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Employer Branding handlar om att skapa ett starkt 
arbetsgivarvarumärke och hur medarbetarna förmedlar varumärket. 
Stockholm stad använder visionen ”Ett Stockholm i världsklass” i sitt 
Employer Branding arbete. Endast lite forskning finns kring hur 
medarbetarna upplever sin organisation i samband med ett Employer 
Brand-byggande. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för 
hur medarbetare i organisationen Stockholm stad upplever tillhörighet 
och delaktighet. En observation och fyra intervjuer genomfördes. 
Resultatet visade att olika individer upplever tillhörighet och 
delaktighet på olika sätt samt att behoven hos individerna är olika. 
Samtliga informanter upplever tillhörighet till den egna enheten och 
dess verksamhet. Lyhördhet och respekt från chef och ledning är 
förutsättningar för delaktighet enligt informanterna. Informanterna 
anser att visionen skapar ett gemensamt mål och enighet i 
organisationen. Studien visar hur medarbetare upplever tillhörighet 
och delaktighet samt hur en organisation kan arbeta med delaktighet 
och tillhörighet och på så sätt utveckla intern Employer Branding.     
 

 
Att vara en bra arbetsgivare är något som alla arbetsgivare önskar vara idag. En 
utarbetad plan för hur arbetsgivaren ska marknadsföra sin arbetsgivaridentitet krävs för 
att uppnå bästa möjliga resultat för organisationen. Begreppet Employer Branding är 
förhållandevis nytt och beskriver den process som det innebär för en arbetsgivare att 
marknadsföra sig och skapa ett arbetsgivarvarumärke menar Martin, Beaumont, Doig 
och Pate (2005) i sin översiktsartikel. Edwards (2010) skriver i sin översiktsartikel att 
forskare menar att ett varumärke byggs upp av en mängd olika delar, egenskaper som 
kan vara materiella eller immateriella. Om delarna i varumärkesskapandet hanteras på 
rätt sätt kan de skapa ett värde och ett inflytande för organisationen (Edwards, 2010). 
Att besitta ett starkt varumärke är kanske en av de viktigaste konkurrensfördelar som en 
arbetsgivare kan ha på den rådande arbetsmarknaden. Vilka olika delar består då denna 
process av som kallas Employer Branding? Employer Branding handlar om att attrahera 
rätt medarbetare sedan rekrytera, introducera, utveckla och avveckla medarbetare på ett 
så relationsskapande sätt som möjligt. Organisationer bör ställa sig frågan vilka är vi, 
vilka vill vi vara och sedan se till att det är den bild som ges utåt. En organisations rykte 
formas utifrån de interaktioner som äger rum mellan organisationens representanter och 
omvärlden (Martin et al., 2005). Den externa bilden bör stämma överens med den 
interna organisationsidentiteten menar Martin et al. (2005).  
 
Employer Branding handlar om att attrahera och behålla rätt medarbetare med fokus på 
kompetens. För att uppnå bästa möjliga resultat av en organisations Employer Branding 
arbete krävs att den positiva bild som organisationen önskar förmedla upprätthålls och 
utvecklas (Ind, 2003). Det är människorna i organisationen som skapar varumärket men 
det är organisationen själv som ansvarar för att förmedla sin ideologi till de anställda i  
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organisationen. Med ideologi menas de värderingar och de normer som finns i en 
organisation. Arbetet med att skapa en förståelse hos de anställda för ideologin inom 
organisationen kan anses vara ett enkelt uppdrag för organisationen men hur görs det i 
praktiken och hur får man individerna i organisationen att identifiera sig med 
organisationens ideologi? Cornelissen, Haslam och Balmer (2007) skriver i sin 
översiktsartikel att en organisation kan stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom att 
kommunicera de positiva egenskaperna som organisationen associeras med. Samtidigt 
som det görs kan behovet som individerna i organisationer har vad det gäller att 
upprätthålla en positiv bild av sig själva utifrån sin grupptillhörighet uppfylls 
(Cornelissen et al., 2007). Även Martin et al. (2005) hävdar att en organisation kan 
stärka sitt varumärke på detta sätt.  
 
Employer Branding är viktigt för företag och organisationer och därför bedrivs det även 
forskning kring hur arbetet med Employer Branding kan påverka ett företag eller en 
organisation. I sin litteraturstudie nämner Foster, Punjaisri och Cheng (2010) att det 
finns endast lite forskning kring hur extern och intern Employer Branding bör fungera 
tillsammans för att uppnå bästa möjliga varumärkesbyggande. Forskning visar på att det 
måste skapas en förståelse för att alla olika delar behövs i skapandet av ett starkt 
varumärke (Foster et al., 2010). Den del som inte får glömmas bort är den interna 
Employer Branding som syftar till de mellanliggande delarna, utveckla och avveckla. 
Att fokusera på de som redan är anställda inom en organisation är minst lika viktigt som 
att attrahera nya medarbetare. Att försäkra sig om att de som redan finns i 
organisationen förmedlar det varumärke som arbetsgivaren önskar är viktigt menar 
Foster et al. (2010). Men hur arbetar organisationer med att forma det interna 
varumärket? Den äkthet och ärlighet som önskas uppnås genom arbetet med att bygga 
ett varumärke som är lika, både inåt och utåt, hur upplevs den? Äktheten i Employer 
Branding är ett område som det bör forskas vidare kring då det inte finns mycket 
forskning på denna del menar Martin, Gollan och Grigg (2011) i sin översiktsartikel.  
 
Intern Employer Branding är viktigt och det kan beskrivas på många olika sätt. 
Bergstrom, Blumenthal och Crothers (2002) skriver i sin empiriska studie att intern 
Employer Branding handlar om tre saker: kommunicera varumärket effektivt till 
medarbetarna, övertyga dem om dess värde och se till att allt arbete som sker i 
organisationen kopplas till varumärkets värde. På detta sätt operationaliseras 
varumärket och implementeras på så vis i organisationen. Att operationalisera 
varumärket gör att alla inom organisationen kan arbeta enat och varje medarbetare får 
på så sätt en större förståelse för sin betydelse i organisationen som helhet. Förståelsen 
gör att medarbetarna blir mer produktiva (Bergstrom et al., 2002). I en av sina empiriska 
studier skriver Ind (2003) att de anställda är de som skapar bilden av organisationen och 
sprider varumärket. En arbetsgivare äger sitt varumärke men inte vad som sägs om 
varumärket. Ett arbetsgivarvarumärke är något man bygger och det är av stor vikt att det 
då är samma grund både i det som sker utåt och det som sker inom organisationen. Det 
varumärke och de värderingar som arbetsgivaren vill förmedla bör genomsyra hela 
organisationen och dess Employer Branding arbete (Foster et al., 2010).  
 
Kunskapen om hur en organisation bör arbeta för att stärka sitt varumärke finns väl 
beskriven både i forskning och i annan litteratur. Men hur arbetet med Employer 
Branding fungerar i verkligheten är en annan sak. För att få en förståelse för hur en 
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organisation arbetar med att skapa sitt arbetsgivarvarumärke utförs denna studie. En 
förstudie gjordes hos Stockholm Stad som fick delge sin bild av sitt arbete och den 
process de befinner sig i när det gäller skapandet av deras varumärke. Stockholm stad 
använder sig av en vision i form av ”År 2030 - Ett Stockholm i världsklass”. Det finns 
otillräcklig forskning kring hur medarbetare upplever sin organisation och dess arbete i 
samband med skapandet av ett Employer Brand. Då förstudien undersökt hur ledningen 
ser på implementeringen av visionen önskar denna föreliggande studie få en förståelse 
för hur medarbetarna upplevt och påverkats av arbetet med skapandet av 
arbetsgivarvarumärket. Stockholm stad önskar att medarbetarna ska känna en 
delaktighet och stolthet över sin tillhörighet till Stockholm stad som organisation. 
Därför valdes tillhörighet och delaktighet som ämnen att forska vidare kring i 
förhoppning om att kunna bidra till forskningen.  
 
Teori och tidigare forskning 

 
Social identitetsteori. 

Den sociala identitetsteorin menar att en människas identitet består av två olika delar, 
den personliga och den sociala identiteten. Den personliga identiteten består av 
personliga egenskaper, upplevda erfarenheter, olika förmågor och intressen skriver 
Ashforth och Mael (1989) i sin teoretiska artikel. Även Luhtanen och Crocker (1992) 
skriver om de två delarna som en individs identitet består av i sin empiriska artikel. Den 
sociala identiteten innebär att en individ formar sin sociala identitet utifrån de olika 
egenskaper som finns i de olika grupper som individen identifierar sig med (Luhtanen 
& Crocker, 1992; Turner, Brown & Tajfel, 1979). Inom socialpsykologisk forskning har 
det sedan länge varit känt att en individs grupptillhörigheter i stor omfattning är en del 
av en individs självbild och självkänsla skriver Turner et al. (1979) i sin empiriska 
studie. När den sociala identiteten formas benämns processen som social identifikation 
(Ashforth & Mael, 1989). Det är den process som sker när en individ formar sin 
identitet utifrån sin tillhörighet till en grupp menar den sociala identitetsteorin. Det 
handlar alltså om den upplevelse som individen erfar genom att tillhöra en grupp. Social 
identifikation har sin grund i social identitetsteori som betonar grupptillhörigheten men 
också i den symboliska interaktionismens syn på den sociala omgivningens påverkan på 
individen (Ashforth & Mael, 1989; Cornelissen et al. 2007; Turner et al., 1979). En 
individs subjektiva upplevelse och bedömning av sin tillhörighet och vad som utgör den 
grupp som han/hon anser sig tillhöra är vad som kan sägas vara definitionen av social 
identifikation (Ashforth & Mael, 1989; Luhtanen & Crocker, 1992). Social 
identitetsteori delar in den sociala identifieringen i tre olika delar. Identifieringen med 
en grupp av individer, kategoriseringen av individer till olika grupper samt att den 
sociala identifieringen som leder till aktiviteter där individen jämför sig med andra och 
grupptillhörighet stärks. För att en individ ska uppleva den sociala identifieringen 
behöver individen inte prestera mot gruppens mål utan individen behöver endast 
uppleva sig som en del av gruppens mål. Även om en individ anser sig vara socialt 
identifierad med en grupp behöver individen inte acceptera och känna att de värderingar 
och den strategi som gruppen har är hans/hennes egna (Ashforth & Mael, 1989). Nära 
till social identitetsteori ligger identitetskonstruktion, de båda menar att en individs 
identitets konstrueras i olika situationer.  
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Identitetskonstruktion. 
Identiteten skapas dels genom de erfarenheter en individ bär med sig men den skapas 
också i interaktion med andra människor. Att tillhöra en grupp är viktigt för 
identitetskonstruktionen. Forskning har bedrivits kring hur en grupptillhörighet som har 
sin grund i en formell organisation, till exempel anställningskontrakt, påverkar en 
individs identitet och bilden av sig själv (Ashforth & Mael, 1989). Även de olika 
konsekvenser som en tillhörighet kan föra med sig sett ur ett organisationsperspektiv 
har undersökts. Denna form av tillhörighet kallas organisatorisk identifikation och den 
ligger nära begreppet social identifikation. Med organisatorisk identifikation menas den 
identifikation som kan uppstå då en individ är medlem i en grupp. Medlemskapet i en 
grupp syftar då främst till en grupp av mer formell karaktär till exempel en individ som 
är anställd inom en organisation. En individs sociala identitet kan komma dels från 
organisationen i stort men också från delar av organisationen så som den enhet, den 
arbetsgrupp eller liknande som individen tillhör. Att en individ skapar sin sociala 
identitet genom organisationen handlar främst om önskan om att tillhöra en grupp. 
Social identitetsteori menar att det handlar om att skapa en tillhörighet till en 
psykologisk grupp och att det är den gruppen som sedan ligger till grund för den sociala 
identiteten (Ashforth & Mael, 1989). Med psykologisk grupp menas en grupp som en 
individ upplever sig tillhöra rent psykologiskt och som inte alltid behöver vara en grupp 
i fysisk form. Det är den gruppens aktiviteter som sedan stärker identiteten genom att 
agera och jämföra sig mot andra grupper och se fördelar som leder till att gruppen 
förstärks (Ashforth & Mael, 1989). 
 
Individerna i en organisation skapar sin identitet genom att tillhöra organisationen. 
Organisationen i sig kan på så sätt forma sina medlemmar och ansvara för vad som 
formar medlemmarna. Inom Employer Branding handlar det om skapandet av en 
organisatorisk identitet (Edwards, 2010). Organisatorisk identitet handlar om att 
organisationen skapar en identitet genom karaktäristiska egenskaper eller attribut. 
Genom att skapa en organisatorisk identitet kan organisationens medlemmar lättare 
förmedla organisationens värderingar vidare. En stark organisatorisk identitet gör att de 
anställda lättare kan identifiera sig med de värderingar och egenskaper som finns i 
organisationen och det i sin tur bidrar till att det de anställda gör på arbetsplatsen får en 
större betydelse. Den organisatoriska identitetens värderingar kan fungera som en guide 
till de anställda och forma deras beteende som leder till att den organisatoriska 
identiteten stärks (Edwards, 2010). När individer identifierar sig med en grupp och 
känner tillhörighet till den har individen också tagit ställning till och delar de 
värderingar som finns inom organisationen (Beyer, Hannah & Milton, 2000). Genom 
organisationens struktur och organisering kan medlemmarna påminnas om de 
värderingar som finns i organisationen och på så sätt känna en större tillhörighet till 
organisationen (Beyer et al., 2000). 
 

Tillhörighet. 
Nära kopplat till identitetskonstruktionen (som sker genom samspel och tillhörandet till 
en grupp) är begreppet tillhörighet. Tillhörighet är känslan eller upplevelsen av att 
tillhöra något. I teorin används ofta det engelska ordet commitment. Det kan översättas 
med åtagande, engagemang eller tillhörighet. Det är ett ord som beskriver mer en helhet 
av vad det innebär. Inget av de svenska orden ger samma innebörd och mångfald men 
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fortsättningsvis kommer det benämnas tillhörighet men innefattar då det engagemang 
och det åtagande som en individ kan uppleva.  
 
Tillhörigheten är det psykologiska tillstånd som har sin grund i bindningen mellan 
organisation och individ, det förhållande som individen har till organisationen skriver 
Meyer och Allen (1997) i sin bok. I en arbetsorganisation kan det beskrivas som en 
arbetstillhörighet som skildrar kopplingen mellan hur en individs relation är till 
organisationen, hur relationen etableras och hur den påverkar individens beteende och 
välbefinnande. I en teoretisk artikel av Meyer och Herscovitch (2001) skrivs det att 
anställdas tillhörighet i organisationen kan ta sig i uttryck på olika sätt och kan påverka 
både de anställdas välbefinnande men också organisationens effektivitet. Tillhörigheten 
kan anses ha flera dimensioner men kan summeras till en kärna. Tillhörighet handlar i 
allmänhet om att stabilisera och skapa en kraft samt att det ger en riktning i beteende 
(Meyer & Herscovitch, 2001). Olika faktorer som kan påverka en individs tillhörighet 
är individens egna egenskaper och förutsättningar. Det kan till exempel vara kön, ålder, 
familj, utbildning och förmåga. Men också inställning till arbete spelar en viktig roll 
hävdar Mathieu och Zajac i sin meta-analys från 1990.  
  
Orsaken till upplevd tillhörighet kan vara både rationell och irrationell (emotionell). 
Allen och Meyer (1990, 1996) menar i sina empiriska artiklar att det organisatoriska 
åtagandet/engagemanget eller tillhörigheten kan ses som en tre komponents-modell. De 
tre komponenterna kan delas in i känslomässig (affektiv), varaktig och normativ 
tillhörighet. Den känslomässiga komponenten innebär den känslomässiga bindningen 
som individen upplever till organisationen. Individen identifierar sig med 
organisationen och känner sig delaktig i den och känner en stolthet över medlemskapet. 
Det är av egen vilja som individen stannar i organisationen. Komponenten varaktighet 
handlar om det värde som organisationen har för individen. Värdet mäts i hur mycket 
individen får ut av sin tillhörighet det vill säga vilka kostnader det skulle innebära för 
individen om denne lämnade organisationen. I denna komponent kan sägas att individen 
stannar för att han/hon behöver göra det, kostanden att lämna skulle blir för stor. 
Normativ tillhörighet handlar om att individens känsla av ansvar och skyldighet gör att 
individen stannar i organisationen. Skyldigheten att stanna kan bero på flera olika saker, 
dels kan det bero på organisationen men också på normer som individen har med sig 
från sin uppväxt. Alla tre komponenterna syftar till att behålla individen i 
organisationen. En individ kan uppleva alla tre komponenter, dock i olika grad och 
oftast är det en av dem som dominerar. Viktigt är dock att inte se dem som olika typer 
av tillhörighet utan att se dem som urskiljbara komponenter (Allen & Meyer, 1990, 
1996).  
 
Alla individer har olika benägenhet till att skapa sig en känslomässig tillhörighet till en 
organisation skriver Mowday, Porter och Steers (1982) i sin bok. Andra faktorer som 
kan påverka tillhörigheten är hur arbetet fungerar, det vill säga vilka egenskaper det har, 
variation och hur utmanande och självständigt det är (Mathieu & Zajac, 1990). Det 
känslomässiga engagemanget kan också påverkas av hur organisationen är uppbyggd 
och dess storlek, om individen upplever sin roll som tydlig eller oklar (Mowday et al., 
1982). Den känslomässiga tillhörigheten som en individ kan uppleva gentemot en 
organisation har sin grund i de erfarenheter av arbetet som individen har med sig men 
också erfarenheter av arbetsgivaren (Mathieu & Zajac, 1990). Erfarenheterna kan t.ex. 



6	  

vara hur individen upplevt stöd i arbetet och huruvida han/hon känt sig rättvist 
behandlad av kollegor och ledningen i organisationen. Det finns studier som visar att de 
som delar de värderingar som finns i en organisation också utvecklar en känslomässig 
tillhörighet till organisationen. Med den vetskapen kan det sägas att det som är bra för 
individen också har ett värde för organisationen eftersom individen medverkar till 
organisationen framgång (Mathieu & Zajac, 1990). Den länk som finns mellan 
individen och organisationen kan definieras som en psykologisk länk som bidrar till att 
individens vilja till att lämna organisationen minskar (Allen & Meyer, 1996). En 
organisation som aktivt behandlar sina anställda på ett bra sätt och har ett tydligt 
engagemang gentemot de anställda leder till att medarbetarna lojalitet stärks och de 
känner en skyldighet att stanna i organisationen (Mathieu & Zajac, 1990). En individ 
som upplever ett känslomässigt engagemang gentemot organisationen väljer att stanna 
kvar i organisationen för att han/hon vill det (Allen & Meyer, 1996). Tillhörighet och 
delaktighet är åtskiljbara känslor och upplevelser. De kan upplevas var för sig men ofta 
fungerar de tillsammans och den ena förutsätter delvis den andra. Efter att ha redogjort 
för begreppet och känslan tillhörighet kommer nu en redogörelse för delaktighet.  
 

Delaktighet. 
Delaktighet kan definieras på många olika sätt. Det kan definieras som en process som 
låter anställda i en organisation ha ett visst inflytande över sitt arbete och under vilka 
omständighet som de arbetar skriver Heller, Pusic, Strauss och Wilpert (1998) i sin bok. 
Om ett mer psykologiskt perspektiv används blir definitionen mer komplex och 
inbegriper flera olika dimensioner. Heller et al. (1998) definierar delaktighet som en 
helhet av flera olika delar, det handlar dels om det direkta (personliga) eller om det 
indirekta (genom ombud eller institutioner) och om intensiteten. Intensiteten varierar 
mellan minimal och uttömmande och påverkas av vilka personer, grupper eller kollektiv 
som en individ interagerar med. Under hela beslutsprocessen finns intensiteten med och 
påverkar individen då denne säkrar sina intressen, bidrar eller gör självbestämda val 
bland alla de möjliga åtgärder som finns under beslutsprocessen (Heller et al., 1998).   
 
Delaktighet kan som nämnts ovan bero på många olika saker, till exempel de 
förutsättningar som individen har både som individ men också vad organisationen 
erbjuder påverkar individens möjlighet till delaktighet (Heller et al., 1998). Flera teorier 
beskriver den process som gör att individer vill delta och blir delaktiga men de säger 
ofta lite om varför en viss individ deltar och känner delaktighet i en specifik situation 
eller i en viss organisation. Om det finns en tillit mellan medarbetarna och dess 
organisation är det större chans att delaktigheten upplevs hos medarbetarna. En 
organisations storlek har länge varit en del av forskningen kring delaktighet, dock har 
den visat att organisationens storlek inte kan förutsäga nivån på inflytande och 
delaktighet (Heller et al., 1998).   
 

Hur kan en vision påverka en organisation och dess medarbetare? 
En vision kan påverka både organisationen i sig men också de medarbetare som finns i 
organisationen. Tidigare forskning visar att det finns ett positivt samband mellan hur 
medarbetarna upplever den organisatoriska identiteten och deras engagemang och 
identifikation med organisationen samt att medarbetarnas arbete i stort påverkas 
(Edwards, 2010). Med engagerade anställda kan en organisation utvecklas och Ind 
(2003) menar att visionära företag/organisationer med en tydlig ideologi är mer 
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framgångsrika än andra. Tydliga värden som ligger till grund för alla beslut inom en 
organisation får större genomslagskraft. Värderingarna påverkar beslut på alla nivåer, 
allt från de beslut som rör individen själv men också för de beslut som rör 
organisationen som helhet. Vidare skriver Ind (2003) att de företag/organisationer som 
har en tydlig ideologi också har ett tydligt syfte och engagerade medarbetare.  
 
Ett hinder för antagandet av en organisations ideologi handlar om att den oftast bara blir 
förankrad i styrelserummet (Ind, 2003). Det vill säga, organisationens vision, mål eller 
värderingar stannar hos ledningen och når inte medarbetarna. Utmaningen är att nå ut 
till de anställda och många företag tror felaktigt att det inte går att nå ut med ideologin 
till sina anställda för dessa har inte tid att tänka och ta till sig värderingar, en vision eller 
liknande. De tror att de anställda har fullt upp med att göra sitt dagliga arbete och 
argumentet är att man inte kan säga till någon annan människa vad denna ska tro. För att 
kunna nå ut med sin ideologi måste denna genomsyra allt som sker i organisationen och 
för att den ska bli så bra som möjligt måste den accepteras och antas av alla olika delar 
inom organisationen. Genom att kommunicera ideologin i människors vardagliga 
aktiviteter kan man stimulera de anställda att själva upptäcka och skapa en 
beteendeförändring istället för att man säger åt dem hur de ska göra (Ind, 2003).  
 
Syfte 
De teorier och den tidigare forskning som tagits upp här ovan beskriver olika delar av 
vad som är viktigt för att en individ ska känna och uppleva tillhörighet till och en 
delaktighet i en organisation. Intern Employer Branding bygger på att de medlemmar 
som finns i en organisation känner tillhörighet och viss delaktighet för att de ska kunna 
sprida organisationens varumärke vidare. Det finns otillräcklig forskning på hur 
medarbetarna i en organisation egentligen uppfattar sin tillhörighet och delaktighet i 
samband med Employer Branding.  
 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur medarbetare i organisationen 
Stockholm stad upplever tillhörighet och delaktighet.  
 
Det övergripande syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

- Hur upplever medarbetarna känslan av tillhörighet till organisationen? 
- Hur upplever medarbetarna sin delaktighet i organisationen? 
- Synpunkter på implementeringen av styrdokumentet vision 2030. 

 
 

Metod 
 
Förstudie 
Under ett möte inför förstudien med två av Stockholm stads strategiska medarbetare 
delgavs kort information om deras arbete kring att skapa en organisation där 
medarbetarna känner sig delaktiga och viktiga. Syftet med förstudien var att få en ökad 
förståelse för hur ledningen för Stockholm stad ser på arbetet med visionen ”År 2030 - 
Ett Stockholm i världsklass”. Syftet var också att få en förståelse för hur de önskar att 
medarbetarna ska uppleva visionen genom att upplevelsen av delaktighet och 
tillhörighet. I förstudien genomfördes en intervju med en person som arbetat i huvudsak 
med visionen ”Ett Stockholm i världsklass” som kan ses som en del i att skapa en mer 
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enad organisation. För att få ta del av så mycket information som möjligt gjordes ett 
handplockat urval till denna första inledande intervju. Intervjun transkriberades och 
resultatet analyserades tematiskt. Resultatet visade på att Stockholm stad använder sig 
av en vision, ”År 2030 - Ett Stockholm i världsklass”. Visionen använder de för att 
stärka sitt varumärke, dels inom organisationen men också utåt, mot stockholmarna och 
andra intressenter. Inom organisationen hoppas Stockholm stad att visionen ska bidra 
till att varje medarbetare känner sig delaktig och att deras enskilda insats betyder något i 
den stora organisationen. Stockholm stad önskar att medarbetarna ska känna sig som en 
del av organisationen och känna en tillhörighet. Arbetet kring att implementera visionen 
har skett på olika sätt men målet har varit att så effektivt som möjligt nå alla 
medarbetare med samma information. Implementeringen har skett genom information 
på olika sätt. En digital lösning i form av filmer med information som varje medarbetare 
har fått ta del utav har använts. Filmerna har handlat om olika verksamheter och hur de 
arbetar med att bli en verksamhet i världsklass. En av filmerna handlade om IKEA och 
deras arbete med att bemöta kunden på bästa möjliga sätt. Cheferna har ansvarat för att 
informera och leda arbetet med visionen i den egna enheten. Att varje medarbetare får ta 
del av informationen kring visionen och göra den till sin egen anser Stockholm stad är 
viktigt. Visionen fungerar som ett strävansmål och utifrån den sätts sedan 
verksamhetsmål. Varje enhet inom Stockholm stad bryter ner verksamhetsmålen och 
gör dem till enhetens mål. Ledningens önskan är att varje individs individuella mål ska 
vara kopplade till enhetens mål som i sin tur är kopplade till verksamhetsmålen och 
verksamhetsmålen kommer från visionen. På så sätt blir visionen betydelsefull för varje 
enskild individ inom organisationen. Visionen syftar till att varje medarbetare i 
organisationen ska kunna skapa sig en identitet i och tillsammans med organisationen 
och känna delaktighet och en stolthet över att vara en del av Stockholm stad. Kritik mot 
förstudien är att det endast genomfördes en intervju. En enskild informants åsikt och 
subjektiva upplevelse ligger som grund för den information som erhölls. Trots denna 
kritik kan studien anses ge en förståelse för hur Stockholm stad arbetar och hur 
ledningen önskar att arbetet med visionen skall uppfattas av medarbetarna.  
 
Förstudien ligger till grund för denna studie som önskar fortsätta utforska Stockholm 
stads arbete kring att bygga ett varumärke. Med grunden från förstudien kan nu 
medarbetarnas uppfattning och upplevelser av Stockholm stads arbete med visionen 
”Ett Stockholm i världsklass” studeras. 
 
Vetenskapligt förhållningssätt 
Kvalitativ metod är lämplig när en studie syftar till att få en ökad förståelse och söka 
mening och innebörd i ett ämne. Ofta är det upplevelser, processer och sociala mönster 
som studeras. Viktigt här är att nämna forskarens roll då det är forskaren som tolkar och 
bearbetar data i en högre grad i en kvalitativ studie än i en kvantitativ. Forskaren strävar 
efter att vara objektiv så långt det är möjligt men att säga att en forskare är objektiv är 
väldigt svårt (Alvesson & Deetz, 2000). I den socialt konstruerade världen är forskaren 
en del av och påverkas av de sociala ståndpunkterna. Samhällsforskningen i stort kan 
anses vara ett resultat av kulturell tradition, ”subjektiva” intressen och värderingar. 
Forskarens egen livshistoria och erfarenheter formar tankar kring forskningsämnet samt 
att forskarens tillhörighet till ett visst forskarsamhälle påverkar (Alvesson & Deetz, 
2000). Trots detta är den kvalitativa forskningsansatsen den som lämpar sig bäst när 
upplevelser, processer och sociala mönster önskas studeras. Gemensamt för dessa är att 
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de alla har egenskaper som komplexitet, kontextberoende, föränderlighet och 
subjektivitet. För att en kvalitativ metod ska väljas bör ämnet bestå av de nyss nämnda 
egenskaperna (Langemar, 2008). Då denna studies ämne är komplext och 
kontextberoende samt subjektivt valdes därför en kvalitativ metod för att besvara 
frågeställningarna i studien. 
 
Urval  
Stockholm stad är en stor organisation och Sveriges största kommun med 860 000 
invånare. Stockholm stad är också en av Sveriges största arbetsgivare med sina 40 000 
anställda medarbetare i en mängd olika verksamheter. Inom organisationen finns 
hundratals olika yrken och det finns en stor bredd av åldersfördelning samt 
utbildningsnivå. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är den centrala ledningen 
inom Stockholm stad (www.stockholm.se). Kommunstyrelsens förvaltning är 
stadsledningskontoret och deras huvudsakliga uppgift är att arbeta med de övergripande 
strategiska frågorna och se stadens verksamheter ur ett helhetsperspektiv. 
Organisationen är sedan uppdelad i 15 fackförvaltningar, 14 stadsdelsförvaltningar och 
16 bolag. Det är de 14 stadsdelsförvaltningarna som till största del ansvarar för den 
kommunala servicen (www.stockholm.se). Stockholm stad som organisationen står 
inför en stor utmaning när det gäller att förmedla ledningens vision och mål till alla 
medarbetare då de är en så stor organisation.  
 
Denna studie (som ses som en fortsättning på förstudien) består av en observation och 
fyra intervjuer. En observation har genomförts i syfte att öka förståelsen för arbetet med 
visionen. I samråd med kontaktpersonen på Stockholm stad kunde en observation 
genomföras. Syftet med observationen var att få en ökad förståelse för visionen och hur 
medarbetare får information om den. Under observationen som gjordes under ett 
informationsmöte studerades två informanter. Informanterna var de som informerade 
under mötet. Mötet var ett informationsmöte för nya chefer inom Stockholm stad som 
en del av deras chefsutbildning. Under mötet fick deltagarna information om visionen 
och hur arbetet med den bedrivs i organisationen. Mötet varade en timme. 
Informanterna under observationen var en man och en kvinna i åldrarna 45-55 år. Fyra 
intervjuer har genomförts, utifrån de anställdas perspektiv. Efter diskussion med 
Stockholm stad beslutades att fyra medarbetare med olika befattningar inom 
barnomsorgen skulle intervjuas. Barnomsorgen valdes då det är en praktisk verksamhet 
som befinner sig ganska långt ifrån ledningen för Stockholm stad. Avståndet gör det 
intressant att se hur visionen har implementerats hos dem och hur de upplever arbetet 
med den. Intervjuerna syftade till att få en ökad förståelse och inblick i hur 
medarbetarna upplever arbetet kring visionen och hur starkt de anser sig vara en del av 
Stockholm stad som organisation. Urvalet av intervjupersoner skedde genom att 
kontaktpersonen på Stockholm stad gav namnet på en enhetschef för förskolor i en 
stadsdel i Stockholm. Enhetschefen kontaktades och hon gav namn och 
kontaktuppgifter till fyra olika förskolor. Tre av förskolorna kontaktades och där erhölls 
namn och kort information om de informanter som kunde tänka sig att ställa upp. Fyra 
informanter valdes ut, samtliga intervjupersonerna var kvinnor och i åldern 20-55 år. Då 
endast namn på de som önskade delta erbjöds är det oklart hur många som valde att inte 
delta, där av är det svårt att redogöra för bortfall i studien. Intervjupersonernas olika 
yrkesroller var barnskötare, barnskötare med samordnaransvar samt en biträdande 
enhetschef. Anställningstiden i Stockholm stad varierade från 2 till 16 år. Urvalet har 
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gjorts med hänsyn till deltagarnas ålder, befattningar, ansvarsgrad och antal år som 
anställd inom Stockholm stad. Denna hänsyn har tagits för att eftersträva en så bra 
variation i undersökningen som möjligt samt att få en god kvalitet i studien (Patton, 
2002). Då Stockholm stad är en stor organisation är det svårt att säga att en mättnad har 
uppnåtts. Denna studie kan ses som ett försök till att få en förståelse för hur 
medarbetarna inom barnomsorgen i den undersökta stadsdelen upplever arbetet med 
visionen. 
 
Datainsamling 
I denna studie har två olika metoder använts, dels intervjuer men också en observation.  
Genom att genomföra intervjuer får forskaren en bild av hur en organisation fungerar 
(Patton, 2002). Intervjuer ger dock endast en viss del av bilden hur organisationen 
fungerar. Genom att utföra en observation får undersökaren själv se och uppleva 
situationer som kan vara av betydelse för de som sedan intervjuas (Patton, 2002).  
Genom att göra en observation kan en ökad förståelse uppnås och som kan leda till att 
undersökaren får en större förförståelse för det som undersöks (Alvesson & Deetz, 
2000). Vid intervjutillfället kan denna förförståelse användas och på så sätt kan 
forskaren ställa mer djupgående frågor och få en bredare bild av det som undersöks 
(Alvesson & Deetz, 2000). 
 
Observationen genomfördes på ett informationsmöte för nya chefer inom Stockholm 
stad. Informationsmötet var en del av ett introduktionsprogram som alla nya chefer ska 
genomgå under sitt första halvår som chef i Stockholm stad. Mötet där observationen 
genomfördes var ett informationsmöte kring visionen och det hölls av biträdande 
stadsdirektören och personalchefen för Stockholm stad. Det var dessa två personer som 
observerades. En observationsguide skapades utifrån de riktlinjer som Alvesson & 
Deetz (2000) ger. Med fokus på situationen kunde de fem frågorna besvaras, vad, vem, i 
vilket sammanhang, varför och hur (se Appendix 1). Observationen gjordes genom att 
sitta längst bak i salen likt de andra övriga åhörare hade samlats. Det var ett femtiotal 
nya chefer som deltog i mötet. De som höll i mötet och deltagarna var inte medvetna om 
varför jag var där och då det är chefer från hela organisationen som inte känner varandra 
reagerade ingen såvitt jag kunde se på att jag var där. Personen som var ansvarig för 
hela introduktionsprogrammet var den enda som visste varför jag var där och hon deltog 
i mötet likt de andra deltagarna. Observationen genomfördes med anteckningsblock där 
korta anteckningar skrevs ner för att inte missa hur mötet fortskred. Mötet var 60 
minuter långt. Efter mötet skrevs längre anteckningar och detta gjordes cirka 30 minuter 
efter att mötet var avslutat, allt för att få med och inte gå miste om viktig information. 
Observationen var den datainsamling som genomfördes först. Dels för att det var då det 
gavs tillfälle att vara med på ett informationsmöte kring visionen samt att observationen 
syftade till att ge en grund kring vad visionen handlar om. Observationen syftade också 
till att själv få vara närvarande när visionen och tankar kring den förmedlas i ett tidigt 
skede till medarbetare.  
 
Innan de kvalitativa intervjuerna utfördes skapades två intervjuguider. (se Appendix 2 
och 3) En för medarbetarna och en för den som arbetar som biträdande enhetschef. För 
att få en djupare förståelse användes intervjuguider med semistrukturerat syfte. Den 
innehåller ett antal färdiga frågor som under intervjun kan komma att utvecklas, 
omformuleras eller tas bort beroende på intervjusituation (Langemar, 2008). Till varje 
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fråga fanns följdfrågor såsom ”kan du utveckla”, ”på vilket sätt” samt att be om 
exempel. Genom att ställa dessa följdfrågor kunde en djupare förståelse skapas och 
intervjupersonerna var tvungna att tänka till och bli konkreta. Ordningsföljden på 
frågorna i intervjuguiden kan ändras under intervjun beroende på hur intervjun fortlöper 
(Langemar, 2008). Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte samt utifrån det 
resultat som framkommit i förstudien.  Intervjun skedde i ett avskilt rum med endast 
intervjuaren och intervjupersonen närvarande. Vid ett intervjutillfälle genomfördes 
intervjun med två intervjupersoner närvarande samtidigt på grund av missförstånd vid 
bokningen av intervjun. Vid detta tillfälle intervjuades två personer som hade olika 
åsikter och dessa kom fram på ett tydligt sätt trots att de båda intervjuades samtidigt. 
Samtliga intervjuer flöt på bra och intervjupersonerna upplevdes avslappnade. 
Intervjuaren var väl förberedd och hade genom förstudien och observationen fått en viss 
förförståelse och hade en god inblick i hur organisationen var uppbyggd. 
Intervjupersonerna fick på förhand inte ta del av intervjufrågorna utan hade endast 
informerats om vad intervjun skulle handla om. Eftersom intervjuguiden var av 
semistrukturerad karaktär ändras vissa frågor och ordningsföljden under 
intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om relevant information 
och sammanhang. Intervjuerna varade i cirka 20-45 minuter och har utförts på 
intervjupersonernas respektive arbetsplatser. 
 
Etik 
Inför genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till de etiska riktlinjer som 
vetenskapliga rådet ger (www.vr.se).  Då observationen var dold informerades inte 
deltagarna om att den genomfördes. Ett godkännande hade givits från den person som är 
ansvarig för introduktionsprogrammet för nya chefer inom Stockholm stad. Inför 
intervjuerna fick intervjupersonerna kort information om studien vid ett första samtal 
via telefon då intervjun bokades in. Vid intervjutillfället gavs ytterligare information 
kring studien och vad den syftar till att undersöka. Intervjupersonerna fick också ta del 
av informationen kring att deltagande är frivilligt och att de har rätten att avbryta 
intervjun när de vill. Vidare informerades intervjupersonerna om att den information 
som de delger endast kommer att användas för forskningen och att all data kommer att 
behandlas konfidentiellt samt att de inte kommer att nämnas vid namn i rapporten.  
 
Analys 
I denna studie har främst en induktiv tematisk analys använts. Det innebär att upptäcka 
de olika mönster, teman och kategorier som finns i materialet (Patton, 2002). Då denna 
studie bygger på den tidigare gjorda förstudien har studiens analys till viss del också 
gjorts med en deduktiv tematisk analys. En deduktiv tematisk analys innebär att 
insamlad data analyseras utifrån ett visst fokus och inriktning, en analysform som också 
kallas för teoristyrd tematisk analys (Langemar, 2008; Patton, 2002). I denna studie har 
fokus varit på delaktighet och tillhörighet då dessa inriktningar kom fram av resultatet 
från förstudien. Förstudien visade att tillhörighet och delaktighet är något som 
Stockholm stad önskar att deras medarbetare ska uppleva i sin relation med 
organisationen. Observationsanteckningarna renskrevs och lästes noggrant igenom. En 
transkribering av varje intervju genomfördes för att få med all information samt att få en 
helhetsbild över vad som framkommit under intervjusituationen. Transkriberingen av 
intervjuerna underlättade analysarbetet då de nedskrivna intervjuerna gicks igenom 
tillsammans med observationsanteckningarna och utgjorde grunden för analysarbetet. 
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Allt insamlat material lästes noggrant igenom och en tematisk analys genomfördes. Tre 
stycken huvudteman skapades utifrån materialet, medarbetarnas upplevelser av 
tillhörighet till organisationen, medarbetarnas upplevelse av delaktighet i organisationen 
och medarbetarnas synpunkter på implementeringen av styrdokumentet vision 2030. 
Efter att de tre olika teman hade skapats lästes allt material igenom med fokus på 
respektive tema för att sortera materialet till respektive tema. Det resultat som 
framkommer i studien är hämtat från de intervjuer som genomförts samt från 
observationen, resultatet är väl förankrat i empirin.  
 
 

Resultat 
 
Stockholm stad använder sig av en vision för att få hela organisationen att arbeta mot 
samma mål. Visionen kommer från ledningen och det är de som leder arbetet med 
visionen i hela organisationen. I resultatet av förstudien framkom att ledningens 
förhoppning kring arbetet med visionen är att stärka relationen mellan organisationen 
och medarbetarna. Målet är att varje medarbetare ska förstå sin individuella betydelse i 
den stora organisationen samt hur viktig han/hon är för organisationen. Ledningen för 
Stockholm stad har en plan för hur arbetet med visionen ska gå till och hur 
medarbetarna ska få möjlighet till att ta till sig visionen och göra den till sin egen. 
Ledningen informerar om visionen i form av digitala filmer som varje medarbetare ser 
och diskuterar ute på sina arbetsplatser. Stockholm stad är uppdelad i stadsdelar och i 
varje stadsdel finns olika verksamhetsområden. Denna studie har gjorts inom 
verksamhetsområdet förskola. Varje verksamhetsområde är i sin tur uppdelat i enheter 
och varje enhet består av flertalet förskolor. När jag fortsättningsvis nämner verksamhet 
menas den verksamhet som bedrivs på varje förskola, det är så informanterna själva 
beskriver sitt arbete som utförs på den egna förskolan. 
 
I arbetet med visionen handlar det om att få medarbetarna att förstå sin plats i 
organisationen och hur viktiga de är som individer. Identitet och identitetskonstruktion 
är en viktig del i det arbetet. Att prata om och beskriva vad identitet är upplevde 
samtliga informanter som svårt. Identitet är ett begrepp som alla vet vad det är men har 
svårt att förklara. Informanterna beskrev identitet som de erfarenheter, egenskaper och 
personliga värderingar som en individ har med sig. De erfarenheter som en individ bär 
med sig påverkar och formar identiteten. Informanterna menar att de har olika 
identiteter i olika situationer, dels en arbetsidentitet det vill säga den roll de har på sin 
arbetsplats och därmed i organisationen men också den personliga identiteten som de 
har utanför arbetet. Med vetskapen om vem medarbetaren är i organisationen kan 
medarbetarnas upplevelser nu presenteras.  
 
Medarbetarnas upplevelser av tillhörighet till organisationen 
Som nämnts tidigare önskar ledningen för Stockholm stad att medarbetarna ska känna 
sig som en del av organisationen. I intervjuerna framkom att en känsla av tillhörighet till 
organisationen Stockholm stad finns men den kan vara på olika sätt för olika personer. 
Begreppet tillhörighet beskrevs av informanterna som en känsla av att vara en del av 
något. En känsla av att jag som medarbetare är en del av och har min tillhörighet i 
Stockholm stad. I vilken grad informanterna kände sin tillhörighet till Stockholm stad 
som organisation varierade. Alla informanter refererade till att de har sin anställning i 
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Stockholm stad och därmed också tillhörighet i Stockholm stad men att de känner en 
större tillhörighet till sin arbetsplats, det vill säga den förskola som de arbetar på.  
 
En tillhörighet till organisationen i stort eftersträvas av Stockholm stad och informanten 
som arbetar som biträdande enhetschef menar att det handlar mycket om att skapa en 
medvetenhet hos medarbetarna kring organisationen i stort. Genom att varje enskild 
medarbetare får en förståelse för och en större medvetenhet om det arbete som 
Stockholm stad bedriver blir det lättare att känna en ökad känsla av tillhörighet till 
organisationen. Informanten menar att ju mer praktiskt en medarbetare arbetar desto 
längre ifrån kärnan av organisationen hamnar individen. Därför är det viktigt att 
påminna medarbetarna och hjälpa dem att komma ihåg att det dagliga arbete som de 
utför är en del av Stockholm stad. Det leder till en möjlighet för varje medarbetare att få 
uppleva att de representerar något mer än sig själva, att de är en del av en stor 
organisation. Informanten menar att medvetenheten skapas genom att det får vara en 
naturlig del i vardagen, att prata om tillhörigheten till Stockholm stad och relatera det 
till allt som sker på arbetsplatsen.  
 
Tillhörigheten till Stockholm stad kan ses ur olika perspektiv, dels som nämnts här ovan 
att skapa en förståelse. Det kan också handla om att relatera till det uppdrag som varje 
del av organisationen har. Detta betonade både en informant i intervjuerna samt en av 
informanterna under observationen. Det är Stockholm stad som står som uppdragsgivare 
och alla medarbetare har till uppgift att utföra det uppdrag som Stockholm stad ger. 
Viktigt är att relatera till att all verksamhet är styrd av de regler och riktlinjer som 
organisationen ger, där det finns vissa förutsättningar för det uppdrag som ska utföras. 
Det är utifrån dessa förutsättningar som varje medarbetare sedan arbetar. Informanterna 
menar att det inte handlar om att inte ta sitt ansvar utan mer om att visa på att det är 
Stockholm stad som organisation som styr vad som ska göras och hur det görs. 
Informanterna menar att det finns en styrka i att tillhöra en stor organisation, det finns 
något att hämta kraft ifrån. Det är inte individen som medarbetare och person som står 
för någonting och måste försvara utan individen är en del av Stockholm stad och att 
kunna hämta styrka därifrån ser informanten som en tillgång. Inte minst är det viktigt att 
relatera till uppdraget de gånger någon är missnöjd och inte tycker att det som utförts 
motsvarar de förväntningar som fanns, menar en av informanterna. Viktigt är då att 
möta den förväntan som finns med att relatera till uppdraget. Som medarbetare i 
Stockholm stad kommer det komma situationer då någon är missnöjd och alla 
medarbetare måste lära sig att hantera dessa situationer hävdar informanterna.  
 
Upplevelsen av tillhörighet till organisationen kan leda till olika saker. Under 
intervjuerna framkom att flera utav informanterna upplever sin anställning i Stockholm 
stad som en trygghet och att anställningen skapar en viss känsla av tillhörighet till 
organisationen. På frågan om de känner sig som en del av Stockholm stad svarar de 
flesta av informanterna nej då de endast refererar till Stockholm stad som organisation 
endast genom sin anställning. Att ha sin anställning i en stor organisation skapar 
trygghet och ett skyddsnät beskriver en av informanterna. Organisationens storlek tror 
flera av informanterna kan vara anledningen till att det är svårt att känna tillhörighet. 
Storleken gör att det känns långt borta och att det är lättare att ha sin tillhörighet i den 
närmsta organisationen såsom enheten och stadsdelen. En informant nämner att den 
tydliga information som ges kring hur Stockholm stad är uppbyggt ändå ger en 
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förståelse för hur organisationen fungerar. En större förståelse har uppnåtts och 
möjligheten till att se sin egen enhet som en del av den stora organisationen har skapats 
menar informanten. Tillhörigheten till sin egen enhet är något som informanterna 
upplever att det arbetas mycket med. Dels genom en ökad ”vi-känsla” inom enheten 
men att den känslan också eftersträvas i hela organisationen. Informanterna upplever att 
det finns en önskan från organisationens sida om att varje medarbetare ska känna sig 
behövd och delaktig i den verksamhet som bedrivs inom enheten. Informanterna 
berättar att inom enheterna arbetas det efter gemensamma mål som alla strävar efter. De 
gemensamma målen gör att känslan av en gemensam enhet blir stor och en av 
informanterna beskrev det som att det inte ska finnas några små öar utan att det är en 
gemensam enhet som drivs tillsammans.  
 
Det finns en känsla av tillhörighet men den kan bli större. En informant menar att 
hennes känsla av tillhörighet skulle öka om en större gemenskap inom Stockholm stad 
skulle finnas och skapas. Att få möjligheten till att träffa andra inom organisationen och 
på så sätt skapa en förståelse för hur olika delar inom organisationen arbetar. Samtidigt 
som det efterfrågas mer gemenskap nämner en av informanterna att det faktiskt också är 
varje enskild medarbetares eget ansvar att sträva efter att känna en tillhörighet. Hon 
uttrycker att ”det ligger väl på mig också, jag har väl inte engagerat mig så mycket”. En 
del medarbetare har inte behovet eller saknar engagemanget för att känna en tillhörighet 
till organisationen i stort menar informanten. Hon menar att ansvaret för att 
medarbetarna ska känna tillhörighet till organisationen ligger på organisationen i sig 
men att varje enskild medarbetare också har ett ansvar. Medarbetarna upplever 
tillhörighet men delade också med sig av sina upplevelser av delaktighet.  
 
Medarbetarnas upplevelser av delaktighet i organisationen 
Delaktighet kan inbegripa många olika saker och kan upplevas och tolkas på olika sätt. I 
en organisation kan det delvis handla om i vilken utsträckning en enskild individ har 
möjlighet till att påverka och förändra. Under observationen framkom att ledningen för 
Stockholm stad ser arbetet med visionen som en resa mot ett Stockholm i världsklass. 
Resan till världsklass kommer ta flera år menade informanten, alla medarbetare 
förväntas vara delaktiga och allas medverkan påverkar resultatet samt gör skillnad.  
 
Informanterna i intervjuerna känner sig delaktiga på olika sätt. Upplevelsen av att bli 
tagen på allvar och att bli lyssnad på som medarbetare leder till en ökad känsla av 
delaktighet. Det är viktigt att det skapas en miljö med ett öppet klimat hävdar en av 
informanterna. Hon menar att ett öppet klimat handlar om att medarbetare känner att de 
får komma med sina åsikter och tankar utan att någon tycker det är fel och att det skapar 
en delaktighet. Att det förs en dialog där alla har möjlighet att bidra är viktigt. Det 
öppna klimatet bör finnas i hela organisationen men först och främst måste det finnas i 
den närmsta verksamheten. Om inte medarbetare kan uppleva delaktighet i sin närmsta 
enhet är det svårt att uppleva sig delaktig av Stockholm stad som organisation hävdar 
informanten. En informant beskrev en situation då hon upplevt att hon kan påverka och 
känna sig delaktig i den stora organisationen. Hon framförde ett förslag om en 
förändring kring ett underlag som de använder vid lönesamtal till sin närmsta chef. 
Chefen i sin tur för det sedan vidare till sin chef och sen vidare upp i organisationen. 
Informanten upplever detta som en stor förmån att faktiskt kunna påverka i en så stor 
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organisation som Stockholm stad är. En enskild medarbetares åsikt kan påverka och 
förändra i hela organisationen menar informanten.  
 
Delaktighet handlar också om att varje enskild individ i en organisation har ett eget 
ansvar. Ledningen för Stockholm stad önskar att hela organisationen ska bli ett 
Stockholm i världsklass och att organisationen ska utvecklas och förbättras. Detta kan 
inte ske om dem som finns i organisationen inte tar sitt ansvar menar ledningen. Detta 
framkom i förstudien. Innan visionen fanns var det lättare att undvika sitt personliga 
ansvar och endast se till den egna verksamheten och det ansvar som fanns där menar en 
av informanterna. När visionen nu har uttalats för hela organisationen menar hon att det 
blivit tydligare och att visionen gäller alla medarbetare och att alla kan relatera till den 
på ett eller annat sätt. Ansvaret för hur varje individ kan bidra har lagts över på 
individen själv i och med visionen. En av informanterna som intervjuades har en 
chefsposition och hon berättade att de arbetar mycket med ansvar kopplat till 
delaktighet. Varje medarbetare har en skyldighet att arbeta för att förbättra och ta sitt 
ansvar för det arbete som bedrivs. Ett konkret exempel på hur de arbetar med det egna 
ansvaret i hennes enhet är hur varje medarbetare utvärderar sin dag. Genom att efter 
varje dag tänka igenom dagen och antingen markera sin dag med grönt för en bra dag 
eller rött för en dag som kunde varit bättre. Dessa utvärderingar följs sedan upp i en 
dialog där de röda dagarna diskuteras, vad som hände just den dagen, vilka olika 
faktorer som påverkade, hur de ska agera för att det inte ska upprepas och så vidare. 
Informanten fortsatte med att betona att det handlar om att medvetandegöra det egna 
ansvaret i att förbättra en verksamhet och i det här fallet hur enheten kan förbättras 
genom att minska de röda dagarna och skapa en medvetenhet om vad som gör att de bra 
dagarna finns. Att varje medarbetare har ett eget ansvar i sitt arbete och att deras 
beteende har betydelse för hela enheten. Om en förbättring kan ske i enheten kan också 
en förbättring ske i hela organisationen.  
 
De två delarna delaktighet och tillhörighet är olika saker men de förutsätter på ett sätt 
varandra. En av informanterna som arbetar i en av de olika förskolenheterna i 
Stockholm stad som genomgått en stor omorganisering menar att hon känner sig mer 
delaktig i den nya organisationen. Det finns nu en större möjlighet att påverka och 
förändra vilket också uppmuntras från ledningen. Den ökade delaktigheten och 
tillhörigheten till enheten och den nya organisationen skapar ett större engagemang för 
medarbetaren uttrycker informanten. Ett ökat engagemang i alla de olika prestationer 
som sker i det dagliga arbetet på förskolan. Det ökade engagemanget leder till att 
arbetsidentiteten har blivit starkare beskriver informanten. Alla de olika delarna hänger 
samman. En större delaktighet och en stark känsla av tillhörighet leder till ett ökat 
engagemang som i sin tur leder till en stärkt arbetsidentitet menar informanten.  
 
Medarbetarnas synpunkter på implementeringen av styrdokumentet vision 2030 
Delaktighet och tillhörighet upplevs av informanterna men i vilken utsträckning har 
visionen ”Ett Stockholm i världsklass” påverkat och vad anser de om visionen och dess 
betydelse? Samtliga informanter anser att visionen är bra formulerad och att den är 
viktig för organisationen. De ser visionen som ett strävansmål, ett mål som ligger långt 
borta men som får finnas med och vara en ledning för det arbete som utförs. Alla 
informanter har tagit del av de filmer som används som den digitala lösningen för att 
förmedla och implementera visionen i organisationen. Filmernas innehåll har varierat 
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och varit från olika verksamhetsområden. Flera av informanterna uttrycker att de filmer 
som handlat om liknande verksamhet som deras egen har varit de filmer som gett mest. 
Då filmens innehåll på ett tydligt sätt kan kopplas till den egna verksamheten har filmen 
fungerat som en inspiration och vägledning. En av informanterna under observationen 
menar att det är just inspiration som visionen syftar till att ge, genom att ge en riktlinje 
till var organisationen är på väg och att alla verksamheter strävar efter att bli ännu 
bättre. Ledningens plan var att alla skulle se filmerna och att en diskussion på 
arbetsplatsen skulle föras för att få visionen mer konkret. Informanternas upplevelse är 
att arbetet med visionen ofta stannat vid att alla medarbetare har sett filmerna. 
Informanterna nämner att visionen har varit uppe i termer av vad som är världsklass för 
deras verksamhet och vad som läggs i begreppet världsklass. Informanterna beskrev hur 
arbetet gått till och hur de upplevt arbetet. Två av informanterna som arbetar på samma 
förskola upplever att visionen finns med hela tiden och att arbetet med den sker 
löpande. De upplever det som positivt och att det inte kommer som ”punktinsats som 
man bara blir hjärntvättad av”. Det tycks som att de upplever att det är lagom med 
filmerna och att mer information skulle göra att de känner sig ”hjärntvättade”. De vill ta 
till sig visionen i egen takt och på sitt egna sätt. I anslutning till hur arbetet med 
visionen bedrivs nämndes tidsbrist som en faktor som påverkar. Vissa av informanterna 
upplever att filmerna kommer för tätt och att se filmerna tar tid, som de behöver ta från 
sina raster för att alla medarbetare ska hinna se filmen innan nästa kommer.   
 
Det framkom att intervjuinformanterna har en positiv upplevelse av implementeringen 
av visionen. Att visionen kommer uppifrån ledningen och sedan förmedlas ut till alla 
olika verksamheter, enheter och medarbetare anser informanterna är bra. Informanterna 
hävdar att någon måste ansvara och leda ett sådant arbete.  Någon måste se till att alla är 
med och det känns naturligt att det är någon/några som finns högt upp i organisationen. 
Visionen kan upplevas stor och ouppnåelig men en informant menar att den måste vara 
stor eftersom organisationen är så stor. En stor vision täcker in och kan vara 
övergripande trots att det finns så många olika sorters verksamheter och enheter i 
Stockholm stad menar hon. Informanterna står bakom visionen och tycker den är bra, 
den har stärkt tillhörighet till organisationen och visionen ses som ett positivt led i 
utvecklingen av Stockholm stad. Informanterna menar att det är bra att sikta långt för då 
kommer man ofta en bra bit på väg och att en vision sällan uppnås. En av 
informanternas säger att om man ”siktar mot stjärnorna och landar på talltopparna” har 
man kommit väldigt långt. Visionen är tänkt att vara något att sträva efter och den 
strävan kommer leda till att organisationen utvecklas och förändras menar en av 
informanterna under observationen.  
 
En av informanternas reflektion var att visionen handlar om att Stockholm stad år 2030 
ska ha uppnått en stad i världsklass. Informanten anser att det är för långt fram i tiden 
och undrar varför inte 2012? Hon menar att om hela organisationen hade bestämt sig för 
att satsa allt på att bli världsklass så hade Stockholm stad kunnat nå dit redan i år 2012. 
Den långa tidsperioden i visionen gör att engagemanget kan minska för vissa 
medarbetare menar informanten. Det finns många medarbetare inom organisationen 
som är i 50 till 60 års ålder och för dem innebär det att de inte arbetar kvar i 
organisationen år 2030. Vision kan då uppfattas som meningslös vilket gör att 
engagemanget och motivationen sjunker. Informanten menar att den förskola hon 
arbetar på är en förskola i världsklass. Men visionen handlar om hela Stockholms stad 
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och då tar det längre tid att uppnå visionen då många delar inom organisationen inte nått 
lika långt.   
 
Hela organisationen ska uppnå världsklass men hur kan världsklass mätas och när har 
visionen uppnåtts? Under observationen diskuterades hur Stockholm stad ska kunna 
mäta att de är ett Stockholm i världsklass. En av informanterna menar då att det handlar 
om att jämföra sig, dels med andra utanför organisationen men också att jämföra sig 
med liknande verksamheter internt. Det handlar om att varje medarbetare ska känna en 
stolthet över sin enhet och det arbete som han/hon gör i sin verksamhet. Stolthet är 
något som nämns när informanterna pratar och berättar om sin känsla av tillhörighet till 
Stockholm stad. En informant beskriver sin stolthet på följande sätt: 
 

”Jag kan sitta hemma och titta på tv och så kommer det ett inslag och då känner 
jag att det är mitt, när man pratar om Stockholm stad. Och så tycker jag att det ska 
vara och det är en svårighet i en sådan här jättestor organisation att verkligen nå ut 
till alla med det budskapet tror jag” 

 
Den trygghet och tillit som organisationen ger gör att en stolthet skapas. En stolthet 
över vad som görs i organisationen och då främst i den egna verksamheten. Den stolthet 
som informanterna upplever delger de gärna till människor de möter i olika 
sammanhang. 
 
 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att få en ökad förståelse för hur medarbetarna i 
organisationen Stockholm stad upplever tillhörighet och delaktighet.  
 
I denna studie har medarbetarnas upplevelser varit i fokus och deras berättelser om hur 
de upplever identitet visar på att det är ett svårdefinierat begrepp som kan ha många 
olika betydelser. De menar att identiteten byggs upp av de erfarenheter som de har med 
sig och att den kommer att fortsätta formas och utvecklas av det som kommer hända i 
framtiden. Precis som informanterna beskriver hävdar Ashforth och Mael (1989) och 
Luhtanen och Crocker (1992) också att en individs identitet delvis består av egenskaper, 
upplevda erfarenheter, förmågor som individen har och dess intressen. Enligt Luhtanen 
och Crocker (1992) och Turner et al. (1979) menar social identitetsteori att en individs 
identitet också utvecklas och formas genom att han/hon tillhör en grupp och att 
individen identifierar sig med gruppen. Zambrell (2007) skriver ”Identiteten är ’min 
bild av mig själv’, vilket omfattar både den bild jag är i mina ögon, kombinerad med 
den ’spegling’ och bekräftelse som interaktionen med andra ger.” (Zambrell, 2007, sid. 
234). Zambrell menar att identiteten byggs upp av dels hur individen själv uppfattar sig 
men också hur andra uppfattar individen. Informanterna benämnde aldrig själva att de 
formas av interaktionen med andra men de beskrev hur de har olika identiteter. En av de 
identiteterna är som nämnts ovan arbetsidentiteten och den skapas i interaktion med 
andra såsom arbetsgivare, medarbetare och med organisationen i stort. Genom att 
informanterna tillhör organisationen tillhör de en grupp och Turner et al. (1979) menar 
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att inom socialpsykologisk forskning är det känt att en grupptillhörighet i stor 
omfattning är en del av en individs självbild och självkänsla.  
 
Alla informanterna nämner att de känner en tillhörighet till någon form av grupp. Det 
varierar i vilken grad de känner och upplever sin tillhörighet i relation till deras arbete. 
Ashforth och Mael (1989) menar att en form av grupptillhörighet är den formella 
organisationen i form av anställningskontrakt. Denna form av tillhörighet beskriver alla 
informanterna, de menar att de genom sin anställning har en tillhörighet till Stockholm 
stad. Tillhörigheten och i sin tur identitetskonstruktion kan komma från delar av 
organisationen såsom enheter, arbetsgrupper eller liknande som individen tillhör 
(Ashforth & Mael, 1989). Detta bekräftas av informanterna i denna studie som hävdar 
att de känner sin tillhörighet främst till sin egen verksamhet och till den egna enheten. 
För vissa finns även en tillhörighetskänsla inom stadsdelen men sedan skiljer sig 
informanterna åt, då det är få som upplever sig vara en del av Stockholm stad och 
upplever en tillhörighet till organisationen i stort. Tillhörigheten behöver alltså inte vara 
till hela organisationen. Stockholm stads ledning önskar att alla medarbetare ska känna 
att de är en del av organisationen. Resultatet visar att informanterna känner tillhörighet 
till vissa delar av organisationen och då dessa är delar av den stora organisationen så 
upplever de en känsla av tillhörighet till organisationen. Kan det då begäras att de ska 
känna en större tillhörighet? Under observationen framkom att visionen kan ses som en 
resa mot målet, ”ett Stockholm i världsklass. För att mäta världsklass handlar det enligt 
informanten om att jämföra verksamheter med varandra för att öka kvalitén. Ashforth 
och Mael (1989) hävdar att tillhörigheten till en grupp påverkas av hur gruppen agerar, 
då gruppen jämför sig med andra grupper och ser dess fördelar stärks gruppen och dess 
identitet. En jämförelse av verksamheterna och enheterna inom Stockholm stad kan 
stärka dess olika grupper. Den stärkta gruppen påverkar i sin tur individerna i den och 
deras tillhörighet ökar menar Ashforth och Mael (1989).  
 
Beyer et al. (2000) hävdar att när individer identifierar sig med en grupp och känner 
tillhörighet till den har individen också tagit ställning till och delar de värderingar som 
finns inom organisationen. Det skulle innebära att medarbetarna i Stockholm stad som 
känner en tillhörighet till organisationen står för de värderingar som organisationen står 
för. I resultatet framkom att informanterna känner en tillhörighet i och med sin 
anställning i Stockholm stad men undrar om den tillhörigheten räcker för att anamma 
organisationens värderingar. Ashforth och Mael (1989) är inne på ett annat spår, de 
menar att för att en individ ska uppleva den sociala identifieringen behöver individen 
inte prestera mot gruppens mål utan individen behöver endast uppleva sig som en del av 
gruppens mål. Även om en individ anser sig vara socialt identifierad med en grupp 
behöver individen inte acceptera och känna att de värderingar och den strategi som 
gruppen har är hans/hennes egna (Ashforth & Mael, 1989). Huruvida tillhörigheten 
påverkar om en individ accepterar och står för organisationens värderingar eller inte är 
oklart. Det Ashforth och Mael skriver visar på att även om informanterna skulle känna 
och uppleva en större tillhörighet till Stockholm stad som organisation så är det inte 
säkert att strävan efter att nå målet för organisationen skulle bli större. Trots att 
informanterna upplever sig tillhöra organisationen i någon form så behöver de inte 
sträva efter att uppnå visionen 2030.  
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Allen och Meyer (1990, 1996) menar att tillhörigheten kan ses som en trekomponents-
modell. De tre komponenterna kan delas in i känslomässig (affektiv), varaktig och 
normativ tillhörighet. Dessa komponenter har olika egenskaper och påverkar individen 
på olika sätt. Alla tre komponenterna syftar till att behålla individen i organisationen 
(Allen & Meyer, 1990, 1996). Informanternas upplevda tillhörighet ser olika ut. En del 
av dem känner tillhörighet genom sin arbetsplats och till organisationen i stort medan 
andra känner en tillhörighet främst genom sin anställning i organisationen. Det finns 
informanter som sitter hemma i tv-soffan och känner en stolthet över att vara en del av 
Stockholm stad till den som stannar i organisationen för att det är en trygghet att vara 
anställd i en stor organisation. Anledningen som informanterna har ser olika ut men de 
alla känner någon form av tillhörighet som gör att de stannar i organisationen. De flesta 
organisationer önskar att alla medlemmar känner och upplever den känslomässiga 
tillhörigheten. Olika individer har dock olika benägenhet till att skapa sig en 
känslomässig tillhörighet till en organisation (Mowday, Porter & Steer, 1982). Det finns 
många andra faktorer som kan påverka tillhörigheten, så som hur arbetet fungerar, det 
vill säga vilka egenskaper det har, variation och hur utmanande och självständigt det är 
(Mathieu & Zajac, 1990). Det känslomässiga engagemanget kan också påverkas av hur 
organisationen är uppbyggd och dess storlek, om individen upplever sin roll som tydlig 
eller oklar (Mowday et al., 1982). Flera av informanterna upplever organisationen som 
stor och att det gör det svårt för dem att känna en tillhörighet till den. Flera av dem 
nämner sin stadsdel som en del av organisationen som de känner tillhörighet till. Där 
känner de att de får stöd och den information som de upplever att de behöver. 
Sammanfattningsvis kan sägas att informanternas upplevelse av tillhörighet finns till 
organisationen men den ser olika ut för olika individer. Resultatet visar att tillhörigheten 
kan vara till delar av organisationen men få av informanterna känner tillhörighet till 
organisationen i stort. En av informanterna menade att det handlar mycket om 
information och kommunikation för att förmedla känslan av tillhörighet. Hon menar att 
bästa sättet att skapa en känsla av tillhörighet hos medarbetarna med organisationen är 
att i vardagen prata om att det arbete som utförs är en del av Stockholm stad. Mathieu 
och Zajac (1990) menar att den känslomässiga tillhörigheten som en individ kan 
uppleva gentemot en organisation har sin grund i de erfarenheter av arbetet som 
individen har med sig men också erfarenheter av arbetsgivaren. En annan faktor som 
påverkar tillhörigheten till organisationen är vilka fördelar en tillhörighet och 
identifikation får för individen menar Dutton, Dukerich och Harquail (1994). En av 
informanterna menar att en del medarbetare inte har behovet eller saknar engagemanget 
för att känna en tillhörighet till organisationen i stort. Hon menar att ansvaret för att 
medarbetarna ska känna tillhörighet till organisationen ligger dels på organisationen i 
sig men att varje enskild medarbetare också har ett eget ansvar.  
 
Att känna tillhörighet är viktigt och inte minst gentemot sin arbetsplats och den 
organisation där medarbetaren har sin anställning. Informanterna pratar om en trygghet 
som de upplever då de har sin anställning i Stockholm stad. Informanterna benämner 
det inte som en tillhörighet men att känna trygghet kan liknas vid tillhörighet menar 
Meyer och Allen (1997). Tillhörigheten är det psykologiska tillstånd som har sin grund i 
bindningen mellan organisation och individ, det förhållande som individen har till 
organisationen (Meyer & Allen, 1997). Även Meyer och Herscovitch (2001) menar att 
trygghet är en form av tillhörighet som kan ta sig i uttryck på olika sätt och kan påverka 
både de anställdas välbefinnande men också organisationens effektivitet. Tryggheten 



20	  

som Stockholm stad ger sina medarbetare gör att de blir en stabil organisation och 
genom att anta visionen stärker de sin organisation på grund av att det skapar en 
gemensam kraft framåt där alla medarbetare arbetar mot samma mål. Meyer och 
Herscovitch (2001) skriver att tillhörighet kan summeras till en kärna där det handlar 
om att stabilisera och skapa en kraft samt att det ger en riktning i beteende. Det är precis 
det som Stockholm stad gör genom visionen och genom att medarbetarna känner en 
trygghet och tillhörighet.  
 
Heller et al. (1998) skriver att delaktighet kan definieras som en process där anställda i 
en organisation tillåts ha ett visst inflytande över sitt arbete och under vilka 
omständigheter som de arbetar. En av informanterna under observationen berättade hur 
Stockholm stad genom att anta visionen har inlett en resa mot en stad i världsklass. De 
ser det som en resa där alla medarbetare förväntas vara delaktiga. Allas medverkan 
påverkar resultatet och gör skillnad berättade informanten. Om ett mer psykologiskt 
perspektiv av delaktighet används blir definitionen mer komplex och inbegriper flera 
olika dimensioner. Heller et al. (1998) menar att delaktighet består av många olika 
saker, dels de förutsättningar som individen har både som individ men också vad 
organisationen erbjuder påverkar individens möjlighet till delaktighet. Informanterna i 
denna studie anser sig uppleva delaktighet men på olika sätt och i olika grad. Några av 
informanterna menar att den lyhördhet och respekt som finns inom organisationen gör 
att de känner sig delaktiga. En informant berättar om hur de i hennes enhet jobbar för att 
det ska vara ett öppet klimat där alla medarbetare känner att de kan komma med sina 
åsikter och tankar utan att någon tycker det är fel. Om det öppna klimatet finns skapas 
en delaktighet hos medarbetarna menar informanten. Finns en känsla av delaktighet i 
den lilla gruppen och i enheten kan den också leda till att det skapas en känsla av 
delaktighet i den stora organisationen Stockholm stad. Heller et al. (1998) menar att om 
det finns en tillit mellan medarbetarna och dess organisation är det större chans att 
delaktigheten upplevs hos medarbetarna. Här kan likheter ses med Stockholm stad. Om 
det öppna klimatet finns skapas en tillit och då kan medarbetarna känna en delaktighet 
precis som Heller et al. beskriver. En enskild medarbetares åsikt kan påverka och 
förändra i hela organisationen menar en informant och gav exempel på hur hon tagit 
upp en förbättringsåtgärd som sedan chefen tog vidare till sin chef och som sedan 
diskuterades högre upp i ledningen. Informanten upplever en tillit till sin chef och att 
organisationen tar medarbetarnas åsikter på allvar och kan i den mån det är möjligt 
förändra utifrån dem. Flera av informanterna nämner att de inte känner så stor 
delaktighet i den stora organisationen och menar att det beror på att den är stor och att 
det är svårt att få en helhetsbild. Det handlar dels om deras tillhörighet men också om 
delaktigheten. Storleken på organisation har det forskats på och Heller et al. (1998) 
hävdar att forskning visar att en organisations storlek inte kan förutsäga nivån på 
inflytande och delaktighet. Det vill säga varken en mindre eller större organisation har 
mer eller mindre delaktighet.   
 
Tidsbrist var en faktor som framkom som en negativ del med implementeringen av 
visionen. Informanterna anser att filmerna kommer för nära in på varandra och en av 
informanterna nämner att de måste se filmerna på sina raster. Ind (2003) skriver att det 
är en utmaning för en organisation att nå ut till sina anställda med sin vision, mål och 
värderingar. Vidare skriver Ind (2003) att flera företag och organisationen felaktigt tror 
att det inte går att nå ut med sin vision och värderingar till medarbetarna då dessa inte 
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har tid i sitt vardagliga arbete. I denna studie betonar några av informanterna att det är 
ett problem och det går emot det som Ind menar är en felaktig bild. Ind (2003) menar att 
om en vision får genomsyra allt som görs i en organisation och vara en del i det 
vardagliga arbetet kan den stimulera medarbetarna. Stockholm stad har arbetat med 
filmer som varje medarbetare ska se men kanske skulle det kunna integreras mer i den 
vanliga verksamheten och bli en mer naturlig del och därmed inte skapa upplevelsen av 
tidsbrist.  
 
Stockholm stad har som politiskt styrd organisation ett stort uppdrag att leva upp till, de 
ska finnas till för stockholmarna och se till att all den verksamhet som finns inom 
organisationen håller en hög standard. Brunsson (2003) menar att en organisation i viss 
mån kan använda sig av hyckleri som metod för att hantera de motstridiga krav som kan 
finnas. Jag anser att detta är ett vanskligt sätt att hantera en situation på. I mina ögon ser 
jag inte att Stockholm stad som organisation använder sig av hyckleri, de vill ge en 
tydlig bild av vad de är och vad de vill som organisation. De har tagit fram visionen 
2030 som ett styrdokument för hela organisationen och på så sätt kunna öka kvalitén på 
det arbete som utförs. Om någon parallell ska dras till att de skulle använda sig av 
hyckleri som metod skulle kunna vara att de genom sin vision tydligt visar på att de 
strävar efter att bli ett Stockholm i världsklass. Det är en strävan och de kan alltid 
bemöta kritik med att de har påbörjat en resa mot ett Stockholm i världsklass. Deras 
vision räddar dem från att stå till svars för eventuell kritik på hur saker sker i 
organisationen. Gentemot medarbetarna anser jag att de är tydliga och även om flera av 
informanterna inte anser sig ha sin tillhörighet i Stockholm stad så gör organisationen 
sin del anser informanterna. De har inga direkta förbättringsförslag på hur 
organisationen skulle arbeta för att de ska få en ökad tillhörighet. Detta anser jag tyder 
på att organisationen är tydlig och att det finns en samstämmighet mellan det som sägs 
och hur organisationen agerar.  
 
Som nämnts finns otillräcklig forskning kring hur medarbetare uppfattar organisationen 
som varumärke. Denna studies resultat visar att en ökade förståelsen finns hos 
medarbetarna i Stockholm stad för det arbete som bedrivs i organisationen och delvis 
kommer den ökade förståelsen från implementeringen av visionen. Arbetet med 
visionen kan ses som en del av Stockholm stads Employer Branding. Bergstrom et al. 
(2002) skriver att om en organisation operationaliserar sitt varumärke kan en ökad 
förståelse uppnås hos medarbetarna för sin betydelse i organisationen. Det arbetet leder 
också till att organisationen kan arbeta mer enat. Med de beskrivna upplevelserna av 
tillhörighet och delaktighet som informanterna ger kan en ökad förståelse för hur 
medarbetarna upplever Stockholms stads Employer Branding arbete uppnås. Foster et 
al. (2010) skriver att de värderingar och det varumärke som en arbetsgivare vill 
förmedla bör genomsyra hela organisationen. I Stockholm stad är visionen det 
styrdokument som ligger till grund för allt arbete som sker och medarbetarna upplever 
arbetet med visionen som positivt. Det är de anställda som skapar bilden av 
organisationen och sprider dess varumärke menar Ind (2003). Det finns en stolthet hos 
medarbetarna för dels sin egen verksamhet men vissa av informanterna uttrycker att de 
känner en stolthet även för hela organisationen. Stoltheten för organisationen gör att 
medarbetarna sprider varumärket Stockholm stad och ger en positiv bild av 
organisationen. Ind (2003) skriver att en arbetsgivare äger sitt varumärke men inte vad 
som sägs om det. Stockholm stad har satsat på en implementering av en vision med 
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syfte att ena organisationen men de kan inte styra över hur medarbetarna uppfattar 
visionen och dess arbete.  
 
Employer Branding har blivit stort de senaste åren och det är något som de flesta 
organisationer och företag arbetar med. Frågan är om det är så nytt och om det ger det 
resultat som önskas. Företag och organisationer har alltid strävat efter att vara goda 
arbetsgivare men idag är det en ökad konkurrens om kompetensen som individerna har. 
Alltså krävs ett större fokus på individerna i organisationerna. Utan bra och villiga 
medarbetarna kan en organisation få svårt att nå dit den önskar. Även den teori som 
använts i denna studie visar på individernas betydelse för en fungerande organisation. 
Employer Brandings fokus på arbetsgivarvarumärket bör också fokusera på 
medarbetarna och deras upplevelser för att kunna nå ett starkt varumärke. Utan 
individfokus kommer det vara svårt att se resultatet som eftersträvas inom arbetet med 
Employer Branding.   
 
Employer Branding i säg kan vara både positivt och negativt. Styrkorna lyfts fram i 
denna studie och fördelarna det medför till en organisation som använder sig av 
Employer Branding. Nackdelarna är inte lika tydliga i forskningen som fördelarna, en 
organisation som arbetar med Employer Branding bör vara medveten om att det finns 
negativa aspekter. En nackdel kan vara att människorna i organisation ses som en 
produkt bland andra i det som produceras. En organisation producerar inte bara tjänster 
och produkter som säljs utan även goda medarbetare. Genom att implementera och 
skapa visioner, ideologier som påverkar och styr medarbetarna kan organisationen 
forma sina medarbetare till de medarbetare som önskas. Medarbetarna blir ett mått på 
effektivitet och produktivitet. Hänsyn till människorna i organisationen försvinner och 
fokus blir att gå med vinst på alla områden. Kraven på att medarbetarna ska känna sig 
som en del av en organisation kan också anses som en negativ del av Employer 
Branding. Människan ”tvingas” till att formas på ett visst sätt och ingen hänsyn tags till 
individerna och deras värden. En ideologi och vision gör att en organisation kan skapa 
en gemensam kraft framåt men till vilken kostnad? Medarbetarnas åsikter tags inte med 
utan organisationer går i den riktning som är bäst och som genererar mest pengar. Detta 
är några exempel på de negativa aspekterna med Employer Branding. De negativa 
sidorna bör tagas i beaktning då arbetet med Employer Branding görs i en organisation. 
Organisationen bör vara medveten om både fördelarna och nackdelarna för att kunna 
använda Employer Branding på bästa möjliga sätt.      
 
Metoddiskussion  
Denna studie har gjorts med kvalitativ ansats. Undersökningen hade kunnat göras 
kvantitativ metod med till exempel en enkät. En enkät hade kunnat undersöka vad 
medarbetare i Stockholm stad tycker om arbetet med visionen men deras upplevelser 
hade blivit svåra att ta del utav. Genom att använda en kvalitativ metod i form av 
intervjuer kunde medarbetares upplevelser och känslor samlas in. I intervjuguiden fanns 
följdfrågor som till exempel; utveckla, ge ett konkret exempel och så vidare. 
Följdfrågornas effekt har i denna studie varit stor och gett mer information och 
utförligare svar från informanterna.  
 
Studiens omfattning är relativt liten då en observation och fem intervjuer (totalt med 
förstudien) har genomförts. Patton (2002) skriver att när det gäller urvalet storlek finns 
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det inga direkta regler. Kvalitativ generaliserbarhet och meningsfullheten har mer med 
hur informationsrikt materialet är (Patton, 2002). Kritik kan dock riktas mot studien då 
endast fem intervjuer genomförts i Stockholm stad som är en stor organisation. Det är 
svårt att generalisera, för att det ska vara möjligt skulle fler intervjuer behöva göras 
samt att undersöka andra delar inom organisationen. Ett så bra urval som möjligt har 
gjorts utifrån de förutsättningar som gavs. Hänsyn har tagits till informanternas ålder, 
anställningstid samt yrkesroll. Barnomsorgen är ett kvinnodominerat område och det 
speglas även i denna studie då endast kvinnor deltog. Detta kan ha påverkat studien då 
det kan finnas skillnader i hur män respektive kvinnor upplever tillhörighet och 
delaktighet. Ingen av de tillfrågade informanterna tackade nej till att delta i studien. 
Kanske har de som inte känner någon tillhörighet eller delaktighet i organisationen inte 
heller någon lust till att ställa upp och då får heller inte studien ta del av deras 
upplevelser.  
 
Resultatet i studien består av de svar som framkom under intervjuerna samt från 
anteckningarna från observationen. I teoriavsnittet finns relativt mycket teori om 
identitet och identitetskonstruktion. Identitet är ett centralt begrepp som ligger till grund 
för att en individ skall kunna känna tillhörighet och delaktighet. Under intervjuerna 
tyckte informanterna att det var svårt att prata om och beskriva begreppet identitet. 
Svårigheten kring identitetsbegreppet kan bero på att det är något som finns så djupt 
inom människan och att det är svårt att beskriva och sätta ord på. Identifikation och 
identitet i stort är något som finns och sker utan att människan märker det och 
reflekterar över det. Detta kan vara en anledning till att identitet inte fick så stort 
genomslag i resultatet jämfört med tillhörighet och delaktighet.  
 
Kvalitativ design är naturalistisk, undersökningen sker i verkligheten och forskaren har 
inte som avsikt att manipulera det undersökta fenomenet eller situationen (Patton, 
2002). Det finns dock alltid påverkningsfaktorer som inte kan kontrolleras eller 
minimeras menar Alvesson och Deetz (2000). I studien används bland annat intervjuer 
som en undersökningsmetod. En intervju är kontextbunden och är i sig en social 
situation vilket gör att den inte kan betraktas som en ren bild av verkligheten (Alvesson 
& Deetz, 2000). Vidare påverkas en intervjuperson av de normer som finns för hur ett 
samtal ska gå till och detta påverkar den bild som han/hon ger genom att besvara 
frågorna i intervjun (Alvesson & Deetz, 2000). Det finns flera påverkningsfaktorer som 
kan ha påverkat resultatet i denna studie. Intervjupersonen kan ha svarat på frågorna 
efter vad han/hon tror att intervjuaren vill höra och av rädsla för att prata negativt om 
sin arbetsplats samt av rädsla för icke anonymitet. Då denna studie tolkas bör vetskapen 
finnas med om att strävan har varit att ge en så riktigt bild som möjligt av verkligheten 
men att den kan ha påverkats av flera olika faktorer.  
 
Langemar (2008) skriver att den hermeneutiska cirkeln handlar om att för att förstå 
delar måste vi förstå helheten och tvärtom. Genom att utföra både en observation och 
intervjuer har en ökad förförståelse kunnat uppnås och möjligheten till skapandet av den 
verklighetstrogna bilden har ökat. Detta kan anses öka validiteten i studien eftersom 
användandet av två olika infallsvinklar kan leda till att de kompletterar varandra och 
kan då ge en bättre bild av det som undersöks (Patton, 2002). Eftersom 
intervjupersonerna hade olika befattning gav det en bred bild av hur olika medarbetare 
uppfattar tillhörigheten och delaktigheten i organisationen. Resultatet från förstudien 
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gav ledningens syn på arbetet med visionen och dess syfte, om än en subjektiv bild då 
endast en person intervjuades. Även om kvalitativ forskning ligger nära empirin så är 
det svårt att få tillträde till den sociala verkligheten och att få en klar bild av 
innebörderna, värderingarna och uppfattningarna samt subjektiviteten hos deltagarna 
(Alvesson & Deetz, 2000). 
 
Forskarens egen livshistoria och erfarenheter formar tankar kring forskningsämnet samt 
att forskarens tillhörighet till ett visst forskarsamhälle påverkar (Alvesson & Deetz, 
2000). Min egen förförståelse för det som undersöks i studien har naturligtvis påverkat 
tolkningen av resultatet. Om någon annan gjort tolkningen kanske den hade blivit 
annorlunda. För att öka validiteten i denna studie skulle en annan person kunnat gå 
igenom materialet och göra sin tolkning för att sedan kunna göra en jämförelse 
(Langemar, 2008).  
 
Förslag på framtida forskning 
Begränsningarna i denna studie är många, dels har endast en verksamhet inom 
Stockholm stad undersökts och dels är det endast Stockholm stad som organisation som 
varit grund för undersökningen. Dessa begränsningar gör att det är svårt att göra 
generella slutsatser utifrån resultatet samt att det är svårt att generalisera till andra 
organisationer och andra verksamheter inom Stockholm stad. Vidare forskning skulle 
kunna göras inom Stockholm stad och då i andra verksamheter. Även en annan 
organisation eller annat företag skulle kunna undersökas för att kunna skapa en större 
generaliserbarhet. Frågeställningen finns kvar och det är värt att forska vidare kring hur 
individer upplever sin tillhörighet och delaktighet kopplat till sin organisation. Denna 
studie har gjort en kvalitativ undersökning, kanske kan ämnet undersökas även med en 
kvantitativ metod och på så sätt få en större generaliserbarhet. Ett exempel skulle kunna 
vara att utforma en enkät efter att fler djupintervjuer genomförts och som kan skapa en 
förståelse för var och hur medarbetare upplever och uppfattar en organisation.  
 
Det finns även andra aspekter som kan studeras och utforskas. Ett exempel skulle kunna 
vara hur medarbetare förmedlar det varumärke som en organisation vill förmedla, hur 
medarbetare uppfattar organisationen och om det stämmer överens med den bild som 
andra externt har av organisationen. Det finns flera områden inom Employer Branding 
som kan studeras vidare och eftersom det blir allt vanligare i samhället att alla 
företag/organisationer stora som små arbetar med Employer Branding. Det är värdefullt 
att se om och hur arbetet med Employer Branding påverkar en organisation och dess 
medarbetare.  
 
Slutsats 
Stockholm stad önskar att en förståelse hos varje medarbetare ska finnas för hur viktig 
deras plats är i organisationen och att alla medarbetare tillsammans kommer förverkliga 
visionen om att bli ett Stockholm i världsklass. Alla informanter i denna studie menar 
att det är viktigt att det finns ett gemensamt mål som enar alla i organisationen och de 
anser att visionen fyller den funktionen.  
 
Studien visar att känslan av tillhörighet kan vara olika för olika individer och att det inte 
är någon självklarhet att alla har samma behov av den. Stockholm stad bör ställa sig 
frågan om alla medarbetare vill känna en större tillhörighet. Som organisation kan 
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Stockholm stad se en vinning i en ökad tillhörighetskänsla hos medarbetarna, men till 
vilket pris? Att medarbetarna känner sig påtvingade en vision och att de ska och måste 
känna en tillhörighet till hela organisationen. Alla individer känner inte samma behov 
av att känna en tillhörighet, en del saknar engagemanget för att uppleva en tillhörighet 
till sin arbetsorganisation. Kanske vore nästa steg att fråga medarbetarna hur de önskar 
att arbetet ska fortskrida och hur visionen ska utvecklas. En av informanterna lyfte även 
frågan om tidsperioden, vision 2030. Hon var frågande till varför det var så långt fram 
då många medarbetare i organisationen är i 50 till 60 års ålder och kanske inte arbetar 
kvar år 2030. För dem kan den långa tidsperioden minska motivationen och 
engagemanget hos dessa medarbetare. Visionen kan upplevas som meningslös och inget 
att sträva efter.  
 
Studiens resultat kan påvisa att delaktighet påverkar hur väl en individ kan identifiera 
sig med en organisation. Delaktighet är en viktig del inom en organisation och även den 
kan upplevas olika för olika individer. Alla informanterna var överens om att 
förutsättningar för att en känsla av delaktighet ska finnas krävs det att det finns en stor 
lyhördhet och respekt för individen inom organisationen. Samtliga informanter upplever 
att Stockholm stads olika enheter lever upp till detta, lyhördhet och respekt för 
individen. Det gör att informanterna känner sig delaktiga på sina arbetsplatser. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga informanter var positiva till visionen och 
arbetet kring den. Det finns möjlighet till förbättringar, en förbättring skulle kunna vara 
tydligare kopplingar till det vardagliga arbetet. Det skulle underlätta och skapa en större 
mening och förståelse för arbetet med visionen. Denna studie är ett exempel på hur 
medarbetare kan uppleva tillhörighet och hur en organisation kan arbeta för att skapa en 
tillhörighet och på så sätt utveckla intern Employer Branding. Genom utveckling av 
intern Employer Branding kommer organisationens varumärke att stärkas och i 
samverkan med extern Employer Branding kunna ge den bild av organisationen som 
organisationen själv önskar förmedla.  
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Appendix 1 
 
Beskriv lokalen  
 
Beskriv sociala stämningen i lokalen 
 
Beskriv övergripande vad som händer i situationen  
 
Situationer/Interaktioner  
 

-‐ Vad ägde rum? 
-‐ Vem utförde handlingen? 
-‐ I vilket sammanhang inträffade den? 
-‐ Varför utfördes den? 
-‐ Hur utfördes den? 

 
Anteckningar på vad som sades under möte



	  

Appendix 2 
 
Forskningsetik 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellt, nyttjandekravet 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har du för tjänst?  
Hur länge har du arbete i organisationen? 
Har du haft andra tjänster? Om ja, vilka då? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad är identitet för dig? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Arbetsidentitet vad är det för dig?  
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Skulle du säga att du känner dig som en del av Stockholm Stad som organisation? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad är det som gör att du känner dig som en del av organisationen/ inte känner dig som 
en del av organisationen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
På vilket sätt påverkar det dig som person att du är en del av/inte del av 
organisationen? 
Hur påverkar det ditt arbete? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad känner du till kring Stockholm stads vision? 
Vad syftar visionen till? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur har du tagit del av informationen kring Stockholm stads vision 2030- ett Stockholm 
i världsklass? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad tycker du om visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur arbetar ni som enhet med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur arbetar du som medarbetare med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur upplever du arbetet med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel!



	  

Har visionen påverkat ditt förhållande till Stockholm stad?  
Om ja, hur då? På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
Om nej, varför inte? Hur skulle den kunna påverka? 
 
När era mål sätts för er verksamhet, hur går den processen till? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad skulle du önska att Stockholm stad som organisation gjorde för dig som individ för 
att du ska känna dig som en del av organisationen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Ambassadörskap, vad innebär det för dig? Upplever du dig vara en ambassadör?  
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
För vad? För Stockholm stad som organisation? 
 
Är det något mer du vill ta upp kring det vi pratat om som vi inte tagit upp? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel!



	  

Appendix 3 
 
Forskningsetik 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellt, nyttjandekravet 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har du för tjänst?  
Hur länge har du arbete i organisationen? 
Har du haft andra tjänster? Om ja, vilka då? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Vad är identitet för dig? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Arbetsidentitet vad är det för dig?  
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Skulle du säga att du känner dig som en del av Stockholm Stad som organisation? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad är det som gör att du känner dig som en del av organisationen/ inte känner dig som 
en del av organisationen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
På vilket sätt påverkar det dig som person att du är en del av/inte del av 
organisationen? 
Hur påverkar det ditt arbete? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad känner du till kring Stockholm stads vision? 
Vad syftar visionen till? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur har du tagit del av informationen kring Stockholm stads vision 2030- ett Stockholm 
i världsklass? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad tycker du om visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur arbetar ni som enhet med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur arbetar du som chef med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Hur arbetar du med dina medarbetare med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel!



	  

Hur arbetar du som medarbetare med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
Hur upplever du arbetet med visionen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Har visionen påverkat ditt förhållande till Stockholm stad?  
Om ja, hur då? På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
Om nej, varför inte? Hur skulle den kunna påverka? 
 
När era mål sätts för er verksamhet, hur går den processen till? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Vad skulle du önska att Stockholm stad som organisation gjorde för dig som individ för 
att du ska känna dig som en del av organisationen? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
Ambassadörskap, vad innebär det för dig? Upplever du dig vara en ambassadör?  
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
För vad? För Stockholm stad som organisation? 
 
Är det något mer du vill ta upp kring det vi pratat om som vi inte tagit upp? 
På vilket sätt? Utveckla! Ge exempel! 
 
 
 

 


