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Förord 

Jag skulle främst vilja tacka alla de respondenter som besvarat mina enkätfrågor. Trots julrusch och dåligt 

med tid så tog sig ändå 186 tappra själar den tiden det behövdes för att göra denna undersökning möjlig. 

Även ett stort tack till de butikschefer som jagat på sina anställda och bidragit till insamlandet av svar på 

enkäten. 

 

Johan Ersson, 4 januari 2013. 
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Sammanfattning  

Att man som individ identifierar sig med en organisation eller ett företag man tillhör är väldigt viktigt. Albert 

och Whetten (1985) myntade uttrycket organisationsidentitet, som kortfattat går ut på att fastställa 

individens roll i en organisation. Frågor som ”vem är jag” och ”vilka är vi som företag” menade Albert och 

Whetten (1985) kunde besvara hur individen såg på sin egen roll inom en organisation och på vilket sätt 

denne kunde identifiera sig med organisationen. Den här undersökningen kommer att utgå ifrån 

organisationsidentitetsbegreppet, men rikta in sig på att fastställa ifall en sådan faktor som enhetlig 

arbetsklädsel kan påverka organisationsidentiteten. 

 

Syftet med undersökningen är att granska hur relationen mellan användandet av enhetlig arbetsklädsel och 

en individs organisationsidentitet ser ut. För att undersöka detta utgick undersökningen från den 

övergripande frågeställningen hur påverkar användandet av enhetlig arbetsklädsel en individs organisationsidentitet? För 

att förenkla arbetet med frågeställningen så tillkom även ytterligare frågeställningar som tillsammans skulle 

kunna besvara den grundläggande. Dessa var finns det skillnader hos grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsels 

organisationsidentitet åt och i så fall hur ser dessa skillnader ut och hur står sig enhetlig arbetsklädsel som faktor i relation till 

andra demografiska skillnader? 

 

Undersökningsmetoden blev en kvantitativ enkätundersökning, då detta tillvägagångssätt är ett bra sätt att 

använda då man vill uppnå ett generaliserbart resultat som kan appliceras på en hel population. Populationen 

i undersökningen blev anställda inom handel, där respondenter från totalt åtta företag deltog, fyra från 

företag med enhetlig arbetsklädsel och fyra företag utan.  

 

En viktig föregångare till undersökningen var Pratt och Rafaeli (1997) och deras undersökning rörande hur 

olika bemötanden kunde uppfattas av anställda på ett sjukhus rehabiliteringsavdelning beroende på om de 

anställda och patienterna hade enhetlig klädsel eller ej. Deras metod gick ut på att genom en kvalitativ 

fallstudie observera beteenden. Som en uppföljare till denna väljer alltså jag att undersöka på ett bredare sätt. 

Organisationsidentitet och arbetsklädsel är ett ganska outforskat område (Pratt och Rafaeli, 1997). 

 

Undersökningens resultat var på många sätt anmärkningsvärt. På samtliga enkätfrågor fanns en skillnad till 

de anställda med enhetlig arbetsklädsels favör. Det respondenterna visade upp var att det fanns ett större 

engagemang och tillhörighet hos de anställda med enhetlig arbetsklädsel. Inte minst på de frågor som 

berörde respondenternas respektive företags värdegrunder, som är en redovisat viktig faktor i individers 

organisationsidentiteter (Albert & Whetten, 1985; Alvesson & Björkman, 1992:31f). Även skillnaderna 

mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel och andra faktorer såsom kön och ålder var påtagliga 

och större. 
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Abstract 

To have members who identify themselves with their organization is important for all parties. Albert and 

Whetten (1985) established a theory, organizational identity, which basically focused on determining the 

individuals and their roles in an organization. Questions such as ”who am I” and ”who are we as an 

organization” were, according to Albert and Whetten (1985), questions that could tell us how an individual 

saw it's organization and also determine in what manner the individual would identify with it. This research 

will be based on the theory of  organizational identity, but focuses more on the subject of  whether wearing 

organizational dress is affecting the organizational identity or not. 

 

The purpose with this research is to examine the relationship between wearing organizational dress and an 

individual’s organizational identity. The main question at issue is how does the usage of  organizational dress affect an 

individual’s organizational identity? Since this is a rather broad question, I've used two underlining questions, 

which I hope combined will answer the main question at issue. These questions are do differences in 

organizational identity occur within the groups with and without organizational dress and how do these differences look and 

how are the differences in organizational dress and organizational identity compared to other factors? 

 

The method used in this research was a survey, due to the fact it's a good method to use when looking for a 

generalizing result that can be applied to the entire population. In this research, the population is workers 

within commerce, and is divided between four companies with organizational dress and four without. 

 

The most influential predecessors to this research is Pratt and Rafaeli (1997) and their research on the 

effects of  organizational dress at a hospitals rehab department. Their method was based on interviews and 

observations, so I decided to focus this research in a way that they didn't in a broader way. The field of  

organizational identity and organizational dress is rather unexplored, apart from Pratt and Rafaeli, (1997) 

which means that I can't base my research on too many other predecessors. 

 

The result of  the research was rather remarkable, since there was a difference in all the answers in the 

organizationally dressed respondents favor. They showed a lot more commitment and involvement in their 

companies. Especially on the questions regarding how the respondents considered their companies values 

were there differences, which is quite an important part of  the organizational identity (Albert & Whetten, 

1985; Alvesson & Björkman, 1992:31f). Even the differences between organizational dress and other factors 

such as gender and age where quite noticeable and even bigger. 

 

Key words 

Organizational identity, organizational dress, social identity theory, corporate identity 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I det här kapitlet kommer undersökningens bakgrund att tas upp. Bakgrunden till hur idén till undersökningen uppstod och 

mina tankar när det kom till skapandet av undersökningen. Utöver detta så kommer även undersökningens syfte och 

frågeställning att tas upp. 

 

Man är vad man äter är ett klassiskt uttryck. Enligt samma devis så är man även hur man klär sig. En stor del 

av den personliga identiteten formas av den egna självbilden man som individ har, och tar form i sättet man 

kommunicerar denna självbild med omvärlden (Ashforth & Mael, 1989). Den personliga klädstilen kan ge 

uttryck för tillhörigheten med en social grupp eller en specifik stil, en specifik typ av arbete eller till och med 

samhällsklass. Vi är hur vi klär oss, helt enkelt. 

 

För att en organisation ska leva och må bra krävs det att individerna som utgör organisationen gör 

detsamma. Historiskt sett så har individens roll gjort en väldig resa, då den inledningsvis under Max Webers 

glansdagar sågs som en del i en kedja och där individens roll var försatt i andra hand. Organisationens 

välmående och framförallt effektivitet och produktion var prioriterad medan individens återfanns i periferin. 

Under 80-talet hände dock något revolutionerande inom forskningsfältet för organisationer och individen. 

Albert och Whetten (1985) myntade uttrycket organisationsidentitet, som grundades i teorier där individens 

identifikation med organisationen spelade en stor roll för både dess arbetsinsats och välmående.  

 

Organisationsidentiteten är inte enbart ett internt fenomen, utan blir en stor del av hur utomstående aktörer 

uppfattar organisationen. Att externt visa upp sina värdegrunder och få omvärlden att förstå vad 

organisationen står för är av stor vikt för alla organisationer (Gioia, 1998). Förmedlandet av sin identitet 

externt kan ske på flera olika sätt, genom att både direkt förmedla detta genom exempelvis reklam men även 

indirekt genom att profilera sin organisation på olika sätt. Genom att iklä sin personal i en viss typ av klädsel 

så kan man exempelvis bidra till ett externt helhetsintryck hos kunder och marknad, och även framtida 

potentiella arbetstagare. 

 

Hur fungerar då samspelet mellan organisationens och individens identitet ifall individen påtvingas en viss 

sorts klädsel, och på så vis frångår sin egen? Påverkas organisationsidentiteten av det faktum att 

organisationen eller företaget man som individ tillhör använder sig av enhetlig arbetsklädsel, och på vilket 

sätt? Pratt och Rafaeli (1997) exemplifierar en intressant bild av klädselns betydelse. Två kvinnor anställda på 

samma avdelning på samma sjukhus såg på organisationens verksamhet på helt olika sett beroende på 

huruvida de stod bakom sjukhusets policy rörande sjukhusklädseln eller ej. Detta bidrar ju i sin tur onekligen 

till föreställningen att arbetsklädseln påverkar organisationsidentiteten, vilket tidigare forskning inom 

organisationsidentiteten tyvärr inte belyser allt för mycket då klädselns roll för organisationsidentiteten 
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historiskt sett hamnat i skymundan. Att tidigare forskning inom just klädsel och organisationsidentitet varit 

bristfällig är inget jag bara kastar ur mig, utan får här medhåll (Rafaeli & Pratt, 1993; Pratt & Rafaeli, 1997). 

Vad som däremot finns att gå efter är tidigare forskning och teorier inom organisationsidentitet samt 

angränsande och relevanta teorier som kan stärka undersökningens validitet. 

 

Uppsatsen är relevant för medie- och kommunikationsvetenskap då begreppet organisationsidentitet hör till 

det teoretiska fältet organisationskommunikation. Organisationskommunikation behandlar hur 

organisationer är uppbyggd och hur kommunikationens roll är i densamma. Inom 

organisationsidentitetsteorin är organisationens förmåga att kommunicera sin egen identitet av stor vikt, då 

den kan ta form hos individen och på så vis bidra till ökat engagemang och lojalitet hos densamma. I den 

här undersökningen kommer jag försöka att undersöka arbetsklädselns roll för den tidigare nämnda 

organisationsidentiteten. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att granska hur relationen mellan användandet av enhetlig arbetsklädsel och 

en individs organisationsidentitet ser ut. Anledningen till att denna undersökning behövs är dels för att det 

historiskt sett saknats liknande undersökningar, samtidigt som det är ett väldigt intressant ämne. Då jag själv 

arbetat inom både organisationer med och utan enhetlig arbetsklädsel så har jag själv upplevt skillnad i min 

och mina kollegors identifiering med organisationerna. Genom att göra en komparativ undersökning mellan 

anställda på företag med och utan enhetlig arbetsklädsel samt även utgå ifrån relevanta teoretiska begrepp 

som berör organisationsidentiteten på ett eller annat sätt så hoppas jag kunna dra slutsatser kring och 

besvara de frågeställningar som formuleras i kommande stycke. 

1.2.1 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställning som undersökningen kommer att utgå ifrån är: hur påverkar användandet av 

enhetlig arbetsklädsel en individs organisationsidentitet? För att kunna besvara detta så har jag brutit ned 

frågeställningen till två relevanta frågeställningar, som tillsammans ska hjälpa mig att besvara den 

övergripande frågan. Dessa två är: 

 

 Finns det skillnader hos grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsels i deras 

organisationsidentitet och i så fall hur ser dessa skillnader ut? 

 

Genom att besvara denna fråga så kan undersökningen göra en analys av hur den potentiella skillnaden 

mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel ser ut. Genom att besvara denna fråga så kan jag även 

se på vilket sätt de båda grupperna skiljer sig åt sett till sin organisationsidentitet. 

 

 Hur står sig enhetlig arbetsklädsel som faktor i relation till andra demografiska skillnader? 
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Att enbart använda enhetlig arbetsklädsel som faktor bör nog undvikas. Genom att besvara denna 

frågeställning och se hur skillnaderna mellan klädseln och exempelvis respondenternas kön eller ålder så 

stärks undersökningens validitet och det går att se ifall påverkan är stor eller ej i kontrast till andra skillnader 

i respondenternas organisatoriska tillvaro. 

 

Genom att besvara dessa frågeställningar så är min förhoppning att undersökningen kommer att hålla en 

god akademisk nivå, samt medföra ett tillförlitligt resultat. I nästkommande kapitel kommer de olika 

teoretiska begreppen och tidigare forskning som undersökningen lutar sig mot att presenteras. Genom att 

använda dessa så ges undersökningen en stabil grund att stå på, samt ger mig som undersöker värdefulla 

verktyg att använda för att göra en så pass bra undersökning som möjligt. 

1.3 Förklaring av centrala begrepp 

För att i undersökningen kunna diskutera och analysera resultat och vetenskapliga teorier så krävs att jag använder mig av ett 

antal vedertagna begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Nedan följer förklaringar av ett antal viktiga begrepp 

som kommer spela en stor roll för uppsatsen som helhet. 

1.3.1 Identitet 

Ordet identitet, från det latinska identitas, är ursprungligen en strävan efter att likna och identifiera sig med 

någon eller något. Dennis Gioia (Whetten & Godfrey, 1998:19) beskriver i sin artikel From Individual to 

Organizational Theory en individs identitet som dess kärna, dess huvudsakliga existens som individ. Identiteten 

är det som är jaget hos en individ och är något som kan ändras över tid men som alltid, oavsett dess form, 

inte bara representerar utan även är individen. Detta kan givetvis även appliceras på företag, organisationer 

etc. Men identiteten kan även bestå av hur omgivningen ser på individen. Heide, Johansson, och Simonsson 

(Kommunikation i organisationer, 2012:213) menar att identiteten är beroende av hur omgivningen ser på 

individen, och att den är en produkt av interaktioner och perceptioner med omgivningen. Heide m.fl. (2012) 

menar även att identiteten på organisatorisk nivå är nära förknippad med vad organisationen gör och hur 

dess centrala karaktär ser ut, vilket är snarlik Gioias (1998) syn på begreppet.  

 

Begreppet identitet genomsyrar hela uppsatsen och det är extra viktigt att det reds ut direkt. De två aspekter 

av identiteten som Gioia (1998) och Heide m.fl. (2012) tar upp, den interna och den externa identiteten, är 

viktiga att belysa. En individ eller organisations interna identitet kan skilja sig från vad för sorts identitet de 

vill förmedla till omvärlden, vilket gör att det är viktigt att vara medveten om dess existens och skillnader 

(Cornelissen, 2008). Dessa två aspekter kommer att tas upp ytterligare i texten, då i form av uttryck som 

bland annat Social Identity Theory och företagsidentitet. 

1.3.2 Organisation 

Begreppet organisation är en term inom organisationsteorin med två betydelser, dels en konkret planmässig 

samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen, samt att en organisation även kan vara 
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mer allmän i form av ett företag eller förvaltnings verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2004:26). Det är 

allmänt känt att de flesta organisationer är hierarkiskt utformade. I boken Integrerad organisationslära (Bruzelius 

& Skärvad, 2004:26) beskrivs två olika organisationsformer, den formella organisationen och den sociala 

organisationen. Dessa två skiljer sig så till vida att den formella organisationen definieras som en samling 

individer som alla utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att tillsammans nå gemensamma mål, 

medan den sociala definieras av det sociala samspelet mellan individerna som utgör de formella 

organisationerna. Det senare begreppet kommer att spela stor roll i resterande text då forskningen rörande 

organisationsidentitet mestadels innefattar den sociala aspekten inom organisationer. 

1.3.3 Organisationsidentitet 

Begreppet organisationsidentitet myntades av Albert och Whetten (1985) och grundades i frågeställningarna 

”vem är jag” och ”hur ser individen på organisationen”. Begreppet syftar till hur individen kan identifiera sig 

med organisationen den tillhör och huruvida individen delar de centrala värderingar och funktioner som 

organisationen står för. Alvesson och Björkman (1992:31) har valt att dela upp begreppet i två olika former, 

den privata och den offentliga identiteten. Den privata organisationsidentiteten berör hur individen ser på 

sig själv i en organisation medan den offentliga berör hur omgivningens organisationsidentitet ser ut. Den 

privata organisationsidentiteten är den som kommer att vara aktuell i den här undersökningen. 

1.3.4 Varumärke 

Ett varumärke är ett varukännetecken som används av företag eller organisationer för att särskilja sina 

produkter eller tjänster från konkurrenter. En stor del i ett varumärke är företagets/organisationens logotyp 

och grafiska profil. Genom ett tydligt och distinkt varumärke så individualiseras företaget och har potential 

att sticka ut gentemot sina konkurrenter (Bruzelius & Skärvad, 2004:124f). 

1.3.5 Värdegrund 

En värdegrund är de grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar. Inom 

organisationer är det viktigt att dessa värdegrunder kommuniceras till medlemmar så att de applicerar och 

följer de normer och värderingar som organisationen själv innehar (Bruzelius & Skärvad, 2004:125). 

1.3.6 Enhetlig arbetsklädsel 

Enhetlig arbetsklädsel är de kläder som bärs på företagen under arbetets utförande, som samtliga anställda är 

iklädda. Den enhetliga arbetsklädseln pryds generellt sett med företagets logotyp och grafiska profil. En 

sorts arbetsklädsel kan även vara att iklä sig företagets produkter i form av kläder eller accessoarer, men det 

jag hänvisar till när jag nämner begreppet är det förstnämnda, vilket är det jag undersöker. Enligt Rafaeli och 

Pratt (1993) används enhetlig arbetsklädsel primärt av två anledningar; att framhäva kontroll och expertis 

gentemot kunderna samt att det förmedlar identitet gentemot både kunder och anställda. 
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1.4 Etiska överväganden 
I det missivbrev som hörde till undersökningens material framgick det tydligt att respondenternas 

medverkan bidrar till en uppsats på universitetsnivå. I missivbrevet framgick även vad undersökningen 

handlar om och vem som ansvarar för den. Respondenternas identiteter framgår inte, dels därför att 

undersökningens resultat presenterats i sin helhet och dels därför att insamlingsmaterialet förvaras där 

obehöriga inte kan ta del av det. De enda som har rätt att ta del av råmaterialet är jag själv och vid behov 

uppsatsens handledare och examinator. Respondenterna har själva fått avgöra huruvida de vill medverka 

eller ej. Vid de enkäter som jag personligen delat ut har jag inlett med att meddela respondenterna att de 

själva fått avgöra om de haft tid och lust att delta. De enkäter som delats ut till butikschefer har lämnats över 

under samma premisser, då jag sagt till den berörda butikschefen att de anställdas medverkan varit frivillig. 

Detta innebär alltså att alla respondenter som deltagit har gjort det med samtycke, ingen har alltså tvingats 

delta. 
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2 Teoridel 
I det här kapitlet kommer vetenskaliga teorier och tidigare forskning att tas upp och förklaras. 

2.1 Organisationsidentitet 
I kapitlet 1.1. Bakgrund gick att läsa att begreppet organisationsidentitet grundades av Albert och Whetten 

(1985) i deras artikel Organizational Identity. Begreppet uppstod i efterdyningarna av vad författarna ansåg vara 

irrationella reaktioner på en för dem nästintill obetydlig budgetnedskärning vid universitetet i Illinois, där de 

båda var fakultetsmedlemmar. Många av de studerande på universitetet visade upp ett stort engagemang i 

frågan och detta väckte författarnas intresse. Efter att ha undersökt detta så drog de slutsatsen att de 

upprörda individerna identifierade sig med universitetet på ett högst personligt och individuellt plan, snarare 

än ett professionellt. 

 

Albert och Whetten (1985) kom fram till att organisationsidentiteten förkroppsligar de för individen 

essentiella funktionerna hos organisationen. De menade att dessa essentiella funktioner var fördelade i tre 

olika dimensioner, som tillsammans utgör begreppet organisationsidentitet. Dessa är: 

 

 Vad är organisationens centrala värderingar och funktioner 

 Vad skiljer organisationen från andra organisationer sett ur organisationsmedlemmens ögon 

 Organisationens förmåga att knyta samman dess förflutna med dess nutid, att kunna modernisera 

och kunna applicera de tillvägagångssätt och värderingar de haft tidigare i dagens, eller framtidens 

verksamhet. 

 

Albert och Whetten (1985) ansåg att organisationsidentiteten karaktäriseras i existentiella och självreflektiva 

frågeställningar såsom ”vem är jag” eller ”vilka är vi som organisation”. Dessa frågeställningar, precis som 

deras tre dimensioner, har kommit att skapa grunden för vidare forskning inom området. 

 

Alvesson och Björkman, författare till boken Organisationsidentitet och organisationsbyggande (1992:31f), 

diskuterar kring Albert och Whettens (1985) teorier om organisationsidentiteten och tar framförallt upp 

skillnaden på vad de benämner som offentlig och privat identitet. Den offentliga organisationsidentiteten är 

grundad i hur omgivningen ser på organisationen, medan den privata är hur den egna uppfattningen ser ut. 

Det finns alltså ett behov av att profilera en viss bild av sin organisation till omgivningen, även fast 

omgivningen inte upplever själva organisationsidentiteten utan snarare dess image eller profil. Den privata 

identiteten handlar om hur identifikationen till en organisation ser ut på individnivå. Exempel på detta är hur 

benägen en medlem är att identifiera sig med sin organisation och vilket engagemang man som individ har 

gentemot organisationen, vilket direkt härstammar från Albert och Whettens (1985) ursprungliga teorier. 
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För att kunna tydliggöra vad det är som påverkar medlemmarnas identifikation med organisationen har 

Alvesson och Björkman (1992:34) analyserat fyra faktorer som påverkar benägenheten att som individ 

identifiera sig med en organisation.  

 

1) Ju mer distinkta och tydliga en organisations värderingar är, desto mer konkreta och applicerbara blir 

de för den enskilde individen inom organisationen. 

2) Organisationens status hos allmänheten är en bidragande faktor, då högre social och kulturell status 

tenderar att göra organisationen mer attraktiv för medlemmarna.  

3) Konkurrenssituationen mellan organisationer bidrar till en starkare identifiering, finns det ett ”dem” 

tenderar ”vi:et” att bli starkare.  

4) Förekomsten av sociala likheter påverkar, att kunna relatera till både organisationens värderingar och 

dess medlemmar på ett socialt plan bidrar till en större social attraktionskraft. Detta kommer att 

behandlas ytterligare i Social Identity Theory-delen senare i kapitlet. 

 

Det finns de som hävdar att organisationer, i likhet med individer, kan inneha flera olika identiteter. Dessa 

identiteter kan skifta och se annorlunda ut beroende på i vilket sammanhang eller krets interaktionen sker 

(Gioia, 1998; Albert & Whetten, 1985; Ashforth & Mael, 1989). Genom att kunna skifta i sin identitet så 

anpassar sig organisationen efter situationer som uppstår och har möjligheten att alltid kunna agera bra och 

passande sett ur mottagarens perspektiv. Något Gioia (1998) pekar på är att i takt med att de organisatoriska 

landskapen och marknaderna kontinuerligt utvecklas så krävs det nästan av stora organisationer att de är 

tillräckligt flexibla i sin organisationsidentitet för att kunna anpassa sig och följa marknadstrender och dylikt. 

 

I Wiesenfeldts m.fl. (1990) forskningsrapport Communication Patterns as Determinants of  Organizational 

Identification in a Virtual Organization framgår tydligt att kommunikation mellan medlemmar är essentiell i en 

individs identifiering med en organisation. Detta kan i sin tur leda till att identifieringen istället riktar sig till 

det egna arbetslaget snarare än till organisationen som helhet, då kommunikationen inom gruppen generellt 

sett är betydligt mer påtaglig än den med individen och exempelvis ledningen. Genom ständig 

kommunikation så överförs värderingar och åsikter, vilket i sin tur leder till en större identifiering med både 

organisationen och dess medlemmar. 

 

För att som utomstående verkligen förstå en organisationsidentitet måste man enligt Moingeon och 

Ramanantsoa (1997) gräva under det synliga lagret. De menar att den synliga organisationsidentiteten är en 

produkt av osynliga faktorer som inte når utomstående åskådare (se figur 2.1).  De menar att 

organisationsidentiteten byggs upp inifrån organisationen, och då främst från ledningens håll. De synliga 

delarna är de organisationen själv vill förmedla till omvärlden och att anledningen till att de syns knappast är 

en slump utan ett strategiskt drag. 
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Figur 2.1 Företagsidentitet i relation till företagskulturen (Moingeon & Ramanantsoa, 1997:386). 

2.2 Organisationskultur 
”Organisationskulturen är de föreställningar och innebörder som är gemensamma för en viss grupp, som 

ofta uttrycks eller förmedlas i symbolisk form och som vägleder människorna i gruppen i hur de relaterar sig 

till sin gemensamma omvärld.” - (Bruzelius & Skärvad, 2004:319).  

I enighet med citatet ovan så kan organisationskulturen ses som en gemensam nämnare för en organisations 

tillvägagångssätt och värderingar. Uttrycket organisationskultur är väldigt relevant när man diskuterar 

organisationsidentitet då kulturen som genomsyrar en organisation direkt påverkar organisationsidentiteten 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). Om man bryter ned begreppet organisationskultur så kan det benämnas som 

de uppfattningar, föreställningar och tankemönster som är gemensamma för organisationen och dess 

individer (Bruzelius & Skärvad, 2004).  Stuart Albert (1998:3), en av grundarna bakom begreppet 

organisationsidentitet, hävdar i sin bok Identity in organizations att det finns ett klart samband mellan 

organisationsidentiteten och organisationskulturen. Han menar att identiteten uppstår ur organisationens 

interna kultur. Existentiella frågor som ”vem är jag” och ”vad för sorts organisation är detta” går att besvara 

utifrån kulturella synsätt, där exempelvis jaget kan vara en konstruktion och avbild av den befintliga 

organisationskulturen (Albert, 1998). 

För att ytterligare förklara begreppet så kan man jämföra detta med författarna till boken Organizational 

Misbehaviour, Vardi och Weiz (2004:184f) och deras syn på begreppet organisationskultur. De hävdar att 

organisationskulturen är ett mönster av fundamentala föreställningar som bidrar till att organisationens 

medlemmar kan lösa interna och externa problem. De menar vidare att genom att studera 

organisationskulturen så möjliggör vi för en förståelse kring hur medlemmar kan förstå organisationen och 

hur de utvecklar, tar till sig samt anpassar sin organisationsidentitet utifrån den aktuella 
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organisationskulturen. Det senare påvisar att organisationskulturen och identiteten går hand i hand, vilket 

ytterligare bidrar till att begreppet organisationskultur är viktigt att belysa inledningsvis för att senare också 

kunna förstå organisationsidentiteten och dess helhet. 

Edgar Schein (1990) hävdar i sin avhandling Organizational Culture att kulturen inom en organisation är ett 

fenomen som överlevt över tid och medlemmar. Han hävdar att det är en process som individen lär sig att 

förstå för att kunna delta i organisationens verksamhet och smälta in i gruppen. Individen lär sig vilka 

kognitiva och känslomässiga beteenden som hör organisationen till och kan genom att lära sig dessa själv 

kunna navigera sig runt inom organisationen och dess verksamhet. För att kunna exemplifiera och bryta ned 

begreppet, och framförallt uppkomsten av organisationskulturen, så väljer samme Schein (1992) i boken 

Organizational culture and leadership att dela upp begreppet i olika lager. I det innersta lagret menar Schein att 

organisationens grundläggande antaganden återfinns, vilket även lägger grunden för hur organisationen ser 

ut i stort. Dessa grundläggande antaganden tar sin form i organisationens grundläggande värderingar, som i 

sin tur skapar och avspeglar sig i organisationens och medlemmarnas gemensamma normer. Dessa normer 

bidrar sedermera till medlemmarnas beteendemönster. Utifrån dessa beteendemönster skapas 

organisationens så kallade artefakter, som förkroppsligar det man som utomstående från organisationen kan 

se, höra och känna då de observerar organisationen och dess medlemmar. En artefakt som Schein (1990) 

nämner är just organisationers dress code, vilket befäster att organisationskulturen är ett viktigt begrepp i 

undersökningen av arbetsklädselns roll för organisationsidentiteten. Kortfattat skulle man kunna 

sammanfatta Scheins (1990) teorier om kulturens uppkomst med att organisationskulturen inte är något som 

bara uppstår, utan är konstruerat av organisationens ledning, som han själv beskriver som innersta kärnan 

och lagret. 

2.3 Social Identity Theory utifrån organisationen 
I Blake Ashforth och Fred Maels (1989) avhandling Social Identity Theory and the Organisation följde man upp 

den tidigare forskningen om organisationsidentitet, fast ur ett mer individbaserat och socialpsykologiskt 

perspektiv likt det Alvesson och Björkman (1992) gjorde med sina teorier om den privata identiteten. Vad 

Ashforth och Mael (1989) hävdade var att vi som individer klassificerar oss själva utifrån vissa kategorier, 

såsom könsroller, åldersgrupper, ursprung och så vidare. Individen sorterar helt enkelt in sig själv i en viss 

typ av grupp och identifierar sig själv genom andra liknande individer i sin omgivning. En organisation kan 

således fungera som en potentiell bas för social identitet, där organisationen kan agera utgångspunkt för 

individernas definition av sig själva. Dessa sociala grupper behöver nödvändigtvis inte vara en konkret, fysisk 

grupp, utan kan snarare vara exempelvis en köns- eller ålderstillhörighet. Exempel som ”jag är man och 25 

år” gör att den individen kan kategorisera sig som just man i 25-årsåldern tillsammans med tusentals andra 

som också är män och 25 år.  

 

Enligt Ashforth och Mael (1989) så fyller den sociala identiteten två grundläggande funktioner, dels att 

individen systematiskt kan strukturera sin omgivning genom att kategorisera andra, men även genom att 
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lokalisera sig själv socialt. Genom förutfattade meningar om sin omgivning eller andra grupper så skapas en 

bild av omvärlden som individen är ”bekväm” med, och genom att förstå omvärlden så kan man förstå sig 

själv (Ashforth & Mael, 1989). Det är, alltså enligt den sociala identitetsteorin, genom andra man lokaliserar 

sig själv och låter omgivningen vägleda individen till dess egen roll i samhället, organisationen eller gruppen. 

Genom att socialt identifiera sig med en organisation så ökar engagemanget och lojaliteten mot den nämnda 

organisationen avsevärt. Medlemmarna känner en delaktighet på ett personligt, snarare än på ett pliktmässigt 

plan, vilket var vad Albert och Whetten (1985) ursprungligen reagerade på. Här kan även paralleller dras till 

annan forskning. I boken The New Handbook of  Organizational Communication (Jablin & Putnam, 2001) går 

författarna till kapitlet Emergence of  Communication Network, Monge och Contractor (2001:476f), genom 

begreppet homogenitet och dess betydelse för individen inom nätverksskapandet. Precis som i Social 

Identity Theory-skolan så kategoriserar individen sig själv utifrån sin omgivning, och förväntas dras till 

individer med liknande attribut. Ju mer överensstämmande den egna identiteten är med organisationens, 

desto större chans är det att individen kommer att trivas och engagera sig i den (Monge & Contractor, 

2001:476f). 

 

Ashforth och Mael (1989) väljer även att belysa tre faktorer som bidrar till att Social Identity Theory blir 

viktig för individen inom organisationer, och även bidrar till att organisationer och företag kan dra nytta av 

att analysera sina egna medlemmars identitetssituation. Den första faktorn de nämner är att ju mer en 

medlems identitet överensstämmer med organisationens, desto mer benägen blir den att arbeta hårt och följa 

organisationens riktlinjer. Den andra faktorn de nämner är identifikationen med gruppen, snarare än 

organisationen som helhet. Ju mer man som medlem i en grupp delar åsikter och identifierar sig med övriga 

medlemmar, desto lättare har gruppen att samarbeta, hålla ihop samt undvika potentiella konflikter. Slutligen 

väljer de att belysa hur en individ som är en del av en grupp kan ta efter gruppens värderingar, normer, 

attityder och åsikter, gruppens identitet implementeras på individens. 

2.4 Företagsidentitet 
Alvesson och Björkmans (1992:31f) syn på privat och offentlig identitet, som även togs upp i delen om 

organisationsidentitet, vittnar om att det finns två olika sätt att se på identiteten. Det privata har behandlats 

tidigare, men även den offentliga identiteten är av stor vikt när det handlar om organisationsidentiteten.  

 

John Balmer och Alan Wilson (1998) behandlar just den offentliga identiteten i sin vetenskapliga artikel 

Corporate Identity, ett begrepp jag framöver kommer att referera till som företagsidentitet. Detta synsätt är mer 

fokuserat på själva organisationens identitet, främst inriktat på företag och den identitet som de förmedlar 

externt till omvärlden. Från första början var företagsidentiteten förknippad enbart med en visuell extern 

identitet, grundad i image och varumärkets rent bildliga roll. Detta strikt visuella synsätt kom att bytas ut 

mot en mer kommunikativ identitet, där företagsidentiteten kom att agera som ett verktyg för att 

kommunicera företagets värdegrunder och policys (van Riel & Balmer, 1997). Någonting Balmer och Wilson 
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(1998) tar upp är corporate identity management, närmare bestämt vikten av ledningens roll i skapandet av 

företagsidentiteten. Genom att ledningen tydligt skapar en organisationsidentitet så hävdar författarna att 

man potentiellt kan säkra ett konkurrensmässigt övertag inom sin aktuella bransch. Balmer och Wilson 

(1998) nämner här en process, med utgångspunkt i organisationsidentiteten, som visar hur ett företags 

framgång kan påverkas utav en tydlig företagsidentitet. Ju tydligare företagsidentiteten är från ledningshåll 

och benägenheten att ta efter densamma från medlemmarna, desto bättre blir den externa imagen. Ju bättre 

imagen är, desto fler är det ur företagets målgrupp och nyckelintressenter som får upp ögonen för 

densamma. Intresset att engagera sig i företagets framtid i form av investerare och framtida anställda blir 

större, vilket i sin tur leder till att fler utomstående aktörer blir mer benägna att arbeta tillsammans med 

företaget, exempelvis inköpare, producenter och dylikt (Balmer & Wilson, 1998). När detta sker kan 

mediabilden av organisationen förbättras, och ryktet i folkmun påverkas positivt utav detta. Detta 

händelseförlopp är möjligt, förutsatt att en tydlig och stark företagsidentitet skapats från ledningshåll. 

 

Den bild som företag bör förmedla till omvärlden är enligt författaren till boken Corporate Communication 

(Joep Cornelissen, 2008:64ff) en konsekvent kommunikativ och sanningsenlig image, som i sin tur bör vara 

unik för sin bransch. I figur 2.2. visar Cornelissen (2008:67) vilka olika delar som påverkar 

företagsidentiteten. Cornelissen (2008:67f) menar här att företagets identitet för utomstående skapas utifrån 

tre faktorer: dess beteende, hur de kommunicerar och hur dess symbolik ser ut. Beroende på hur både 

företagets representanter och själva företaget agerar bildas en uppfattning om vad de står för. Att exempelvis 

sälja varor som tillverkats av barnarbetare är en del i företagets agerande och bidrar till den helhetsbild som 

sedermera bildar företagets identitet. Även kommunikationen blir här viktig. Att som företag aktivt 

kommunicera ut positiva saker såsom dess värdegrund, positiv reklam etc. kan vara en bidragande faktor till 

hur omgivningen ser på dess identitet. Slutligen så menar Cornelissen (2008:67ff) att företagets symbolik 

påverkar utomståendes bild av företaget. Sättet man som företag profilerar sig själv och sina anställda, 

genom bland annat arbetsklädsel, är en bidragande faktor till dess identitet. Även logotyp, grafisk profil och 

servicescape (som är det sättet som exempelvis en butik är uppbyggd på) spelar in under symbolikdelen. 

Figur 2.2 Birkigt och Stadlermodellen av hur företagsidentiteten tar form (Cornelissen, 2008:67). 
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John Balmer och Guillaume Soenen (1999) beskriver i sin vetenskapliga artikel The ACID Test of  Corporate 

Identity Management hur ett företag själva kan analysera sin nuvarande företagsidentitet och dess situation. 

Genom att analysera sitt företag genom fyra olika kategorier är det möjligt för företaget att se hur 

identitetssituationen ser ut, hur de vill att det ska se ut och hur man kan tänkas ändra inom företaget för att 

nå de företagsidentitetsmål man har. Balmer och Soensen (1999) kallar denna modell för ACID-modellen, 

och nedan följer en beskrivning av de olika steg som ingår i den. 

 

 Actual Identity, det vill säga den faktiska och verkliga identiteten hos företaget. 

 Communicated Identity, företagets externa kommunikation i form av exempelvis varumärke, 

företagets rykte och reklam. 

 Ideal Identity, det vill säga den mest utopiska och perfekta identiteten som går att uppnå. 

 Desired Identity, den identitet som företaget aktivt försöker att uppnå. 

 

Genom att analysera dessa fyra så kan man som företag se hur identitetsarbetet kan göras och huruvida man 

behöver ändra sitt tillvägagångssätt eller inte. Detta test ger en tydlig nulägesanalys av företagets 

organisationsidentitet och kan ge indikationer på hur man vid behov kan förbättra sin företagsidentitet. 

2.5 Klädseln och organisationen 

"No matter what sort of  uniform it is - military, civil, or religious . . . to put on such livery is to give up one's 

right to act as an individual. . . . What one does, as well as what one wears, will be determined by external 

authorities". (Pratt och Rafaeli, 1997:865). 

 

Klädseln spelar en stor roll inom organisationer och dess verksamhet. Pratt och Rafaeli (1997) menar att de 

används av en mängd olika skäl som samtliga gynnar organisationen snarare än individen. De hävdar bland 

annat att den enhetliga arbetsklädseln blir en mekanism som bidrar till att organisationen har kontroll över 

individens identitet i betraktarens, oftast kunders, ögon. De anställda ses alltså inte som utomstående 

individer som tillhör en organisation utan snarare som en förlängning av organisationen och en del i det 

stora maskineriet. Precis som det går att läsa i citatet ovan så försvinner på sätt och vis individens egen 

identitet, som istället blir en representant för organisationens dito. 

 

En annan aspekt som Pratt och Rafaeli (1997) tar upp är att kläderna kan agera extern symbol för 

organisationers värdegrunder och dess kärnvärden. Exempelvis så kan en organisation vars värdegrunder 

eller sociala åtaganden som av allmänheten uppfattas som positiva, profilera sin klädsel med detta budskap, 

alternativt att klädseln i sig blir en påminnelse för åskådaren om vad organisationen står för. Även en 

organisations kulturella status kan ta form i klädseln. Exempelvis sjukhuskläder eller polisuniformer kan 
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uppfattas olika inom olika sociala kulturer eller grupper och detta reflekteras i hur individen uppfattar 

personer som iklär sig just den typen av klädsel.   

 

Rafaeli och Pratt (1993) kategoriserar in arbetsklädseln i fyra olika kategorier sett till olika grader av 

homogenitet när det kommer till klädsel på arbetet. Den första graden kallas heterogenitet, och innebär att det 

inte finns någon som helst preferens sett från organisationen rörande klädsel. Det är alltså upp till individen 

själv att avgöra vad denne vill bära för kläder. Den andra graden benämner de som homogenitet, och innebär 

att det finns ett genomgående tema hos organisationsmedlemmarna. Alla har exempelvis kostym eller kläder 

som säljs på samma butik de jobbar. Kläderna är alltså inte identiska, men följer vissa koder som företaget 

satt upp. Den tredje graden av klädsel är den stratifierade homogeniteten, som innebär att det finns likheter där 

olika subgrupper inom organisationen klär sig likadant, samtidigt som övriga delar av organisationen inte 

gör det. Exempel på detta kan vara att läkare och sjuksköterskor, som båda tillhör samma ”organisation”, 

klär sig i olika kläder men ändå gruppenligt. Den fjärde och sista graden av homogen arbetsklädsel är den 

kompletta homogeniteten, där samtliga anställda iklär sig identiska kläder, oavsett tillhörighet till avdelning eller 

subgrupp. Exempel på detta kan vara matbutiker, där samtliga ICA-anställda bär identisk klädsel. De typerna 

av klädsel min undersökning har för avsikt att undersöka är således den heterogena/homogena kontra den 

kompletta homogeniteten. 

 

Pratt och Rafaeli (1997) forskade kring begreppet organisationsidentitet och klädsel, då man genom en 

fallstudie undersökte anställda på rehabiliteringsavdelningen vid ett sjukhus och deras attityder gentemot 

klädselns roll. Undersökningen gick ut på att genom semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

observationer undersöka hur respondenterna uppfattade klädernas roll i arbetsprocessen. Resultatet påvisade 

att det fanns stora individuella skillnader mellan respondenternas svar och åsikter. Det fanns de som ansåg 

att klädseln spelade en stor roll för patienternas tillfrisknande och som hävdade att de själva uppfattades som 

proffsigare och mer seriösa ifall de iklädde sig arbetsklädsel, och även att patienterna uppfattade dem som 

mer kunniga och professionella. Detta menade en del ledde till en bättre patientrelation, som i sin tur bidrog 

till ett snabbare uppfrisknande. På andra sidan pendeln återfanns respondenter som uppfattade den enhetliga 

klädseln som ett störande moment i arbetet. Exempel på detta var att ifall de anställda bar sjukhuskläder så 

hävdade de att patienterna trodde att de var sjuka, snarare än på bättringsvägen. De tyckte att det på en 

rehabiliteringsavdelning skulle vara bättre för patienterna ifall de anställda påminde dem om en mer normal 

tillvaro, snarare än den på ett sjukhus. Även patienternas klädsel hade påverkan, de menade att de utan 

patientklädsel uppfattade sig själva som mer friska än de med. Patienternas självbild påverkades alltså 

negativt av det faktum att de själva var iklädda sjukhusklädsel avsedd för patienter. 

 

På figur 2.3 (redigerad och översatt av mig) demonstrerar Pratt och Rafaeli (1997) hur kläderna kan spela roll 

i bemötandet med patienter. Högst upp återfinns Albert och Whettens (1985) ursprungliga tankesätt rörande 
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individens organisationsidentitet. I figuren visar de hur patienter i olika situationer kan uppfatta bemötandet 

och de anställda på rehabiliteringsmottagningen beroende på vilken typ av klädsel som användes i 

situationen. Här demonstreras hur vitt skilda uppfattningar om en arbetsrelaterad händelse en patient kunde 

ha beroende på huruvida den anställde de interagerade med bar enhetlig klädsel eller ej, där exempelvis roller 

och uppdrag kan uppfattas olika. Ett exempel som påvisas är att patienter som behandlades av anställda med 

enhetlig arbetsklädsel uppfattade behandlingen som mer individ- och patientfokuserad. De patienter till 

anställda utan enhetlig arbetsklädsel uppfattade istället bemötandet som autonomt och opersonligt. 

 

Figur 2.3.  Modell över hur olika arbetsklädslar uppfattades på ett sjukhus (Pratt & Rafaeli, 1997:875). 

2.6 Organisatorisk symbolik 

Begreppet organisatorisk symbolik avser de aspekter av en organisation som dess medlemmar använder för 

att kunna förstå de omedvetna känslor, värden och bilder som finns inneboende inom organisationen. 

Symbolismen inom organisationen ger uttryck för organisationens grundläggande karaktär, dess ideologi 

samt dess värdegrunder (Dandridge m.fl. 1980). De menar även att organisationens symbolik både kan 

framhäva de bra sidor som utomstående känner igen i företaget, och de dåliga. Den organisatoriska 

symboliken blir alltså något av en representant för hur man redan på förhand uppfattar ett företag eller en 

organisation. 

 

Dandridge m.fl. (1980) menar att den organisatoriska symboliken tar form på fyra olika sätt inom 

organisationer. 1) De medvetna myter och historier som organisationen själva kokar ihop och den för 

organisationen viktiga historiska fakta man själva väljer att framhäva. Man skapar alltså själva en bild av 

exempelvis grundandet av företaget eller dess individuella grundare. Man skulle som ett exempel kunna 
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nämna scientologins grundare Ron L. Hubbard som av den organisation, eller i det här fallet religiösa 

samfund, han själv skapat målas upp som en mytomspunnen och udda figur. Detsamma skulle kunna sägas 

om den omstridde Ingvar Kamprad. Både företaget IKEA och han själv odlat myten om att han är en 

jordnära och rent av snål människa, då detta kan anses passa företagets image. 2) Den organisatoriska 

symboliken tar även sin form i ceremoniella och rituella händelser inom organisationen. Det kan vara allt 

från ett välkomstmingel för nyanställda till fikaraster och personalfester. Det är alltså aktiviteter inom 

organisationen för dess egna medlemmar. 3) Den tredje delen inom den organisatoriska symboliken är den 

mer externa och visuellt konkreta aspekten av en organisation. Här är logotypens utmärkande karaktär 

viktig, organisationers grafiska profil och potentiellt även layout på hemsida eller fasaden på butiken. Här 

väljer alltså organisationen hur de ska uppfattas hos utomstående aktörer såsom kunder eller 

samarbetspartners. Den estetiska bild och image man kommunicerar agerar alltså representant för 

organisationen. Denna aspekt är framförallt viktig när det kommer till att marknadsföra sitt företag för 

potentiella kunder, och handlar om att sticka ut från mängden. 4) Den fjärde och sista aspekten som 

Dandridge m.fl. (1980) tar upp är det lite mer vardagliga livet inom organisationen som kommuniceras ut till 

omgivningen. Stämningen, jargongen och bemötandet som organisationsmedlemmarna innehar som man 

som organisation aktivt kommunicerar för att på så vis framhäva sin organisations stämning och välmående. 

Dessa fyra aspekter är samtliga tydliga symboler för organisationen på sina olika sätt, och är viktiga i 

skapandet av företagsidentiteten. 
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3 Metoddel 
I den här delen kommer jag delge för hur jag kommit fram till den valda forskningsmetoden, vilken det är och hur jag anser att 

den kan besvara frågeställningen. Även undersökningens population, urvalsprocess och tillvägagångssätt kommer att beskrivas. 

Extra fokus kommer läggas på operationaliseringen av undersökningens frågor för att säkerställa och framhäva att alla frågor 

har en mer eller mindre vetenskaplig bakgrund. 

3.1 Metoddiskussion 
Vad undersökningen avser att undersöka och besvara är, som tidigare nämnts, hur användandet av enhetlig 

arbetsklädsel påverkar en individs organisationsidentitet. För att ta reda på detta så kommer undersökningen 

att utgå ifrån en enkätundersökning, det vill säga en kvantitativ forskningsmetod istället för en kvalitativ. De 

kvantitativa forskningsmetoderna utgår ifrån statistiska och kvantifierbara forskningsresultat, vilket är vad 

som behövs till just denna undersökning. 

 

Bengt Johansson (2010:87) vars kapitel Surveyundersökningar återfinns i Metoder i kommunikationsvetenskap 

(Ekström & Larsson, 2010), menar att enkätundersökningar vanligen är den metod som är bäst lämpad för 

att undersöka attityder eller beteenden när det berör frågor som inte går att observera utifrån. Enkäten ger 

en förståelse för hur en grupp människor kan fungera genom att låta ett urval av den totala populationen 

representera de övriga. Stor vikt vid undersökningar bör läggas på att få urvalet så representativt som möjligt 

för den totala målgruppen så att undersökningen i sin tur blir så trovärdig och verklighetsbaserad som 

möjligt (Johansson, 2010:89). Sett till vad frågeställningen krävde för svar är enkätmetoden den mest 

lämpliga metoden. Här ställs frågor med standardiserade svar som respondenten själv får välja mellan, vilket 

möjliggör för ett generaliserbart resultat.  

 

Själva distribuerandet av enkäterna blev en personlig utlämning med ett ansikte mot ansikte-bemötande 

gentemot både respondenter och de butiksansvariga som tog hand om enkäterna. Detta skulle ha kunnat 

bytas ut mot en webbaserad enkät, men detta var något som valdes bort. Förvisso finns funktioner i en 

webbaserad enkät som skulle kunna vara fördelaktiga, såsom att respondenten inte kan avsluta enkäten 

innan samtliga frågor fyllts i. Dessa funktioner är bra, men det finns nackdelar även med dessa. Bland annat 

så kan detta bidra till att respondenter som aktivt väljer att inte besvara en fråga kanske hellre struntar i att 

delta i enkäten än besvarar de frågor de inte vill besvara. I det avseendet är ett internt bortfall att föredra 

framför att inte få något svar alls (Trost, 2007:131). 

 

En annan aspekt som Trost (2007:132) nämner är att en webbaserad enkät bör kortas ned till färre och 

kortare frågor än en tryckt enkät. Detta bör göras då respondenten inte får samma överblick på en 

webbaserad enkät. Genom en överblick så kan respondenten själv fördela sin tid och prioritera vissa frågor 

eller rent av att besvara frågorna under en längre period sett till tidsbrist, andra prioriteringar eller dylikt. Då 
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undersökningen, vars avsikt är att i enkäten noggrant bryta ned begreppet organisationsidentitet till dess 

grundstenar, behöver många frågor så föll valet på en tryckt och personligt distribuerad enkät. 

3.2 Populationen 

Som jag tidigare nämnt så är syftet med undersökningen att granska hur relationen mellan användandet av 

enhetlig arbetsklädsel och en individs organisationsidentitet ser ut. För att undersöka detta så kommer 

undersökningens population att bestå av butiksanställda inom handel. Populationen i sig är väldigt stor, och 

det finns ingen exakt siffra på hur många handelsanställda som finns i de tre städer jag valt att dela ut 

enkäter i. Siffran på den totala mängden anställda ligger nog runt trettiotusen-strecket, men det är bara en 

gissning från min sida. Butiker har antingen enhetlig arbetsklädsel eller så har de det inte. Här är värt att 

belysa att många företag klär sina anställda i butikens egna kläder, vilket gör att de inte bara agerar anställda 

utan även reklampelare för butikens produkter. Dessa kläder kategoriseras dock inte som enhetlig 

arbetsklädsel utan kategoriseras snarare enligt Pratt och Rafaelis (1993) homogena arbetsklädsel, då de 

anställda själva kan välja vilka delar av sortimentet de vill använda. Även fast arbetsklädseln kan uppfattas 

som likadan så är det skillnad mellan denna och den enhetliga arbetsklädseln, där det enda den anställde kan 

påverka är klädernas storlek. 

 

De företag som representerar populationen blir fyra företag med och fyra företag utan enhetlig arbetsklädsel. 

Anledningen till att total åtta företag valts är för att det dels gav en bredd bland de olika företagen samt att 

det inte blev allt för många företag att hålla koll på. Med exempelvis 20 företag hade arbetet med att samla in 

enkäter och hålla ordning på dem blivit allt för omfattande. För att tydliggöra så kommer de två grupperna 

framöver i texten att kallas gruppen med enhetlig klädsel, bestående av de företagen med enhetlig 

arbetsklädsel, och gruppen utan enhetlig klädsel, bestående av anställda utan enhetlig arbetsklädsel. Gruppen 

med enhetlig klädsel består av anställda på företagen IKEA, Stadium, Clas Ohlson och Systembolaget. 

Dessa valdes ut då de samtliga är stora företag med många anställda i framförallt Karlstad där jag som 

genomför undersökningen bor. Ju fler anställda desto större är möjligheten att få respondenter till 

undersökningen. Gruppen utan enhetlig klädsel kommer i sin tur att bestå av anställda från företagen H&M, 

KappAhl, Akademibokhandeln och Lindex. Även dessa har valts ut av storleksskäl, då de likt företagen i 

gruppen med enhetlig arbetsklädsel har många anställda. Viss kritik kan riktas mot att tre av fyra 

representanter är klädkedjor att företagen i sig inte är identiska, men det tas upp mer i metodologiska 

problem. 

3.3 Urval 
Urvalet ur populationen kommer att vara ett obundet slumpmässigt urval kombinerat med ett 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Ett obundet slumpmässigt urval kan liknas vid ett lotteri, då det på 

förhand inte är alls bestämt vem inom populationen som får svara på enkäten (Johansson, 2010:91). Vem 

som får besvara enkäten kommer att avgöras beroende på vilka som är på plats i butikerna när jag kommer 
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dit för att lämna ut enkäten. Varken jag eller företaget kan på förhand alltså bestämma eller påverka vilka 

som får besvara enkäten, vilket jag hoppas kan ge en sanningsenlig och generell bild av 

organisationsidentiteten. Bekvämlighetsurvalet (Johansson, 2010:63) baseras på att jag inte har möjlighet att 

åka runt till hur många regioner eller städer och dess butiker som helst utan baserar min undersökning på 

orterna Karlstad, Stockholm och Helsingborg. Anledningen till att dessa städer är med är främst av 

bekvämlighetsskäl då jag som utgivare av enkäten av en eller annan anledning varit i städerna under 

undersökningens gång. Utöver detta så är de även stora städer där det finns fler än en av varje butik. Med 

snöbollsurvalet, som innebär att en respondent kan bistå med hjälp att fördela fler enkäter (Johansson, 

2010:63) så hoppas jag kunna förlita mig på att butikschefer och engagerade anställda kan bistå med hjälp till 

insamling av enkäter. Tanken är att jag, utöver att personligen dela ut enkäterna till arbetande anställda, ska 

dela ut enkäter till butiksansvariga som de sedermera vidarebefordrar dessa till de anställda i respektive 

personalrum där jag som utomstående inte har tillgång.  

3.4 Operationalisering 
Denna undersökning tar på sätt och vis vid där Pratt och Rafaelis (1997) slutade. De undersökte med hjälp 

av intervjuer hur anställda på en rehabiliteringsavdelning uppfattade sin egen och patienternas roll beroende 

på huruvida de själva eller patienterna bar enhetlig klädsel. Där deras undersökning utgick från kvalitativa 

undersökningsmetoder som intervjuer kommer denna undersökning att bestå av en kvantitativ bestående av 

enkät. Till skillnad från Pratt och Rafaelis (1997) undersökning så är jag inte ute efter fördjupade personliga 

åsikter och erfarenheter, utan snarare mönster hos en större mängd anställda. Genom att kunna se mönster 

hoppas jag kunna jämföra de båda gruppernas kollektiva svar snarare än enskilda individers. 

Undersökningen utgår alltså ifrån en stor grupp individer snarare än ett fåtal. Direkta frågor om 

arbetsklädsel förekommer inte, då konceptet med en komparativ undersökning är att ställa två grupper mot 

varandra med samma frågor för att se hur grupperna står sig i jämförelse med varandra. 

 

För att kunna besvara frågeställningarna behöver begreppet organisationsidentitet brytas ned till dess 

absoluta kärna. Med hjälp av tidigare forskning och vetenskap så var tanken att de olika frågorna i enkäten 

tillsammans skulle bilda en heltäckande översikt av hur respondenternas organisationsidentitet ser ut. 

Anledningarna till att frågorna bryter ned begreppet är många. En av huvudanledningarna är att förenkla 

frågorna för respondenten så att de förstår frågorna de förväntas besvara. En risk med att göra enkäter är att 

man förutsätter vissa förkunskaper inom området, vilket kan leda till att respondenterna kanske inte förstår 

frågan de ska besvara (Johansson, 2010:104). Att i den här undersökningen fråga frågor som vilar på en 

akademisk förförståelse eller nämna begrepp som gör detsamma är riskabelt, då respondenterna kan 

uppfatta eller förstå dessa olika. Respondenternas förförståelse, utbildning och bakgrund kan skilja enormt. 

Målet är att de oavsett bakgrund ändå ska kunna besvara frågorna. Benämningar och ordval ska vara 

förståeliga för samtliga som besvarar enkäten (Johansson, 2010:105). I enkäten kommer därför begrepp som 
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organisationsidentitet och värdegrund inte att finnas med, trots att det är de begreppen jag egentligen är ute efter 

att undersöka.  

 

Enkäten1 inleds ett kort missivbrev med följande text: 

”Detta är en enkätundersökning med syfte att undersöka samband mellan organisationsidentitet och enhetlig 

arbetsklädsel. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet i en C-uppsats av mig, Johan Ersson. Enkäten är 

anonym och kommer inte att lämnas ut till någon i enskild form.” 

 

Detta skrivs för att respondenterna ska veta vem som ligger bakom enkäten, bli informerade om dess syfte 

och även bli intygade om att deras medverkan är anonym. Johansson (2010:100) anser att man genom ett 

missivbrev kan öka respondenternas benägenhet att delta i undersökningen, då det skapar trovärdighet för 

utgivaren men även för själva undersökningen.  

 

Enkäten kommer att vara utformad på så vis att frågorna kommer att vara uppdelade i olika områden. De 

olika områdena kommer att bestå av demografiska frågor, frågor relaterade till respondenternas privata 

identitet och den sociala identitetsteorin samt företagsidentitetsrelaterade frågor (dessa kommer att förklaras 

mer i respektive del senare i texten). Anledningen till att dessa frågor delas upp i olika delar är för att frågor 

som hör ihop innehållsmässigt bör vara sammankopplade i enkäten (Johansson, 2010:103). Detta är 

fördelaktigt eftersom att respondenten förhoppningsvis redan funderar i relevanta banor sett till frågorna, 

samt att det blir stilistiskt snyggt och lättnavigerat för respondenten. 

 

Själva frågorna inleds med personliga och ”mjuka” frågor om respondentens demografiska uppgifter såsom 

kön, ålder, utbildning och tid på företaget. Johansson (2010:103) menar att dessa uppgifter bör återfinnas i 

slutet av formuläret, men i den här undersökningen återfinns de i början för att värma upp respondenterna 

så de slipper inleda med djupa frågor där de förväntas öppna upp sig. En av poängerna med dessa 

demografiska frågor, förutom att senare använda dem i resultatanalysen, är att få respondenten att känna sig 

trygg när den besvarar de övriga frågorna. Att inleda med frågor som respondenten kan besvara, det vill 

säga information om sig själv, så är min förhoppning att de ska bli mer mottagliga för att besvara övriga 

frågor. 

3.4.1 Operationaliseringen utifrån tidigare forskning 

För att kunna bryta ned begreppet organisationsidentitet så utgår undersökningen från tidigare forskning 

inom området. Frågor som ”vem är jag” och ”vilka är vi som organisation” (Albert & Whetten, 1985) 

kommer att genomsyra enkätfrågorna, fast ta form på ett förenklat och nedbrutet sätt. Det frågeområdet 

som följer efter de demografiska frågorna kommer att utgå ifrån Albert och Whettens (1985) 

frågeställningar, men även Alvesson och Björkmans (1992:31f) privata identitet samt Ashforth och Maels 

                                                 
1 Enkäten i sin helhet återfinns som bilaga 1. 
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(1989) sociala identitetsteori. Viktiga värdeord inom organisationsidentitetsteorin är engagemang, trivsel 

samt delaktighet (Albert och Whetten, 1985; Alvesson och Björkman, 1992:31f), och frågorna kommer 

således att utgå ifrån dessa begrepp. Frågornas utformning rörande begreppet trivsel är följande: 

 

Hur trivs du på din arbetsplats? 

Väldigt dåligt  Dåligt  Tillräckligt    Bra      Väldigt bra         Vet ej/ingen  

            åsikt 

           [ ]      [ ]         [ ]      [ ]  [ ]   [ ] 

 

Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

Väldigt dåligt  Dåligt  Tillräckligt    Bra      Väldigt bra         Vet ej/ingen  

            åsikt 

           [ ]      [ ]         [ ]      [ ]  [ ]   [ ] 

 

Med hjälp av dessa frågor skapas en bild av respondenternas trivsel på företaget. Att trivas på sin arbetsplats 

är en viktig del av organisationsidentiteten (Albert och Whetten, 1985; Alvesson och Björkman, 1992:31f). 

Framförallt Albert och Whetten (1985) menar att ju större den allmänna trivseln är, desto större blir 

engagemanget. Främst den första frågan kan bli en bra variabel att använda vid korstabeller, då den är 

relevant att jämföra tillsammans med nästan samtliga övriga frågor i enkäten.  

 

Begreppet engagemang är även det en viktig komponent. Redan när begreppet organisationsidentitet 

myntades var det just engagemanget hos en grupp studenter som väckte grundarna Albert och Whettens 

(1985) intresse. Man skulle kunna säga att hela begreppet organisationsidentitet bygger på ett engagemang 

från organisationers medlemmar gentemot organisationen. Därför har begreppet engagemang applicerats på 

flera komponenter för respondentens roll inom företaget. Även begreppet delaktighet, som också det är 

viktigt inom organisationsidentiteten (Albert och Whetten, 1985; Alvesson och Björkman, 1992:31f) tas upp 

här. Albert och Whetten (1985) menar att ju mer delaktighet en individ känner med en organisation, desto 

större blir dess engagemang och personliga investering i densamma. 

 

Jag känner mig engagerad i mitt arbete: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                  åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
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Jag känner engagemang gentemot mitt företag: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                  åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

Jag känner mig delaktig i företagets verksamhet: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                  åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

Jag känner mig som en viktig del i företagets verksamhet: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                 åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

Inom Social Identity Theory så utgår man ifrån individens försök att lokalisera sig själv socialt inom 

organisationer eller grupper (Ashforth & Mael, 1989). Ju fler sociala likheter och överensstämmande 

värderingar de olika organisationsmedlemmarna har desto större blir identifikationen med organisationen. 

De frågor i undersökningen som utgår ifrån den sociala identitetsteorin är frågor om hur arbetssituationen 

ser ut för individen tillsammans med dess kollegor, men även vem som är viktigast för att de ska känna sig 

delaktiga i företaget. Vilken roll har kollegorna eller ledningen, och får de respondenten att känna sig 

uppskattat och behövd på sin arbetsplats? 

 

Jag känner mig uppskattad på min arbetsplats: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                    åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ] 

  

Vilken aktör anser du är viktigast för din delaktighet i företaget? 

Ledningen Kollegorna Båda är lika viktiga    Annan aktör    Vet ej/ingen  

                   åsikt 

       [ ]          [ ]   [ ]                [ ]    [ ] 

 

Avslutningsvis så kommer två frågor som baseras på huruvida individerna har ett kollektivt eller 

individualistiskt tänkande rörande sin arbetssituation. Att sätta företagets bästa framför sitt eget är inget 

Albert och Whetten (1985) eller någon annan teoretiker inom området säger rakt ut, men en egen tolkning 

sett till vad begreppet organisationsidentitet kan stå för. Att identifiera sig, vara delaktig och engagera sig 
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med organisationen kan, enligt min tolkning av organisationsidentitetsbegreppet, bidra till en ökad 

uppoffring och ett mindre själviskt tänkande från individens sida. Detta tror jag även gäller för det omvända, 

att ju lägre organisationsidentiteten är, desto mindre benägen blir individen att prioritera företagets 

välmående framför sitt eget. De följande frågorna utgår ifrån huruvida respondenterna sätter företagets 

välmående framför sitt eget, samt huruvida deras egna personliga utveckling går före företagets. 

 

Jag anser att jag prioriterar företagets välmående framför mitt eget: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                    åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

Jag anser att min personliga utveckling är viktigare än företagets: 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                   åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

3.5 Värdegrund och företagens grundläggande värderingar 
Vad Albert och Whetten (1985) tidigt kom fram till var att organisationsidentiteten förkroppsligade de 

essentiella funktionerna hos organisationen. De hävdade även att organisationens centrala värderingar, det 

vill säga deras grundläggande värderingar, påverkar individens benägenhet att identifiera sig med 

organisationen. Även Alvesson och Björkman (1992:34) var inne på samma spår, då de menar att ju mer 

distinkta och tydliga organisationens värderingar är, desto mer applicerbara blir de för individen. Kort sagt, 

organisationens egna värderingar spelar roll för hur individen ser på både företaget och sin egen roll i 

detsamma. För att kunna undersöka detta krävs återigen att begreppet, i det här fallet värdegrund, bryts ned 

till enskilda och konkreta beståndsdelar som tillsammans bildar begreppet som helhet. Att fråga ”vad tycker 

du om ditt företags värdegrunder” kan bli fel på väldigt många sätt, då respondentens uppfattning och 

förkunskap om begreppet kan skilja enormt. 

 

För att kunna bryta ned begreppet värdegrund så kommer dessa frågor att utgå ifrån företaget Johnson & 

Johnsons värdegrundsmanifestation från 19432, som blivit något av en förebild för hur de flesta affärs- och 

företagskulturer är uppbyggda. I deras ”credo”, en sorts trossats eller manifest, framgår bland annat att 

kunden är i centrum, produktionsvillkoren ska vara rättvisa och prisvärda för samtliga inblandade, att de ska 

tänka och arbeta miljövänligt, att personalens välmående är företagets ansvar samt att jämställdhet är viktigt, 

då alla anställda ses som individer. Genom att utgå ifrån Johnson & Johnsons credo så har begreppet 

värdegrund brutits ned till åtta olika frågor. Dessa skulle kunna delas in i tre kategorier, de anställdas 

                                                 
2 Johnson & Johnsons credo återfinns i sin helhet som bilaga 2. 
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situation, företagets tillvägagångssätt och arbetsvillkor samt en extern kategori där utomståendes bild av 

företaget diskuteras. 

 

För att förklara hur de nya frågorna är uppbyggda så ges respondenterna en kort förklaring, samt en rad där 

sifforna för de olika svarsalternativen: 

 

”Här nedan följer en rad olika frågor kring vad du anser om ditt företags olika tillvägagångssätt. Du ska här 

betygsätta hur du anser att ditt företag agerar utifrån 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst betyg. Vad anser du 

om ditt företags:   

         
       1 2 3 4 5    Vet ej/ 

                         ingen åsikt 

 

De frågor som berör de anställdas roll i företagets värdegrunder är: 

   

Policy för nyanställda?     O O O O O  O 

 

Policy för anställda?     O O O O O  O 

 

Jämställdhet på ledande positioner?   O O O O O  O  

 

Här får respondenten själv betygsätta hur deras företag agerar utifrån dessa påståenden. Att som företag ha 

policys rörande sättet de anställda ska behandlas och agera är viktigt, och är generellt sett en stor del i 

socialiseringsprocessen för nyanställda. Genom att socialisera och integrera sina nya medlemmar in i 

företagets kultur och tillvägagångssätt så kan man aktivt få de nya medlemmarna att förstå och omfamna 

kulturen inom företaget. Wiesenfeldt m.fl. (1999) menade att kommunikation är den mest bidragande 

faktorn för individens identifikation med en organisation, och genom att i policys och tillvägagångssätt 

kommunicera företagets värderingar och tillvägagångssätt till nyanställda så är chansen större att de tar till sig 

och identifierar sig med företaget. Även jämställdhet var, redan 1943, något som det värnades om. 

”Everyone must be considered as an individual” och ”there must be equal opportunity for employment” är 

citat som styrker vikten av jämställdhet på ett företag. Att göra skillnad på anställda beroende på faktorer 

som exempelvis kön, bakgrund, etnicitet och ålder kan påverka anställdas syn på företaget på ett negativt 

sätt. 

 

Företagets tillvägagångssätt är även det en intressant aspekt av ett företags värdegrunder. Genom att inte 

agera på ett exempelvis lagligt eller moraliskt korrekt sätt kan påverka ett företag. Där har vi bland annat 

H&M:s tvivelaktiga och slavliknande produktionsförhållanden som ett exempel, även Telia Soneras  

mutskandal i Uzbekistan 2013 är ett exempel på detta. Att som företag inte agera korrekt kan få 
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konsekvenser, inte bara för utomstående utan även för anställda. Som bevis för detta kan man återkoppla till 

Albert och Whettens (1985) ursprungliga frågeställningar kring organisationsidentiteten, ”vem är jag” och 

”vilka är vi som organisation”. Att vara medlem i en organisation som exempelvis H&M, där anseendet 

potentiellt kan ha påverkats av en produktionsskandal, kan bidra till att organisationsidentiteten för individen 

minskar. Detta för att självbilden numera inte överensstämmer med vad företaget kan anses står för. Att inte 

tycka att sättet det företag man tillhör arbetar på är bra kan bidra till att identifikationen gentemot detsamma 

blir mindre. Frågorna som berör företagets tillvägagångssätt är följande: 

 

Affärsidé, dvs. den grundläggande tanken  

bakom företagets existens?    O O O O O        O 

 

Policy för produktion, dvs. vilka    

som tillverkar era produkter och hur?   O O O O O        O 

 

Miljötänk, dvs. hur ert företag     

arbetar ur ett miljövänligt synsätt?   O O O O O        O 

 

Genom dessa frågor ställs individens egen uppfattning om väsentliga värdegrundsaspekter mot företagets 

uppfattning och genomförande av desamma. Alla företag har en affärsidé, och genom att ta till sig den och 

hålla med om det som framgår så är jag övertygad om , baserat på Albert och Whettens (1985) ”vem är jag” 

och ”vilka är vi som organisation”, att identifikationen gentemot företaget blir högre ifall individ och företag 

är överens. I Johnson & Johnsons credo framgår även att de som företag ska agera både miljövänligt och 

rättvist gentemot tillverkarna av företagets produkter. Dessa är båda viktiga delar i olika företags 

värdegrunder.  

 

Slutligen behandlas frågor om hur externa aktörer ser på företaget. I Johnson & Jonsons credo är deras 

högsta prioritet att behandla kunderna på ett bra sätt. ”Kunden har alltid rätt” är ett klassiskt uttryck som 

med största sannolikhet ingår i flesta företags grundläggande värderingar. Utan kunder blir det ingen 

verksamhet och därför är det viktigt att behandla kunderna på ett bra sätt. Att då undersöka hur de anställda 

själva ser på kundernas uppfattning om företaget kan därför vara intressant. En annan utomstående aktör 

som har potential att påverka organisationsidentiteten är media och dess rapportering om företaget. Den 

mediala bilden har möjligheten att påverka både kunder och anställda, då rapportering och främst då 

grävande journalistik kan belysa händelser som företaget i fråga inte vill att allmänheten eller anställda ska ta 

del av. Telia Sonera skandalen är en sådan. Deras misstanke för mutbrott i Uzbekistan 2013 var onekligen en 

medial rapportering och storm som företaget hade mått bra av att slippa. Dessa påstådda händelser är heller 

ingenting som företaget i sig kommunicerat till sina anställda, vilket gör att de får ta del av 

nyhetsrapporteringen på samma sätt som allmänheten. Det frågan om medias syn på företaget går ut på är 

hur de anställda anser att mediabilden av företaget ser ut. 
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Mediabild, hur framstår företaget i 

media?       O O O O O O 

 

Allmänna uppfattning, vad anser kunder  

och andra utomstående om företaget?   O O O O O O  

 

3.6 Svarsalternativen 
Svarsalternativen ser olika ut på de olika frågorna, vilket är ett medvetet drag för att undvika 

slentrianmässiga svar. På de inledande frågorna rörande trivsel på företaget är svarsalternativen utformade på 

så vis att respondenten ska värdera sin egen uppfattning och känsla. Då frågorna berör trivsel så baseras 

svarsalternativet på hur respondenten själv känner, snarare än tycker. Frågorna i sig är utformade som 

vanliga standardfrågor. Svarsalternativen syns nedan. 

 

Väldigt dåligt  Dåligt  Tillräckligt    Bra      Väldigt bra   Vet ej/ingen   

           åsikt 

           [ ]      [ ]         [ ]      [ ]  [ ]   [ ] 

 

Efter dessa frågor kom frågorna rörande engagemang och delaktighet. Dessa frågor var utformade som 

påståenden, där respondenten fick svara på huruvida denne höll med eller ej. Dessa svarsalternativ skiljer sig 

en aning från de tidigare, då de mer fokuserar på en åsikt snarare än en känsla. Svarsalternativen syns nedan. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt  Vet ej/ingen  

                    åsikt 

    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  

 

De svarsalternativ som skiljde sig mest från de övriga var de tillhörande frågorna om företagets 

värdegrunder. Här fick respondenten själv betygsätta hur de uppfattade att företaget agerade utifrån åtta 

olika frågor. Betygsättningen graderas mellan ett och fem, där ett är det lägsta resultatet och fem är det 

högsta. Genom att betygsätta dessa så var ambitionen med frågorna att skapa ett index, där samtliga 

värdegrundsfrågors resultat adderas ihop till en totalsumma. På så vis kan man sedan jämföra de olika 

grupperna och deras syn på hur deras respektive företags värdegrunder uppfattas på ett enkelt statistiskt sätt. 

Då det är åtta frågor inom genren så är maxpoängen 40, medan det lägsta är 8 (om man räknar bort 

potentiella interna bortfall eller vet ej-svar). 

 

  1    2    3    4    5    Vet ej/ 

     ingen åsikt 

O O O O O         O 



 

32 

3.6.1 Vet ej-svaret 

Att ha med ett vet ej-alternativ är något det tvistats kring. Johansson (2010:107) tar upp att ett sådan 

svarsalternativ ofta kan leda till slentrianmässiga svar på frågor där man inte vill eller orkar ta ställning till 

frågan. Samtidigt måste det tas i beaktning att respondenterna faktiskt kanske inte har en åsikt eller inte vet 

vad de ska svara på en fråga, vilket kan leda till interna bortfall istället. I den här undersökningen så kommer 

vet ej-svaret att finnas, för att respondenterna ska kunna ha alternativet att uppriktigt svara att de inte vet 

svaret på en fråga. Vad som gjorts är dock att vet ej-alternativet återfinns längst till höger sett till de övriga 

svarsalternativen. Att sätta vet ej-alternativet i mitten mellan ett negativt och positivt ställningstagande kan 

potentiellt öka frekvensen av ett slentrianmässigt vet ej-användandet. 

3.7 Genomförandet 
Då undersökningen tog sin form i fysiska enkäter istället för webbaserade så behövde de distribueras på 

något sätt till respondenterna. En metod hade kunnat för detta hade kunnat vara att skicka ut dem via post, 

men jag som ansvarig ansåg att ett personligt utlämnande var att föredra. De flesta enkäterna som samlades 

in var enkäter som en butikschef  eller annan ansvarig på plats delat ut till de anställda. Dessa samlades in vid 

avtalad tid av mig personligen. De övriga bestod av anställda som jag själv frågat om de ville medverka och 

som på plats fyllde i enkäterna. Med tanke på att det var julrusch och svårt att samla in enkäter under 

perioder så återvände jag till butikerna för ytterligare insamling vid ett flertal tillfällen. Detsamma gällde även 

de enkäter som inte samlats in när jag vid avtalad tid kom för att samla in dem. Vid dessa tillfällen frågade 

jag den ansvarige om det var okej att lämna kvar de obesvarade enkäterna för att hämta in dem vid ett senare 

tillfälle, då de förhoppningsvis blivit besvarade. Detta var okej vid samtliga tillfällen. Totalt sett svarade 186 

respondenter på enkäten, varav dessa var jämt fördelade mellan de båda grupperna med 93 vardera. 

 

3.8 Undersökningens hållbarhet 

Att en undersökning har hög validitet och reliabilitet är viktigt för att kunna dra slutsatser av resultatet. 

Enkätfrågornas validitet håller jag högt, då de samtliga har sin utgångspunkt i vetenskapliga teorier och 

tidigare forskning. Hade frågorna som ställts inte haft en vetenskaplig grund att stå på utan bara varit ställda 

på måfå så hade frågornas validitet varit låg (Johansson, 2010:14). Men genom att de är baserade på tidigare 

forskning ges undersökningen det empiriska stöd den behöver för att klassas som tillförlitlig. Även 

reliabiliteten hos de respondenter som tillfrågats är viktig. Då det skiljer i arbetssituationer mellan de olika 

respondenterna så är den inte optimal, men samtliga respondenter har frågats samma frågor, under samma 

tidpunkt i samma städer vilket gör att det finns en pålitlig reliabilitet hos urvalet. Hade frågorna däremot 

frågats vid olika perioder, med en längre tids uppehåll, så hade reliabiliteten för undersökningen sjunkit 

(Johansson, 2010:15). Även en sådan aspekt som att det är ett slumpmässigt urval kan påverka reliabiliteten. 

I det här fallet ser jag det snarare som att undersökningen får en sanningsenlig bild av respondenterna 

snarare än en tillgjord sådan, då de som besvarar enkäten faktiskt är på plats i respektive butik. Ett 

reliabilitetsproblem som dock uppstått är det om huruvida de olika företagens olikheter påverkar 
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undersökningens reliabilitet. Bland annat detta kommer att diskuteras i kommande kapitel om de 

metodologiska problem som undersökningen stött på. Genom att analysera resultatet utifrån andra faktorer 

som kan påverka organisationsidentiteten så säkerställs undersökningens reliabilitet, då det tydligt kan 

urskönjas hur pass stor roll klädseln har i relation till exempelvis kön eller ålder. 

3.9 Metodologiska problem 
I en perfekt värld så skulle de fyra företagen i de båda grupperna varit identiska. Lika stora, lika många 

anställda, samma arbetsförhållanden och samma målgrupp. Detta hade ökat undersökningens validitet och 

gjort att man kunnat dra slutsatsen att det enbart är arbetsklädseln som är skillnaden mellan de olika 

företagen. Tyvärr är detta i princip en omöjlighet att uppnå för den här undersökningen så jag har försökt att 

hitta företag som mer eller mindre sysslar med liknande verksamheter. Detta är ett reliabilitetsproblem som 

undersökningen får acceptera men ändå försöka att arbeta utifrån. I gruppen utan enhetlig arbetsklädsel så 

är företagen någorlunda lika ur det avseendet att tre av dem verkar inom samma område, närmare bestämt 

försäljning av kläder. Akademibokhandeln gör det inte, men liknar de andra någorlunda ur aspekten att de 

sysslar med försäljning. I gruppen med enhetlig arbetsklädsel är skillnaderna ganska stora sett till de olika 

sortiment som säljs. Även storleken på företagen skiljer, till skillnad från gruppen utan där storlekarna var 

ganska lika. Problemet för undersökningens del har varit att det inte på samma sätt som inom gruppen utan 

funnits likvärdiga företag för gruppen med enhetlig arbetsklädsel.  

 

Att tre av fyra företag i gruppen utan enhetlig arbetsklädsel består av klädkedjor kan även det anses vara 

problematiskt. Risken finns att deras svar kan bli allt för lika varandra, samtidigt som övriga företag som inte 

har samma slående likheter skiljer sig. Risken finns att grupperna istället blir klädkedjor mot individer med enhetlig 

klädsel, vilket givetvis påverkar undersökningens reliabilitet.  

 

Sett till undersökningens reliabilitet så är ett annat potentiellt problem att det på en population på flera tusen 

personer endast representeras av 186 besvarade enkäter. Det kan ses som ett svaghetstecken i 

undersökningens urval, men måste ändå ses som en nödvändighet då undersökningens projekttid enbart 

varade i tio veckor. Med längre tid på mig för att dela ut enkäter så hade urvalet blivit betydligt större och 

insamlandet av enkäter hade pågått längre. 

 

Ett annat problem som uppstått under arbetets gång har varit att undersökningen skett i december månad. 

Detta är den i särklass mest lönsamma och stressiga perioden för de flesta företag inom handel, något jag 

blivit varse om. Resultatet dröjde väldigt länge att få in, och är en av anledningarna till de relativt få 

besvarade enkäterna som fick utgöra det empiriska underlaget i undersökningen. Insamlandet, som jag 

beräknat skulle ta två, max tre veckor, tog istället drygt fem veckor att få in. Något att tänka på inför 

framtida undersökningar är att man kanske kan kombinera fysiska enkäter med webb-baserade för att 

verkligen försäkra sig om att få in så många enkäter som möjligt. 
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Ett annat problem som uppstod, som upptäcktes när enkäterna samlats in, var att det inte framgått tydligt 

att det funnits en baksida på enkäten. En liten notis längst ned på sidan om att frågorna fortsätter på nästa 

sida hade förhoppningsvis fått samtliga respondenter att besvara baksidans frågor. Vad som skedde var nu 

istället att tre enkäters baksidor inte blev besvarade, vilket får ses som ett misslyckande från min sida. Att 

enkäterna dessutom besvarats på de anställdas arbetsplatser kan även det vara problematiskt, framförallt när 

det varit butikscheferna som samlat in materialet. Att vädra negativa åsikter och riskera att ens chef  ser detta 

kan ha varit en jobbig sits att hamna i för respondenterna. För att försöka att bevara anonymiteten så har 

varje butikschef  fått ett kuvert vid utdelning av enkäterna avsett för förvaring. Denna problematik gäller 

dock inte de respondenter jag personligen lämnat ut till och samlat in enkäter av. 
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4 Resultat och resultatanalys 
I den här delen kommer undersökningens resultat och resultatanalys att behandlas. Resultatet kommer att presenteras i 

tabellform, med en tillhörande kortfattad analys om resultatet.  

4.1 Undersökningens resultat och analys 
Totalt sett besvarades 186 enkäter. Praktiskt nog så var dessa väl uppdelade mellan de båda grupperna, vilket 

gav 93 besvarade enkäter per grupp. I den här resultat- och analysdelen kommer enkätfrågornas svar att 

presenteras i tabellform för att tydligt illustrera hur respondenterna besvarat frågorna. Utöver graferna så 

tillkommer även en personlig analys av resultatet utifrån de teoretiska ramverken. Till figurerna kommer en 

liten beskrivning och sammanfattning av frågan, för att tydligt visa vad för fråga de är svar till.  

 

För att förenkla presentationsprocessen så kommer frågorna att vara uppdelade i de olika block de redan i 

enkäten tillhörde, på samma sätt som beskrivs i föregående kapitel. Frågor om trivsel, engagemang och 

delaktighet samt åsikter om företagens värdegrunder kommer att presenteras var för sig. Ytterligare 

information om de olika uppdelningarna återfinns i metoddelen. 

 

 
Figur 4.1.1. Frågor rörande respondenternas trivsel på sina respektive arbetsplatser. 

 

Inledningsvis så ställdes frågor rörande respondenternas trivsel på företaget. Enkätens första fråga var hur 

respondenterna trivdes på sin arbetsplats. På denna fråga svarade samtliga respondenter. Tre procent av 

respondenterna i gruppen med och åtta i gruppen utan enhetlig arbetsklädsel svarade att de trivdes 

”tillräckligt”. 43 procent av gruppen med och 53 procent av gruppen utan svarade att de trivs ”bra”, medan 

54 procent av gruppen med och 39 procent av gruppen utan svarade att de trivdes ”väldigt bra”. Nästa fråga 

rörande trivseln på företaget var den rörande respondenternas trivsel med sina arbetsuppgifter. Totalt 

svarade fem procent av respondenterna i gruppen med och 19 procent i gruppen utan att de trivdes 

”tillräckligt” med sina uppgifter. 55 procent av respondenterna i båda grupperna svarade att de trivdes ”bra” 

med arbetsuppgifterna, medan 40 procent i gruppen med och 26 procent i gruppen utan svarade att de 
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trivdes ”väldigt bra”. På denna fråga svarade samtliga respondenter utom en, som klassas som ett internt 

bortfall. Båda trivselfrågorna återges i figur 4.1.1. 

 
Albert och Whetten (1985) menade att trivseln var viktig för organisationsidentiteten, då de ansåg att trivseln 

bidrog till ett ökat engagemang gentemot företaget. Noterbart är att ingen av respondenterna svarade 

negativt på frågan, vilket betyder att samtliga svarande trivdes på sina respektive arbetsplatser. En faktor till 

detta kan vara att företagets organisationskultur väl matchar individens. Schein (1990) menar att kulturen 

inom en organisation är den process som får dess medlemmar att förstå och kunna smälta in i 

organisationens dagliga verksamhet. Där är framförallt kollegor och organisationsmedlemmar viktiga aktörer 

för individens delaktighet. Vad man kan läsa av svaret så trivs respondenterna på sina respektive 

arbetsplatser. Intressant är att en faktor till varför de trivdes kan bero på sina respektive arbetsuppgifter. 

Svaren på arbetsuppgifterna och trivseln där var överhängande positiva, vilket kan anses vara en bidragande 

faktor till den totala trivseln. 

 

 
Figur 4.1.2. Frågor rörande respondenternas engagemang gentemot sina respektive företag. 

 

Efter frågorna om trivsel så följde frågor rörande respondenternas engagemang och delaktighet. 

Inledningsvis i denna del kom frågan huruvida respondenterna kände sig engagerade i sitt arbete. På denna 

fråga svarade samtliga utom en av respondenterna, då ett svar uteblev, vilket gör att en respondent klassas 

som ett internt bortfall. Av de 185 respondenter som besvarade frågan så svarade så tre procent i gruppen 

med och 16 procent i gruppen utan enhetlig arbetsklädsel att de ”delvis instämde” på huruvida de kände sig 

engagerade i sitt arbete. 46 procent av gruppen med och 57 procent av respondenterna i gruppen utan 

svarade att de ”instämde”, medan 48 procent av gruppen med och 27 procent av respondenterna ur 

gruppen utan svarade att de ”instämde helt” på påståendet. Två procent av respondenterna svarade att de 

inte hade någon åsikt rörande frågan. Fråga två rörande engagemang berörde respondenternas engagemang 

gentemot företaget och huruvida de kände engagemang gentemot det. Samtliga 186 respondenter besvarade 

frågan, och tre procent ur gruppen med och 18 procent ur gruppen utan ansåg att de ”instämde delvis” på 
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påståendet. 60 procent av procent ur gruppen med och 54 procent ur gruppen utan ansåg att de ”instämde”, 

medan 33 procent ur gruppen med och 28 procent ur gruppen utan menade att de ”instämde helt” på 

påståendet. Två procent av respondenterna svarade att de inte hade någon åsikt om frågan. Båda frågorna 

om engagemang återges i figur 4.1.2. 

 

Enligt Albert och Whetten (1985) så är engagemang en viktig del i organisationsidentiteten. Generellt sett så 

var svaren på engagemangsfrågorna positiva. Det var ingen som inte alls instämde med påståendet att de 

kände engagemang. Noterbart är dock att engagemangsfrågorna renderade sämre helhetsbetyg än de tidigare 

om trivseln. En anledning till detta kan vara att respondenternas privata identitet skiljer sig från företagets 

eller medarbetarnas. I Social Identity Theory-skolan (Ashforth & Mael, 1989) så anser man att individen 

kategoriserar sin omgivning och förväntas dras till medarbetare med liknande attribut och åsikter. Återfinns 

inte sådana på arbetsplatsen så hävdade Ashforth och Mael (1989) att både trivsel och framförallt 

engagemang gentemot företaget drabbades på ett negativt sätt. I det här fallet verkar det som att det finns 

faktorer som påverkar respondenternas engagemang positivt. Vad det är som påverkar är svårt att sia om, 

men sociala likheter med kollegor och organisationen kan vara sådana. 

 

 

Figur 4.1.3. Frågor rörande respondenternas delaktighet i sina respektive företag. 
 

Nästa fråga berörde respondenternas delaktighet i företagets verksamhet. Även denna fråga besvarades av 

samtliga 186 respondenter. En procentenhet ur gruppen utan enhetlig arbetsklädsel ”instämde inte alls” på 

påståendet om sin delaktighet i företagets verksamhet. Sex procent av respondenterna i gruppen med och 24 

från gruppen utan svarade att de ”instämde delvis”, medan 56 procent från gruppen med och 49 procent 

från gruppen utan svarade att de ”instämde”. 34 procent ur gruppen med och 26 procent ur gruppen utan 

”instämde helt”, medan två procent inte hade någon åsikt på frågan. På frågan om respondenterna kände sig 

som en viktig del av företagets verksamhet svarade samtliga utom fyra respondenter, som därför klassas som 

interna bortfall. Två procent av respondenterna i gruppen utan enhetlig arbetsklädsel var väldigt negativt 

inställda till påståendet och ”instämde inte alls”. Tolv procent av respondenterna i gruppen med och 34 
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procent i gruppen utan svarade att de ”instämde delvis”, medan 64 procent i gruppen med och 41 procent i 

gruppen utan ansåg att de ”instämde” med påståendet. 23 procent i gruppen med och 21 procent av 

respondenterna i gruppen utan ”instämde helt” med påståendet och en procent hade ingen åsikt. Båda 

frågorna om delaktighet återges i figur 4.1.3. 

 
Att en individ känner sig delaktig i en organisation är väldigt viktigt för dess organisationsidentitet. Enligt 

Ashforth och Maels (1989) sociala identitetsteori så klassificerar människan sig själv utifrån vissa kategorier. 

Ifall dessa kategorier, eller snarare åsikter och värdegrunder, stämmer in på individen så kommer den att 

känna sig mer delaktig och tillhörande gentemot organisationen. Likheterna drar gentemot organisationen 

och dess medlemmar kan öka individens känsla av delaktighet gentemot organisationen. Svaren på frågorna 

rörande delaktighet var överhängande positiva. Över lag var det en klar majoritet som kände sig delaktiga i 

och viktiga för företaget. Det kan bero på att de samtliga känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten, då 

de arbetar i butikerna och aktivt agerar gentemot kunder och bidrar till företagens försäljning.  

 

 

Figur 4.1.4. Frågor rörande det sociala identitetsbegreppet hos respondenterna. 

 

Frågorna rörande det sociala identitetsbegreppet om uppskattning och medarbetares roller för 

organisationsidentiteten besvarades även de. På frågan huruvida respondenterna kände sig uppskattade på 

sin arbetsplats så svarade samtliga utom tre, som klassas som interna bortfall. En procentenhet i gruppen 

utan enhetlig arbetsklädsel ”instämde inte alls” på påståendet rörande ifall de kände sig uppskattade på sin 

arbetsplats, medan åtta procent ur gruppen med och tolv procent av respondenterna i gruppen utan 

”instämde delvis”. 42 procent ur gruppen med och 59 procent ur gruppen utan ”instämde” på påståendet 

medan 50 procent av gruppen med och 28 procent av respondenterna i gruppen utan ”instämde helt”. På 

frågan om vilken aktör som var viktigast för respondentens delaktighet i företaget svarade samtliga utom 

åtta respondenter, som därför klassas som interna bortfall. Sju procent ur gruppen med och elva procent av 

respondenterna ur gruppen utan menade att ledningen var den viktigaste aktören. Kollegornas roll var desto 

större då denna fick 48 procent av svaren i gruppen med och 41 procent i gruppen utan enhetlig 
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arbetsklädsel. Att båda dessa var lika inflytelserika för delaktigheten tyckte 45 procent av respondenterna 

med och 48 procent av respondenterna i gruppen utan. Båda frågorna som rör det sociala 

identitetsbegreppet återges i figur 4.1.4. 

 

Enligt Social Identity Theory (Ashforth & Mael, 1989) så klassificerar sig individen sig själv utifrån vissa 

kategorier. Att se sig själv som anställd kan av svaren att döma bidra till att en större del av de som svarade 

på frågan anser att kollegorna är viktigast när det kommer till enskilda aktörers betydelse på arbetsplatsen. 

Identifierar sig individen utifrån sin egen roll inom företaget är det naturligt att lojaliteten kan ligga hos 

kollegorna, det vill säga individens jämlikar, snarare än hos ledning eller överordnade då dessa inte 

klassificeras på samma sätt som individen själv. Enligt Ashforth och Maels (1989) Social Identity Theory så 

strukturerar individen sin omgivning genom att kategorisera sig själv och andra. Där kan en förklaring till 

varför det är en markant skillnad när det kommer till vilken aktör som är viktigast för trivseln. Det kan helt 

enkelt bli ett ”vi mot dem-tänk”, där det mer eller mindre blir en klasskamp mellan ”oss” anställda och 

”dem” i ledningen som bidrar till att lojaliteten ligger hos sina jämlikar och kollegor snarare än hos 

ledningen. 

4.1.1 Värdegrundsfrågorna 

Frågorna rörande företagens värdegrunder räknades ihop på ett annorlunda sätt. Istället för att gradera 

svaren utifrån åsikter så kommer de att graderas utifrån en poängskala för att skapa ett index, som kan bidra 

till att se resultatet på ett rent statistiskt sätt. De olika svarsvariablerna skiljde sig åt på så vis att 

respondenterna skulle betygsätta företaget utifrån en skala mellan 1-5. Alla frågornas olika poäng kommer 

därför att adderas ihop till en summa som sedan divideras med totala mängden frågor, vilket gör att 

respondenterna får ett snittbetyg per fråga. Samtliga respondenters totala snittpoäng adderas sedan ihop 

med varandra för att sedan divideras med den totala mängden respondenter. Detta kommer att göras med 

både grupperna med och utan klädsel för att där även kunna se skillnader mellan grupperna. Kortfattat så är 

poängen att se hur det totala betyget för respondenterna som helhet, men även inom grupperna, ser ut. 

Detta kan bidra till en tydlig bild av hur de olika grupperna står sig mot varandra. Analys av 

värdegrundsfrågorna återfinns i slutet av kapitlet, de kommer här att presenteras var för sig för en tydligare 

bild av varje frågas resultat. 
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Figur 4.1.5. Respondenternas svar på frågan rörande företagets affärsidé. 

 

På den första frågan, som berörde företagets affärsidé, så svarade 181 respondenter. Fem svar uteblev och 

klassas därför som interna bortfall. Den totala poängsamlingen hos samtliga respondenter blev 752. 

Totalpoängen (752) dividerat med antalet svarande respondenter (181) blir ett snittbetyg på totalt 4.15. 

Mellan de olika grupperna skiljde betygsättningen något. I gruppen med enhetlig arbetsklädsel var 

totalpoängen 403 fördelat på 92 respondenter, vilket gav gruppen ett snittbetyg på 4.38. I gruppen utan 

enhetlig arbetsklädsel var totalpoängen 349 fördelat på 89 respondenter, vilket gav dem snittbetyget 3.92. 

Tabell återges i figur 4.1.5. 
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Figur 4.1.6. Respondenternas svar på frågan rörande policy för nyanställda. 

 

På frågan rörande företagets policy för nyanställda svarade samtliga utom fem respondenter, som därför 

klassas som internt bortfall. Fyra respondenter svarade att de inte hade någon åsikt på frågan, vilket gjorde 

att 177 respondenter totalt besvarade frågan. Den totala poängen för de respondenter som besvarat frågan 

var 686, vilket dividerat med de 177 respondenterna blir en snittpoäng på 3.87. För gruppen med enhetlig 

arbetsklädsel betygsatte 89 respondenter ett totalbelopp på 349, vilket ger ett snittbetyg på 3.92. Gruppen 

utan enhetlig arbetsklädsel hade ett totalbelopp på 337 fördelat på 88 respondenter, vilket ger ett snittbetyg 

på 3.83. Tabell återges i figur 4.1.6. 

 



 

42 

 
Figur 4.1.7. Respondenternas svar på frågan rörande policy för anställda. 

 

På frågan rörande företagens policys för anställda svarade 182 respondenter, vilket gör att fyra klassas som 

interna bortfall. Den totala poängsumman för dessa 182 svar låg på 713, vilket gör att snittpoängen 

hamnade på 3.91. jämförelsevis så hamnade gruppen med enhetlig arbetsklädsel och deras 92 svarande 

respondenter på en totalsumma av 367, vilket innebär ett snitt på 3.98 poäng. I gruppen utan enhetlig 

arbetsklädsel svarade 90 på frågan med en totalsumma på 346 poäng, vilket gav ett snittbetyg på 3.84. Tabell 

återges i figur 4.1.7. 
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Figur 4.1.8. Respondenternas svar på frågan rörande policy för produktion. 

 

Att ett företags produktionsvillkor är viktiga för de anställda försöker kommande fråga att fastställa. Av de 

totalt 178 respondenter som besvarade frågan på hur de betygsätter sitt företags policy för produktion så 

blev det en totalsumma av 655 poäng, vilket gav ett snitt på 3.68 totalt. Åtta respondenters svar uteblev, 

varav fem klassas som interna bortfall och tre saknade åsikt i frågan. För gruppen med enhetlig arbetsklädsel 

så innebar deras 337 poäng fördelade på 89 respondenter ett snitt på 3.78, medan gruppen utan enhetlig 

arbetsklädsel och deras 318 poäng fördelade på 89 respondenter gav snittet 3.57. Tabell återges i figur 4.1.8. 
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Figur 4.1.9. Respondenternas svar på frågan rörande sina respektive företags miljötänk. 

 

På frågan om företagets miljötänk så besvarade 181 respondenter frågan, vilket gör att fem klassas som 

interna bortfall. Hos de 181 respondenterna som besvarade frågan blev svaret ett totalbelopp på 698 poäng, 

vilket gav ett snittbetyg på 3.86. I gruppen med enhetlig arbetsklädsel innebar 91 respondenter och deras 

svar ett totalbelopp på 364, vilket gav snittbetyget 4.00. I gruppen utan enhetlig arbetsklädsel gav 90 

respondenter svar ett totalbelopp på 334, vilket innebar ett snittbetyg på 3.71. Tabell återges i figur 4.1.9. 
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Figur 4.1.10. Respondenternas svar på frågan rörande jämställdhet på ledande positioner. 

 

Jämställdhetsfrågor är ofta ett ämne för diskussion och åsikter. På frågan rörande företagens jämställdhet på 

ledande positioner så valde 176 respondenter att ge ett totalbetyg på 646, vilket gav ett snittbetyg på 3.67. 

Detta innebar ett internt bortfall på fem respondenter, varav ytterligare fem inte hade någon åsikt. I 

grupperna gav gruppen med enhetlig arbetsklädsel och deras 89 svarande respondenter ett totalbelopp på 

349, vilket innebär ett snittbetyg på 3.92. I gruppen utan enhetlig arbetsklädsel var siffran lägre, där 87 

svarandes totalbelopp på 297 gav ett snitt på 3.41. Tabell återges i figur 4.1.10. 
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Figur 4.1.11. Respondenternas svar på frågan rörande sina respektive företags mediabild. 

 

På frågan om hur respondenterna ansåg att företagets mediabild såg ut svarade totalt 179 respondenter, med 

ett totalbelopp på 687. Detta gav ett snitt på 3.84, samt innebar att fyra respondenter klassades som interna 

bortfall och tre stod utan åsikt i frågan. I gruppen med enhetlig arbetsklädsel gav 90 respondenter ett 

totalbelopp på 360, vilket innebär ett snitt på 4.00. Gruppen utan enhetlig arbetsklädsel hade ett lägre snitt, 

då deras 89 respondenters totalbelopp på 327 innebar ett snitt på 3.67. Tabell återges i figur 4.1.11. 
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Figur 4.1.12. Respondenternas svar på frågan rörande företagets allmänna uppfattning hos utomstående. 

 

Den sista frågan för att fastställa respondenternas syn på sina respektive företags värde-grunder behandlade 

hur respondenterna ansåg att kunder och utomstående såg på företaget. Fyra respondenters svar uteblev, 

vilket betydde att 182 respondenter besvarade frågan. Totalt gav dessa ett betyg på 763, vilket innebar ett 

snittbetyg på 4.19. För grupp ett innebar denna fråga ett rekord då deras totalbelopp på 396 fördelat på 92 

respondenter gav snittbetyget 4.30. Gruppen utan enhetlig arbetsklädsel och deras 90 respondenter gav ett 

totalbelopp på 367, vilket innebar ett snittbetyg på 4.08. Tabell återges i figur 4.1.12. 

4.1.2 Summering av värdegrundsfrågorna 

Sett till de båda grupperna så fanns en skillnad. Gruppen med enhetlig arbetsklädsel hade totalt 2925 

insamlade poäng, fördelat på 724 svar totalt. Detta gav ett totalsnitt på 4.04 poäng per fråga, vilket alltså är 

något högre än det totala snittet. Gruppen utan enhetlig arbetsklädsel samlade totalt ihop en 

totalpoängssumma på 2675 fördelat på 712 svar totalt, vilket innebar ett snittbetyg per fråga på 3.75, vilket är 

lägre än genomsnittet totalt sett. Dessa siffror kommer i kommande del att analyseras utifrån de teorier och 

den tidigare forskning som tidigare tagits upp i undersökningen för att försöka ge klarhet i varför det 

återfanns skillnader mellan grupperna. 

4.1.3 Analys av värdegrundsfrågorna 

Ett företags värdegrunder har väldigt stor påverkan på dess verksamhet. Albert och Whetten (1985) menar 

att en av de viktigaste dimensionerna i begreppet organisationsidentitet är just organisationens centrala 

värderingar och funktioner och hur de uppfattas och appliceras av dess medlemmar. ”Vilka är vi som 

organisation” definieras av hur organisationens värdegrunder och centrala värderingar ser ut (Albert & 
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Whetten, 1985). Även Alvesson och Björkman (1992:34) menar att ju mer distinkta och tydliga en 

organisations värderingar är desto mer applicerbara blir de för den enskilde individen. Just därför lades en 

stor del av undersökningen på att fastställa respondenternas uppfattning om sina respektive företags 

värdegrunder. Totalt sett så var uppfattningen kring företagens värdegrunder positiva.  

 

De delar av företagens olika värdegrunder som fick mest poäng var företagets affärsidé (4.15) och hur den 

allmänna uppfattningen om företaget hos externa aktörer såsom bland annat kunder (4.19). Dessa två frågor 

går mer eller mindre hand i hand, då företagets affärsidé ofta agerar verktyg för att kommunicera ut 

företagets värdegrunder (van Riel & Balmer, 1997) till omvärlden för att på så vis förmedla sin önskade 

företagsidentitet med externa aktörer. Ju tydligare företagsidentiteten, i det här fallet affärsidén, är från 

företagets och dess ledning, desto mer benägen blir de anställda att ta efter (Balmer & Wilson, 1998). Detta 

blir till något av en positiv spiral, då ett ju mer de anställda tar till och lever upp till företagets önskade 

identitet, desto bättre blir även företagets anseende hos externa aktörer och intressenter. 

 

De värdegrundsfrågor som fick sämst betyg var frågorna om företagets policy för produktion (3.68) och 

företagets jämställdhet på ledande positioner (3.67). Vad som kan ligga bakom att just de här frågorna fått 

sämst betyg kan ha och göra med att de anställda dels kanske inte står bakom sina företags 

ställningstaganden i dessa frågor, men även att det finns någon form av ovisshet kring svaren. Att det kan 

finnas en ovisshet baserar jag dels på det faktum att bortfallsfrekvensen var högre än genomsnittet på de 

övriga frågorna (åtta respektive tio interna bortfall) men även på att detta är frågor som kan uppfattas som 

inte har med respondenternas närhet att göra. Produktionen av företagets produkter kan ske i exempelvis en 

annan världsdel och under förhållanden som respondenterna själva inte är direkt insatta i. Även begreppet 

”ledande positioner” skulle kunna uppfattas olika, vilket får anses vara kritik mot frågan. Då det inte finns 

någon exakt definition av begreppet ledande position så kan respondenterna potentiellt ha tolkat det som 

styrelsemedlemmar eller anställda på VD-poster, något de anställda ”på golvet” kanske är omedvetna om 

eller rent av har en schablonbild av. 

 

Mellan de två grupperna återfanns en stor skillnad sett till undersökningens frågor. På samtliga frågor 

rörande organisationsidentiteten fanns det skillnader som talade till gruppen med enhetlig arbetsklädsels 

favör. Redan i Pratt och Rafaelis (1997) undersökning påvisades det en skillnad i attityder som talade för att 

enhetlig arbetsklädsel var en viktig faktor i individens identitet gentemot sin organisation, och det resultatet 

fortsatte även här. På exempelvis frågorna rörande företagens värdegrunder var skillnaden påtaglig, där 

snittbetyget på gruppen med enhetlig arbetsklädsel låg på 4.04, vilket kan jämföras med gruppen utan 

enhetlig arbetsklädsel och deras 3.75. En totalskillnad på 0.29 i snittbetyg mellan de två grupperna talar sitt 

tydliga språk, respondenterna i gruppen med enhetlig arbetsklädsel betygsatte sitt företags värdegrunder 

högre än respondenterna i gruppen utan enhetlig arbetsklädsel med nästan en tredjedels poängenhet.  
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En annan aspekt som kan diskuteras kring varför svaren för gruppen med enhetlig arbetsklädsel var högre är 

igenkänningen med sina kollegor och medmänniskor inom företaget. Med Rafaeli och Pratts (1993) 

kompletta homogenitet i arbetsklädseln så finns likheter med sina kollegor, inte bara på ett socialt plan utan 

även utseendemässigt. I den sociala identitetsteorin (Ashforth & Mael, 1989) framgår det tydligt att man som 

individ kategoriserar sig själv utifrån sin omgivning. Om samtliga kollegor på en arbetsplats iklär sig samma 

klädsel så är det inte en omöjlighet att påstå att tankar som ”jag klär mig i enhetlig arbetsklädsel” gör att man 

som individ känner en större tillhörighet till andra individer i samma situation. Känner man en tillhörighet 

till sina kollegor så kan detta bidra till att man blir mer mottaglig för organisationens kultur då den blir det 

samspel och de normer som återfinns mellan de olika anställda. Genom att ta till sig organisationskulturen 

så kommer man omedvetet att kommunicera ut organisationens värderingar till omvärlden och bli ansiktet 

utåt för vad organisationen i fråga vill stå för (Balmer & Soenen, 1999). 

4.2 Demografiska faktorers påverkan på organisationsidentiteten 
För att undersökningens reliabilitet ska vara godtagbar så krävs det att organisationsidentiteten hos de med 

och utan enhetlig arbetsklädsel jämförs med andra faktorer som i sin tur kan påverka respondenternas 

organisationsidentitet. Genom att jämföra olika faktorers påverkan på organisationsidentiteten så kan man se 

i vilken utsträckning en skillnad kan vara relevant. Om det skulle visa sig att det exempelvis inte skiljer sig 

nämnvärt när det rör övriga faktorer men skulle vara en klar skillnad när det kommer till den enhetliga 

arbetsklädseln så kan resultatet anses vara mer trovärdigt. I enkätformuläret som respondenterna besvarade 

så uppgav de, utöver att besvara frågorna rörande sin organisationsidentitet, ett antal demografiska faktorer 

såsom ålder, kön och inkomst. Det är dessa demografiska skillnader som kommer att utgöra de andra 

faktorerna. 

 

För att kunna tydliggöra hur enhetlig arbetsklädsel står sig gentemot andra faktorer så kommer det i 

nästkommande kapitel att demonstreras olika faktorer var för sig. Att få med samtliga frågor från enkäten 

vid varje demografisk faktor blir ett alldeles för omfattande projekt, så därför kommer endast tre av de olika 

faktorerna presenteras med vissa slumpmässigt frågor, alltså inte alla. 

4.2.1 Kön och organisationsidentiteten 

Fördelningen av män och kvinnor som besvarat enkäten var väldigt ojämn. 26 procent av respondenterna 

var män, vilket givetvis gör att den kvinnliga delens 74 procent blir en klar majoritet (för illustration, se figur 

4.2.1). En bidragande faktor till att fördelningen varit till en kvinnlig favör kan ha och göra med att 

handelsbranschen generellt sett är en kvinnodominerad bransch. 
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Figur 4.2.1. Fördelning av respondenternas könstillhörighet. 

 

För att undvika att få med alldeles för många stora grafer som tar upp onödigt utrymme så kommer dessa 

olika grafer att komprimeras ihop till en graf  där samtliga värdegrundsfrågor presenteras. Dessa återges i 

figur 4.2.2. Framförallt så kommer denna del att presenteras utifrån de olika respondenterna och gruppernas 

poängsnitt för att extra tydligt påvisa hur män och kvinnors åsikter rörande sina respektive företags 

värdegrunder ser ut. 

 

 

 
Figur 4.2.2. Samtliga värdegrundsgrafer utifrån respondenternas kön. 
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När värdegrundsfrågorna jämfördes mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel så fanns 

skillnader som talade till gruppen med enhetlig arbetsklädsels favör vid varje fråga. När jämförelsen gjordes 

mellan respondenter bestående av grupperna män och kvinnor så var det betydligt jämnare sett till 

individuella frågor. Fyra av frågorna, bestående av företagets policy för anställda, policy nyanställda, policy 

för produktion samt miljötänk talade till den kvinnliga gruppens favör. På dessa frågor hade den kvinnliga 

gruppen ett totalsnitt på 3.87 av 5. Gruppen bestående av manliga respondenter hade på dessa frågor ett 

totalsnitt på 3.72 på dessa frågor. På resterande värdegrundsfrågor, de om företagets jämställdhet på ledande 

positioner, affärsidé, mediabild och allmänna uppfattning så var svaren till den manliga gruppens favör. På 

dessa frågor hade männen ett totalsnitt på 4.17 av 5, medan kvinnorna hade ett totalsnitt på 3.8. Extra 

intressant men ändå irrelevant sett till undersökningens syfte är att männen ansåg att jämställdheten var 

bättre på ledande positioner än vad kvinnorna tyckte. 

 

Totalt sett så hade den kvinnliga gruppen på samtliga frågor ett totalsnitt på 3.84 medan männen hade ett 

något högre snitt på 3.95. Om man jämför grupperna med män och kvinnor med grupperna med och utan 

enhetlig arbetsklädsel så ser man att skillnaderna mellan dessa är större hos grupperna med enhetlig 

arbetsklädsel än grupperna med de båda könen. Skillnaderna mellan grupperna med enhetlig arbetsklädsel 

var 0.29 poängenheter till gruppen med enhetlig arbetsklädsels favör, jämfört med 0.11 till den manliga 

gruppens favör. Rent procentuellt så är skillnaderna mellan grupperna ännu tydligare. Hos grupperna män 

och kvinnor så skiljde sig svaren med två procent, medan sex procent skiljde mellan grupperna med och 

utan enhetlig arbetsklädsel. 

4.2.2 Ålder och organisationsidentiteten 

Att ålder är en faktor som kan påverka en individs organisationsidentitet är egentligen ganska självklart. Att 

förutsätta att exempelvis en 20-åring har samma tankar och åsikter som en 60-åring är väldigt vågat. Ju äldre 

man blir desto mer erfarenheter och upplevelser samlar man på sig. Inom Social Identity Theory-skolan så 

klassificerar individer sig själva utifrån sociala grupper (Ashforth & Mael, 1989), där just åldersgruppen är en 

stark tillhörighet. Just därför kan åldersfaktorn vara väldigt intressant att studera i relation till den enhetliga 

arbetsklädselns påverkan på organisationsidentiteten.  

 

I figur 4.2.3 demonstreras hur frågorna rörande trivsel ser ut beroende på respondenternas ålder. För att 

förenkla processen så är respondenterna uppdelade utefter medelåldern. Grupperna vi utgår ifrån är under 

medelåldern, som låg på 27.5 år, och över. Sett till den första frågan, trivsel på arbetsplatsen, så var 

skillnaden mellan grupperna under och över medelåldern ganska små. Sju (under) respektive sex (över) 

procent ansåg att de trivdes tillräckligt på sin arbetsplats. 52 respektive 45 procent ansåg att de trivdes bra 

medan 41 respektive 49 procent trivdes väldigt bra. Skillnaden på denna fråga låg alltså i att den äldre delen 

av respondenterna alltså verkade trivas bättre på sina arbetsplatser. På frågan rörande trivsel med 

arbetsuppgifterna så fanns det lite tydligare skillnader. Det var åtta (under) respektive 14 (över) procent som 
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ansåg att de trivdes tillräckligt med arbetsuppgifterna. 60 respektive 52 procent trivdes bra medan 30 

respektive 34 procent trivdes väldigt bra med sina arbetsuppgifter. Andelen negativt svarande var alltså 

procentuellt större hos den äldre delen av på frågan. 

 

 
Figur 4.2.3. Ålderns påverkan på trivseln på arbetsplatsen och trivseln med sina arbetsuppgifter. 

 

Om man jämför svaren på dessa frågor med svaren rörande enhetlig arbetsklädsel så kan man se att 

skillnaderna är tydligare sett till andelen positiva svar. Hela 54 procent av respondenterna med enhetlig 

klädsel svarade att de trivdes ”väldigt bra”, samtidigt som 39 procent av de utan enhetlig arbetsklädsel 

svarade detsamma. Mellan dessa grupper skiljde alltså 15 procentenheter i svarsfrekvens på den frågan. 

Motsvarande siffra hos grupperna baserade på ålder var fyra procentenheter. Detsamma gäller även frågan 

med arbetsuppgifter. Mellan grupperna med enhetlig arbetsklädsel svarade hela 19 procent att de trivdes 

”tillräckligt”, vilket får antas vara ett halvnegativt svar i sammanhanget. Motsvarande siffra i gruppen med 

enhetlig arbetsklädsel var där fem procent, alltså en skillnad på 14 procentenheter. Detta svarsalternativ hos 

de åldersbaserade grupperna var mer utjämnat, med åtta respektive 14 procent, en skillnad på sex 

procentenheter. Även bland det mest positiva svarsalternativet, ”väldigt bra”, fanns det stora skillnader 

mellan grupperna. 40 procent av de tillfrågade med enhetlig arbetsklädsel trivdes väldigt bra, medan 26 från 

gruppen utan enhetlig klädsel gjorde detsamma. Där fanns alltså en skillnad på 14 procentenheter mellan 

grupperna. Hos den åldersbaserade gruppen var motsvarande siffra fyra procentenheter. Man kan alltså, 

utifrån undersökningens empiriska underlag se att skillnaderna mellan grupperna med och utan enhetlig 

arbetsklädsel och grupperna över och under medelåldern är påtagliga. 

4.2.3 Avklarad utbildningsnivå och organisationsidentiteten 

En annan demografisk faktor som användes som fråga var vilken respondenternas högsta avklarade 

utbildningsnivå var. Därför kändes det väldigt relevant att använda respondenternas svar på frågorna utifrån 

deras högsta avklarade utbildningsnivå för att se hur pass stor påverkan denna hade på respondenternas 

organisationsidentitet. De frågor som kommer att analyseras utifrån utbildningsnivån är ”jag känner mig 
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som en viktig del av företagets verksamhet” och ”jag känner mig uppskattad på min arbetsplats”. Grafer på 

frågornas svar återges i figur 4.2.4. 

 

På påståendet att respondenterna känner sig som en viktig del i företagets verksamhet så var gruppen med 

grundskola som högsta avklarade utbildning mest kritiskt inställda av grupperna. 60 procent av de svarande i 

grundskolegruppen svarade att de delvis instämde med påståendet. Motsvarande siffra i övriga grupper var 

23 procent i gymnasieguppen och 15 procent i universitets- och högskolegruppen. Av de som svarat ”annan 

utbildning” bestod detta påstående av 20 procent. De som svarade att de instämmer på påståendet bestod av 

20 procent i grundskolegruppen, 53 procent av gymnasiegruppen, 47 procent av universitets- och 

högskolegruppen och 62.5 procent av gruppen bestående av annan utbildning. De som instämde helt på 

påståendet bestod av 20 procent av gymnasiegruppen, 32 procent av universitets- och högskolegruppen och 

40 procent av gruppen med annan utbildning. Noterbart är att ingen i grundskolegruppen instämde helt på 

påståendet. På denna fråga kan man ganska tydligt se att ju högre avklarad utbildning respondenterna 

innehar, desto mer benägna blir de att hålla med om att de känner sig som en viktig del av företagets 

verksamhet. Om detta beror på att individer med högre utbilningsnivå generellt sett har större chans att bli 

rekryterade till ledande roller och därför känner sig mer delaktiga i exempelvis företagets beslutsfattande 

låter jag vara osagt, men faktum kvarstår att respondenterna med högre utbildning kände sig viktigare för 

företagets verksamhet än de med lägre avklarad utbildningsnivå. 

 

På påståendet att respondenterna kände sig uppskattade på sina respektive arbetsplatser så svarade 20 

procent av grundskolegruppen att de delvis instämde på påståendet. Bland övriga grupper så svarade tio 

procent av gymnasiegruppen och sex procent av universitets- och högskolegruppen att de delvis instämde 

på påståendet. 80 procent av grundskolegruppen svarade att de instämde på påståendet, där motsvarande 

siffra var 50 procent hos gymnasiegruppen, 38 procent hos universitets- och högskolegruppen och 80 

procent hos gruppen som angivit annan utbildning. Av de som instämde helt så bestod 37 procent av 

gymnasiegruppen, 56 procent av universitets- och högskolegruppen och 20 procent av gruppen med annan 

utbildning. Ingen från högstadiegruppen besvarade att de instämde helt på frågan. Även på denna fråga så 

blir andelen positiva svar högre beroende på hur respondenternas avklarade utbildningsnivå ser ut. Rörande 

respondenternas känsla av uppskattning på sina respektive arbetsplatser så andelen negativt svarande (hit 

klassas svarsalternativen ”instämmer inte alls” och ”instämmer delvis”) totalt sett betydligt lägre än på den 

föregående frågan. Sammantaget så ansåg respondenterna alltså, oavsett avklarad utbildningsnivå, att de 

kände sig uppskattade. Detta kan ha att göra med att de potentiellt arbetar i arbetslag med likasinnade 

kollegor med liknande utbildningsbakgrund, arbetslag som kan ha blivit en social grupp som individerna 

känner sig trygga i (Ashforth & Mael, 1989).  
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Figur 4.2.4. Avklarad utbildningsnivå och dess påverkan på delaktighet och uppskattning på arbetsplatsen. 

 

Om man jämför empirin som finns hos grupperna med olika utbildningsnivå och grupperna med och utan 

enhetlig arbetsklädsel så finns det likheter. Generellt sett så var svaren överhängande mer positiva hos de 

inom gruppen med enhetlig arbetsklädsel, vilket det även var sett till de respondenter som var med i de mer 

högutbildade grupperna. Skillnaderna var rent procentuellt högre bland grupperna med olika avklarade 

utbildningar än skillnaderna mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel. På frågan om de kände 

sig som en viktig del så var exempelvis skillnaderna på de med gymnasieutbildning och universitet och 

högskola 12 procentenheter på svaret ”instämmer helt. Motsvarande siffra bland grupperna med och utan 

enhetlig arbetsklädsel låg på två procentenheter. Däremot så var skillnaderna på de negativa svaren större. 

Mellan gymnasiegruppen och universitets- och högskolegruppen så var skillnaderna på svaret ”instämmer 

delvis” åtta procentenheter till universitets- och högskolegruppens favör. Motsvarande siffra i gruppen med 

och utan enhetlig arbetsklädsel var 18 procentenheter till gruppen med enhetlig arbetsklädsels favör. På 

denna fråga var det alltså större skillnad i de positiva svaren i favör till gruppen med högst utbildning, 

samtidigt som skillnaderna var större i favör till gruppen med enhetlig arbetsklädsel när det kom till negativa 

svar. 

 

På frågan om respondenterna kände sig uppskattade på sina respektive arbetsplatser så såg det ut ungefär på 

samma sätt som på föregående fråga. Skillnaderna mellan det mest positiva svaret var för gymnasiegruppen 

och universitets- och högskolegruppen på 29 procentenheter till universitets- och högskolegruppen. 

Motsvarande siffra hos grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel var 22 procentenheter till gruppen 

med enhetlig klädsels favör. Över lag så var svaren på frågan överhängande positiva hos samtliga. Den mest 

noterbara skillnaden är, som nämns tidigare i stycket, att det mest positiva svarsalternativet ”instämmer helt” 

hade högre svarsfrekvens hos de högutbildade grupperna samt hos gruppen med enhetlig arbetsklädsel. 

Jämfört med övriga demografiska skillnader så är utbildningsgruppen den enda som enligt undersökningen 

innehar större skillnader sett till grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel. I de två andra fallen så var 
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skillnaderna mer påtagliga hos individerna med och utan enhetlig arbetsklädsel än hos ålders- och 

könsskillnader.  
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5 Slutsats 
Undersökningens syfte var att granska hur relationen mellan användandet av enhetlig arbetsklädsel och en 

individs organisationsidentitet ser ut. För att kunna granska relationen så ställdes ursprungligen en 

övergripande frågeställning; hur påverkar användandet av enhetlig klädsel en individs organisationsidentitet. 

För att kunna besvara denna så utgick underökningen från två relevanta frågeställningar. Dessa kommer 

båda att behandlas nedan, och tillsammans hoppas jag att de kan ge klarhet och besvara den övergripande 

frågeställningen.    

 

 Finns det skillnader hos grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsels i deras organisationsidentitet och i så fall hur 

ser dessa skillnader ut? 

 

I undersökningens empiriska material så framgår ganska tydligt att det finns skillnader mellan grupperna 

med och utan enhetlig arbetsklädsel. På samtliga frågor i undersökningen så talade respondenternas svar för 

att de respondenter som på sin arbetsplats upplevde en större identifikation gentemot sina företag än de 

som inte hade enhetlig arbetsklädsel. Skillnaderna var genomgående ganska små, men ändå påtagliga och det 

är anmärkningsvärt att de återfanns i hela undersökningen.  

 

 Hur står sig enhetlig arbetsklädsel som faktor i relation till andra demografiska skillnader? 

 

Självklart så var inte enhetlig arbetsklädsel det enda som skiljde de olika respondenterna åt, vilket leder till att 

denna fråga blir extra viktig. Genom att belysa hur potentiella olikheter ser ut mellan andra, demografiska 

skillnader och jämföra dessa med den enhetliga arbetsklädseln så ökar undersökningens reliabilitet och jag 

kan tydligt påpeka ifall det finns skillnader eller likheter mellan olika grupper. Om man jämför skillnaderna 

mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel och sedan ställer dessa skillnader gentemot andra 

demografiska skillnader så framgick det i undersökningens empiriska underlag att skillnaderna i två fall av tre 

var mer påtagliga. Jämfört med relationen mellan män/kvinnor och ålder och dessa gruppers 

organisationsidentitet så var skillnaderna större hos gruppen med och utan enhetlig arbetsklädsel. Däremot 

så var skillnaderna mellan grupperna med och utan enhetlig arbetsklädsel mindre om man jämför dem med 

grupperna som använts utifrån respondenternas avklarade utbildningar, där skillnaden var mer påtaglig. 

 

Med hjälp av svaren på dessa frågor så kan undersökningens övergripande frågeställning besvaras. 

Organisationsidentiteten påverkas enligt undersökningens empiriska underlag på ett positivt sätt ifall en 

individ iklär sig enhetlig arbetsklädsel på sitt arbete. Enligt undersökningens empiriska material så framgår 

det att chansen är större att en individ identifierar sig med sitt företag om enhetlig arbetsklädsel används i 

det dagliga arbetet. Skillnaderna mellan de med och de utan enhetlig arbetsklädsel och deras 

organisationsidentitet är inte jättestor, men påtaglig på samtliga punkter som undersökts i undersökningen. 
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Jämfört med andra faktorer så står sig enhetlig arbetsklädsel ganska stark, exempelvis så visar 

undersökningen att skillnaderna mellan män och kvinnor är mindre än skillnaderna mellan ett användande 

av enhetlig arbetsklädsel. 

5.1 Implikationer för samhället 
En av de slutsatser som är möjlig att dra ifrån denna undersökning är att arbetsklädseln spelar en större roll 

än vad många kanske tror, speciellt när det kommer till individers syn på sin egen roll att fylla inom 

organisationen. Vad denna undersökning skulle kunna bidra med till samhället är att företag inom handel, 

eller egentligen alla företag, tänker till en extra gång kring sin policy rörande arbetsklädsel. Finns möjlighet 

att göra förändringar eller är den nuvarande klädselsituationen den optimala för företagets välmående? 

Genom att se över och från företagens håll analysera inte bara arbetsklädseln utan hela arbetssituationen 

utifrån de anställdas bästa så är jag övertygad om att detta kommer gynna företaget på lång sikt.  

 

En annan intressant analys kring implikationer för samhället är hur vi som utomstående aktörer bemöter 

företag. Kunder, besökare, samarbetspartner med flera verkar enligt resultatet inte se individen de möter i 

kassan utan istället en av företagets artefakter. Frågan är ifall vi är så påverkade av logotyper, image och 

rollfördelning i butiker att vi förbiser att det faktiskt är en enskild individ vi hejar på när vi lägger upp våra 

varor på rullbandet. Det i sig är en intressant tanke, är vi så egocentriska i vårt handlande att individer i vår 

omgivning blir till inredning och hjälpmedel? 

5.2 Framtida forskning 
Något som vore intressant att forska om i framtiden vore en mer fördjupad syn på samspelet mellan 

organisationsidentitet och arbetsklädsel. Att istället som i denna undersökning mer försöka efterlikna Pratt 

och Rafaelis (1997) forskning och fokusera på mer kvalitativa och personliga studier. Att med den här 

undersökningens resultat som grund försöka ta reda på varför respondenterna tyckte som de gjorde snarare 

än att de faktiskt gjorde det. Detta skulle kunna genomföras med en kvalitativ undersökning, såsom 

strukturerade eller ostrukturerade observationer eller intervjuer. Ett tips till framtida forskare är att analysera 

ett flertal företags respondenter för att få en så bred bild som möjligt av fenomenet, då endast en 

undersökning på två företag mer säger något om de båda företagen än helheten. 

 

Ett annat intressant forskningsområde som uppdagats i undersökningen skulle vara att försöka fastställa 

varför utomstående aktörer verkar ha sådan påverkan på individen egen identitet. Att kollegor och folk i ens 

närhet påverkar är mer eller mindre självklart (Ashforth & Mael, 1985), men varför kunder och andra 

externa och okända individer har en sådan påverkan på ens egna, privata identitet.  
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7 Bilagor  

7.1 Bilaga 1 

 
Detta är en enkätundersökning med syfte att undersöka samband mellan organisationsidentitet och 
enhetlig arbetsklädsel. Resultatet kommer att redovisas i sin helhet i en C-uppsats av mig, Johan 
Ersson. Enkäten är anonym och kommer inte att lämnas ut till någon i enskild form. 
 
Kön: 
Man  Kvinna 
  [ ]       [ ] 
 
Din nuvarande ålder:                                                                                           
 
 
Högsta avklarad utbildningsnivå: 
Grundskola  Gymnasie  Universitet/högskola  Annan                           
        [ ]          [ ]        [ ]        [ ] 
 
Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 
Mellan 0-6 månader          Mellan 7 månader till 3 år       Mellan 3 till 5 år       5 år eller längre 
               [ ]             [ ]            [ ]                       [ ] 
 
Hur mycket tjänar du i månaden innan skatt? 
0-9 999 10 000-15 999 16 000-20 999 21 000-30 000 Mer än 30 000 
      [ ]   [ ]   [ ]   [ ]   [ ] 
 
Här nedan kommer ett antal frågor där jag vill se hur du anser att din nuvarande situation på 
företaget är, bland annat hur du trivs och hur delaktig du känner dig i ditt företag. 
 
Hur trivs du på din arbetsplats? 
Väldigt dåligt  Dåligt  Tillräckligt    Bra      Väldigt bra  Vet ej/ingen åsikt 
           [ ]      [ ]         [ ]      [ ]  [ ]   [ ] 
 
Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 
Väldigt dåligt  Dåligt  Tillräckligt    Bra      Väldigt bra  Vet ej/ingen åsikt 
           [ ]      [ ]         [ ]      [ ]  [ ]   [ ] 
 
Jag känner mig engagerad i mitt arbete: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
 
Jag känner engagemang gentemot mitt företag: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
 
Jag känner mig delaktig i företagets verksamhet: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
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Jag känner mig som en viktig del i företagets verksamhet: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
Jag känner mig uppskattad på min arbetsplats: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
 

Jag anser att jag prioriterar företagets välmående framför mitt eget: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
 
Jag anser att min personliga utveckling är viktigare än företagets: 
Instämmer inte alls    Instämmer delvis   Instämmer  Instämmer helt Vet ej/ingen åsikt 
    [ ]      [ ]            [ ]  [ ]   [ ]  
 
Vilken aktör anser du är viktigast för din delaktighet i företaget? 
Ledningen Kollegorna Båda är lika viktiga    Annan aktör  Vet ej/ingen åsikt 
       [ ]          [ ]   [ ]                [ ]    [ ] 
 
 
Här nedan följer en rad olika frågor kring vad du anser om ditt företags olika tillvägagångssätt. Du 
ska här betygsätta hur du anser att ditt företag agerar utifrån 1-5, där 1 är lägst och 5 är högst 
betyg. Vad anser du om ditt företags:   
         
       1 2 3 4 5    Vet ej/ 

                         ingen åsikt 

Affärsidé, dvs. den grundläggande tanken  
bakom företagets existens?    O O O O O          O  
  
Policy för nyanställda?     O O O O O          O  
 
Policy för anställda?     O O O O O          O   
 
Policy för produktion, dvs. vilka    
som tillverkar era produkter och hur?   O O O O O          O  
 
Miljötänk, dvs. hur ert företag     
arbetar ur ett miljövänligt synsätt?   O O O O O          O  
 
Jämställdhet på ledande positioner?   O O O O O          O  
 
Mediabild, hur framstår företaget i 
media?       O O O O O          O  
 
Allmäna uppfattning, vad anser kunder  
och andra utomstående om företaget?   O O O O O          O  
 

 
Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Johan Ersson 
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7.2 Bilaga 2 

 


