskriver att hon får motivation genom att sätta 

press på sig själv och på så sätt förbättrar sin arbetsprestation men även för att förbättra 

sitt jag och sin identitet inom Scandic. Det går att tolka som att köksmästaren motiveras 

av sitt begär att uppnå ett självuppfyllande hos sin sociala identitet då hon sätter press 

på sig själv i sitt arbete. Köksmästaren berättar även att på grund av att Scandic jobbar 

för ett bra resultat och att de skapar sin egen affärsplan, pressar det henne att göra ett 

bättre resultat och uppfylla organisationens mål som är satta. Att organisationen sätter 
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press på henne utifrån affärsplanen har köksmästaren en positiv inställning till. 

Restaurangchefen nämner att pressen från organisationen är lägre på Scandic än på 

tidigare arbetsplatser vilket gör att hon, enligt henne själv, har sänkt sin standard. 

Begäret hos restaurangchefen att få en bättre standard har gjort att hon får sätta lite extra 

press på sig själv för att bli motiverad och för att hennes arbete inte ska bli enformigt. 

Då både köksmästaren och restaurangchefen har arbetsuppgifter som innebär planering 

och budgetering blir dem mer medvetna om Scandics mål och resultat. Det i sin tur gör 

att de pressas att göra ett bättre jobb och få sina medarbetare att bli delaktiga till att nå 

resultaten och motivera dem att göra ett bättre jobb på grund av detta utöver 

användandet av värderingarna. Programmet ‘Future leader’ kan också ses som en 

motivationsfaktor för de anställda där restaurangchefen förklarar det som ett program 

där medarbetarna får lyfta fram en anställd som de tror kan bli en bra ledare eller chef 

för koncernen i framtiden. Medarbetaren får sedan chansen att delta i olika utbildningar 

inom ledarskap som kan hjälpa den anställde i framtiden. Det innebär att de anställda 

behöver göra sitt bästa och visa att de är engagerade för att få chansen att bli sedda och 

befordrade.  

 

Receptionisten beskriver att hon själv valde Scandic för att de är en organisation som 

går att klättra inom och som erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling och 

befordran. Det går möjligtvis att dra paralleller till Jackson och Carters (2002) teori om 

hur individer känner ett begär som motiverar dem till att förbättra jaget. Eftersom 

receptionisten känner ett begär av att utvecklas och växa inom organisationen vill hon 

möjligtvis självförbättra sin identitet. Hon motiveras av att arbeta inom Scandic för att 

hon möjligtvis ser möjligheten att utvecklas både identitetsmässigt och karriärmässigt. 

Receptionisten tar även upp ett exempel kring en tidigare arbetskollega som började 

praktisera som receptionist men som nu arbetar i Malmö inom Scandic. Hon använder 

det som exempel att förklara att möjligheten finns att klättra inom organisationen. 

Genom att se en person som ett exempel och som en riktlinje kan det tyda på hur hon 

känner ett begär eller en strävan att efterlikna den personen. Återigen en koppling till 

Jackson och Carters (2002) teori om hur individer känner ett begär av att likna andra 

individer för att förbättra jaget. 

 

4.1.2 Delslutsats av tillhandahållandet av ett specifikt ordförråd för att motivera 
Motivationsord och tydliga värderingar kan få de anställda att jobba mot 

organisationens mål. En känsla av press och att behöva nå upp till vissa resultat gör 
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även att anställda jobbar hårdare och har något att jobba mot. Det leder även till att 

anställda ställer krav på sig själv att nå upp till organisationens förväntningar samt att 

det får den anställde att förbättra sig själv. Att göra medarbetarna delaktiga i 

affärsplanen och resultaten som ska uppnås kan motivera de anställda att göra ett bättre 

jobb och känna sig mer delaktiga i organisationen. 

 

4.2 Förklaringen av organisationens moral och värderingar 

Genom moral och gemensamma värderingar skapas samhörighet som organisationen 

vill ska leda till att anställda fokuserar mer på organisationen aktiviteter och mål. De 

som går emot gruppens moral och värderingar måste vara beredda på att inte klassas 

som en teamplayer och förklara sin mänskliga värdighet inom den gruppen (Alvesson & 

Willmott, 2002).  

 

4.2.1 Symbolisk samverkan 
Ashforth och Mael (1989) tar upp att existensen av sociala kategorier tyder på att den 

sociala identiteten har en betydande roll för hur individen uppfattar sig själv inom 

organisationen. Uppfattningen av sig själv och andra inom organisationen uppstår 

genom symbolisk samverkan. Den symboliska samverkan gör att nyanställda inte 

känner sig tvivelaktiga till att skapa sig en informell roll inom organisationen. 

Organisationen kan genom manipulation av symboler såsom traditioner, metaforer, 

hjältar och ritualer få de anställdas medlemskap inom gruppen eller organisationen att 

framstå som betydande och skapa övertygande bilder av vad gruppen eller 

organisationen representerar. Socialisering och identitetsarbete inom organisationen kan 

i sin tur ses som ett försök till att symboliskt styra de nyanställdas jag (Alvesson & 

Willmott, 2002).  

 

Studien visar att de anställda arbetar mot samma mål som organisationen har satt upp, 

att bland annat vara där för gästen. Respondenterna är även eniga om att de samarbetar 

mellan de olika avdelningarna som finns på hotellet och att alla hjälps åt när det behövs. 

För att en nyanställd inte ska känna sig tvivelaktig till att skapa sig en roll inom 

organisationen berättar köksmästaren att “det är viktigt att man behandlar andra som 

man själv vill bli behandlad” och att det är viktigt att visa vad det är man vill och att 

redan vid dag ett förklara visionen som de har. Köksmästaren förklarar vidare att det är 

viktigt att visa vad det är för anda som finns mellan kök och servis och att den 
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nyanställde får berätta vad för slags person denne är så att det inte uppstår några 

problem. Kocken berättar att han snabbt kom in i gruppen och att det är en bra relation 

mellan han och kollegorna. Det kan tolkas som att köksmästaren jobbar på är en bra 

strategi för att de nyanställda ska socialiseras in i organisationen och i den grupp de 

tillhör inom organisationen.  

 

Studien tyder även på att alla respondenter delar Scandics värderingar. Receptionisten 

berättar att hon inte alltid har haft samma värderingar som Scandic men sedan sin 

anställning är det något som har ändrats och idag delar hon samma värderingar som 

organisationen. Kocken beskriver Scandics värderingar som något han lärde sig på 

grundskolan men som har glömts bort med tiden och citerar en kollega som beskriver 

värderingarna som “ett sätt att leva”, vilket är något han håller med om. Att förknippa 

värderingarna med ett sätt att leva tyder på att det har skett en reglering av identiteten då 

respondenterna tydligt har identifierat sig med organisationen. 

 

För att skapa en större samhörighet inom organisationen och få chansen att lyfta sina 

anställda har Scandic, som tidigare nämnts, skapat ett utbildningsprogram som de kallar 

för “Future Leader”. Programmet kan tolkas som en form av symbol som 

organisationen använder för att få de anställda att känna sig betydelsefulla och känna att 

de är en del av organisationen. Programmet är både en form av tradition då det är något 

som återkommer varje år men det kan även ses som en hjälte-symbol då de anställda 

lyfter fram en av sina kollegor som de tycker har gjort ett bra jobb inom organisationen. 

En anna form av symbol som Scandic använder sig av och som köksmästaren berättar är 

att de anställda alltid går och hälsar på varandra på morgonen när de har anlänt till 

jobbet, vilket kan kopplas till det som kallas för ritual. Ritualen att hälsa på alla när de 

har anlänt till jobbet förklarar köksmästaren som ett sätt att visa att man bryr sig som 

även går att koppla till det som tidigare nämnts av Ashforth och Mael (1989) som ett 

sätt att få de anställdas medlemskap att framstå som betydande. 

 

4.2.2 Socialisationens betydelse 
Van Maanen och Schein (1979, i Nair, 2010) förklarar att socialisation är en process där 

medlemmar skaffar sig attityder och kunskaper för att se sig själv som en 

organisationsmedlem. Det gör att socialisering kan ses som ett verktyg som 

organisationen använder sig av för att utöva kontroll över medlemmarnas värderingar 

och beteende. Det leder till att organisationer påverkar individens identitetsuppfattning. 
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Socialisering är vanligt vid nyanställningar och bland nya medlemmar i organisationen 

eftersom de förlorar en del av kontrollen vid sin nya roll. I samband som individen får 

känslan av att individen har förlorat kontrollen, får identitetsreglering en betydande roll. 

Organisationer ser då möjligheten att införa organisationens existerande identitet på den 

anställde. Det här är en form av taktik som organisationer använder och har en stor 

sannolikhet att fungera lyckosamt om socialisationen når framgång (Nair, 2010).  

 

Händelseförloppet för nyanställda på Scandic börjar med att de får en provanställning. 

Om Scandic anställer inför sommaren får dem arbeta cirka tre till fem pass beroende på 

hur det känns. Köksmästaren förklarar att Scandic gör så för att de anställda och 

organisationen ska se och känna efter om det kommer fungera en sommar. Vid längre 

anställningar kan en provanställning pågå under en längre tid på ungefär ett halvår. De 

använder provanställning för att den nyanställde skall komma in i det tempo gruppen 

har och för att bygga upp en relation med varandra. Att bygga en relation till varandra 

beskriver köksmästaren som viktigt för att skapa tillit till varandra och våga säga till 

eller ifrån vid nödvändiga situationer där det inte fungerar inom verksamheten. Det är 

även viktigt med att bygga en relation för att se om det fungerar eller inte. Om det 

fungerar är nästa steg i processen att lära sig rutiner och gå igenom checklistor. Alla 

nyanställda genomgår en grundutbildning som handlar om Scandics värderingar be 

caring, be you, be a pro, be bold. Köksmästaren förklarar vidare att det även finns 

utbildningar att ta del av under tiden av sin anställning. En del sker över nätet eftersom 

det är annars är väldigt tidskrävande att åka iväg på utbildningar.  

 

Restaurangchefen, som är relativt ny inom organisationen, förklarar att hon genomgick 

en hel del utbildningar i början. Utbildningarna omfattade mycket om organisationen, 

workshops för anställningsbevis, allt som omfattar personal och ledarskap. Hon 

genomgick även en intern utbildning som handlar om hur de ska attrahera, rekrytera, 

behålla och avveckla inom organisationen. Under tiden hon var iväg på utbildningar 

socialiserade hon sig även med andra restaurangchefer och personal från andra 

Scandichotell. Dessa utbildningar får minst sagt en bra effekt eftersom hon senare säger 

“När man är iväg på det här märker man att man tillhör något stort och det är 

superkul”. Det är genom utbildningar som restaurangchefen får en känsla av tillhörighet 

inom Scandic.  
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Om man sedan jämför med receptionisten och med kocken, har de inte fått en lika 

genomgående utbildning som restaurangchefen. Kocken och receptionisten genomförde 

den grundutbildning om Scandics värderingar som köksmästaren tidigare beskrivit. 

Receptionisten beskrev vidare att utbildningen var nätbaserad och omfattade 

organisationens grundläggande värderingar, deras principer som Scandic arbetar efter 

och vad de har för värdegrunder. Receptionisten förklarade att utbildningen fokuserade 

på att den anställde skulle lära sig Scandics profil och struktur samtidigt som de fick 

lära känna organisationen.  Kocken berättar att han har genomgått samma 

grundläggande utbildning som de andra anställda. Vi tolkar det som att utbildningarna 

är ett medel som Scandic använder för att styra de anställda mot organisationens 

riktning. Utbildningarna kan då ses som ett medel Scandic använder sig av för att 

reglera de anställdas identitet för att få dem att passa in på Scandic.   

 

Det går att dra en del kopplingar till hur Scandics utbildningar kan vara ett medel att 

använda för att socialisera sina anställda med övriga anställda som representerar 

organisationen, vilket restaurangchefen beskriver ovanstående. Genom att tilldela 

restaurangchefen nya kunskaper och erfarenheter förmår det möjligtvis henne som en 

organisationsmedlem. Det går möjligtvis att fundera kring hur det påverkat 

restaurangchefens identitetsuppfattning. Eftersom hon ser sig själv tillhöra Scandic efter 

hennes utbildningar kan det innebära hon ändrat sin identitetsuppfattning utefter 

organisationen. Troligtvis kände hon inte en tillhörighet till Scandic innan hon fick sin 

anställning. Det kan därför kopplas till att restaurangchefen förmodligen ändrat sin 

identitetsuppfattning i samband med utbildningarna. Köksmästaren beskriver hur det i 

början handlar mycket om att lära sig rutiner som finns inom organisationen. Eftersom 

de är snabba med att utbilda sina anställda om värderingar och policys kan det 

möjligtvis vara en form av strategi att få sina anställda att forma sin identitet till 

organisationen så fort som möjligt. Precis som Nair (2010) förklarar förmedlar Scandic 

sin identitet och får nyanställda att genomgå olika processer för att efterlikna 

organisationen. De använder förmodligen den första utbildningen som ett medel att 

reglera identiteten att matcha organisationens identitet och för restaurangchefens fall 

lyckades de förmodligen då hon, som tidigare nämnts, anser att hon nu tillhör något 

stort och ser sig själv som en del av organisationen.  
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4.2.3 Identitetsarbete inom organisationen 
Identitetsarbete beskrivs som den “pågående mentala aktiviteten som en individ arbetar 

med för att skapa en självförståelse som är sammanhängande, distinkt och positivt 

värderad” (Alvesson m.fl., 2008:15). Identitetsarbetet är strukturerat genom 

värderingssystem, socialisering och träning som har resulterat i att identiteterna beskrivs 

som reglerade. Genom olika processer av identitetsarbete skapar människor berättelser 

om sina identiteter som är en viktig del för berättaren eller individen (Bardon m.fl., 

2016). Identitetsarbete karaktäriseras ofta av tvetydighet och motsägelser då 

samexisterande identiteter utmärker ofta jagets flera olika naturer och kan stärka 

varandra men också skapa spänning om de upplevs vara motsägelsefulla. Spänningarna 

uppstår oftast inom organisationen då de anställda har ett antal identiteter som visas 

genom deras olika roller som de besitter och som möjligtvis utvecklas genom 

förändring (Gotsi m.fl., 2010). Nyanställda är ofta osäkra på sin roll och status inom 

organisationen vilket gör att de måste lära sig de regler, strukturer och normer som finns 

inom organisationen för att kunna förstå vilken roll de besitter (Ashforth & Mael, 1989). 

Genom att försöka svara på frågan ‘vem är jag?’ skapar individen en berättelse om sitt 

jag genom att dra kulturella kopplingar men även genom en önskan att omvandla eller 

återskapa sin självkänsla (Alvesson m.fl., 2008).   

 

Kocken berättar att Scandic är väldigt ingående på deras värderingar, vad de står för och 

vad som förväntas av dem hos Scandic under introduktionsdagen för de nyanställda. De 

socialiseras med de nya medarbetarna och får träffa alla inom organisationen.  Som 

nämnt tidigare får de nyanställda vid ett sommarvikariat provjobba ett par dagar för att 

känna på hur det känns. Provjobbet är också till för  att de övriga medarbetarna och 

köksmästaren ska få ett grepp om den nyanställda för att se om personen passar in i 

gruppen. Receptionisten berättar att det är en upplärningstid som nyanställd men som 

kan variera beroende på förutsättningarna som råder. Anställningen inleds, som tidigare 

nämnts, med en utbildningsfas där även de inom receptionen liksom övriga anställda 

inom organisationen får genomgå en utbildning via nätet för att lära sig mer om Scandic 

och dess värderingar men även om strukturen som Scandic har. Köksmästaren besitter 

olika roller inom organisationen så som köksmästare, ledare, anställd men även 

medarbetare. Då hon har varit anställd inom Scandic i ca 10 år kan går det att tolka som 

att hon har det lättare att förstå sin roll och status inom organisationen eftersom att de 

roller hon har blivit tilldelad har kommit allteftersom under åren hon har varit anställd.  
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Rollerna som köksmästaren besitter stärker varandra då hon som köksmästare har 

ansvaret över de anställda i köket och behöver därför vara en ledare. Hon kan även ses 

som en medarbetare till de i köket då de tillhör samma grupp men även som en anställd 

då hon är anställd av Scandic. Samma sak gäller för restaurangchefen som också har 

blivit tilldelad extra ansvar av Scandic som kräver att hon tar till sig rollen som ledare. 

Liksom köksmästaren kan restaurangchefen även ses som en medarbetare och en 

anställd. De olika rollerna som ledare, medarbetare och anställd motsäger inte varandra 

då alla innebär att vara en del av organisationen och de innebär att utföra samma arbete 

förutom ledarrollen som innebär att ta mer ansvar inom den avdelning man tillhör. 

“Man får en annan förståelse också genom att va ute i driften mycket som är viktigt för 

receptionschefen, restaurangchefen och mig själv och möta gästen“, förklarar 

köksmästaren och berättar att de inte har några kontor utan är alltid ute på golvet för att 

lättare kunna hålla koll, vilket hon påpekar inte går om de sitter inne på ett kontor. 

Genom att alltid befinna sig i samma miljö som sina anställda kan ledarna och cheferna 

även ses som medarbetare och anställda då det inte finns något mer än ledarrollen som 

separerar dem från att vara annorlunda.  

 

4.2.4 Delslutsats av förklaringen av organisationens moral och värderingar 
Med aktiva utbildningar och möten som fokuserar på organisationens värderingar kan 

organisationen få de anställda att regelbundet tänka på dem samt att de alltid är färska i 

minnet och inte glöms bort. Genom att påpeka värderingarna och vad organisationen 

står för extra mycket under den första tiden inom organisationen blir de anställda 

påverkade av dessa och organisationen visar då på ett tydligt sätt vad de vill att de 

anställda ska jobba mot.  

 

4.3 Kunskap och kompetens 

Vid identitetsreglering är uppbyggnaden av färdighet och kunskap centrala aspekter i ett 

organisationssammanhang. Färdighet och kunskap innebär vad personen kan göra och 

vad den förväntas göra för att definiera vem individen är. Organisationer kan ta till 

medel som utbildningar eller professionella anknytningar för att konstruera identiteter. 

Genom att sända de anställda på utbildningar i samband med befordran och chefsroll, 

utvecklas deras kunskaper och färdigheter. Det sker inte endast i det syfte att det bara är 

en utvecklingsstrategi, det leder även till att individen skapar sig en trovärdighet i sin 
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nya tilldelade position. Inte bara för andra utan även också för sig själv (Alvesson & 

Willmott, 2002). 

 

Studien visar att Scandic arbetar aktivt med utbildningar för att ge de anställda 

möjligheten att inte bara växa inom organisationen men även växa på en personlig nivå. 

Respondenterna talar ofta om de olika utbildningar som erbjuds och är väldigt positiva 

till att det. Restaurangchefen åkte som tidigare nämnt iväg på ett flertal utbildningar 

som skulle hjälpa henne i sin arbetsroll och öka kompetensen i uppgifterna hon har 

kopplat till sin roll som restaurangchef. Kocken har på grund av tidsbrist inte hunnit 

genomgå någon utbildning utöver den som genomförs i början av anställningen men 

inflikar med att han väldigt gärna skulle vilja utbilda sig när det finns möjlighet. 

Köksmästaren berättar att hon trodde att rollen som köksmästare skulle vara enklare än 

vad det var. Som köksmästare har hon hand om bemanning, de anställdas scheman och 

löner, skapandet av menyer, bokslut, beställa varor men även se till så att samarbetet 

med servis fungerar. Utbildningarna som erbjuds har hjälpt henne att utföra sitt arbete 

på rätt sätt och gett henne möjligheter till att utvecklas. Då hon har många olika 

arbetsuppgifter kan hon inte vara överallt och måste därför förlita sig på sina 

medarbetare. Genom att förmedla hur hon ser på kvalité och smaker till sina 

medarbetare möjliggör det för henne att få som hon vill ha det utan att vara där när det 

sker. Genom att lära ut till sina medarbetare hur hon vill ha det och få dem att arbeta på 

det sättet hon vill går det att koppla till identitetsreglering då hon får sina medarbetare 

att tänka på samma sätt som sig själv.  

 

4.3.1 Arbetsidentitet 
Walsh och Gordon (2008) förklarar att en arbetsidentitet tar form och utgörs vid en 

kombination mellan organisatoriska och yrkesmässiga aspekter. För individen handlar 

det om den självbild individen skapar sig i en arbetsrelaterad miljö. Arbetsidentitet är 

med andra ord en arbetsbaserad identitet som framkommer när individen tillsätter sig en 

roll och motsvarar hur individen handlar och utför sitt arbete. Organisationer bör förstå 

den arbetsidentitet som finns bland anställda eftersom de då kan framkalla nya metoder 

för att nå högre nivåer av prestationer.  

 

Individuell arbetsidentitet bygger på den självbild individen har inom sitt arbete där en 

del faktorer får en stor betydelse (Walsh & Gordon, 2008). Individen kan relatera sin 

arbetsidentitet utifrån ett organisatoriskt perspektiv, ett yrkesmässigt perspektiv eller 
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utifrån andra individer. Vad som styr vilket eller vilka perspektiv individen identifierar 

sig med eller är framförallt var individen får bäst självbild (Ibid). Walsh och Gordon 

(2008) förklarar vidare den faktorn som styr självbildens process är framförallt status. 

Ur ett organisationsperspektiv finner individen att den får status genom att identifiera 

sig till organisationens grundläggande värderingar och status. När individen istället 

identifierar sig utifrån ett yrkesmässigt perspektiv identifierar individen sig istället med 

den yrkesroll de besitter. Personen kan även identifiera sig utifrån andra individer och 

grupper. Oavsett vilket eller vilka perspektiv individen identifierar sig utifrån handlar 

det om identifiering med grupper som förstärker individen självbild. Eftersom 

individuell arbetsidentitet handlar i hög grad om vilken grupp medlemmar väljer att 

identifiera sig med får social identitet stor betydelse (Ibid). Hogg m.fl. (1995) beskriver 

att individers önskan att upprätthålla god självbild ligger i grund till social 

identitetsteori. Ashforth och Mael (1989) förklarar vidare att i samband som individen 

identifierar sig med grupper upplever dem en känsla av status och att de är unika 

jämfört med andra. 

 

Receptionisten säger under intervjun att hon sökte sig till Scandic för att hon visste hon 

ville arbeta inom hotell eftersom hon har en utbildning inom turism. Hon förklarar att 

hennes val även grundar sig i karriärmöjligheterna som finns inom Scandic. Eftersom 

hon har högre ambitioner än sitt nuvarande arbete som receptionist tyder det till viss del 

på att hon identifierar sig med Scandic som organisation och inte som sin yrkesroll. Hon 

anser att utvecklingsmöjligheterna är många och de ligger i grunden till hennes val av 

organisationen. För henne behöver det inte vara inom hotellet hon arbetar på nu, utan 

inom andra hotell eller avledningar inom Scandic.  

 

Precis som vi har varit inne på tidigare upplevs det som att även köksmästaren 

identifiera sig med organisationen eftersom hon under intervjun nämner sig stolt över 

att arbeta på Scandic. Hon var däremot den som allra minst uppfattade stora skillnader i 

grupper inom verksamheten och var väldigt noga med att uttrycka hur väl alla 

avdelningar samarbetar. Vad som inte går att undgå är att trots samarbetet inom 

verksamheten fungerar bra finns det skillnader mellan avdelningarna. Kocken beskriver 

det mer som strukturella skillnader eftersom han arbetar en trappa upp från receptionen 

och städet. Restaurangchefen beskriver även att receptionen är sitt och städ är sitt. Hon 

fortsätter med att säga “vi är här” och syftar på restaurangavdelningen. Det tyder på att 
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hon ser sig själv tillhöra en specifik grupp. I sin tur visar det möjligtvis att det även 

finns en identifiering med grupper hos medlemmarna eftersom de beskriver sig tillhöra 

olika grupper.  

 

Walsh och Gordon (2008) argumenterar för att det som särskiljer en organisations 

identitet från andra är organisationens grad av kompetens. Det innebär att individer 

attraheras till den organisation som är unik och speciell för att den får en högre grad av 

status och fördel gentemot deras konkurrenter. Även om organisationsidentitet ligger i 

stor grund till arbetsidentitet har även den anställdes yrkesroll en stor betydelse. Det 

innebär att yrkesrollen kan besitta en status som den anställde värderar och basera sin 

arbetsidentitet på den rollen. Det betyder inte nödvändigtvis att den anställde måste 

identifiera sig utifrån antingen organisationen eller sin yrkesroll utan kan även innebära 

att individen identifierar sig utifrån båda grupperna (Ibid). Om medlemmar både 

identifierar sig utifrån organisationen och yrkesrollen kommer det göra att de 

individuella arbetsidentiteterna blir mer framhävande, vilket gör det lättare för 

organisationen att orientera dem. Arbetsidentitet är betydelsefullt för organisationen i 

det syfte att desto mer en individ upplever individuell arbetsidentitet, desto mindre 

kommer hans eller hennes arbetsprestationer stämma överens med organisationens 

(Ibid).  

 

Alla respondenter har under intervjuerna nämnt att Scandic är väldigt måna om sin 

personal och det är något som de påpekade väldigt ofta. När vi frågade om skillnader 

mellan grupper relaterade de till sin arbetsroll de har och de grupperingar som finns 

baserade på arbetsrollen.  

 

Köksmästaren identifierar sig både med organisationen och med sin yrkesroll beroende 

på vilken fråga hon fick. Vid frågor om Scandic valde hon att använda ordet ‘vi’ men 

när det kom till den personliga identiteten och rollen som ledare valde hon att använda 

ordet ‘jag’. Det här kan bero på att hon har varit inom organisationen i ca tio år och har 

fått ta del av en del utbildningar som erbjuds av Scandic. Utbildningarna är ett medel 

för Scandic att få de anställda att känna sig som en del av organisationen samtidigt som 

de är utformade utefter de olika yrkesrollerna som finns inom organisationen. 

Restaurangchefen berättar att tillsammans med de utbildningar som hon deltagit i och 

den interna media som används i form av en intern facebook sida, känner hon en större 
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tillhörighet till Scandic. Det gör att Scandic har det lättare att orientera restaurangchefen 

inom organisationen vilket även går att koppla till köksmästaren baserat på hur länge 

hon har varit inom Scandic. Studien visar däremot att kocken inte identifierar sig på 

samma sätt med Scandic som de övriga respondenterna. Det kan bero på att han inte har 

fått delta i några fler utbildningar som köksmästaren och restaurangchefen har och för 

att han inte gick in i organisationen med samma mål som receptionisten. Där av tolkar 

vi det att det har blivit svårare för Scandic att reglera kockens identitet än de övriga 

respondenterna då det tyder på att han endast identifierar sig utifrån sin yrkesroll och 

den grupp han tillhör inom organisationen men inte med organisationen i stort.  

 

Alla respondenter anser att Scandic tänker på sin personal på grund av att det finns 

regler kring hur mycket man får arbeta per vecka, att de har scheman som sträcker sig 

långt fram i tiden och att de försöker uppdatera utrustningen de har för att underlätta 

arbetet. Det går  där av att urskilja att de anställda målar upp en positiv 

organisationsidentitet för Scandic. En positiv organisationsidentitet generar i sin tur en 

bättre image för Scandic och gör att omvärlden tolkar Scandic på ett positivt sätt som 

sedan påverkar den anställdes uppfattning om Scandic.  

 

4.3.2 Delslutsats av kunskap och kompetens 
Utbildningar underlättar vardagen i arbetet för de anställda och ger dem den kompetens 

som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt men även så effektivt som 

möjligt. Att erbjuda många utbildningar kan få de anställda att uppfatta det som att 

organisationen bryr sig om sina anställda. Erbjudandet av kompetensutveckling och 

möjligheten att växa inom organisationen kan ses som en motivationsfaktor hos de 

anställda att fortsätta göra ett bra jobb och jobba efter organisationens mål vilket kan 

leda till att de anställdas identitet blir reglerad.  
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5 Sociala relationer 
Det här kapitlet behandlar hypoteserna (6) identitetsreglering sker genom 

gruppkategorisering och gruppanknytning samt (7) identitetsreglering sker genom 

hierarkisk struktur. Kapitlet presenterar de teorier som är kopplade till hypoteserna 

som varvas med empir och analys och avslutas sedan med en delslutsats. 

 

5.1 Gruppkategorisering och gruppanknytning 

Alvesson och Willmott (2002) förklarar att skapandet av olika sociala kategorier som 

den anställde tilldelas är en metod som ofta används inom identitetsreglering. Genom att 

tilldela de anställda olika kategorier skapar det en känsla av samhörighet då de kan 

identifiera sig med en grupp. Att vara medlem i en grupp eller organisation kan i sin tur 

skapa en stor betydelse till hur individen förstår och ser på sig själv men också hur 

individen presenterar andra. Denna typ av identitetsreglering sker inte genom att reglera 

språket eller beteendet. Den sker istället genom att styra delade känslor och genom 

sociala händelser (Ibid).  

 

Studien tyder på att det finns grupperingar inom organisationen så som restaurangen 

som även kan bli indelat i kök och servis, men även städet och receptionen. 

Restaurangchefen nämner att det finns ett pågående arbete inom Scandic för att 

minimera grupperingar och öka samarbetet mellan avdelningarna. Köksmästaren 

nämner att det har varit tydliga grupperingar innan vilket har gjort att det inte varit så 

bra samarbete inom organisationen då ingen vill hjälpa till med någon annans 

arbetsuppgifter. Däremot är det något som håller på att ändras inom organisationen då 

en ny hotelldirektör har blivit tillsatt och fokuset på samarbete har blivit större. Den nye 

hotelldirektören beskrivs av köksmästaren ha ett större intresse på hur samarbetet inom 

organisationen ser ut, vilket restaurangchefen understryker i samband som hon förklarar 

att samarbetet mella avdelningarna har fått mer fokus i Scandics framtidsplaner.  

 

5.1.1 Självkategoriseringsteori 
Reid (2012) förklarar självkategoriseringsteorin, eller self-categorization theory (SCT) 

som den heter på engelska, som en utökad förklaring på den sociala identitetsteorin och 

redogör för de processer som styr självkonceptet. Självkonceptet består av halvt 

oberoende självbilder och utgår från att den sociala identiteten är en viktig aspekt då vi 

uppfattar både oss själva och andra i form av sociala identiteter som till exempel kön 
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och ålder (Ibid). Wyer (2010) beskriver att SCT även förser en analys kring hur 

individen ser sig själv utifrån personliga egenskaper kontra gruppens egenskaper. När 

den personliga identiteten är framträdande ser individen sig själv som en tydlig individ 

och fokuserar då mer på de individuella egenskaperna. Motsatsen sker när den sociala 

identiteten är den mest framträdande då individen tenderar att känna sig utbytbar med 

de andra medlemmar av gruppen vilket gör att individens fokus hamnar på gruppens 

egenskaper istället (Ibid). Van Dick (2001) skriver att utifrån de grundläggande 

antagandena om SCT kan en individ bland annat kategorisera sig och jämföra sig själv 

på olika nivåer som (1) en enskild individ på en personlig nivå och (2) som en tydlig 

medlem av en grupp jämfört mot andra grupper på en gruppnivå. Nivåerna av 

kategorisering blir mer framträdande genom förändring i miljön som individen befinner 

sig i. SCT specificerar sig mer i huruvida en individ definiera sig själv inom ramen för 

personlig och social identitet och när framträdande sociala identiteter uppstår, vilken 

grupp personen tillhör utifrån identitetens beteende (ibid). 

 

Studien visar att respondenternas sociala identiteter är mer framträdande då de jämför 

sig med de olika gruppernas egenskaper, sin arbetsgrupps egenskaper men även med de 

egenskaper som Scandic har. Då den sociala identiteten hos varje respondent var mer 

framträdande visar det på att organisationens egenskaper är tydligare än de egenskaper 

de personligen besitter. Utifrån SCT kan vi då tolka det som att respondenterna i första 

hand väljer att kategorisera sig på nivån som en tydlig medlem av en grupp. Dock visar 

studien att kocken inte kategoriserar sig själv lika mycket med organisationen som 

grupp jämfört med de övriga respondenterna då han istället kategoriserar sig mer med 

den arbetsgrupp han tillhör.  Det kan bero på att kocken själv beskriver det som att de 

till största delen av dagen är inne i köket och inte träffar de andra anställda inom 

Scandic så mycket under dagarna. Bristen på socialiseringen med de andra anställda kan 

göra att kocken inte känner sig som en del av hela organisationen och därför endast 

känner en större tillhörighet till arbetsgruppen.  

 

Det finns även en tydlig skillnad mellan de som arbetar med direkt service och de som 

arbetar, enligt respondenterna, med indirekt service. Som tidigare nämnt beskriver 

restaurangchefen att de som arbetar inom städavdelningen möjligtvis inte besitter 

samma egenskaper inom service som de andra avdelningarna har. Det tyder på att 

respondenterna kategoriserar sig med den avdelning de tillhör inom hotellet och att de 
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ser på de övriga avdelningarna utifrån de egenskaper de anser besitta. Vi tolkar det 

därför som att restaurang och receptionen uppfattar städavdelningens egenskaper som 

inte lika serviceinriktade. Då restaurangchefen beskriver det som att städavdelningen 

inte har en likadan personlighet som de anställda som arbetar med direkt service tolkar 

vi det som att en personlig egenskap som städet kan tänkas sakna är framförallt den 

sociala egenskapen. Avsaknaden av den sociala egenskapen innebär att avdelningen inte 

socialiserar sig lika mycket med de övriga avdelningarna på hotellet men även att de 

inte socialiserar sig med gästen på samma sätt som de gör i restaurangen och i 

receptionen. Köksmästaren berättar att de i restaurang kommer ihåg många av gästernas 

namn och att de lyssnar på vad gästen har att säga och fortsätter med att “de lever för 

dem”. Det går att tolka som att de i restaurang interagerar med gästen på ett annat sätt 

och för att städ inte gör det ses den avdelningens egenskaper som annorlunda. Det gör 

att vi funderar kring om det är anledningen till att samarbetet inte har fungerat lika bra 

mellan de olika avdelningarna, för att de har sett varandras egenskaper som för olika 

jämfört med sina egna, men att det är något som håller på att ändras.   

 

Det hade även varit intressant för studien att veta om städavdelningen har fått ta del av 

den grundläggande utbildningen som nyanställda genomför i början av sin anställning 

eftersom värderingarna trycks på både från ledningen men även från cheferna i sitt 

ledarskap. Frågan är om städavdelningen också förses med dessa värderingar. Vi tolkar 

som sagt värderingarna som en form av reglering och om städavdelningen inte anses 

tillhöra organisationen som grupp kanske de uteblir dessa värderingar. Vilket i sin tur i 

sådana fall leder till att regleringen av deras identiteter inte är lika enkel och tydlig. En 

annan följd är möjligtvis att städavdelningen inte kategoriserar sig med de andra 

avdelningarna eller organisationen. Det anser vi kan leda till att städavdelningen inte 

identifierar sig med organisationen eller avdelningarna och därför blir deras personliga 

identitet allt tydligare. Eftersom de beskrivs sakna en service som personlighetsdrag kan 

det innebära de inte blivit reglerade som de andra grupperna och genom saknar 

samhörighet till andra avdelningar. Däremot förklarar köksmästaren att under 

driftmöten samverkar alla avdelningarna med varandra för att få ett bredare perspektiv 

på att förstå varandras situationer. Tanken med de möten är att få varje avdelning att 

förstå varandra och även utveckla sina kunskaper inom till exempel service, som även 

köksmästaren beskriver som att alla möjligtvis inte har. Det tolkar vi som en form av 

identitetsreglering eftersom grupperna skall integrera med varandra för att skapa en 
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större gemenskap och enhetlig grupp inom organisationen. Vilket leder till att avståndet 

mellan avdelningarna minskar.  

 

5.1.2 Delslutsats av gruppkategorisering och gruppanknytning 
Genom att tilldela den anställde en avdelning som denne tillhör enligt organisationen, 

skapas det olika gruppkategoriseringar hos de anställda som de anknyter till och formar 

sina identiteter utefter. Att skapa grupper inom en organisation kan göra att samarbetet 

mellan dem inte fungerar som organisationen vill då det blir tydliga grupperingar istället 

för att alla tillhör en och samma grupp - organisationen. Egenskaperna som de interna 

grupperna besitter kan vara avgörande för hur samarbetet ser ut inom organisationen. Vi 

anser att känslan av samhörighet kan styra den anställdes identitet och påverka 

identitetsarbetet inom organisationen. Saknas känslan av samhörighet blir det svårare att 

reglera de anställdas identiteter, vilket märks genom att organisationen i sådana fall kan 

tillsätta olika medel för att skapa känslan av samhörighet.  

 

5.2 Hierarkisk struktur 

Den sociala positionen inom organisationen och betydelsen kring de olika 

grupperingarna är formad efter en upprepad symbolism som oftast gör att en hierarki 

formas. Organisationen behöver inte uttrycka hierarkin på det traditionella sättet med 

underordnade och överordnade utan kan använda sig av informella positioner där 

organisationen kan kalla sina medlemmar för ‘eliten’ där de anställda framstår som 

längre fram än deras konkurrenter (Alvesson & Willmott, 2002).  

 

Scandic har en tydlig hierarkisk struktur, traditionellt med formella chefer och ledning. 

Köksmästaren och restaurangchefen befinner sig under general manager. Därefter 

kommer de anställda. Scandic är även en stor koncern där ansvarsområdena är 

uppdelade. Kocken kan ibland uppleva att det blir dubbelarbete eftersom det är personer 

som inte arbetar inom hotellet som skapar personalens schema. Det innebär att 

organisationen är centralstyrt och att det blir dubbelarbete eftersom de lägger schemat 

men att sedan respektive chef ändrar i det för att forma deras verksamhet. Scandic har 

därför en traditionell struktur med överordnade och underordnade. 

 

Både köksmästaren och restaurangchefen grupperade sig med sin avdelning och inte 

som chefer i sig. Däremot beskrev de båda skillnader mellan de som arbetade inom städ 
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och de andra avdelningarna inom organisationen. Som nämnt tidigare beskriver 

restaurangchefen att personalen inom städ inte är lika serviceinriktade eftersom de inte 

integrerar med gästen direkt. Det uppstår därför skillnader mellan avdelningarna rent 

personlighetsmässigt och en fråga kan vara om det sker avsiktligt? Oavsett kan det 

spegla en form av informell struktur eftersom skillnaderna på egenskaper beskrivs 

tydligt som väsentliga skillnader mellan avdelningarna. Eftersom de anställda inom städ 

beskrivs sakna en viss personlighet kan det skapa ett intryck av att dem inte upplevs 

som lika delaktiga i organisationens mål och värderingar som de övriga avdelningarna. 

Både köksmästaren och restaurangchefen är noga under rekrytering att anställa individer 

som är serviceinriktade till sina avdelningar. Frågan är således vilka som anställer 

personalen på städavdelningen och om deras mindre serviceinriktade egenskaper i 

sådana fall är ett medvetet val?  

 

5.2.1 Social identifiering och organisationen 
Den sociala identiteten gör det möjligt för individen att känna sig lojal till 

organisationen och dess kultur (Ashforth & Mael, 1989). Den organisation som 

individen tillhör kan hjälpa individen att svara på frågan ‘Vem är jag?’. Organisationen 

räknas som en social kategori vilket gör det möjligt för individen att söka efter 

egenskaper som de har gemensamma med organisationen för att känna en tillhörighet 

och gemenskap. SIT, som presenterats tidigare,  hänvisar till att individer identifierar sig 

med sociala kategorier för att öka sin självkänsla. Den sociala identiteten härstammar 

från själva organisationen men kan även komma ifrån den arbetsgrupp eller avdelning 

som personen tillhör inom organisationen vilket gör att den arbetsroll eller position 

inom organisationen individen har, har en betydande roll för den sociala identiteten 

(Ibid). 

 

Enligt Nair (2010) är det vanligare att medlemmar som besitter högre positioner har 

lättare att få sin identitet reglerad av organisationen. Det sker utan att hon eller han är 

medveten om det. Det innebär att identitetsreglering skiljer sig åt beroende på vart 

individen befinner sig i hierarkin och hur länge de kommer arbeta inom organisationen. 

Det är på grund av att identiteten blir mer märkbar och definierad vilket i sin tur leder 

till att individen blir mer benägen att handla utifrån handla utifrån organisationens 

intresse (Ibid). 
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Köksmästaren har som tidigare nämnt arbetat inom Scandic under en längre tid och har 

under tiden haft arbetsroller som kock, souschef5 och nu köksmästare. Under intervjun 

pratade hon mycket om organisationen som ’vi’ vilket visar på att hon känner en stark 

samhörighet med Scandic. Hon har tidigare erfarenhet från hur det varit innan inom 

organisationen och hur det är i dagsläget. Nu finner hon att det finns mycket samarbete 

mellan avdelningarna på hotellet jämfört med hur det var för några år sedan. 

Köksmästaren beskriver även Scandic som en trygg arbetsplats som tar hand om sin 

personal. Hon säger även att hon är stolt över att arbeta på Scandic och att hon delar 

deras värderingar vilket går att tolka som att hon identifierar sig med Scandic och deras 

organisationsidentitet.  

 

Restaurangchefen är som tidigare nämnt relativt ny inom organisationen. Hon uppfattar 

Scandic som en organisation med stora möjligheter som ofta lyfter de anställda. Till 

skillnad från sina tidigare arbetsplatser inom restaurangbranschen uppfattar hon Scandic 

som en organisation som arbetar efter regler och välgjorda scheman. Hon förklarar att 

Scandics fyra värderingar är något ledarna för höra hela tiden. De ska senare använda 

dem för att motivera sig själva och motivera sin personal vilket hon förklarar att hon 

försöker göra. Hon uppfattar själv att värderingar är tydliga och är något som hon själv 

delar med Scandic.  

 

Kocken beskriver att värderingarna är något som det pratas om hela tiden, både inom 

arbetet och på möten. Han förklarar att värderingarna handlar om hur du skall bete dig, 

hur du ska vara och hur du själv ska känna. Värderingarna uppfattar han även som ett 

sätt du ska vara och som ett sätt att leva. Han avslutar med att förklara han tycker det är 

bra värderingar. Under intervjun ändrar kocken sig från ‘dem’ till ‘vi’ och säger ‘dem i 

receptionen’ och ‘vi i köket’ vilket kan tyda på att det finns grupperingar som kocken 

identifierar sig med. Enligt studien identifierar han sig inte med hela organisationen 

utan han identifierar sig istället att tillhöra den grupp som befinner sig i köket. 

 Receptionisten beskriver att även hon delar värderingarna men att det är något som har 

vuxit fram med tiden. Hon beskriver även att hon ser Scandic som ett andra hem vilket 

tyder på att hon har identifierat sig med Scandic och med den organisationsidentitet de 

har. 

 

                                                
5 Chef under köksmästaren (Nationalencyklopedin, 2018). 



  
 

44 
 

Att köksmästaren och restaurangchefen använder värderingarna i sitt ledarskap och 

uppfattar sig själva dela dem tyder på en form av identitetsreglering. Under intervjun 

märks det att köksmästaren är påläst om Scandic, välformulerad och ärlig i sina svar. 

Restaurangchefen beskriver att ledarna trycks på de här värderingarna hela tiden och 

skall förmedla dem i sitt ledarskap något som kocken uppfattar att de gör. Kocken 

uppfattar vi som mindre reglerad i sin identitet eftersom han uttrycker sig som ‘vi’ och 

‘dem’. Receptionisten beskriver att värderingarna är något som har vuxit fram i en 

process, vilket kan tyda på en form av identitetsreglering. Däremot betonar 

restaurangchefen att de trycks på värderingarna som chefer och ledare medan 

köksmästaren genomför dem i sitt ledarskap utan en sådan uppfattning. Det kan tolkas 

som att köksmästaren möjligtvis har blivit reglerad till en viss del av organisationen 

eftersom värderingarna inte längre är något hon anser trycks på henne, utan något hon 

själv förmedlar och delar. För restaurangchefen tyder det istället på att regleringen 

fortfarande är under en process. Därför kan det stämma att det är lättare att regleras av 

organisationen beroende på vart i hierarkin personen befinner sig och hur länge de 

arbetat inom organisationen. Köksmästaren visar en identitet som är förknippad med 

organisationens eftersom hon inte reflekterar kring Scandics värderingar. Till skillnad 

från restaurangchefen som uppfattar värderingarna som påtryckande av organisationen. 

Däremot använder hon dem i sitt ledarskap även om de inte är förgivet tagna. Det kan 

tolkas som att köksmästarens identitet kan ha blivit reglerad genom åren till skillnad 

från restaurangchefen där regleringen och identitetsarbetet fortfarande är under process. 

 

5.2.2 Den sociala identiteten 
För att underlätta att förstå den sociala identitetens betydelse inom organisationer finns 

det psykologiska aspekter att ta hänsyn till som Wagner och Zick (1990, i van Dick, 

2001) beskriver. De menar på att det finns tre antaganden som sammanfattar den 

psykologiska kärnan av social identitet. Det första antagandet är att personer får 

motivation till att förbättra sin självkänsla och behålla den. Det andra är att självkänslan 

de får bygger till en viss del på deras sociala identitet. Slutligen det tredje antagandet 

som är för att det ska bli en positiv social identitet behöver gruppen framstå som mer 

positiv i jämförelse till andra grupper som går att koppla tillbaka till SITs syn på 

självförbättring (Ibid). Ashforth och Mael (1989) skriver att vid social identitet menas 

att individen identifierar sig med andra medlemmar och hur individen ser på sig själv. 

Ur ett organisationsperspektiv finns de olika områden där individen fångar upp 

identiteter såsom avdelningar eller grupper, ibland även hela företaget. Det innebär att 
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individen kan börja identifiera sig med organisationen menar Ashforth & Mael (1989).   

 

Social identitet beskrivs vidare av Sveningsson och Alvesson (2010) som en process 

som påbörjas i samband med uppbyggnaden av sin självbild och vilken placering 

individen har i vilken kategori. Samtidigt som placering i kategorier sker skapas även 

ett “vi och dem-förhållande” och prototypiska grupper skapas. De prototypiska dragen 

särskiljer därför de olika sociala förhållanden åt. Prototypiska drag innebär egenskaper 

som betraktas som typiska för den sociala identiteten. Det betyder de drag och 

egenskaper som kännetecknar den sociala gruppen styr individens tolkning till att finna 

tillhörighet hos en grupp (Sveningsson och Alvesson, 2010). Social identitet är viktigt 

för organisationen eftersom social samhörighet ökar sannolikheten för en person att 

arbeta kvar i organisationen. En stark samhörighet kan vara mot organisationen men 

också mot sina medarbetare och det kan vara en drivkraft för en person att bidra mer till 

organisationen vilket gynnar organisationen i sig. Därför finns det forskning kring hur 

organisationer formar individers identitet och anpassar det till organisationens identitet 

(Ashforth och Mael, 1989). 

 

Sveningsson och Alvesson (2010) förklarar vidare att med prototypiska drag menas vad 

som är typiska drag för individen eller gruppen och när personer identifierar sig med en 

grupp är de just de dragen de letar efter. Det är så här ledare och efterföljare skapas. I 

varje grupp finns det ofta en sådan person som utmärker prototypiska drag lite extra och 

kan då bli ledaren i gruppen vilket gör att resterande blir efterföljarna. I det stora hela 

väljer efterföljarna någon som besitter gemensamma värderingar och normer till att bli 

en ledare då individen representerar gruppens prototypiska drag på ett ledande sätt. 

Eftersom social identitet bygger på att lika individer bildar grupper blir det enklare att 

förstå grunden till varför det blir svårt för vissa individer att klättra upp för karriärstegen 

(Ibid). Det är även viktigt i det syfte att den sociala identiteten förhåller sig till 

organisationens identitet eftersom att det skapar lojalitet och effektivitet, vilket i sin tur 

gynnar själva organisationen (Ashforth och Mael, 1989). 

 

Vid social identitet finns det fyra faktorer som påverkar tendensen hos personer att 

identifiera sig med specifika grupper eller organisationer. Den första faktorn är 

gruppens värderingar och hur tydligt markerat de är. Det blir en tydligare identitet om 

värderingarna är mer distinkta. Den andra faktorn är vilken grad av status gruppen eller 
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organisationen besitter (Alvesson & Björkman, 1992). Eftersom det är en prestige att 

identifiera sig med en vinnare blir högre status mer attraktivt. En tredje faktor bygger på 

hur en grupp uttrycker sig och skiljer sig från mängden. Desto mer märkbar gruppen är 

desto bredare avstånd blir det mellan ’vi och dem’ (Ibid). Den fjärde faktorn handlar om 

hur skapandet av sociala relationer främjar gruppbildning. Det innebär att identiteten 

blir mer märkbar om de förhåller sig till varandra och överensstämmer sig med varandra 

(Ibid). Walsh och Gordon (2008) förklarar att individer befinner sig i en situation där de 

alltid jämför sig med andra. I samband som de identifierar och placerar sig i specifika 

grupper, skapar de avstånd och särskiljer sig från andra grupper. 

 

Köksmästaren beskriver att grupper inom organisationen bildas efter arbetsuppgifter. 

Däremot är hon noga med att förklara att det även finns ett samarbete mellan varje 

avdelning. Både köksmästaren och restaurangchefen är väldigt noga med att förklara att 

oavsett om de anställda har olika arbetsuppgifter har de lätt för att samarbeta med 

varandra. Det självklara samarbetet har däremot inte alltid varit så självklart förklarar 

köksmästaren. Tidigare var det tydliga skillnader mellan avdelningarna och samarbetet 

fungerade inte alls som det beskrivs fungera idag. Det fanns en helt annan attityd som 

gjorde att de anställda inte gjorde mer än vad som omfattade deras ansvarsområde. Det 

förändrades när en ny general manager anställdes som hade en annan vision för hur ett 

hotell skall drivas. Köksmästaren tror att det blivit ett bättre samarbete mellan 

avdelningarna i samband som den nya general managern men även genom de 

utbildningarna som de anställda genomför.  

 

Restaurangchefen beskriver att relationen mellan sig själv och arbetskollegorna är 

ganska nära. Hon förklarar att inom restaurangbranschen är det annars vanligt att köket 

är för sig och servis för sig. Inom organisationen hon arbetar på nu arbetar de istället 

mycket mer tillsammans, precis som köksmästaren beskrivit. Som tidigare nämnt 

förklarar hon däremot att det finns grupperingar som städ och reception men att det 

finns en plan att till nästa år få ett bättre samarbete mellan alla avdelningarna. 

Utmaningen blir att få de anställda att inte bara se sin avdelning utan att se hela hotellet. 

Hon finner inte att det finns tydliga skillnader mellan reception och restaurang eftersom 

de möter gästen väldigt mycket. Hon själv ser sig själv tillhöra restauranggruppen  men 

även att hon tillhör Scandic och beskriver att hon känner sig tillhöra något stort. Genom 
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utbildningar har hon fått ett större perspektiv och träffat fler medlemmar som finns 

inom organisationen, som andra restaurangchefer. 

 

Kocken beskriver som tidigare nämnt grupperingar inom organisationen något 

annorlunda jämfört med köksmästaren och restaurangchefen eftersom han upplever att 

det finns grupperingar av strukturella skäl. Han förklarar att det kan bero på att de inte 

ses mer än på raster vilket minskar förutsättningarna för att få “det här dagliga”. 

Däremot upplever han att det går att prata med alla. Receptionisten upplever även hon 

att relationen mellan avdelningarna är bra. Hon upplever att de flesta arbetar mot samma 

mål och jobbar för en god service. Även om receptionen gör sitt och andra avdelningar 

sitt förklarar hon att det inte känns som en ’vi och dem känsla’, utan de är mer ’ett’.  

 

Det här får en stor betydelse för hur medlemmarna inom organisationen ser på sig själv 

och hur de delar in sig i sociala grupper. Scandic är väldigt duktiga på att erbjuda 

utbildningar till sin personal och som nämnts genomgår de alla en grundlig utbildning 

kring organisationens värderingar. Även om de alla beskriver ett bra samarbete tillhör 

de olika avdelningar som de identifierar sig med. Restaurang, servis och reception 

beskriver sig själva att vara serviceinriktade personer vilket kan tyda på en form av 

prototypiska drag, till skillnad från städ som anses sakna en del av den direkta 

servicekänslan mot gäst. Från köksmästaren och restaurangchefen upplevs det även vara 

en skillnad som skapats genom saknaden av vissa prototypiska drag. Köksmästaren 

nämner även att de för tillfället är under en process där en ny chef för städavdelningen 

sökes. Mer ingående information om processen uteblev dessvärre. Däremot om den nye 

chefen rekryteras externt kan en koppling till Alvessons och Björkmans (2010) 

argument dras. De menar på att om en grupp saknar en viss del av prototypiska drag kan 

det blir svårt att klättra upp för karriärstegen. De anställda på städavdelningen saknar, 

som respondenterna tidigare nämnt, prototypiska drag som serviceinriktade, möjligtvis 

att de även saknar andra drag som är okända. Frågan vi ställer oss är om det rör sig om 

en internrekrytering eller en extern rekrytering av den nya personalansvarige för 

städavdelningen? Eftersom saknaden av prototypiska drag kan göra att Scandic söker 

sig till en extern aktör att anställda då de anställda inom städet kan sakna de egenskaper 

som krävs för att vara en ledare. Vi anser att om det sker en extern rekrytering kan det 

möjligtvis bero på andra aspekter. En anledning kan vara att de som är anställda inom 

städ nu saknar de prototypiska dragen som cheferna och ledningen anses ha. Det leder 
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möjligtvis till att de personligheterna inom städ inte stämmer överens med chefernas 

vilket tyder på att det inte endast är strategiska val, utan att det även kan röra sig om 

skillnader inom sociala grupper.  

 

Receptionisten beskriver motsatsen i samband som hon beskriver avståndet mellan ’vi 

och dem’ som väldigt litet. Det kan bero på att hon möjligtvis arbetar närmre de på städ 

samtidigt som hon arbetar nära restaurangen. Hon har möjligtvis inte hunnit integrera 

med en viss grupp med prototypiska drag eftersom hon har arbetat relativt kort inom 

organisationen. Även restaurangchefen beskriver att de arbetar nära varandra även om 

det finns uppdelade avdelningar precis som köksmästaren som även hon upplever att det 

är ett mycket bra samarbete. Däremot kan det ifrågasättas om det här samarbetet sker 

framförallt mellan de som arbetar med direkt service. Eftersom de beskriver gästen som 

en väsentlig del av arbetet och även upplever att städ saknar en viktig del vid mötet av 

gästen, menar de möjligtvis att det i första hand rör avdelningarna som möter gästen 

direkt. Det innebär även att återigen saknaden av direkt service hos städ skapar 

skillnader mellan avdelningarna som inte alltid syns eller uppmärksammas. 

Restaurangchefen uttrycker det som att det finns olika personligheter mellan de som 

arbetar inom städ och de resterande avdelningarna. Det kan innebära att det finns 

prototypiska skillnader mellan grupper inom organisationen.  

 

Det finns även andra sociala grupper som kan vara mellan de olika Scandic hotellen. 

Köksmästaren beskriver hur det finns olika distrikt i organisationen som fungerar som 

hjälpmedel för hotellen som till exempel en central avdelning som lägger alla 

grundscheman för de anställda som sedan ändras av varje avdelningschef. Scandic 

skriver även på sin hemsida att position och vilken form av hotell skapar vilken 

utformning hotellet har (Scandic, 2017d). Köksmästaren beskriver att hon även 

konkurrerar internt med andra Scandic hotell. Det kan betyda att det även finns sociala 

grupper mellan hotellen i sig och inte bara geografiska skillnader.  

 

Van Dick (2001) förklarar att den identitet som skapats i organisationen kan ses för 

många människor som den viktigaste identiteten. Det betyder alltså att den sociala 

identiteten är en viktig del av vilken identitet individen har inom organisationen och har 

därför en stor betydelse. Eftersom det anses vara viktigare än andra kategorier är det 

viktigt att individen lever upp till att få vara en del av gruppen i organisationen, till 



  
 

49 
 

exempel arbetsgrupper. Det leder till att individen måste hjälpa organisationen att 

förbättras för att skapa sig en positiv självbild från de övriga medlemmarna, vilket kan 

ur den här synvinkeln ses som att medlemmar i organisationen tvingas till att visa ett 

visst engagemang för att stärka sin egna självkänsla (Ibid).  

 

Van Dicks (2001) teori om stärka sin självkänsla kan jämföras med när köksmästaren 

beskriver att hon känner en viss förväntan från både organisationen men också från sig 

själv. Hon förklarar att hon sätter en stor press på sig själv eftersom hon är väldigt 

ambitiös. Hotellen emellan brukar hon ha som riktlinje där hon känner för att bli lite 

bättre inom vissa områden, särskilt de närliggande hotellen. Hon upplever att press är 

bra för henne eftersom hon behöver mål för att lyckas bra. Målen är bra resultat som 

organisationen ställer på henne och hade de inte haft  krav på resultatet hade hon saknat 

något att gå efter. Det här visar på att hennes position som chef gör att krav ställs på hur 

hon genomför arbetet, inte bara från organisationen men även på sig själv. Det går 

därför att förmoda att hon ställer höga krav på sig själv för att hon vill stärka sin 

självkänsla. Den kopplingen kan förtydligas genom att förklara att hon arbetar direkt 

under general managern tillsammans med restaurangchefen och att hon representerar 

sin avdelning vid driftmöten. Målen är tydliga från Scandic och hon upplever en viss 

press från organisationen vilket kan vara anledningen till att hon sätter en hög press på 

sig själv. Det vill säga eftersom hon vill förstärka sin självkänsla inom den sociala 

gruppen med högre positioner.  

  

Social identitet kommer ursprungligen ifrån gruppidentifiering (Ashfort & Mael, 1989). 

Ashforth och Mael (1989) fortsätter genom att ta upp fyra grundregler vid 

gruppidentifiering som även kan appliceras vid identifiering av den sociala identiteten. 

Den första grundregeln handlar om föreställningen om att gruppmedlemmen inte 

behöver anstränga sig för att uppnå gruppens mål utan bara integrera psykologiskt med 

gruppens öde. Den andra grundregeln handlar om att personligen uppleva gruppens 

framgångar och nedgångar. Den tredje grundregeln innebär att identifiering utmärker 

sig genom internalisering där gruppmedlemmen införlivar bland annat värderingar och 

attityder som riktlinjer till sig själv. Den fjärde grundregeln handlar om att identifiering 

med en grupp liknar identifieringen med en person men det som skiljer dem åt är att 

identifiering med en grupp handlar om att hitta de gemensamma mål och värderingar 
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gruppmedlemmen har med gruppen medan identifiering av en person handlar om att 

försöka efterlikna den specifika personen (Ibid). 

 

Den sociala identiteten hos de anställda tyder på att de associerar sig med Scandic då de 

delar deras värderingar och när de talar om organisationen använder de alltid ‘vi’. 

Köksmästaren och restaurangchefen upplever sig möjligtvis identifiera sig med Scandic 

något mer än kocken och receptionisten eftersom köksmästaren beskriver sig vara stolt 

över att arbeta inom organisationen och restaurangchefen upplever hon tillhör något 

stort. Redan från början får nyanställda en klar bild över vilken grupp och avdelning 

individen tillhör. Kocken beskriver till exempel att han snabbt kom in i arbetsteamet 

vilket kan kopplas till han integrerar med gruppen och sina arbetsuppgifter. 

Köksmästaren har arbetat inom organisationen under en längre tid medan de andra är 

relativt nya. Hon har därför fått uppleva fler förändringar men även olikheter som skett 

och uppstått inom organisationen som till exempel hur samarbetet mellan avdelningarna 

håller på att förbättras.  

 

För köksmästaren och restaurangchefen upplevs målen och värderingarna att vara 

otroligt viktiga och köksmästaren är väldigt noga med att förklara alla de utbildningarna 

och värderingar som finns är till för de anställda att ta del av.  Hon förklarar till exempel 

hur värderingarna kan spegla sig i arbetet för de anställda och tar ett exempel om hur en 

kock ska kunna våga tänka nytt om en ingrediens saknas och försöka skapa en bra rätt 

på det som finns. Det kan kopplas till den tredje grundregeln som Ashforth och Mael 

(1989) tar upp om hur värderingar kan bli riktlinjer till sig själv. De anställda inom 

Scandic kan uppfattas identifiera sig utifrån en grupp och kan kopplas till den fjärde 

riktlinjen. De arbetar utifrån gemensamma mål som organisationen har. Däremot visar 

sig en skillnad i mål för cheferna och för de anställda. De anställda beskriver målen som 

att skapa bästa möjliga service och upplevelse för kunden vilket cheferna också gör men 

de har även mål om att nå de resultat som Scandic har satt upp. Det gör att vid specifik 

talan om måluppfyllelse befinner sig möjligtvis de anställda i en grupp och cheferna i en 

annan. En identifiering av en specifik person som Ashforth och Mael (1989) beskriver 

upplevs inte under intervjuerna.  

 

5.2.3 Delslutsats av hierarkisk struktur 
Det finns formella och informella grupper inom organisationer och det upplevs att 

sociala grupper skapas efter prototypiska drag som individer besitter. Personlighet visar 
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sig vara en stor faktor kring fördelning av grupper. Däremot finns det även formella 

grupper som skapats genom strukturen som finns inom en organisation. Informella 

strukturer visar sig även i hur värderingar kan formas till informella inriktningar. Att 

identifiera sig till grupper visade sig också vara riktig.  
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6 Scenen 
Det här kapitlet behandlar de sista hypoteserna (8) identitetsreglering sker genom 

etableringen och klargörandet av regler och (9) identitetsreglering sker genom att 

definiera sammanhanget. Kapitlet presenterar de teorier som är kopplade till 

hypoteserna som varvas med empir och analys och avslutas sedan med en delslutsats. 

 

6.1 Etableringen och klargörandet av regler 

Alvesson och Willmott (2002) förklarar att organisationers sätt att upprätta idéer och 

normer om hur man på ett ‘naturligt’ sätt utför uppgifter i olika sammanhang är en 

viktig del för att reglera en identitet. Inom många organisationer finns det en outtalad 

regel om hur individen är en bra ‘teamplayer’ eller medarbetare. De här outtalade regler 

är inte värderingar eller en redogörelse för vad som är bra eller dåligt beteende utan kan 

ses mer som riktlinjer för hur individen tar sig runt i den sociala miljön. Genom att lära 

sig att bete sig efter dessa outtalade regler formas en känsla för en gemensam identitet 

och ett gemensamt syfte (Ibid).  

 

Enligt Jana Costas (2012) används det olika metaforer inom den normativa styrningen 

där organisationen kan ses som till exempel som en ‘familj’, ‘vänskap’ eller som ett 

‘team’. Beroende på vilken metafor organisationen väljer att använda sig av skapar det 

olika föreställningar hos den anställde. Sinclaire (1992) nämner att metaforen om ett 

‘team’ associeras med specifika grupper, uppgifter och uppenbara regler för att 

effektivisera organisationen medan metaforen om en ‘familj’ är mer känslosam där den 

anställde istället skapar starka band till organisationen och bildar en gemenskap där de 

anställda har gemensamma syften (Kunda, 2006). 

 

Vid frågan om outtalade regler tog respondenterna upp att det inte tillåts någon 

diskriminering, att man ska vara snälla och respektera varandra. Köksmästaren berättar 

vidare att det är viktigt att säga hej, hejdå och fråga hur alla mår under dagen, även till 

de andra avdelningarna. Man ska ha sunt förnuft och visa att man bryr sig vilket är 

något hon märker att medarbetarna uppskattar. Receptionisten förklarar att allting 

handlar om sådant som egentligen ska komma naturligt så som att alltid hälsa på gästen, 

alltid vara trevlig och att gästen ska alltid gå först. Det som respondenterna beskriver är 

olika riktlinjer på hur de tar sig runt i den sociala miljön som de befinner sig i och 

hjälper dem i vardagen för att ge gästen den bästa servicen. Något som inte framkom i 
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studien var om det fanns specifika ord som leder de anställda i en specifik riktning som 

till exempel att de är som en ‘familj’ eller att de ska vara en ‘teamplayer’. Dock går det 

att jämföra de beteenden som respondenterna har uppgett och koppla dem till ett eller 

flera specifika ord som leder dem i den riktning som organisationen vill. Då alla har 

tagit upp att ingen diskriminering eller några kränkningar tolereras, att man ska 

respektera varandra men även mycket om att de samarbetar mellan avdelningarna går 

det att koppla dessa ord till att indirekt beskriva hur en ‘teamplayer’ ska vara. 

Köksmästaren påpekar även att samarbete är viktigt vid nyanställning också och säger 

att  “det som utmärker dem är samarbete med personal, annars funkar det inte”. Frågan 

är hur samarbetet hade sett ut om Scandic istället beskrivit sig själva som en ‘familj’? 

Hade städavdelningen varit mer delaktig i organisationen och hade de andra 

avdelningarna i sådana fall känt en större samhörighet med dem?  

 

Det finns många sätt att samarbeta på, man kan fråga sig om de samarbeta på det sättet 

som Scandic vill  för att uppnå de uppsatta målen? När man lyssnar på köksmästaren 

pratar hon väldigt mycket om att samarbete är viktigt och att det har blivit bättre sedan 

den nya general managern kom. Tidigare var det väldigt tydliga grupperingar vilket 

ledde till sämre samarbete då varje avdelning endast skötte sina arbetsuppgifter. Med 

fler utbildningar kring grupparbete kring hur de olika avdelningarna jobbar i olika 

situationer med gästen har det förbättras och utbildningarna har ökat under de senaste 

fem åren.  

 

Restaurangchefen berättar som tidigare nämnt att de framöver ska sätta sig ner och göra 

en plan för nästa år där samarbete mellan avdelningarna är i fokus. Hon beskriver 

situationen som “det blir ju väldigt lätt att man bara ser sin avdelning och inte ser hela 

hotellet, så det är en utmaning”. Det går att se en tydlig koppling till det som 

restaurangchefen säger och det som köksmästaren berättar då det har varit ett problem 

inom Scandic med samarbetet mellan avdelningarna men att det är något som de håller 

på att jobba med. Köksmästaren pratar mer om samarbete än de övriga respondenterna 

och att det är en viktig aspekt för att det ska fungera inom organisationen. Här syns det 

tydligt att Scandic har fört över värderingarna och visionerna om samarbete på 

köksmästaren som i sin tur för över detta på sina medarbetare. Att köksmästaren 

använder samarbete mer än de övriga respondenterna får oss att ställa frågan om det är 

på grund av att hon har varit längre inom organisationen eller för att hon har en högre 
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uppsatt roll inom företaget? Eller är det på grund av att hennes identitet kan ha blivit så 

pass reglerad att hon känner sig som en del av organisationen? Det här kan ha en stor 

betydelse för organisationen då köksmästaren visar på en stor lojalitet till Scandic 

eftersom att hon förespråkar deras vision och mål till sina medarbetare och försöker få 

dem att anamma dessa.  

 

När respondenterna fick frågan om det fanns outtalade regler var de alla osäkra i början 

om vad det innebar. Det här är något som Scandic kan se över och jobba vidare med då 

respondenterna, efter förklaring av begreppet, uppgav de olika riktlinjerna ovan. Att 

istället aktivt jobba med att få alla att associera sig med till exempel en ‘team player’ 

blir de anställda mer medvetna om vilka riktlinjer som finns och kan på så sätt reglera 

sin identitet utefter vilket ord som används. Att använda ord som ‘team player’ kan 

även leda till att de anställda blir ännu mer sammansvetsade och få en känsla av 

samhörighet. Med tydliga riktlinjer på hur man ska bete sig inom organisationen kan de 

genom att implementera ett ledord att associera sig med i de olika utbildningarna som 

erbjuds, göra sina mål ännu tydligare för de anställda.  

 

6.1.1 Organisationsidentitet 
“Organisationsidentitet är en specifik form av social identitet” (Pratt 2001:14), då 

anställda som identifierar sig själva med organisationen har en större benägenhet att 

agera på det sätt som kommer att gynna organisationen på bästa sätt (Ibid). Albert och 

Whetten (1985) beskriver en organisationsidentitet som en centralt och bestående 

karakteristisk bild av organisationen och att medlemmarna inom organisationen 

använder identiteten för att utmärka egenskaper hos sig själv. Organisationsidentitet är 

med andra ord hur de anställda besvarar frågan ’vilka är vi som en organisation?’. 

Asforth och Mael (1989) tar upp två olika definitioner för organisationsidentitet där de 

beskrivs som (1) en process där organisationens mål och individens mål integreras för 

att stämma överens med varandra och (2) som delade karaktäristiska drag, lojalitet och 

samhörighet.  

 

Som tidigare nämnt framgick det i studien att Scandics värderingar ofta används för att 

motivera de anställda, både ledare och medarbetare. Kocken, som också tidigare 

nämnts, påpekar att det är ett sätt att leva. Värderingarna kan beskrivas som ett sätt för 

Scandic att besvara frågan ‘vilka är vi som en organisation?’ där restaurangchefen 

beskriver värderingarna som: 
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“Be bold, såklart, för att utvecklas. Be you tycker jag är självklart, 

man vill ju inte ha robotar som går runt här. Be caring, det är ju 

självklart. Be a pro handlar ju om att man ska kunna sitt arbete. Jag 

tycker att dessa är ganska grundläggande. “  

 

Att beskriva värderingarna på det här sättet skapar en förståelse för de anställda om vad 

de olika orden betyder och att de lättare kan ta till sig dem och applicera dem på sin 

sociala identitet inom organisationen och på så sätt identifiera sig med organisationen 

och dess identitet.  

 

För att skapa förståelse kring organisationsidentitet behöver de psykologiska aspekter 

presenteras där van Dick (2001) uttrycker att vid organisationspsykologi  går det att 

särskilja minst 4 dimensioner om engagemang. Den första dimensionen handlar om hur 

känslomässigt engagemang beskriver den väsentliga anslutningen i organisationen. Det 

innebär att individen identifierar sig med organisationen och ser sig själv som en del av 

den. Det sker i samband som individens egna mål och objektiv samverkar med 

organisationens. Van Dick (2001) förmodar att individen presterar bättre efterhand som 

de börjar tänka och handla utifrån organisationens bästa, vilket betyder att individens 

egna identifiering av organisationen ökar presentationen. Moser (1996, i van Dick 2001) 

beskriver den andra dimensionen som att individen börjar identifiera sig med sitt arbete 

efterhand som att individen blir mer involverad i sitt arbete. Den tredje dimensionen 

utgår från Meyer och Allens (1997, i van Dick 2001) tolkning på det normativa 

engagemanget. Det handlar om att individer stannar i organisationen eftersom de känner 

sig  känslomässigt skyldiga till det. Det kan vara en skyldighet som skapats i samband 

med utbildningar som organisationen försett men även en känsla av moralisk skyldighet 

till organisationen. Individen får ett känslomässigt band och har skapat normativa 

trosföreställningar till organisationen. Den fjärde och sista dimensionen förklarar van 

Dick (2001) som att individen får ett kontinuerligt engagemang till organisationen. Det 

betyder att personen får förståelse kring vad det kommer kosta individen att lämna 

organisationen. Här har externa faktorer en betydelse men framförallt det ömsesidiga 

behovet som finns mellan individen och organisationen. Nair (2010) förklarar 

organisationsidentitetens betydelse för identitetsreglering genom att 

organisationsidentiteten styrka avgör organisationens förmåga att utföra kontroll genom 
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identitetsreglering. Desto starkare organisationsidentitet desto starkare blir kontrollen 

genom identitetsreglering (Ibid).  

 

Respondenterna har under studiens gång påpekat ett flertal gånger hur Scandic är måna 

om sin personal och att de inte har känt så på sina tidigare arbetsplatser. Det kan då 

diskuteras kring hur de skulle känna för att lämna Scandic för en annan organisation. 

Om de lämnar Scandic skulle de förlora den trygghet de har att jobba där och de kanske 

inte får bättre villkor någon annanstans i och med att kocken tar upp att han tidigare har 

jobbat över mer än den tillåtna tiden ett flertal gånger på sin tidigare arbetsplats och som 

var vanligt där. Restaurangchefen kommer från samma bransch som kocken och har 

även hon jobbat i miljöer där de inte följer några regler. Hon nämner även att på 

Scandic finns det regler kring hur mycket det får arbeta under en vecka. Hon inflikar 

med “Jag är van vid att man kan ringa mig på söndagskvällen och säga att man jobbar 

dagen efter i princip. Det är lite så ofta den här branschen funkar och så är det inte 

här.” Är detta ett sätt för Scandic att få sina anställda mer lojala mot organisationen? 

Genom att underlätta för de anställda och skapa en bra arbetsmiljö och implementera 

regler och policies kring schemaläggning går det att tolka det som att Scandic försöker 

påverka den anställdes uppfattning kring organisationen så att den framstår som positiv 

vilket de anställda gör då de pratar gott om organisationen.  

 

Köksmästaren påpekar att vid rekrytering letar de efter folk som är lojala. Alla 

utbildningar som erbjuds kan tolkas som ett sätt för Scandic att skapa lojalitet från sina 

anställda. Det skapar frågan om utbildningarna Scandic erbjuder bidrar till att de känner 

sig moralisk skyldiga  att stanna kvar inom organisationen? Receptionisten berättar att 

hon valde att arbeta inom Scandic på grund av möjligheten till kompetensutveckling 

och befordran där hon beskriver valet av organisation som  “man måste ju börja 

någonstans och mitt mål är ju att klättra och därför valde jag en så stor organisation som 

Scandic väl är”. Genom utbudet av utbildningar samt målet att klättra inom 

organisationen visar det på lojalitet hos receptionisten då hon har tålamodet att stanna 

inom organisationen för att få chansen att bli befordrad. Det kan kopplas den första 

dimensionen van Dick (2001) presenterar eftersom receptionistens egna mål samverkar 

med organisationens vilket leder till hon börjar identifiera sig med organisationen. 

Denna typ av engagemang som receptionisten visar kan kopplas till den första 

dimensionen eftersom van Dick (2001) pratar om där den anställde beskrivs som 
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känslomässigt engagerad i organisationen och att den anställde känner sig som en del av 

organisationen. Känslan att känna sig som en del av organisationen kan kopplas till det 

restaurangchefen berättade om utbildningarna som ges utöver de internetbaserade, där 

känslan att tillhöra något stort uppstod när de träffar andra anställda från de andra 

hotellen inom organisationen.  

 

All identitetsreglering sker inte helt utan motstånd enligt Mcdonald (2004) som 

förklarar att individer kan handla motstridigt beroende på hur stark självkänsla de har. 

Organisationens identifiering har också en betydande roll för graden av motstånd. Om 

organisationen har en stark identifiering är motståndet för identitetsreglering vagare. 

Däremot om organisationen har en låg identifiering är motståndet tydligare och större. 

Det innebär att om individen inte delar samma värderingar som organisationen blir det 

mycket tydligare att organisationen försöker ändra individens värderingar. 

Identitetsreglering sker på en undermedveten nivå som inte synliggörs förrän 

organisationsidentiteten försvagas eller skadas. Det betyder att när identifiering är 

svagare uppmärksammas identitetsreglering och påbörjar eventuellt ett motstånd  (Nair, 

2010). 

 

Eftersom alla respondenter svarade att de delar organisationens värderingar tyder det på 

att Scandic har en stark organisationsidentitet. Även att de pratar mycket om ‘vi’ är ett 

tecken på en stark identitet inom organisationen. Värderingar som Scandic har 

ifrågasätts inte av respondenterna under intervjuerna och alla ser dem som givna och 

självklara, vilket även det visar på att organisationsidentiteten är stark.  

 

6.1.2 Delslutsats av etableringen och klargörandet av regler 
Organisationer som fokuserar på de anställda och gör allt för att det ska bli en bra 

arbetsplats och att ingen ska må dåligt kan resultera i att de anställda får en förståelse 

kring vad de har att förlora och blir mer lojala mot organisationen. Storleken på 

organisationen kan vara avgörande för val av arbetsplats för den anställde beroende på 

hur möjligheterna att utvecklas ser ut. Att vara tydlig med normerna som organisationen 

har gör att de anställda reglerar sitt beteende utefter dem och organisationen får det 

lättare att reglera de anställdas identitet.  
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6.2 Definiera sammanhanget 

Genom att förklara den sociala miljön som den anställde befinner sig i skapas det en 

speciell identitet kopplad till den miljön. Till exempel genom att förklara miljön som 

konkurrenskraftig och svårföränderlig skapar det en strävan efter en identitet som är 

effektiv och anpassningsbar (Alvesson & Willmott, 2002).  

 

I beskrivandet av miljön förklarar receptionisten att de jobbar för en god service, något 

som köksmästaren också tar upp också och förklarar vidare att de är där för gästen och 

vill skapa den bästa upplevelsen för gästen. Det här kan skapa en strävan efter en 

identitet som är serviceminded som kan kopplas till både det som receptionisten och 

köksmästaren pratar om. Receptionisten förklarar miljön på följande sätt:  

 

“Jag tror att det är lite så i de flesta serviceyrkena att det är väldigt 

stressigt oftast, eller det kan va, inte alltid men ofta. Man vill alltid att 

gästen som står framför en ska vara nöjd och är de inte det och det är 

mycket folk så blir det lätt en stressad situation men jag tycker 

samtidigt att de försöker underlätta som företag för att det ska bli 

bättre. De utvecklar våra datasystem för att det ska bli snabbare att 

jobba och de tar in personal när det behövs för att folk inte ska behöva 

springa och jag tycker det fungerar bra ändå för att vara en sådan 

situation.”  

 

Genom att lyssna på de anställda och underlätta arbetet för dem skapar Scandic, enligt 

receptionisten, en mindre stressig miljö vilket gör att de kan fokusera mer på att göra 

gästen nöjd.  

 

6.2.1 Organisationskultur 
Inom den normativa styrningen är organisationskulturen ett centralt begrepp som 

innebär de föreställningar och värderingar som är gemensamma för en grupp (Alvesson, 

2012). Gruppen i det här fallet kan liknas vid organisationen. Organisationskultur ses 

som ett centralt begrepp för bland annat engagemang, sammanhållning och delade 

inställningar. Kulturen är något holistiskt som inte går att föra ner till enskild individ 
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vilket betyder att organisationskulturen utgörs av hela organisationen och kan inte 

bestämmas utifrån en enskild anställd (Alvesson, 2013).  

 

Bang (1999) tar upp att organisationskulturen består av fyra kärnkomponenter; 

värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar. 

Värderingar är den komponent som används regelbundet för att beskriva en 

organisationskulturs innehåll men de har även olika funktioner. Värderingar fungerar 

som normer och ska bland annat vägleda den anställdes beteende i olika situationer och 

vilken inställning denne bör ha. Värderingar fungerar även som ett belönings- och 

motivationssystem där den anställde ska motiveras till att agera enligt de värderingar 

som finns och därefter belönas om dessa uppfylls. Normer kan vara både synliga och 

osynliga för de anställda där båda kommer att påverka den anställdes beteende. Normer 

är regler över en grupps beteende som har vuxit fram över en viss tid och som skapar 

förväntningar på varandras beteende (Bang, 1999). 

 

Den tredje komponenten inom organisationskultur är de grundläggande antaganden som 

är ett slags facit på en grupps överlevnadsproblem och som oftast de anställda inte är 

medvetna om. Då de alltid används för att lösa en grupps problem att överleva tas de 

med tiden för givet och den teori som finns med i facit blir tillslut en social verklighet i 

och med att den alltid har fungerat för att lösa problemet (Bang, 1999). 

Verklighetsuppfattningar, som är den fjärde komponenten, innefattar ett kollektivt 

tolkande av de symboler som existerar inom organisationen. Dessa 

verklighetsuppfattningar fungerar som ett slags filter som de anställda ser verkligheten 

igenom och som skapas gemensamt mellan de anställda genom att observera andras 

beteende och handlingar inom organisationen och se vad det får för följder och 

konsekvenser (Ibid). Styrning i form av kultur syftar till att styra och reglera den 

anställde så att dennes syften och värderingar stämmer överens med organisationens 

(Grey, 2009). Det är inte förens på senare tid som forskare har kommit på att det finns 

en nära koppling mellan kultur, prestation och de anställdas beteende (Warrick, 2017). 

Kultur som styrmedel har väckt ett stort intresse de senaste åren och har övervägts att 

vara  det självklara uttrycket för organisationsidentitet (Nair, 2010). 

 

Köksmästaren förklarar organisationskulturen på följande sätt:  
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“Kulturen har en jargong, här uppe är det restaurang och det är ett slag 

för sig och det finns ju de som skämtar med varandra och de har en 

bra anda där uppe. Det finns skojare och de vet man om, sen finns de 

vissa som man ska vara ödmjuk med. När vi får in en ny i köket som 

är känslig och inte är mottaglig så talar man om det från början så det 

inte uppstår problem. “  

Receptionisten i sin tur beskriver kulturen som tydlig och förklarar att det är så på grund 

av att Scandic äger nästan alla sina hotell och det är centralt styrt vilket gör att det blir 

likadant på alla hotellen. Receptionisten fortsätter med att påpeka att det är en ‘vi-

känsla’ som genomsyrar hela organisationen då alla olika hotellen inom Scandic hjälper 

varandra när det behövs. Att ta kontakt med de andra hotellen i Sverige när de behöver 

hjälp eller tips kan ses som ett av organisationens grundläggande antaganden då det är 

ett sätt för organisationen att hantera sitt överlevnadsproblem och som de alltid 

använder sig av när någonting inte går som det ska.  

 

Enligt respondenterna använder Scandic sina värderingar regelbundet vilket har en 

positiv påverkan på de anställda då de även överensstämmer med de värderingar de 

själva har. För receptionisten som inte alltid haft samma värderingar har detta börjat att 

ändra och hon delar idag dessa värderingar mer än tidigare. Är detta på grund av det 

flitiga användandet av värderingarna som även används som motivationsord i vardagen? 

Respondenterna pratar om att värderingarna används som motivationsord och att de 

speciellt används vid motgångar för att pusha varandra att göra bättre och våga testa 

något nytt, be bold. Värderingarna används dels för att beskriva kulturen de har men 

även för att motivera de anställda och att de ska anamma dessa och leva efter dessa ord 

som används, att de ska vara bold, a pro, you och caring. Att organisationen driver de 

anställda till att ta till sig organisationens värderingar kan ses som identitetsreglering då 

organisationen vill att de anställda hela tiden ska ha dem i åtanke. På så sätt gör det att 

den anställde reglerar sitt tankesätt utefter vad organisationens värderingar säger.  

 

Normerna kan kopplas till de outtalade reglerna de nämner om sunt förnuft och ingen 

diskriminering eller kränkning. Normerna kan ses som serviceminded, då de förväntas 

att alltid hälsa på gästen och på varandra. Det förväntas även att de ska prestera i 

arbetet. Bang (1999) nämner att normerna är knutna till värderingarna vilket syns till 

viss del hos Scandic då ingen diskriminering eller kränkning kan kopplas till 
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värderingen be caring. De övriga värderingarna kan också ses som normer som Scandic 

har då de belyser olika sätt den anställde bör bete sig på och  hur de ska tänka.   

 

Programmet future leader, som tidigare nämnts,  blir som en slags 

verklighetsuppfattning inom Scandic i och med att de observerar varandras beteenden 

och handlingar som de sedan använder för att bestämma vem som platsar inom 

programmet. Future leader blir då en typ av riktlinje för hur de anställda ska bete sig 

och handla efter för att få en plats i programmet. Att få en plats inom future leader blir 

då en konsekvens av att man, enligt sina medarbetare, gjort ett bra jobb utifrån de 

värderingar och normer som Scandic har. Future leader kan då ses som ett verktyg för 

Scandic att använda sig av för att reglera den anställdes identitet.  

 

6.2.2 Sensegiving och sensebreaking inom organisationen 
I samband med SIT och SCT har det diskuterats varför individer formas efter 

organisationens identitet. Vid identifiering förklaras istället hur individer tar till sig 

organisationens identitet som sin egna. Identifiering är precis som vid identitetsarbete, 

en process som alltid är dynamisk. Identifiering förklarar med andra ord hur identiteter 

kan förändras drastisk och stadigt utvecklas inom organisationer (Ashforth m.fl., 2008). 

Den dynamiska processen utmärker samspelet mellan organisationen och individen. Det 

här samspelet kan beskrivas genom olika drag från både medlemmar och 

organisationen. Individen tolkar och kännetecknar kollektivets identitet samtidigt som 

organisationen uppmuntrar individen till att ta beslut och ge respons för arbetet de 

genomför. Organisationen använder sig då av två metoder som författaren kallar 

sensebreaking och sensegiving (Ibid). 

 

Giuliani (2016) förklarar innebörden av sensebreaking och sensegiving i sin artikel 

Sensemaking, sensegiving and sensebreaking: The case of intellectual capital 

measurements. För att förstå hela sammanhanget börjar han med att förklara 

sensemaking. Det handlar om hur medlemmar förstår organisationens vision och mål 

genom att förstå olika situationer från både dåtid, nutid och framtid. Det innebär att 

personen känner någon form av anslutning och meningsfullhet till organisationen. 

Tillman och Goddard (2008) menar att sensemaking kan ses som ett tillvägagångssätt 

med syftet att förklara en handling eller ett beslutsafattande. Med andra ord ett 

tillvägagångssätt i beslutsprocessen. Enligt Tillman och Goddard (2008) hävdar en del 

forskare att chefer utgör sensemaking hela tiden för förstå situationer och för att förmå 
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påverka andra medlemmars känslor genom konstruera mening för sig själva. Det här 

sker både medvetet och omedvetet av chefer och kan utföras i samband som de skapar 

strategier och mål för organisationen.För att vidare förstå chefernas roll under 

sensemaking har sensegiving fått mening (Ibid). 

 

Sensegiving definieras av Gioia och Chittipeddi (1991) som hur chefer försöker påverka 

andras uppfattningar och få mening i organisationens verklighet. Det vill säga de vill 

skapa mening för organisationens medlemmar. Det är den process som används för att 

legitimera organisationens verklighet genom att begränsa egna tolkningar av 

verkligheten och limitera vilka som får delta under processen vid sensemaking. Om 

processen skulle störas av faktorer som påverkar legitimiteten sker det som kallas för 

sensebreaking (Giuliani, 2016). Det innebär att individer måste utveckla eller ändra sin 

självbild eftersom den har börjat ifrågasättas (Ashforth m.fl., 2008).  Både sensegiving 

och sensebreaking ligger i grund för identitetsuppbyggnad och fungerar bäst när de 

används samtidigt. De två metoderna används ofta av organisationer under konstruktion 

av organisationsidentitet (Ashforth, 2008). Pratt (2000) har studerat vidare hur 

organisationer kan använda sensegiving och sensebreaking som metod för att etablera 

nya identiteter hos sina medlemmar och tona bort deras gamla identiteter. Om 

användningen av metoderna lyckas blir följden att medlemmarna börjar forma sin 

identitet i samband till organisationen.   

 

Som tidigare nämnt får nyanställda inom Scandic en genomgående introduktion till vad 

Scandic är och står för samt vad som förväntas av dem under sin anställning inom 

organisationen. Det gör att Scandic redan från start skapar en förståelse hos den 

anställde om målen och visionerna som organisationen har som även kan kallas för 

sensemaking. Scandics utbildningar har förmodligen en stor betydelse för att samspelet 

mellan organisationen och personalen eftersom de presenterar deras policys och 

tillvägagångssätt. Värderingar har återigen en stor betydelse för att förstå teorin om 

sensemaking, sensegiving och sensebreaking. Eftersom att värderingarna fungerar som 

riktlinjer inom Scandic får de en betydande roll under sensemaking. Köksmästaren 

förklarar att hon själv brukar använda Scandics värderingar be caring, be you, be a pro, 

be bold i sitt ledarskap och inom sitt arbete vilket även det tyder på en form av att 

sensemaking används. Värderingarna skall förmedla mycket av Scandics vision och är 

något de nyanställda får ta del av nästan direkt vid anställning och under sin 
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arbetsprocess. Värderingarna kan ses som ett medel för att skapa mening för personalen 

på grund av det. Eftersom värderingarna bygger på att individen ska använda sina 

egenskaper i sitt arbete får dem deras värderingar att framgå i själva arbetsprocessen. 

 

Värderingarna kan även tolkas att ingå i sensegiving processen eftersom de även kan 

tolkas som ett sätt för organisationen att skapa legitimitet. Värderingarna beskriver hur 

individen skall va sig själv samtidigt som de är riktlinjer för hur individen skall tänka i 

olika situationer. Det begränsar därför vissa tolkningar för medlemmarna utan att de 

funderar speciellt mycket kring det. Därför går det till en viss grad ifrågasätta 

värderingen ‘be you’ eftersom det kan bli lite motsägelsefullt. Det innebär att en 

diskussion kring hur pass mycket varje individ får vara sig själv kan uppstå. Om det 

finns tre andra värderingar som styr hur personen skall tänka och agera kan det anses 

vara lite motsägelsefullt att samtidigt förmedla personens rätt att vara sig själv. Det kan 

vara en form av sensegiving och sensemaking eftersom det begränsar individens 

tolkningar samtidigt som det kan anses vara till en viss grad motsägelsefullt.  

 

6.2.3 Delslutsats av definiera sammanhanget 
Att vara tydlig i förklarandet av miljön underlättar för de anställda att jobba mot samma 

mål som organisationen har. Att ha en organisation som är centralt styrd underlättar i 

skapandet av en enhetlig kultur som ska genomsyra hela organisationen och det gör att 

organisationskulturen blir tydligare. Ett aktivt arbete med värderingarna gör att de 

anställda anammar dem mycket snabbare och tar till sig dem i sitt arbete. Genom 

sensemaking och sensegiving kan organisationen få de anställda att jobba mot samma 

mål och göra dem delaktiga för organisationens framtid.  
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7 Slutsats 
Det här kapitlet behandlar delslutsatserna och sammanställer reslutatet i studien. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om egna reflektioner samt förslag till framtida studier. 
 
7.1 Sammanställning av delslutsatser och resultat 

Vi har utifrån studien kunnat identifiera olika medel som kan användas för att reglera 

och påverka den anställdes identitet. Vi har kunnat verifiera de nio hypoteser som har 

prövats och kommit fram till följande resultat: 

 

1. Identifiera personen direkt 

Genom att identifiera personen direkt i form av att tilldela den anställde en högre 

position, kan organisationen få den anställde att reglera sin identitet utefter vilka 

egenskaper som rollen kräver att den anställde bör ha. Organisationens image har också 

en betydande roll kring hur den anställde identifierar sig med organisationen. Vi 

upptäckte att omvärldens sätt att förmedla organisationens image på i samband med den 

anställdes bakgrund, påverkar organisationens förmåga att reglera identiteten hos den 

anställde. Det är därför viktigt för organisationen att se till så att den image de vill 

förmedla stämmer överens med hur den anställde uppfattar organisationens image.  

 

2. Identifiera personen genom att identifiera andra 

Vid identifiering av personen direkt genom att identifiera andra, visade det sig att en 

längre anställning är en tydlig faktor vid identitetsreglering. En längre anställning gör 

att den anställde identifierar sig mer med organisationen och skapar en ‘vi-känsla’ som 

leder till en känsla av samhörighet och lojalitet. När den anställde känner en 

samhörighet och lojalitet mot organisationen blir det lättare för organisationen att 

reglera den anställdes identitet. Det visade sig även att identiteten påverkas av vilken 

status en grupp besitter då de anställda vill nå en positiv status för att förbättra sin egna 

självkänsla. Socialisering mellan avdelningarna inom organisationen har också visats 

sig vara en tydlig faktor till hur den anställdes identitet regleras. Med en snabbare 

socialiseringsfas vid en nyanställning desto snabbare kan den anställdes identitet 

regleras. Däremot är det viktigt att hålla socialiseringsprocessen igång för att de 

anställda ska känna sig som en del av organisationen under hela sin anställning och inte 

endast identifiera sig med den arbetsgrupp de tillhör. 
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3. Tillhandahålla ett specifikt ordförråd för att motivera 

Organisationens användande av ett specifikt ordförråd för att motivera har visat att 

motivationsord och tydliggörandet av värderingar har en stor roll vid identitetsreglering. 

Att vara tydliga med vilka värderingar det är som gäller för organisationen och sedan 

använda dem regelbundet i det vardagliga arbetet gör att den anställde blir mer 

medveten om dem och reglerar sin identitet utefter vad de specifika orden säger. Att 

använda värderingarna som ett sätt att motivera den anställde kan också leda till att den 

anställde tar till sig värderingarna så pass mycket att orden till slut ses som riktlinjer för 

hur den anställde ska tänka och leva inom organisationen.  

 

4. Förklara organisationens moral och värderingar 

Studien visade att identitetsreglering sker genom att presentera organisationens 

värderingar och moral genom olika medel i form av bland annat utbildningar och 

ledarskap. I samband som en ledare använder värderingarna i sitt ledarskap påverkar 

den här formen av reglering den anställdes identitet eftersom det styr ledarens 

föreställningar om organisationen.  

 

5. Kunskap och kompetens 

Utbildningar är ett viktigt verktyg för organisationen då reglering av identitet även sker 

genom att organisationen förser den anställde med den kunskap och kompetens som 

behövs. Utbildningarna är även ett sätt för organisationen att reglera den anställde att bli 

effektivare då utbildningarna får den anställde att utföra uppgifterna på det sätt 

organisationen föredrar. Att ha ett stort utbud av utbildningar och att erbjuda den 

anställde kompetensutveckling gör det möjligt för organisationen att reglera den 

anställdes identitet och på så sätt styra den anställde att uppnå organisationens mål. Det 

kan leda till att den anställde motiveras till att följa de mål organisationen har och som 

då innebär att de anställda reglerar sin identitet för att överensstämma med 

organisationens, i hopp om att utvecklas. Vår studie visade att om den anställdes 

målsättning är att klättra inom organisationen är den anställde mer mottaglig att få sin 

identitet reglerad. 

 

6. Gruppkategorisering och gruppanknytning 

De anställdas identitet påverkas och regleras även av kategorisering och anknytning till 

hur grupperingarna ser ut. Organisationen kan reglera de anställda genom att få dem att 
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bli en enhetlig grupp tillsammans med organisationen. Organisationen reglerar de 

anställdas identitet allt eftersom de får de anställda att känna samhörighet till 

organisationen genom att minska osäkerhet och höja individens självkänsla.  

 

7. Hierarkisk struktur 

Det finns även andra typer av grupperingar som kan underlätta för organisationen att 

reglera de anställda, nämligen genom hierarkisk struktur. Det innebär att formella och 

informella roller kan ligga i grunden till hur en anställds identitet regleras. Studien 

visade även att de anställda som inte ingick i en specifik kategorisering av en grupp 

ansågs sakna en del av de personlighetsdragen som gruppen hade. Därav mister de som 

saknar de specifika personlighetsdragen en del av samhörigheten till organisationen. Det 

finns även formella strukturer som visar att beroende på var en anställd befinner sig i 

organisationen får en betydande roll för hur mottagliga de anställda är till att regleras av 

organisationen.  

 

8. Etablering och klargörandet av regler 

Vår studie visade att de som besitter högre positioner tenderar att vara mer mottagliga 

till organisationens värderingar och att de även speglar sig på deras ledarskap. 

Organisationer kan även med hjälp av etablering och klargörandet av regler, reglera den 

anställdes identitet. Genom att vara tydlig med vilka normer som existerar underlättar 

organisationen för de anställda att reglera sitt beteende utefter de regler som 

organisationen har satt. Att sätta ett tydligt ledord för de normer och regler som gäller 

för organisationen kan göra det lättare för de anställda att förstå innebörden av vad 

reglerna innefattar. Studien har visat att ju tydligare riktlinjerna framstår att vara, desto 

lättare är det för organisationen att reglera de anställdas identiteter. 

 

9. Definiera sammanhanget 

Det har även visat sig att organisationen behöver vara tydlig med vilken miljö de 

anställda befinner sig i för att identiteterna lättare ska kunna regleras och vilja jobba mot 

samma mål som organisationen. En centralt styrd organisation med en tydlig kultur som 

genomsyrar hela organisationen ger inte de anställda utrymme för att skapa sin egen 

kultur. Att skapa riktlinjer, en bra arbetsmiljö och en tydlig organisationskultur som 

genomsyrar hela organisationen gör att organisationen får det lättare att reglera 

identiteten hos de anställda. Studien har även visat att identitetsreglering framförallt 
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används genom att implementera organisationens värderingar överallt inom 

organisationen och på så sätt lyckas reglera de anställdas föreställningar att efterlikna 

organisationens. Genom identitetsreglering påverkas anställdas identitet ur olika 

aspekter beroende på vart i organisationen de befinner sig och skapar relationer utifrån 

de förutsättningar som organisationen ger. Det innebär att anställdas identitet hela t iden 

kommer att förändras så länge organisationen de befinner sig i ger de möjligheten att 

utvecklas.   

 

7.2  Egna reflektioner 

I vår studie har samtliga respondenter gett intryck av att deras identitet på något sätt har 

blivit reglerad utifrån Alvesson och Willmotts nio punkter kring identitetsreglering. Att 

ha tydliga värderingar och ledord som även syftar till hur du ska bete dig och tänka 

inom organisationen gör det lättare för organisationen att reglera den anställdes 

identitet. Dock har det visat sig att mottagligheten för identitetsreglering är olika 

beroende på vart i organisationen den anställde befinner sig men också beroende på hur 

mycket den anställde socialiserar sig med organisationen. Intressant är att det under 

studiens gång visar sig att städavdelningen på Scandic upplevs som annorlunda för de 

andra avdelningarna och anses sakna egenskaper för att kunna ge service direkt mot 

gäst. Det har fått oss att fundera kring varför vi blev tilldelade respondenter från alla 

avdelningar förutom städavdelningen. Det kan röra sig om att de möjlgtvis inte är lika 

identitetsreglerade och där av skulle svara annorlunda på intervjufrågorna. Det i sin tur 

skulle möjligtvis innebära att stora grupperingar och andra värderingar skulle 

uppenbaras under studiens gång.  

Vi vill även förtydliga att det har varit svårt att skilja mellan organisationsidentitet och 

identiteten eftersom respondenterna har befunnit sig i sin arbetsroll. Vi tror att om vi 

valt att genomföra intervjuerna utanför deras arbetsplats hade det kunnat ge oss 

annorlunda resultat. Intressant för studien hade varit att reda på varför städ beskrivs som 

mindre serviceinriktade eftersom det kan finnas många olika förklaringar. En speciellt 

intressant aspekt är om personalen är inhyrda eller anställda eftersom det kan ge 

förståelse för om de tar del av organisationens värderingar eller inte. Det kan även vara 

intressant för att skapa förståelse för varför de beskrivs som att inte besitta samma 

serviceinriktade egenskaper som de andra avdelningarna. 
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De normer och värderingar vi får i samband med vår födsel blir reglerade beroende på 

vart vi befinner oss. Den du var igår är inte densamma som den du är idag. 

Identitetsarbetet pågår genom hela livet och människan formas ständigt i samband med 

sociala relationer.  En organisation har kraften att konstruera och omkonstruera din 

identitet i samband som du tar ditt första steg in på arbetsplatsen. Studien har visat att 

organisationer kan, med rätt medel, reglera våra identiteter utan att vi märker av det. 

 Det får oss att undra, vem är det egentligen som bestämmer vem du är?  

 

7.3 Framtida studier 

Under studiens gång upptäckte vi att det framförallt saknades material från alla 

avdelningar inom organisationen. Det hade därmed varit intressant att genomföra en 

studie som tog med alla delar inom en organisation för att få ett tydligare resultat. Vi ser 

även att det hade varit av intresse att undersöka fler organisationer och jämföra både 

inom likvärdig bransch men även i andra branscher. Det hade möjligtvis skapat en 

större förståelse kring hur de anställdas identitet påverkas samt skapat mer empiriskt 

material för framtida forskning. En annan intressant aspekt kan vara att studera vidare 

om kvinnor och män påverkas olika av identitetsreglering. Vi har inte valt att diskutera 

lön som en motivationsfaktor då teorin inte har tagit upp tillräckligt om det  men vi tror 

att det kan vara en viktig faktor till identitetsreglering. Vi anser därför att det också hade 

varit intressant att studera vidare men också vad andra motivationsfaktorer har för roll 

kring identitetsreglering.  

 

Eftersom intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen blev det svårt för oss att se ett 

tydligt resultat och skillnad mellan organisationsidentitet och de anställdas privata 

identitet. Det leder därför till att slutsatserna är kopplade till deras arbetspositioner och 

deras identitet inom organisationen och där av begränsat oss för att se deras privata 

identitet. Vi vill där av uppmuntra till att i framtida studier ägna mer tid till att studera 

de anställdas privata identitet förhållande till organisationsidentiteten.  
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Bilagor 
 

Bilaga I  

Intervjufrågor: 

Vill du vara anonym i din medverkan?  

Får vi lov att spela in intervjun?  

Den anställde 

Hur länge har du jobbat inom organisationen?  

Vad har du för position? 

Vad fick dig att söka just den positionen? 

Hur ser du på din utveckling inom organisationen? 

Kände du några förväntningar på dig i början av din anställning?  

Känner du att du fortfarande har förväntningar på dig?  

- isf vad? 

Aktiva handlingar 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Har du genomgått någon utbildning?  

Anser du att det är lätt att få en befordran?  

Finns det möjlighet till kompetensutveckling?  

-isf vad? 

Sociala relationer 

Hur ser relationen ut mellan dig och dina arbetskamrater?  

fFnns det tydliga grupperingar mellan de olika positionerna eller arbetsuppgifterna? 

- isf vad utmärker dessa grupper?  

Är arbetet enskilt eller jobbar ni i grupp? 

Upplever du att ni tillhör eller ingår en grupp? 

Scenen 

Hur upplever du arbetsmiljön?  

Används det ord för att motivera er i arbetet?  

- isf vilka?  

Hur uppfattar du organisationens värderingar? 

Känner du att du delar dessa värderingar?  
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Har du alltid gjort det? 

Vad förknippar du Scandic med? 

Finns det någon intern-media, som t.ex. interna tidningar, posters?  

- om ja; upplever du att du tillhör organisationen mer på grund av detta? 

Finns det några outtalade regler som följs? 

-isf vilka? vad tycker du kring dessa? 

Hur ser du på organisationskulturen? 

Hur skiljer sig den här kulturen från dina tidigare arbetsplatser?  

- positivt eller negativt? förklara.  

Vad tycker du om att jobba i den här organisationen?  

- vad gillar tycker du är bäst/dåligt? 

Hur ser händelseförloppet ut när en nyanställd börjar hos er?  

 

Har du hand om rekrytering? 

om ja -  

Hur ser strukturen ut i organisationen? 

Hur ser rekryteringsprocessen ut?  

Vad eftersöker ni?  

Hur utmärker man sig bland de jobbsökande? 

 

Slutligen; 

Kan du beskriva Scandic med tre ord? 
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