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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie uppmärksammar det aktuella begreppet företagsidentitet, där fokus 

riktas mot upplevelserna av denna under en organisatorisk förändring. Tidigare forskning 

visar hur styrkan i en företagsidentitet påverkar men även påverkas av graden av engagemang 

hos medarbetare gentemot organisationen samt känslan av tillhörighet. Forskningsfältet lyfter 

hur drastiska organisatoriska förändringar påverkar identiteten och processen av hur 

identitetsförändringar ser ut. I kontrast till de fall forskningsfältet tar upp undersöker denna 

studie ett företag som går igenom en successiv tillväxt vilket präglas av en optimistisk anda. 

Studiens syfte är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur den upplevda 

företagsidentiteten påverkas av den pågående expansionen på detta enskilda företag. Det 

empiriska materialet utgörs av semistrukturerade intervjuer med både fält- och 

kontorsbaserad personal. För att analysera materialet har teorier ur det symbolisk 

interaktionistiska perspektivet valts, vilka baseras på sociologerna Randall Collins och 

Richard Jenkins. Resultatet av undersökningen visar på en upplevd stark företagsidentitet 

som upprätthålls genom en kollektiv delad mening av vad företaget är och vad det står för. 

Vidare upplevs expansionen påverka främst den sagda sammanhållningen och 

gruppdynamiken i organisationen. Det lyfts även hur expansionen har resulterat i ett behov 

för ett mer processtyrt förhållningssätt till arbetet med identiteten, och då främst sett till hur 

den interna kommunikationen i organisationen förs. 
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1. Inledning 

Arbete har genom tiden haft en stor betydelse för välfärden i samhället såväl som för 

individens egen känsla av identitet och meningsskapande. Idag i det individualistiska 

samhälle vi lever i finns det större möjligheter än någonsin att genom ett jobb förverkliga sig 

själv. Vi får lära oss tidigt att göra det vi brinner för och att hitta en egen väg i den djungel 

som är arbetslivet. För att idag framstå som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats 

uppstår ett behov hos företag att utveckla en tydlig värdegrund och identitet för medarbetare 

att kunna anamma och identifiera sig med (Stuart, 2002). Identifiering är det som rotar en 

person i en organisation, och desto fler medlemmar i organisationen som delar ett likartat 

tankesätt desto starkare kommer kollektivets identitet att bli (Ashforth et al., 2008). Idag är 

möjligheterna att byta jobb eller helt ändra karriärbana en lättillgänglig väg att gå vilket gör 

att det är av högsta relevans för det enskilda företaget att säkerhetsställa sina medarbetares 

engagemang och trivsel. Detta går hand i hand med individens behov av självförverkligande 

och utveckling. 

  

Företag inom den privata sektorn eftersträvar en ständig tillväxt, men behöver samtidigt 

hantera utmaningarna att i en expansiv fas behålla kärnan som utgör företagets men även 

medarbetarnas identitet och meningsfullhet. En vanlig missuppfattning enligt Gioia et al. 

(2000) är att när det väl existerar en etablerad företagsidentitet blir den lika med orubblig och 

konstant. I och med att ett företag ständigt behöver hantera interna behov samt utvecklas i 

symbios med samhället, är företagsidentitet snarare ett flytande koncept och är därmed i hög 

grad instabilt (Gioia et al., 2000). Vid organisatoriska förändringar uppstår turbulens i 

identiteten som gör att en ovisshet kan uppstå bland medlemmarna kring vart företaget är på 

väg. I och med detta är det av hög vikt att identiteten är adaptiv då ett nytt fokus behöver 

riktas mot kraven som förändringarna ställer. Detta för att återigen nå en gemensam identitet i 

den aktuella situationen (Shawn et al., 2010).  

  

I en artikel ur Dagens Industri (2019) beskrivs det hur en viktig del av bildandet av en stark 

företagskultur består inte endast i skapandet av den utan att även övertyga de anställda om att 

genomföra den. Denna övertygelse och känsla hos de anställda behöver bestå med tiden och 

överleva skiften i både medarbetare och chefer. Det som utgör vad ett företag “är”, essensen, 
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kan således inte förkroppsligas och endast drivas igenom av en eller ett fåtal ledare utan 

värderingarna behöver djupare förankras till något som består (Nilsson, 2019). Detta är en av 

flertalet kommersiella artiklar på ämnet som tar upp vikten av att skapa en stabil 

företagsidentitet, vilket kan visa på den aktualitet som ämnet utgör. Även som 

forskningsämne är företagsidentitet utbrett och ett tidsenligt område att studera. Likaså 

diskuteras begreppet utifrån omorganiseringar. Denna forskning präglas dock till stor del av 

företag av större storlek där de organisatoriska förändringarna har varit av en drastisk 

karaktär, såsom nedskärningar eller hopslagningar av två företag. Det finns ett behov att se 

till hur ett företag av mindre storlek påverkas av en successiv expansion till följd av tillväxt 

och hur detta formar känslan av den kollektiva företagsidentiteten.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Att identiteten för en organisation och för de anställda är av stor vikt kan en bekräfta utifrån 

tidigare forskning, men vidare är det intressant att undersöka hur identiteten inte bara skapas 

utan även bibehålls. Detta är särskilt givande att undersöka i en kontext där företag står inför 

en tillväxt och hur denna organisatoriska förändring påverkar gruppdynamiken samt de 

anställdas känsla av identitet i den. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är detta fenomen 

följaktligen intressant att analysera utifrån teorier som kan stödja en djupare förståelse samt 

ge insikter för dessa sociala mekanismer. Således är syftet för denna studie att utifrån ett 

enskilt företag undersöka hur företagsidentiteten upplevs av medarbetarna samt hur denna 

påverkas av en pågående expansion. Detta leder till följande frågeställningar:  

-      Hur upplever medarbetare den kollektiva företagsidentiteten på ett enskilt företag? 

-      Hur påverkar en pågående expansion den upplevda företagsidentiteten ur ett 

medarbetarperspektiv?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Härmed följer en redogörelse för vad de kommande kapitlen i denna uppsats kommer 

innehålla. Kapitel två kommer behandla tidigare forskning, som placerar den aktuella 

problemformuleringen i ett relevant forskningsfält. Vidare kommer kapitel tre skildra den 

teoretiska ansats uppsatsen vilar på. De teorier som studien inkluderar är Richard Jenkins syn 

på social identitet samt Randall Collins teori om interaktionsritualer som ingår i det 

symboliskt interaktionistiska perspektivet. Kapitel fyra behandlar metoden samt materialet i 

uppsatsen där den valda kvalitativa ansatsen beskrivs och motiveras. I kapitel fem kommer 
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resultat och analys presenteras vilket utgör en central del av uppsatsen. Avslutningsvis följer 

det avsnitt som bearbetar resultatet utifrån en diskussion som lyfter vad svaren på de ställda 

frågeställningarna innebär för det enskilda företaget men även för framtida forskning.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt läggs den tidigare forskning fram som har som syfte att spegla det aktuella 

forskningsläget inom fältet. Den presenterade forskningen kontextualiseras i relation till vad 

denna studie ämnar undersöka samt till den identifierade forskningsluckan. Denna översikt 

delas in utifrån teman som tar avstamp i de ställda frågeställningarna för uppsatsen. Den 

första delen behandlar identitetsbegreppet inom organisationer medan det andra temat utgörs 

av forskning kring identitetsförändring samt organisatoriska omställningar. Majoriteten av 

den tidigare forskningen består av studier genomförda de senaste 20 åren och utgörs främst 

av kvalitativa forskningsansatser. Avslutningsvis sammanfattas den presenterade forskningen 

i relation till den aktuella studiens syfte samt hur detta inordnas inom det studerade fältet.  

2.1 Identitet i organisationer    

Ashforth och Mael utförde redan år 1989 studier där de diskuterade social identitetsteori i 

relation till organisationer. De argumenterar för att organisatorisk identifikation innebär en 

typ av social identifikation. Det är inte endast organisationen i helhet som är en faktor för 

individens sociala identifikation, utan denna identifiering kan även härledas till mindre 

beståndsdelar så som ett arbetsteam eller en lunchgrupp. Studien argumenterar för att social 

identifikation i förhållande till organisationsidentitet är något som delas och inte något som 

kan åtskiljas. De poängterar även hur det har uppstått en förvirring angående skillnaden 

mellan organisationsidentitet och engagemang till en organisation och att dessa behöver 

hållas isär (Ashforth & Mael, 1989).  

  

Däremot menar Stuart (2002) att känslan av engagemang och stöttning gentemot en 

organisation även det leder till en starkare identifiering med denna. På så vis kan en även se 

hur dessa koncept är starkt sammankopplade (Stuart, 2002). I enlighet med detta väljer 

Guney et al. (2014) att begreppsförklara engagemang till en organisation med att 

medarbetarna kan definiera sig som att de tar till sig organisationens värderingar, arbetar för 

organisationens bästa samt kan identifiera sig med denna. Guney et al. (2014) studie kommer 

i sin slutsats fram till att det existerar ett samband mellan ledarskapsstil och medarbetares 
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engagemang till organisationen. Mer konkret påverkades nivån av organisatoriskt 

engagemang positivt av uppfattningen i ledarens beteende (Guney et al., 2014). Denna 

positiva effekt beroende på en ledares beteende och stil är även gynnsamt under perioder av 

förändring och anpassning. Utifrån detta resultat kan en se relevansen av att i den aktuella 

studien fokusera på medarbetarnas upplevelse både i relation till sitt engagemang till 

organisationen men även hur man uppfattar sina ledare i anslutning till detta. Forskning visar 

att beroende på ledarens förmåga att på ett framgångsrikt sätt kommunicera ut innebörden av 

förändringarna, desto mer lyckad blir denna period av anpassning. Då alla ledare inte besitter 

samma personliga egenskaper samt har verktygen till att uppnå detta, blir utfallen av 

förändringarna olika beroende på ledarskapsstil (Raguz & Zekan, 2016).  

  

Resonemanget utvecklas vidare av Ashforth et al. (2008) där de kommer fram till att 

identifiering är det som rotar en person i en organisation och de diskuterar hur rollerna och 

kollektivet är av stor vikt vid denna process. Vid flertalet likheter och delade tankesätt mellan 

individen, företagets kollektiv eller med själva rollen kommer det innebära att identiteten 

växer sig starkare. Ashforth et al. (2008) lyfter även fram vikten av att antalet medlemmar i 

organisation har en påverkan på identifikationens styrka. Desto fler medlemmar i 

organisationen som delar samma tankesätt kommer hela kollektivets identifiering växa sig 

starkare och på det sättet leda till en god gruppidentitet och samhörighet bland medlemmarna. 

Utifrån det Ashforth et al. (2008) belyser i deras resultat är det vidare intressant att se till 

detta i samband med en expansion på ett förhållandevis mindre företag som därmed går från 

en kollektiv identitet med fåtalet medlemmar till att fler ansluter sig till denna.  

  

Kreiner et al. (2006) menar att resultatet av en stark företagskultur där den kollektiva 

identiteten är påtaglig leder till att balansen mellan denna individuella identitet och den 

kollektiva blir svårhanterlig. Vidare argumenterar de för att i en organisation med höga krav 

på hur identiteten efterlevs, finns det en risk att individerna hamnar i en identitetskonflikt. 

Individens sätt att hantera detta blir genom att utföra ett slags identitetsarbete där identiteten 

delas upp. På så sätt skyddas den personliga identiteten från intrång och därmed kan 

individen ta del av den kollektiva gemenskapen utan att kompromissa för mycket med själv 

(Kreiner et al. 2006).  

  

Ashforth et al. (2011) erbjuder ett annorlunda perspektiv än tidigare presenterat där 

undersökningen tar olika kategorier och nivåer av identitet i beräkning. Majoriteten av 
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forskning tidigare har utgått från antingen individen, gruppen eller organisationen för analys. 

Ashforth et al. (2011) menar att detta har lämnat viktiga frågor obesvarade i hur dessa nivåer 

är sammanlänkade. Deras forskningsresultat bidrar med att lyfta fram hur nivåerna mellan det 

individuella och det kollektiva är sammanflätade och kontinuerligt påverkar samt formar 

varandra (Ashforth et al., 2011).  I en organisation är det därmed intressant att ha med sig hur 

flera olika individuella samt kollektiva identiteter ständigt möts men även hur denna relation 

präglas av spänningar vilket leder till ett behov för anpassning.   

2.2 Organisatoriska förändringar och dess påverkan 

Att det kan uppstå spänningar och konflikter i etableringen av en organisationsidentitet är 

diskuterat i tidigare avsnitt. Ett företag behöver idag anpassa sig utifrån marknadens behov 

och därigenom gå igenom olika former av förändringar i organisationen. När en organisation 

förändras behöver identiteten anpassas med den. Detta är något som beskrivs av Corley och 

Gioia (2004) som en utmaning för samtliga företag då varje förändring präglas av okänd 

mark. Vidare menar de att dessa okända utfall för med sig tvetydigheter som påverkar 

identiteten och därmed medlemmarnas “vi”-känsla och definition av vad organisation numera 

är. När identiteten och organisationens känsla för “vad vi är” blir splittrad vid förändring blir 

det av yttersta vikt att omdefiniera samt få klarhet i dessa frågor. Detta innebär att det uppstår 

flertalet olika uppfattningar kring vilka karaktärsdrag som ska ligga till grund för den nya 

förändrade organisationen. I och med detta poängterar Corley och Gioia (2004) att för att till 

fullo förstå vad som händer med identiteten under en förändring, krävs det att denna 

uppstådda tvetydighet och splittring tas i beaktning (Corley & Gioia, 2004). Vidare bidrar 

Frandsen (2017) till att försöka överkomma de utmaningar och den komplexitet som 

förändringar kan föra med sig. Hon menar att organisationen som strategi behöver formulera 

en “ideal-identitet”, eller även kallat “branding”, som kan fungera som ett gemensamt sätt för 

medlemmarna att se var organisationen är på väg. Detta menar Frandsen (2017) är ett 

praktiskt tillvägagångssätt för ledningen att förenkla förändringsprocessen och därmed göra 

den hanterlig (Frandsen, 2017).  

  

I och med att det vid förändring i en organisation uppstår någon grad av tvetydighet i 

identiteten lyfter Gioia et al. (2000) fram hur identitet som koncept är relativt instabilt. Detta 

står enligt Gioia et al. i kontrast till den mer allmänna uppfattningen om att en organisations 

identitet utgör en orubblig kärna. De argumenterar istället för att den snarare är flytande. I 
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enlighet med detta lyfter Stuart (2002) fram att desto mindre medlemmarna kan definiera sig 

med organisationens värderingar samt inte kan knyta an till identiteten, kommer det resultera 

i att själva organisationsidentiteten blir instabil (Stuart, 2002). I den tidigare nämnda studien 

av Gioia et al. (2000) beskriver de att det finns en nära samt ömsesidig relation mellan 

organisationens identitet och “image” samt att instabilitet i en identitet är adaptiv i dess 

förmåga att förändras. Genom att artikeln tar ståndpunkt i perspektivet av att en organisations 

identitet är mer dynamisk än vad som ofta tidigare har argumenteras för, ger studien ett 

relevant bidrag för hur vi kan förstå och tänka kring förändringar i en organisation och vad 

det gör för den sagda identiteten. Gioia et al. (2000) belyser hur detta blir av särskilt hög vikt 

då organisationer idag behöver handskas med allt mer komplexa och omvälvande 

företagsmiljöer (Gioia et al., 2000). 

  

Följande har Shawn et al. (2010) studerat den process som sker vid förändringen i en 

organisations identitet när det har skett en sammanslagning av två konkurrerande företag. Ett 

centralt koncept i artikeln är hur uppkomsten av en typ av “övergångs-identitet” var 

avgörande för att förändringen skulle kunna fortsätta framåt. Med en “övergångs-identitet” 

menar Shawn et al. (2010) att det kan ses som en provisorisk uppfattning hos medlemmarna 

kring vart organisationen är på väg och vad den kommer transformeras till att bli. Denna 

“övergångs-identitet” får därmed funktionen att den tidigare identiteten kan för stunden 

förbises och fokus kan således riktas mot att skapa och arbeta mot en ny delad identitet. I 

detta stadie finns det större utrymme för olika tolkningar och uppfattningar kring var 

organisationen är på väg, vilket underlättar i denna mer turbulenta och föränderliga fas 

(Shawn et al., 2010). Då denna studie undersöker identitet i relation till en sammanslagning 

av företag skiljer sig arten av organisatorisk förändring från vad vår studie behandlar. Dock 

kan resultatet angående en “övergångs-identitet” vara intressant att analysera och tolka 

utifrån en expansion.  

Vidare vill Kreutzer och Rueede (2019) i en studie få en förståelse för hur man uppnår 

konsekvens och långsiktighet identitet i en turbulent organisation med förändringar. De 

menar att en organisationsidentitet är något som kollektivt behöver utformas samt 

upprätthållas genom kontinuerliga aktiviteter. De poängterar vikten av att med identiteten 

arbeta orienterat mot framtiden för att på ett fungerande sätt komplettera identiteten som 

råder men även det kollektiva minnet av vad för identitet som har varit (Kreutzer & Rueede, 

2019). Denna studie utgår från en välgörenhetsorganisation som präglas av en hög 
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personalomsättning och behöver även förhålla sig till andra speciella förutsättningar för just 

denna typ av organisation. Därmed är resultatet av denna studie svårt att generalisera till en 

mer allmän samt stabil organisation. Dock kan fynden från denna studie ändå vara av intresse 

att applicera gällande företag som går igenom tillfälliga stora organisatoriska förändringar 

och därmed för stunden behöver förändra dess förhållningssätt och strategi.   

Corley (2004) sätter en annan form av organisationsförändring i fokus som kallas “Spin-off”, 

vilket Corley och Gioia (2004) beskriver med när en enhet inom en organisation bryter sig 

loss och blir självständiga från moderbolaget. Denna omvandling kräver en 

identitetsförändring som präglas av en relativt snabb process då fokus under en “Spin-off” är 

att ha möjlighet att stå på egna ben samt växa sig till att bli en framgångsrik organisation 

(Corley & Gioia, 2004). Corley (2004) studerade och fann att olika medlemmar inom en 

organisation ofta har olika slags uppfattningar av hur organisationsidentiteten definieras. Det 

existerar ett hierarkiskt mönster som innebär att medarbetare med högre uppsatta positioner 

tenderar att se identiteten från perspektivet att det fungerar på basis av den organisatoriska 

strategin. Medarbetare lägre ner i hierarkin ser istället hur identiteten är nära förknippad med 

företagskulturen (Corley, 2004). Denna differentiering i synen på identitet mellan 

medarbetare är viktig att belysa för att förstå beteenden kopplat till organisationsförändring 

inom olika grupper.  

  

Thatcher och Zhu (2006) knyter an till den tidigare nämnda forskningen då fokus kvarstår att 

studera hur identiteter förändras till följd av att arbetsplatsen går igenom förändringar. Som 

organisatorisk förändring väljer Thatcher och Zhu att fokusera på distansarbete där de menar 

att den sociala kontexten och miljön för arbetsplatsen är under omvandling. Resultatet visar 

att distansarbete har stor påverkan på den upplevda identiteten då de vardagliga rutinerna och 

strukturerna rubbas. De rutiner som distansarbetarna själva tillslut strukturerar samt skapar, 

kan i sammanhanget ses som ett verktyg att försöka bibehålla och forma den identitet som är 

viktig för individen för att upprätthålla känslan av en gemensam organisationsidentitet 

(Thatcher & Zhu, 2006). Forskningsresultat kring distansarbete är särskilt intressant att väga 

in i denna studie då en stor del av det undersökta företaget består av så kallade “fältarbetare”. 

Det finns även en generell uppåtgående trend i samhället med fler hembaserade arbetare, och 

det blir därmed intressant att studera hur dessa individer knyts an till företagsidentiteten.   
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2.3 Summering av tidigare forskning  

Tidigare forskning på fältet visar hur en organisationsidentitet inte endast kan ses som en 

helhet utan består både av kollektiva samt individuella identiteter som möts och behöver 

anpassas till varandra. Detta bidrar till att engagemang till en organisation är tätt 

sammanflätat med identiteten även om de två också behöver hållas isär. Identifiering är det 

som rotar en organisation samt svarar på frågan “vilka är vi?”. De individuella medlemmarna 

har stor betydelse för denna identifiering då den är beroende av att så många som möjligt 

inom organisationen delar ett likartat tankesätt, och där även antalet medlemmar har en 

påverkan på identitetens styrka. Utifrån denna studies frågeställning avseende medarbetarnas 

upplevelse av identiteten är dessa forskningsresultat viktiga att väga in samt att 

analysera.  Vidare är organisationsidentitet ett flytande koncept snarare än statiskt och som 

därmed ständigt kräver underhåll samt omdefiniering utifrån den rådande situationen. Olika 

former av organisationsförändringar kräver i gengäld olika taktiker och verktyg för en 

bibehållen identitet, men gemensamt för alla förändringar är att det kommer med stora 

utmaningar och i vissa fall konflikter och spänningar. I och med detta är det intressant att 

undersöka medarbetarnas tankar och känslor hänförligt till expansionen samt vilka åtgärder 

som kommer spela en stor roll i bevarandet av den upplevda företagsidentiteten. 

Sammantaget bidrar den presenterade forskningen med väsentliga aspekter i de olika delarna 

av studien. Dock tydliggörs hur detta forskningsfält kan kompletteras med vilken roll en 

successiv expansion kan ha som förändring vid identitetsarbetet i en organisation.  

3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som möjliggör studiens analys. De 

utvalda teorierna kan båda kategoriseras i det perspektiv som kallas symbolisk 

interaktionism. Dessa har således som syfte att få en större förståelse för det studerade 

fenomenet utifrån interaktioner mellan individer och kollektiv. De presenterade teorierna 

grundar sig på Richard Jenkins (2008) definition och teori kring social identitet och Randall 

Collins (2004) tankar om interaktionsritualer och emotionell energi. Både Jenkins och 

Collins tar upp relevanta teorier och begrepp som är applicerbara för de olika mekanismerna 

inom en företagsidentitet som tidigare nämnts. Dessa ger oss värdefulla verktyg för att 

analysera den tidigare forskningen i relation till studien.  
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3.1 Social identitet i organisationer  

I boken Social Identity (2008) tar Richard Jenkins sig an att förklara och reda ut konceptet 

identitet och vilken mening och betydelse detta har i dagens sociala samhälle. Jenkins menar 

som utgångspunkt att identitet är den mänskliga förmågan att urskilja vem som är vem och 

vad som är vad, och på det viset är ett sätt att kategorisera världen både sett till individer eller 

som medlemmar i ett kollektiv. Detta står i enighet med vad Ashforth et al. (2008) samt det 

Corley och Gioia (2004) lyfter kring identitetsbegreppet. Vidare diskuterar Jenkins kring hur 

identitet aldrig kan ses som ett ting utan är en ständig process och endast får mening i 

relationer mellan människor (Jenkins, 2008. s.5f), vilket sett till denna studies syfte är något 

av yttersta relevans att uppmärksamma.  

  

Jenkins menar att kollektiva identiteter nästintill per definition är institutionaliserade. 

Institutioner är, precis som med identiteter, något som är en direkt produkt av människans 

upprepade handlingar och blir således konstituerade utefter (Jenkins, 2008, 164ff). 

Organisationer är oftast även institutioner och de utgörs av nätverk av människor men även 

av ett nätverk av identiteter. En organisation utgörs av medlemmar och det organisatoriska 

medlemskapet är en del av en enskilds individs identitet och Jenkins lägger stor vikt på de 

relationsmönster som finns mellan organisationer och dess medlemmar (Jenkins, 2008, 

167ff). En kan se hur en organisations syfte nästan aldrig uteslutande är internt, utan det är 

ofta sammansvetsat med den vidare offentliga världen och därmed på många sätt en produkt 

av sin externa miljö (Jenkins, 2008, 171). Att styrkan av en organisationsidentitet är tätt 

sammankopplat med medlemmarnas egna känsla av identifikation samt hur väl de känner 

denna koppling är något som även stöds av det resultat som framkommit av Guney et al. 

(2014). Detta stärker även relevansen av att lyfta det medarbetarperspektiv som studien 

medför.  

  

Jenkins beskriver vidare hur rekrytering in i en organisatorisk identitet är en fråga om 

bekräftelse, då medlemskapet behöver publikt rättfärdigas för att kunna ge legitimitet. Detta 

beror till stor del av “vem man är” i relation till den organisatoriska identiteten om legitimitet 

kan rättfärdigas. I övergången till ett faktiskt medlemskap och för att kunna bli en del av 

organisationens “vi” känsla behövs förutom bekräftelse, även invigande och symboliska 

ritualer. Jenkins beskriver hur de symboliska ritualer kan vara exempelvis flaggor, märken 

eller loggor (Jenkins, 2008, 174). Detta kan ses som interaktionen i syfte att uppnå acceptans 
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och att den nya medlemmen “passar in” i det nätverk av relationer som organisationen består 

av. Jenkins tydliggör att organisationer först och främst är grupper, och att vår organisations 

identitet i denna grupp är ett viktigt bidrag till våra individuella identiteter (Jenkins, 2008, 

183). I linje med detta kan en reflektera över vikten att utifrån de formulerade syftet i denna 

studie undersöka hur nyanställda introduceras samt knyts an till företagsidentiteten i syfte att 

denna ska bevaras.  

3.2 Interaktionsritualer och emotionell energi 

Randall Collins bottnar i det symboliskt interaktionistiska perspektivet inom sociologin och 

har grundat en teori om interaktionsritualer. Collins menar att interaktionsritualer är en 

central mekanism i dagens samhälle när det kommer till den sociala sammanhållningen 

mellan oss människor (Collins, 2004, 3f). Collins menar vidare att lyckade 

interaktionsritualer kommer leda till att aktörerna får emotionell energi och det skapas 

gruppsolidaritet bland aktörerna vilket följande kommer utredas.   

  

Det finns fyra ingredienser i en ritual enligt Collins, varav de två första innebär att två eller 

fler medlemmar behöver befinna sig på samma plats och att det ska finnas avgränsningar 

mellan vilka som deltar och inte i ritualen. Dessa två kommer inte beröras närmare då de inte 

upplevs centrala för syftet i studien. Den tredje ingrediensen är att personer fokuserar på ett 

gemensamt objekt, eller en aktivitet man gör tillsammans och kommunicerar med varandra 

om detta. Den fjärde ingrediensen i en ritual är att individerna delar liknande känslor och 

befinner sig i samma typ av sinnesstämning. Dessa två ingredienser förstärker varandra i en 

pågående situation då de hör ihop och ses applicerbara för studien. Efter en interaktionsritual 

beskriver Collins likt de fyra ingredienser som ingår i en ritual, kan detta leda till fyra olika 

slags utfall. Beroende till vilken utsträckning ingredienserna i ritualen lyckas med att få 

aktörerna att fokusera tillsammans och nå ömsesidig emotionell uppmärksamhet, kommer 

deltagarna i ritualen uppleva dessa utfall. Gruppsolidaritet är ett av utfallen som menas med 

att aktörerna når en hög känsla av gemenskap och grupptillhörighet. Emotionell energi är det 

andra utfallet som betyder att i individen skapas känslor som till exempel kan vara mod, 

entusiasm eller glädje (Collins, 2004, 48f). Kopplat till Kreutzer och Rueede (2019) kan man 

tolka interaktionsritualer som ett exempel på hur man upprätthåller och stärker den kollektiva 

identiteten.  
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Emotionell energi skapas i interaktionen och är ett koncept som Collins tagit mycket 

inspiration av från Durkheim. Vid en lyckad interaktionsritual där individerna befinner sig i 

samma slags sinnesstämning och når emotionell samordning är det känslor av solidaritet som 

uppstår. Collins menar att i stunden och i en specifik situation är känslorna som uppstår 

kortvariga, medan det är resultatet av att flera upplever samma känsla som kommer leda till 

långvariga känslor. Det är dessa långvariga effekter som Collins refererar till som emotionell 

energi (Collins, 2004, 108f). Då Ashforth et al. (2008) även poängterar kollektivets vikt i 

processen hur en identitet rotas, ses Collins resonemang här viktiga för att förstå 

konsekvenserna av en stark gruppsammanhållning för upplevelsen av identiteten.  

 

Hög emotionell energi är en känsla av att må bra av social interaktion och känslor som 

entusiasm leder till följd av interaktionen. När en individ upplever detta kan den många 

gånger bli en tydlig frontfigur för gruppen. Individen kommer då inte endast få energi av att 

interagera med gruppen, utan även verka som en slags energispridare. En medlem i gruppen 

som fungerar som energispridande smittar lätt av sig på andra medlemmar som inte har nått 

lika hög emotionell energi till sammanhanget och gruppen än (Collins, 2004, 108f). Som 

Guney et al. (2014) menar är ledarna en viktig del i hur engagerade medarbetarna är för 

organisationen. Detta kan man kopplat till Collins (2004) teori om emotionell energi se som 

ett exempel på hur frontfigurer blir viktiga för gruppen och företagsidentiteten. Med 

utgångspunkt i denna studie är det av hög relevans att se hur företagsidentiteten skapas och 

upprätthålls i gruppen och om det finns vissa personer som agerar som frontfigurer för den. 

  

Emotionell energi är också något som har kontrollerande egenskaper. I gruppen skapas 

känslor som är moraliskt bra att känna och dem som är mindre önskvärda. De individer i 

gruppen som har hög emotionell energi blir de som ses som goda människor och de 

rättfärdigar sina egna beteenden. I och med detta skapas alltså regleringar i gruppen kring 

vilka emotioner som är mer önskvärda än andra. De som inte har hög emotionell energi kan 

ha svårt att vid ritualer med gruppen känna sig som moraliskt goda människor då de har svårt 

att delta entusiastiskt i dem (Collins, 2004, 109). Dessa kontrollerande egenskaper för vilka 

känslor som i en grupp blir fördelaktiga är ytterst intressant att se till vid undersökandet hur 

en identitet upprätthålls i en organisation samt av vilka som gör det.  
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4. Metod  

I detta kapitel kommer metodvalet redogöras och argumenteras för utifrån studiens syfte. I 

anknytning till det som presenterats i tidigare avsnitt har en forskningslucka identifierats som 

vi med hjälp av valda metodval försökt att fylla. Forskningen som presenterats har främst lyft 

frågor kring företagsidentitet som koncept samt hur mer omfattande förändringar påverkar 

den, exempelvis som “spin-offs” eller sammanslagningar (Corley & Gioia, 2004). Ytterligare 

studier på fenomenet krävs för att ha möjlighet till att kunna besvara frågan hur medarbetare 

upplever den kollektiva identiteten hos en viss organisation och hur företaget i sig ska göra 

för att bibehålla denna identitet under en successiv expansion. För denna typ av 

organisationsförändringar i relation till företagets identitet saknas det önskvärd forskning. Det 

är utifrån detta syfte samt motivation att fylla denna forskningslucka som material- och 

metodvalen är valda och argumenteras för.  

4.1 Kvalitativ metod  

En kvalitativ ansats har legat till grund för att samla in det relevanta materialet då vi fann 

denna ansats lämpligast utifrån de ställda frågeställningarna. Dessa syftar till att undersöka 

hur ett fenomen påverkas utifrån olika faktorer vilket utgör passande förutsättningar till en 

kvalitativ undersökning (Bryman, 2018). Syftet är präglad av ett medarbetarperspektiv, vilket 

ämnas besvaras genom att undersöka hur medarbetarna på den undersökta organisationen 

upplever identiteten samt deras tankar om hur denna påverkas av den pågående expansionen. 

I och med detta är den kvalitativa ansatsen lämplig som metod då målet är en djupare 

förståelse för fenomenet samt för de ställda frågeställningarna.  

Kvalitativ metod karaktäriserar till stor del av en stor mängd data som står i kontrast till de 

vanligtvis få respondenter eller undersökningsobjekt som data samlas in från. Den kvalitativa 

datan samlas mestadels in via observationer eller olika former av intervjustudier vilket är 

metoder som är av en mer ostrukturerad karaktär. Detta ger rum för fria svar och därmed 

även mer utvecklade utläggningar där respondenten får lägga in sina egna känslor och 

upplevelser kring det undersökta fenomenet (Bryman & Bell, 2017).  
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4.2 Urval  

Vid kvalitativ forskning lyfter Bryman (2018) hur forskningsfrågorna får stor plats då det 

oftast är vad som kallas ett målstyrt urval. Detta innebär att det är de aktuella 

forskningsfrågorna för studien som först och främst avgör vilka analysenheter som ska väljas 

ut. Denna studie använder sig av ett målstyrt urval i en “ettfallsdesign”. Det undersökta fallet 

är utvalt på grunden att det har möjlighet att redovisa relevanta dimensioner utifrån studiens 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2018. s. 495 f).  

4.2.1 Den undersökta organisationen  

Den utvalda organisationen som ska undersökas i denna fallstudie klassas enligt 

Upphandlingsmyndigheten (2018) som ett medelstort företag inom läkemedelsbranschen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). Det är en nordisk organisation men med starka band till 

moderbolaget som har sitt huvudkontor i Italien. Organisationen består idag till största del av 

medarbetare i Sverige där det enda kontoret är situerat, vilket innebär att de finska, norska 

samt danska medarbetarna definieras som fältbaserad personal. Även i den svenska delen är 

cirka hälften av medarbetarna antingen fält- eller hembaserad. Detta innebär att en stor del av 

organisationen arbetar från olika delar av landet och är därmed inte dagligen knuten till ett 

fysiskt kontor. Denna aspekt är särskilt intressant kopplat till studiens syfte och i hur 

identiteten upplevs av de olika medarbetarna med differentierade anställningsformer.  

Den undersökta organisationen genomgår en pågående expansion som sett till företagets 

storlek är samt kommer att bli en relativt kraftig ökning i personalstyrkan. Denna rådande 

expansion gör det undersökta företaget intressant att studera kopplat till den forskningslucka 

som identifierats samt till det syfte och frågeställningar som utformats. Tidigare forskning 

visar hur olika typer av organisationsförändringar påverkar företagsidentiteten, men där det 

saknats studier kring hur identiteten påverkas på mindre företag som präglas av tillväxt. Då 

denna studie består av ett målstyrt urval innebär det att den undersökta organisationen är 

fördelaktigt då den särskilt är utvald efter de ställda frågeställningarna som baseras på den 

forskningslucka som existerar på fältet.   
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4.2.2 Urval av respondenter  

Då en kvalitativ metod snarare lägger en tonvikt på uttömmande undersökningar med ett fåtal 

respondenter, men även med hänsyn till studiens resurser i mån av tid krävdes det att på den 

undersökta organisationen göra avgränsningar för att sedan kunna utföra ett lämpligt urval. 

Det valdes att göra en avgränsning till endast den svenska organisationen då det fanns en 

fördel med att alla respondenter inklusive vi som intervjuare delar samma språk. Detta gör att 

eventuella felöversättningar eller skillnader i intervjuguiden undviks då det är en faktor som 

hade kunnat resultera i missvisande svar.  

Urvalet utgick från ett strategiskt sådant när de 30 svenska medarbetarna sållades ner till ett 

lämpligt urval respondenter för studien. Här utfördes ytterligare avgränsningar där vi uteslöt 

alla medarbetare som startat på företaget efter juni 2019, samt de medarbetare med en plats i 

ledningsgruppen på företaget. Den första avgränsningen utfördes då intresset ligger i att 

djupare undersöka hur medarbetarna upplever förändringarna i organisationen i relationen till 

identiteten. Den andra avgränsningen utfördes då vi anser att ledningsgruppsmedlemmar är 

alltför insatta i den strategin som utformar samt arbetar med företagskulturen och identiteten. 

Då studien vill undersöka hur de ställda frågeställningarna upplevs ur ett 

medarbetarperspektiv sågs detta således som en nackdel.  

Med dessa avgränsningar stod urvalet mellan 18 möjliga respondenter. Utav dessa utsågs det 

att 10 respondenter var ett rimligt urval både utifrån studiens resurser i mån av tid men även 

vad som ansågs vara tillräckligt för att spegla organisationens uppfattning i stort. Av de 10 

respondenter som valdes ut låg fokus på att få en blandning av olika roller samt nivåer av 

positioner. Ett beslut togs även att urvalet skulle bestå till hälften av fältbaserad, och till 

hälften kontorsbaserad personal, med syfte att sedan få ett jämförbart material. Den svenska 

undersökta organisationen består till majoritet av kvinnor och där den mest förekommande 

åldersgruppen är 50 år och över. Urvalet av respondenterna speglar således denna köns- samt 

åldersfördelning.  

4.3 Genomförande 

Den kvalitativa metoden som valdes för att samla in materialet till denna studie var 

semistrukturerade intervjuer. Den formen av intervju innebär att en intervjuguide först och 

främst förbereds där specifika teman utstakas och formuleras. Frågorna ställs med öppen 
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karaktär så att respondenten har stora möjligheter att med egna ord svara samt styra frågan 

utifrån egen tolkning. Semistrukturerade intervjuer skapar även frihet i att intervjuaren kan 

ställa följdfrågor utifrån vad situationen och samtalet kräver. Detta ger en fördelaktig 

flexibilitet i metoden samt möjlighet att fånga nyanser som annars hade missats (Bryman, 

2018, 301f).  Då detta är en kvalitativ studie som eftersträvar denna flexibilitet i metoden och 

där fokus ligger på att nå en större förståelse kring respondentens egna tankar och upplevelser 

föll valet på semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014, 45).  

Det visade sig efter utförandet av intervjuerna att det var fördelaktigt att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer i och med att det lät oss ha en anpassningsbar intervjuguide. I de 

olika intervjuerna kom respondenterna in på diverse spår som på förhand inte var inkluderade 

i intervjuguiden. Den valda metoden möjliggjorde en frihet i att ställa följdfrågor på de svar 

respondenterna gav oss och fördjupa oss i svar vi på förhand inte kunde förvänta oss. Detta 

ledde även till att alla intervjuerna skiljer sig åt och är inte enhetligt homogena då olika 

sidospår diskuterades.  

4.3.1 Intervjutillfället 

De potentiella respondenterna kontaktades via mail där utskicket inkluderade ett 

informationsbrev om studien samt vad ett deltagande innebär. Det rådande läget med 

anledning av viruset Covid-19 gör att möjligheten inte funnits att åka till arbetsplatsen och 

intervjua respondenterna där. I och med detta har samtliga intervjuer utförts över videolänk. 

Lo Iacono et al. (2016) diskuterar Voice over Internet Protocol (VoIP), vilket är det begrepp 

som behandlar intervjuer som utförs via videosamtal. VoIp är den kommunikationsmetod vi 

valt att använda oss av vilket sågs som ett väl fungerande alternativ till den vanliga “face-to-

face” interaktionen. Lo Iacono et al. (2016) menar att för kvalitativa intervjuer fungerar 

program som Skype väl att använda sig av som forskare och att detta skapar nya möjligheter 

mer än begränsningar (Lo Iacono et al, 2016).  

Vidare menar forskarna till studien att VoIP inte behöver anses som någon nackdel, detta är 

ett relativt nytt verktyg inom forskningen och som behöver utvecklas mer men de 

understryker att det är ett väl fungerande hjälpmedel (Lo Iacono et al., 2016).  En stor fördel i 

utförandet var att ha möjlighet att utföra intervjuerna utan att träffas och på ett smidigt sätt 

spela in och spara ner inspelningen i det programmet vi gjorde intervjuerna i. Eftersom 

samtalen skedde i videoformat gav det liknande upplevelse som att prata “face-to-face” och 
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vi tror inte kommunikation stördes på grund av att det utfördes genom så kallad VoIP. Det 

som däremot kan påverka och som kan vara en stor nackdel i dessa situationer är att man 

behöver förlita sig på tekniken för att intervjun ska kunna genomföras. Båda parters 

internetuppkoppling behöver fungera, likväl som det programmet samtalet utförs i. Dessa är 

viktiga aspekter som behöver kontrolleras då teknikstrul kan påverka både intervjusituationen 

men även det empiriska materialet senare.  

4.3.2 Intervjuguiden  

Frågorna i intervjun valdes att ställas på ett öppet sätt i syfte att undvika riktade eller vinklade 

svar. Frågorna formulerades utifrån följande exempel: Kan du beskriva med egna ord hur den 

allmänna stämningen på din arbetsplats är? I och med att vi hade insikt i företaget sedan 

tidigare var det viktigt för oss att tänka på att inte ställa frågor som kunde upplevas vinklade 

där det redan kan finnas dragna slutsatser kring de förväntade svaren. Vi ser dock även detta 

som en fördel för vår studie, i och med vår förförståelse hade vi möjlighet att ställa frågor 

som gjorde att våra respondenter kunde ge mer ingående svar kring den specifika 

arbetsplatsen. Detta bidrar med att våra frågeställningar i högre grad kunde undersökas på ett 

mer nyanserat och ändamålsenligt sätt utifrån syftet.  

En del av intervjuguiden drog inspiration från en medarbetarundersökning alla 

intervjupersoner har medverkat i som utfördes under september månad 2019 på företaget. 

Denna medarbetarundersökning fungerade som ett hjälpmedel för oss att ringa in i vad som är 

intressant att fråga kring under intervjuerna, angående vad som är centralt i organisationens 

identitet. Utöver detta perspektiv var intervjuguiden strukturerad utifrån två huvudområden 

där den första bestod av öppna frågor kring upplevelsen av identiteten och den andra av 

upplevelser av den pågående expansionen samt de åtgärder som anses vara viktiga framöver.  

4.4 Material 

För att ha möjlighet att analysera det insamlade materialet behövde intervjuerna transkriberas 

då materialet först då omvandlas till analyserbara data. Det insamlade materialet blev därmed 

sammantaget cirka 82 sidor. Den transkriberade texten är från 10 intervjuer som varierade i 

längd mellan cirka 30-50 minuter. Intervjuerna delades upp lika mellan oss och som regel 

transkriberade vi därefter varandras intervjuer. Detta främst för att se till att vi båda tog del av 

allt det insamlade materialet. Det är endast vi som författare till denna uppsats som tagit del 
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av ljudinspelningarna. Detta enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid användning av utdrag från intervjuerna ändrades namnen på 

respondenterna till pseudonym för att säkerhetsställa anonymisering. Detta för att inge ett 

mer personligt intryck och gör det även lättare att urskilja vem som sagt vad. Genomgående 

under transkriberingen av intervjuerna valdes det att ordagrant återge vad respondenten sagt. 

Däremot togs beslutet att utesluta ord eller ljud som i sig själv inte har någon mening såsom 

“eh” eller “hm”. Detta då det inte är av relevans för studiens syfte att analysera språket i sig 

vilket stöds av Kvale och Brinkmann (2014). De menar att en exakt översättning av dessa 

typer av ord snarare kan ta bort fokus från det centrala och därmed kan tillförlitligheten 

drabbas i studien (Kvale & Brinkmann, 2014, 224ff).  

4.5 Dataanalys  

Som analysinriktning används kvalitativ innehållsanalys eftersom det är en lämplig metod för 

att kunna urskilja centrala teman och möjliggöra tolkningar av materialet. Diskussioner 

fördes att även en fenomenologisk analysinriktning med fördel skulle kunna appliceras på 

materialet. Detta då denna studie intresserar sig för att tolka upplevelser av ett fenomen 

(Smith et al., 1999). Dock valdes ändå den kvalitativa innehållsanalysen som ansats då även 

den fungerar väl för syftet samt att denna ansågs vara aningen mer flexibel. Det centrala 

angreppssättet i kvalitativ innehållsanalys är att genom bearbetning av textdata skapar koder 

och kategoriseringar. Genom denna kodning kan man därmed summera det som är mest 

relevant för att kunna skapa mening i relation till frågeställningen. Som forskare behöver man 

organisera samt reducera sitt material, vilket man gör med kodning då det bidrar med att göra 

det insamlande materialet till något hanterbart. Först då kan analysprocessen av det insamlade 

materialet genomföras (David & Sutton, 2016, 271f).  

Den kvalitativa innehållsanalysen som används är en induktiv ansats vilket förklaras utifrån 

Hsieh och Shannon (2005) som en konventionell analysinriktning. Den kännetecknas av en 

öppen kodning vilket innebär att det inte baseras på redan bestämda teman utifrån tidigare 

forskning, och därmed skapas koderna således av det empiriska materialet. Denna ansats har 

valts då den är fördelaktig i och med att syftet med studien är att beskriva samt få en djupare 

inblick i ett specifikt fenomen. Det existerar i hög utsträckning tidigare forskning angående 

företagsidentitet och hur denna skapas. Dock har det framkommit att den tidigare forskningen 

inte specifikt fokuserar på hur expansion inom ett företag påverkar detta. Den generella 
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forskningen inom företagsidentitet kan även uppfattas svår att applicera fullt ut till det 

utvalda unika företaget som undersöks i studien. Med det i åtanke är den konventionella 

ansatsen i den kvalitativa innehållsanalysen den inriktning som ter sig mest lämpligt. 

Fördelen med den valda ansatsen är att respondentens svar och utsaga är det enda som styr 

utfallet, vilket gör att materialet får tala för sig själv utan att färgas av förutbestämda 

kategorier eller teorier (Hsieh & Shannon, 2005, 1279f).   

Kod Utdrag  

Icke-

hierarkisk 

Att han visar att det är en rätt platt organisation, man känner inte att det är 

någon hierarki på det sättet, jag tror att man är rätt så fri i sitt jobb och får.. 

man litar på att man tar sitt ansvar. 

Optimism 
 

Så att få vara med i en organisation där man känner att man har vinden i 

ryggen och det går hela tiden framåt är fantastiskt kul.  

Kollektiv 

aktivitet 
 

Och nu har vi börjat med såna Town hall-meetings varje fredag där (namn på 

VD) och några andra kanske, ja man pratar om allt som är gemenskap, och 

det är någonting som vi har sagt att det här ska vi fortsätta med även med 

saker och ting går tillbaka till det normala, så ska vi fortsätta ha 

videokonferenser med allihopa.  

Tabell 1: Redogörelse för exempel kring hur den öppna initiala kodningen utfördes.  

Den induktiva ansatsen är en process som ställer krav på forskaren att kontinuerligt återgå till 

det ursprungliga materialet och kan på så sätt ses som en cyklisk process. Genom att först 

koda fram meningsbärande stycken ur materialet och sedan återgå till det ursprungliga 

materialet och koda ut det mest centrala från dessa stycken, kan man tillslut skapa kodord 

som kan appliceras på flera olika delar i materialet som betyder samma sak (David & Sutton 

2016, 274). Tabell 1 är ett exempel på hur kodningen initialt har utförts. De koder som 

skapats utgår inte från någon tidigare forskning eller teori utan är öppet tolkat utifrån vad 

materialet säger. Denna öppna kodning har genomförts med målet att inte färgas av 

förutbestämda meningar utifrån studiens syfte. Dock krävs det en insikt för hur detta ändå 

kan ha skett omedvetet, och det är därmed svårt att fastställa att kodningen fullt ut är av 

öppen karaktär.  
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Tema Upplevelse av 

företagsidentitet 

Upplevelse av 

expansion 

Identiteten i framtida 

expansionen 

Kod Icke-hierarkisk Optimism Kollektiv aktivitet 

 
Fredagslåt Utsatthet Struktur 

 
Patienten först Sammanhållning Kommunikation  

Tabell 2: Redogörelse för hur de initiala koderna indelades i tre utformade teman.  

Vidare kategoriserades de koder som skapats i den första fasen in i tre olika teman som är 

skapade utifrån frågeställningarna samt syftet för studien. Dessa tre teman presenteras i tabell 

2. Denna process gav möjlighet till att strukturerat finna mönster och samband mellan de 

huvudkoder som tagits fram vilket underlättade för resultatets analys. Det är först efter att 

dessa två steg genomförts som det teoretiska ramverket lyftes in i tolkningen av materialet.   

4.6 Metodologiska överväganden  

Bryman (2018) lyfter fram tillförlitlighet som ett alternativt kriterium för kvalitativa 

undersökningar istället för reliabilitet och validitet. Två kriterier inom tillförlitlighet är 

trovärdighet och pålitlighet. Dessa syftar till att kontrollera att resultatet som en forskare 

beskriver i en studie utförts på korrekt sätt och att alla steg av processen redogörs tydligt. Det 

ska även finnas en autenticitet i forskningen för att tillförlitligheten i studien ska vara hög. 

För att ha möjlighet att föra resonemang kring resultaten i en studie och styrka påståenden 

behöver forskaren sträva efter en objektivitet i alla delar av forskningsprocessen och inte 

medvetet påverka utfallet av studien på något vis (Bryman, 2018, 467ff). Med denna 

medvetenhet har vi tagit oss an och strävat efter att utföra en sådan tillförlitlig studie som 

möjligt. Fortsatt följer diskussion kring vilka metodval som gjordes och hur det kan ha 

påverkat studiens resultat.  

 

Det finns faktorer i studiens tillvägagångssätt som på olika sätt potentiellt kan färga det 

resultat som uppstått. En sådan faktor är det val som togs kring uppdelningen angående 

genomförandet av intervjuerna där vi som författare av uppsatsen skulle hålla i exakt hälften 

av intervjuerna var i syfte att både fördela arbetsbördan lika samt att båda uppsatspartnerna 

skulle vara lika insatt i materialet. Dock är fallet att en av oss som arbetar med denna uppsats 
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har mer insyn från start i den undersökta verksamheten. Detta kan möjligtvis ha influerat 

både respondenterna samt i den egna rollen som forskare. Intervjuerna har utgått från samma 

intervjuguide och med samma förutbestämda inledande manus, men här kan en ändå 

reflektera över hur forskareffekten kan ha sett olika ut mellan intervjuerna och därmed 

påverkat hur eller vad som kommit upp.  

 

En aspekt som även det kan ha haft en inverkan på resultatet är snedfördelningen av kön i 

urvalet. Då kön inte tillhörde ett urvalskriterium krävdes det således inte en lika fördelning 

bland respondenterna. Detta har gjort att majoriteten av respondenterna är kvinnor och endast 

ett fåtal är män och en kan diskutera huruvida det kan ha haft en viss inverkan. Om urvalet 

istället hade varit lika fördelat mellan könen hade vi kunnat bidra med insikter om denna 

faktor kan ha medverkat till att olika aspekter tas upp kring företagsidentiteten. Angående val 

av urval kan det även diskuteras angående fördelningen av de olika positionerna i 

organisation som deltog. Ett aktivt val togs att utesluta medlemmarna i ledningsgruppen på 

företaget, men övriga chefer var möjliga respondenter. Här går det således att diskutera kring 

hur skillnaden mellan chefer och övriga medarbetare kan bidra med ett glapp i perspektiv 

samt insyn i frågan. En kan anta hur en chef upplever sig känna ett större ansvar i att 

representera arbetsplatsen men även sitt team, vilket kan resultera i mer vinklade svar med ett 

mindre kritiskt perspektiv. 

4.7 Etiska aspekter 

Vid utförandet av intervjuerna såg vi till att respondenterna informerades enligt 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudkrav och vi säkerställde att 

intervjupersonen förstod hur intervjun skulle gå till i huvudsak. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades respondenterna om vad syftet var med studien samt att de deltar av egen fri 

vilja och kan avbryta utan att ange skäl. Vidare förtydligades det hur deras personliga 

uppgifter hanterades konfidentiellt vilket menas att det endast är behöriga som tagit del av 

dem. Det tydliggjordes även att informationen som samlades in endast fick användas för detta 

forskningssyfte (Bryman, 2018, 170f). Respondenterna informerades om att intervjun 

kommer spelas in i syfte att materialet ska transkriberas och inspelningen startades när 

respondenten gett sitt godkännande för detta.  
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5.  Resultat och analys  

I följande kapitel kommer studiens resultat presenteras och analyseras utifrån de teorier som 

tidigare redovisats. Det insamlade materialet har delats upp och presenteras i olika teman 

utifrån den öppna kodning som utförts. Kapitlets olika delar behandlar teman som härleds till 

studiens syfte. Det första avsnittet tar upp företagsidentitet och är indelat i delavsnitt som mer 

precist redogör för de delar inom ämnet som funnits i det insamlade empiriska materialet. 

Därefter följer ett avsnitt med liknande uppbyggnad angående det specifika företagets 

expansion och medarbetarnas upplevelse kring denna. Till sist presenteras respondenternas 

reflektioner kring hur den pågående expansionen förväntas påverka företagsidentiteten 

framöver. Varje tema avslutas med ett delavsnitt med analys kring resultatet som tar avstamp 

i valda teorier.  

5.1 Företagsidentitet  

I detta inledande avsnitt av resultat och analys kommer det centrala temat företagsidentitet att 

presenteras utifrån respondenternas upplevelser. Generellt har respondenterna uppvisat en 

relativt samlad syn angående den upplevda företagsidentiteten, vilket utgör grunden till att 

denna kan benämnas som stark i företaget. Dock kan en utröna hur respondenternas definition 

av vad en företagsidentitet är samt innefattar skiljer sig åt, och således kan en urskilja hur de 

olika respondenterna lyfter olika delar av identiteten som följer av respektive definition. 

Dessutom visar resultatet hur upplevelsen av företagets identitet till viss del skiljer sig åt 

huruvida respondenten är kontors- eller fältbaserad. Dessa nyanser kommer vidare avhandlas 

nedan.  

5.1.1 Styrkor i företagsidentiteten  

Resultatet visar en relativt samlad syn kring identiteten på företaget och majoriteten av 

respondenterna benämner denna som stark. Vidare finns det en gemensam uppfattning kring 

hur denna identitet genomsyrar både beteenden medarbetare emellan men även arbetssättet 

och uppsatta mål. För att beskriva företagsidentiteten kan en utröna nyckelord som 

återkommer hos majoriteten av respondenterna såsom: öppenhet, stöttning, engagemang, 

ambitiöst och familjärt. Dock urskildes en viss skillnad mellan fält- och kontorsbaserad 

personal i hänsyn till vad i företagsidentiteten som de väljer att lyfta fram som starkt eller 

positivt. Hos den fältbaserade delen av respondenterna riktas ett större fokus mot att lyfta 
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fram företagets mer övergripande struktur och hur detta påverkar identiteten samt stämningen 

positivt. 

 

Och jag trivs tror jag också för att [Företagsnamn] är ett.. Alltså bolagsmässigt är det ju, få 

antal anställda [...] vilket gör ju att man får den här nära kontakten med alla, just för att det är 

lite mindre, korta beslutsvägar kan jag uppleva fast man ändå har i stort sett samma struktur 

som på andra bolag men i och med att vi inte är så många som ska ta beslut hit och dit så är 

det väldigt smidigt, måste jag säga. - Iris, fältbaserad 

 

I utdraget ovan tas företagets storlek upp som något betydande för den närhet som finns till 

varandra samt till fördel för intern-kommunikationen. Upplevelsen att företagets storlek 

bidrar till en stor del av identitet återkommer hos flertalet respondenter och att det även 

medför en familjär stämning. Iris beskriver i positiva termer om hur hon upplever den nära 

kontakten i företaget och att det i sin tur leder till en smidighet i arbetet. Respondenten tar 

upp korta beslutsvägar vilket kan tyda på att hon menar att storleken på företaget gör det mer 

effektivt då beslut kan fattas snabbare. Det faktum att företaget är mindre sett till 

personalstyrkan är något alla respondenter nämner ur olika perspektiv, som till exempel hur 

det påverkar strukturen och den generella stämningen på företaget. För de fältbaserade som 

inte har den vardagliga kontakten med andra kollegor i lika hög grad som de kontorsbaserade, 

diskuteras strukturen främst. Som citaten ovan är inne på, innebär få antal anställda till att det 

är mindre kontaktytor på företaget. För de anställda som är ute på fältet gör mindre 

kontaktytor att det är enklare att uppleva den kollektiva företagsidentiteten då man har en 

relativt nära kontakt med de andra anställda trots att man inte träffas regelbundet. 

 

Den del av respondenterna som benämns som kontorsbaserad väljer istället att mer utförligt 

lyfta fram de relationer och den kamratskap som existerar mellan medarbetare och vidare hur 

man på företaget beter sig mot varandra. Det är värt att ta i beaktning att även den 

fältbaserade personalen beskriver utförligt gruppdynamiken i deras team, men väljer att inte 

vidare koppla detta till den övergripande identiteten utan på ett mer personligt plan.  

 

Vi brukar säga att vi har fisk-fredag, och då går man och käkar fisk, sen har vi kak-onsdag då 

ska alla ha med sig kakor. Sen har vi fredagslåten varje fredag eftermiddag, så har vi en 

fredagslåt. Såna småsaker bara, det är i all enkelhet men vi kallar det liksom för någonting, 
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och då blir det ju någonting också, det är inte bara nån som sätter på någon låt. - Veronica, 

kontorsbaserad 

 

Majoriteten av de kontorsbaserade respondenterna upplever att styrkan i företagets identitet 

är en gemensam stämning som präglar relationerna och hur medarbetare är mot varandra 

samt att detta upprätthålls genom interna informella återkommande aktiviteter som binder 

gruppen i samman. Utdraget ovan är från en intervju med en kontorsbaserad respondent, som 

tar upp en del av dessa informella aktiviteter för att påvisa den sammanhållning som präglar 

kontoret. Det går att utläsa hur respondenten lägger in en symbolisk mening i dessa 

aktiviteter, då hon kallar det för “småsaker” men som i och med att det får ett namn samt är 

återkommande blir till något mer konstituerat, en ritual. När Veronica tar upp detta under 

intervjun använder hon en varm röst och skrattar till vid flertalet gånger. Känslan uppstår som 

utomstående att dessa aktiviteter inte endast är slentrianmässiga eller har skapats “bara för 

att” utan att det ligger mer till grund för dem. Det finns något till synes internt med dessa 

“ritualer”, som ett internskämt som knyter medarbetarna till varandra.  

 

Vidare beskriver respondenten Emma i nedan citat även hur organisationen upplevs som platt 

i dess struktur. Detta är något som både fält- och kontorsbaserad personal tar upp, där det 

beskrivs hur organisationen inte består av inre hierarki som präglar relationerna och 

stämningen på företaget. Detta kopplas även vidare till att respondenterna upplever en 

öppenhet på företaget där det är högt i tak för att lyfta problem eller tankar. Från det Emma 

lyfter kan en utröna hur detta knyts an till hur den generella stämningen på arbetsplatsen är. 

Att Emma tar upp upplevelsen att hon kan prata med VD:n som “vilken anställd som helst” 

tyder på att hon anser att detta är något som sticker ut på just denna arbetsplats, samt att det 

icke-hierarkiska är något som genomsyrar alla skikt i organisationen och inte endast 

relationen till hennes närmsta chef.   

 

Det är liksom väldigt lätt eller skön stämning, alla är glada och det är inte hieraktiskt för fem 

öre. Jag menar jag pratar ju med (namn på VD) som att han är vilken anställd som helst, och 

ja såna saker vilket är jätteskönt. - Emma, kontorsbaserad  

5.1.2 Svagheter i företagsidentiteten  

Generellt sett uppvisades en märkbar skillnad i det empiriska materialet när det kom till att 

finna svagheter i företagsidentiteten. Hos den personalen som är kontorsbaserad var 
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upplevelsen av företagsidentiteten främst positiv men det som kom upp till ytan handlade till 

stor del om arbetsbördan. En del kontorsbaserad personal tog upp att de kan identifiera brister 

i respekt kring att arbetsbördan är väldigt hög och kan ibland ha svårigheter med att hitta en 

god balans mellan arbete och fritid. Detta är inte ett problem som respondenterna knyter an 

till särskilda personer utan det upplevs snarare som en generell konsekvens som blir utav att 

företaget består utav prestationsinriktade individer samtidigt som arbetsbördan är väldigt hög 

för nästintill samtliga anställda.  

 

Vi jobbar mycket med hållbarhet, med miljötänk, känns ju som det verkligen är något som 

ska genomsyra allting och det med att vi har dom här olika sustainbility grupperna [...]Sen där 

kan väl jag tycka att en väldigt stor del faktiskt av att man ska jobba med hållbarhet, är att 

man inte ska jobba för mycket heller och dom timmarna man lägger ner, och då kan jag väl 

känna att den delen kanske vi inte alltid lyckas med jättebra. - Emma, kontorsbaserad  

 

Som citatet ovan lyder beskriver Emma som är kontorsbaserad hur ett hållbarhetstänk är 

viktigt för hela organisationen. Hon menar att detta är ett begrepp som även borde inkludera 

hur medarbetarna mår såsom upplevelsen av stress och överbelastning. Hållbarhet ska alltså 

inte endast diskuteras ur en miljösynpunkt. Flertalet respondenter nämner just hur väl 

företaget arbetat med miljöfrågor och hur framgången i detta område är stor. Men för att nå 

målet att till fullo vara en hållbar organisation, menar Emma att organisationen till viss del 

har missat denna medarbetar-dimension och att det här finns potential för att utvecklas.  

 

Det är lite svårt när man inte är så ofta på företaget, det är det man saknar med att vara 

fältbaserad, man blir ju lite bortkopplad ifrån kontoret och då, liksom hur stämningen är och 

så. Jag kan ju bara säga att när jag kommer in så är stämningen bra, men jag kan nästan inte 

svara på det då jag tycker att jag saknar det då jag jobbar hemma. - Lena, fältbaserad 

 

En tydlig distinktion har identifierats i det insamlade materialet där fältbaserad personal tog 

upp fler brister i företagsidentiteten än vad den personalen på kontoret gjorde. En av de 

fältbaserade respondenterna Lena hade även svårt att överhuvudtaget beskriva och identifiera 

en övergripande stämning som gäller i organisationen. Vidare hade hon svårigheter med att 

uttala sig i stort om företagsidentiteten. Detta menar hon beror på att hon är fältarbetare och 

just därför känner sig något bortkopplad från resten av organisationen och de som är på 

kontoret i Stockholm. Av de fältarbetare som intervjuades fanns det en generell upplevelse 
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över att de har en stark tillhörighet med sitt eget team där alla är fältarbetare och de har ofta 

den utgångspunkten när de pratar om allmän stämning och sammanhållning. Det finns alltså 

en allmän avsaknad av samhörighet med resten av organisationen och med de som tillhör 

kontoret. Detta är ett relevant resultat som kopplat till studiens syfte ger en bild över hur de 

anställda upplever företagsidentiteten. Det finns en distinktion här mellan den fält- och 

kontorsbaserade personalen där de fältbaserade i högre grad har svårare att känna sig som en 

del av identiteten. Detta kan visa på att det finns skillnader i hur stark företagsidentiteten 

upplevs vilket även kan vara betydande för hur detta kan påverkas när företaget växer 

framöver.  

 

För att bli en tydligare del av identiteten på företaget lyfter de fältbaserade respondenterna 

fram hur fysiska möten en viktig del i detta. Det beskrivs med att det finns en vilja hos de 

fältbaserade att lära känna den personal som är kontoret för att stärka sammanhållning i hela 

den nordiska organisationen. I samband med detta tas det i flertalet intervjuer upp 

möjligheten för fältbaserad personal att tillbringa mer tid på kontoret när de inte har inbokade 

säljmöten.  

Vi som ändå bor i Stockholmsregionen, det skulle kännas mer välkomnade faktiskt om jag 

hade ett passerkort och fick sitta vid ett normalt bord. - Jessica, fältbaserad 

 

Jag tycker att man ska försöka vara så inkluderande som möjligt mot den fältbaserade-

personalen och uppmuntra dom till att vara på kontoret, även fast vi inte har skrivbord (skratt) 

så tänker jag.. Det blir lätt en lite exkluderande känsla när man säger “nej ni får inte något 

passerkort”, så jag tycker att man kan släppa på dom bitarna lite. - Marie, kontorsbaserad.  

 

Övergripande upplevs det att alla officiellt sett alltid är välkomna att komma in på kontoret 

vilket är något som de nämner att ledningen regelbundet tar upp. Dock kan utdragen ovan 

tyda på en motstridighet mellan detta officiella ställningstagande till hur det utövas i 

praktiken. Denna motstridighet är något som både kontors- och fältbaserad personal lyfter. 

Trots varma ord om att alla alltid är välkomna att tillbringa tid på kontoret, finns det alltså 

praktiska regler och förhållningssätt som gör att de ändå till stor del väljer bort att komma in 

till kontoret vid möjlighet. Jessica menar i ovanstående utdrag att dessa praktiska hinder 

medför att kontoret känns exkluderande och något man istället väljer bort då det är svårt att 

komma in i byggnaden utan passerkort samt att de i regel inte får sitta vid ett vanligt 
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skrivbord. Från det Marie lyfter kan en tyda hur detta har upplevts mer spritt i organisation 

och inte endast hos fältbaserad personal.  

 

Men jag tycker ibland att det kan vara lite mer fokus på inhouse grejer liksom. Till exempel 

när dom bytte kontor [...] det var den största nyheten att förmedla ut hela tiden, att “nu har vi 

gjort det här, och nu har vi kommit dit”. Och det var lite så att jättekul för er att ni har fått ett 

fint kontor men det kanske inte är jätterelevant att uppdatera 50-60 pers om det hela tiden när 

det bara berör kanske 20. - Jessica, fältbaserad  

 

Ett annat exempel som togs upp bland den fältbaserade personalen är att det ibland kan 

upplevas som att det finns ett större fokus för hela den nordiska organisationen på saker som 

sker på kontoret. Något som endast är aktuellt för de som hör till kontoret kan skrivas ut och 

presenteras för alla anställda i högre grad än andra händelser gör. Att de får information som 

sker i organisationen är nödvändigt, men det fokus på vad som tas upp och skickas ut till alla 

kan kännas snedfördelat. Detta leder till att vissa som inte tillhör kontoret får en känsla av att 

det som sker där och berör de kontorsbaserade är viktigare för organisationen. Att det finns 

en balans i hur ledningen kommunicerar ut händelser, aktiviteter och nyheter i olika delar av 

organisationen upplevs vara viktigt för att man ska känna sig som en del av företaget, och i 

sin tur en del av företagsidentiteten. Utdraget är även det ett bevis på hur företagsidentiteten 

inte upplevs lika stark av alla på företaget och utmärkande upplevs som mindre stark för den 

fältbaserade personalen.  

5.1.3 Huvudkontorets påverkan på den lokala företagsidentiteten  

En stor del av respondenterna valde att lyfta fram att det är ett familjeägt företag när frågor 

ställdes avseende företagsidentiteten. Eftersom det är ett familjeägt italienskt företag var det 

av intresse att höra om hur huvudkontoret influerar identiteten i Norden, samt hur 

medarbetarna upplever det. Respondenterna lyfte fram olika fragment kring vad det är i 

relation i huvudkontoret som påverkar mest, men överlag tog upp alla upp familjens närvaro i 

företaget som betydande.  

 

Jag tror dom flesta av oss, eller dom som är nya eller började jobba för ett år sedan har inte 

träffat ägarna personligen, men jag tror att vi andra har träffat cheferna som sitter i 

ledningsgruppen i Italien, i Parma, dom är synliga dom är väldigt synliga. Det är inte, jag 
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skulle vilja säga att dom är definitivt inte ett namn på ett papper som man inte vet vilka de är. 

- Erik, fältbaserad.  

 

Precis som Erik upplever flertalet en skillnad från tidigare företag i branschen i avseende till 

den närhet som finns till huvudkontoret och ägarna. Erik beskriver en genomgående synlighet 

i relation till de högsta cheferna globalt vilket upplevs som något relativt unikt. Flera av 

respondenterna har träffat ägarna och cheferna då de genom företaget fått åka till 

huvudkontoret i Italien. Flera lyfter fram detta som exempel på hur företaget jobbar för att 

skapa en familjär känsla där alla är lika viktiga och ingår i ägarnas stora familj. Erik beskriver 

att ägarna inte endast är ett namn på ett papper som man aldrig ser eller hör av utan att de är 

väldigt involverade i alla delar av företaget. Även här har en skillnad beskrivits i vad 

respondenterna har upplevt på tidigare arbetsplatser då ägarna varit mer osynliga och endast 

uppfyllt rollen för medarbetarna som “ett namn på ett papper”. I och med att de allra flesta 

vet vilka ägarna är och tar del av vad ägarna vill förmedla till sina anställda, blir det lättare att 

känna en anknytning och stolthet för bolaget man jobbar på. Detta gör att företagsidentiteten 

blir mer tillgänglig för de anställda då familjen som äger företaget är tydliga med vilka 

värderingar bolaget står för och vilka budskap de vill sända ut.   

 

Resultatet visar hur en stor del av företagsidentiteten bottnar i att det är familjeägt. I och med 

den närhet som beskrivits till det globala teamet, menar flera respondenter att detta översätts 

och går ner i organisationen i Norden.  

 

Jag känner att det påverkar väldigt mycket. Och, ja våra italienska lektioner, vi blir ju 

ständigt, alltså man skulle ju säkert kunnat vara en satellit här uppe som inte hade så mycket 

relation till dom men jag tror.. Vi blir ju lite så här, den italienska kulturen och lite så där 

kommer in och vi blir väldigt matade med att vi är ett italienskt familjeföretag - Caroline, 

kontorsbaserad 

 

Caroline som är kontorsbaserad ger exempel på hur den italienska kulturen efterlevs och 

sätter sin prägel samt påverkar den nordiska organisationen starkt. Exempelvis utförs det 

italienska språklektioner för både fältarbetare och kontorsbaserad personal för att en större 

majoritet av personalen har regelbunden kontakt med medarbetare i Italien. Att detta utförs 

menar Caroline är en åtgärd som får en stor betydelse i känslan av att känna sig som en del av 

huvudkontoret men även hur den italienska kulturen får ta plats även i Norden. Dessa 
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språklektioner, samt det faktum som Caroline nämner att man ständigt blir påmind om 

företagets rötter, kan tolkas som en aktiv strategi till förmån för identiteten. Flertalet 

respondenter har lyft hur de ständigt blir påminda om att de är ett italienskt familjeföretag 

samt hur det finns en tydlig medvetenhet kring detta vilket gör att inte glöms bort. 

5.1.4 Analys av den upplevda företagsidentiteten  

Sammanfattningsvis visar resultatet hur det undersökta företaget präglas av en generellt stark 

företagsidentitet. Detta uppvisas genom att det finns en samlad uppfattning och definition 

kring hur man beskriver identiteten samt hur den befästs. Jenkins (2008) beskriver hur 

identiteter i en organisation är en direkt produkt av medlemmarnas upprepade handlingar och 

den konstitueras sedan utefter dessa mönster (Jenkins, 2008, 164ff). Detta visar på vikten för 

hur en identitet inte kan vara stark genom att det är något som endast “sitter i väggarna” utan 

att det krävs upprepade aktiva handlingar för att uppnå detta. Som exempel på detta kan en se 

till att detta är ett italienskt familjeföretag, och för att befästa denna identitet uppkommer den 

gemensamma historien i olika strategiska handlingar. Detta återkommer i handlingar såsom 

att arrangera italienska lektioner för alla medarbetare men även att organisationen strävar 

efter att alla ska få åka till huvudkontoret i Italien i syfte att etablera denna relation.  

 

Collins (2004) diskuterar hur lyckade interaktionsritualer skapar emotionell energi samt 

gruppsolidaritet. Genom gruppsolidaritet uppstår känslan av gemenskap och grupptillhörighet 

(Collins, 2004. 48f, 108f). De interaktionsritualer som Collins lyfter kan kopplas till de olika 

aktiviter som lyfts av respondenterna, såsom “fisk-fredag” och “fredags-låten”. Dessa kan 

tolkas som interaktionsritualer då de är något som respondenterna gemensamt beskrivit som 

aktiviteter med syfte att stärka gruppsammanhållningen samt stämningen på arbetsplatsen. 

Detta är dock “ritualer” som endast utförs regelbundet av arbetsgruppen på kontoret. Således 

innebär detta att interna aktiviteter som dessa endast skapar emotionell energi samt 

gruppsolidaritet för en del av organisationen. Detta är dock något som i sig inte behöver 

innebära en motstridighet då en kan anta att det är naturligt att grupper inom en organisation 

skapar sina egna ritualer. Dock kan en utifrån resultatet tyda hur vissa aktiviteter bidrar med 

en känsla av exkludering för en del av medarbetarna i organisation, och då främst för 

fältbaserad personal. Detta beskriver Collins (2008) som exempel på när en interaktionsritual 

misslyckas. Ett exempel är att genom att fältbaserad personal inte får tillgång till ett 

passerkort känner de sig inte fullt ut välkomna, alternativt om de inte blir inbjudna till en 
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kontorsfest. När ritualen inte är till för alla kan det således bidra med att en del känner sig 

bortkopplade från identiteten.  

5.2 Företagets expansiva fas  

I detta avsnitt kommer resultat från det empiriska materialet att presenteras utifrån 

respondenternas generella upplevelse av den pågående expansionen och hur denna tillväxt 

hittills präglat företagsidentiteten. Här skiljer sig upplevelserna mer tydligt mellan 

respondenterna, då en del knappt ser hur denna expansionen har någon specifik påverkan alls, 

medans en del har upplevt både styrkor och brister med denna tillväxt.  

5.2.1 Upplevelser av expansionen i organisationens struktur och processer  

Att företaget växer och att fler funktioner kommer in vittnar en stor del av respondenterna 

som något positivt och med upplevelsen att det är kul att vara på ett företag där det händer 

mycket. Övergripande visar resultatet att det finns en genomgående optimism i företaget för 

tillfället som genomsyrar alla delar av organisationen. Flera respondenter har specifikt 

formulerat denna optimistiska stämning med uttrycket “vinden i ryggen”. Att företaget går 

bra och att det växer verka bidra med en positiv känsla av framåtdriv och motivation till 

organisationen. Detta kan ses som en slags extern kraft som påverkar företaget i en positiv 

riktning. “Vinden i ryggen”-känslan är svår för företaget att framkalla av sig själv utan är 

något som blir en slags konsekvens av hur företaget går. Detta är intressant kopplat till att 

expansionen blir präglad av en optimism och framtidsanda och är en faktor som kan påverka 

hur medarbetarna tar sig an expansionen. 

 

 … men så är det inte alls på det här företaget utan väldigt, väldigt trivsamt, sen är det ju 

säkert lättare för företag som går bra, försäljningen går ju bra och då är det ju lättare att ha den 

där optimismen och också lämna utrymme för individerna att ta eget ansvar eftersom det 

verkar fungera så att säga. - Fanny, fältbaserad. 

 

Respondenten Fanny menar att hon upplever en tillit från chefer och ledningen i och med 

detta som gör att medarbetarna får ta mer eget ansvar. Det finns generellt sett en avslappnad 

känsla mellan chefer och medarbetare på företaget som många respondenter beskriver. Denna 

känsla kan möjligen kopplas ihop med att cheferna inte behöver äga all kontroll och stå med 

piska över medarbetarna. Som respondenten berör finns det ingen anledning för cheferna att 
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göra så, när företaget är framgångsrikt. “Vinden i ryggen”-känslan kan alltså potentiellt 

sammankopplas ihop med den avslappnade känslan som finns mellan medarbetare och chefer 

och som respondenterna upplever som något väldigt positivt.  

 

Att organisationen blir större och att fler funktioner tillkommer kan dock även medföra vissa 

brister i den rådande organisationsstruktur och den internkommunikation som förs. Flertalet 

respondenter upplever att det finns en svårighet i och med att anonymiteten ökar i takt med 

tillväxten, tillkommer det även svårigheter att organisatoriskt ha koll på vad alla gör. Detta är 

en upplevelse som både fält- och kontorsbaserad personal har lyft, och att detta medför 

förvirring kring ansvar- och kontaktområden är något Jessica nämner nedan.   

 

Det känns som det har växt lite för snabbt för att processer och sånt ska fungera som dom ska. 

Det gör liksom att uppgifter ska delas upp, och folk får nya ansvarsområden och så blir det 

liksom jaha, vem ska göra det här? Vem ska ansvara för det här projektet? Att det blir liksom 

lite som att det är mycket som är på gång samtidigt så att vi på fältet blir bortprioriterade i det 

vi behöver. - Jessica, fältbaserad  

 

Jessica lyfter även i ovanstående utdrag upplevelsen att det har uppstått en känsla av att bli 

bortglömd under den rådande expansionen. När det händer mycket på kontoret med alla nya 

rekryteringar och funktioner upplevs det som att så pass stort fokus riktas mot det, så att de 

frågor de fältbaserade sitter med blir bortprioriterade. De fältbaserade respondenterna 

poängterar särskilt att det finns ett stort behov av att tydligare kommunicera ut ett 

organisationsschema med tillhörande ansvarsområden, då de inte har samma chans för 

personliga möten där detta kan redas ut. Utifrån det Jessica tar upp kan en tolka hur det 

uppstår en vilsenhet i samband med expansionen. Att inte vara på plats på ett fysiskt kontor 

och därmed ha möjlighet att följa förändringen successivt bidrar troligen med ett större behov 

av tydlig kommunikation och struktur.  

5.2.2 Expansionens påverkan på gruppdynamiken 

Majoriteten av respondenterna har beskrivit hur företaget har präglats av sammanhållning och 

en anda av kamratskap. Den rådande expansionen är något som enligt många påverkar detta 

samt hur dynamiken i gruppen har förändrats. Detta skifte är något som främst de 

kontorsbaserade respondenterna tar upp då många funktioner tidigare endast bestått av en 

eller max två personer. Den medarbetargrupp som då befunnit sig på kontoret har varit så 
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pass liten och utan interna team att alla kontorsbaserade har haft möjlighet att bilda känslan 

av att de är en grupp och således har sammanhållningen varit stark. Sedan sommaren har 

flertalet funktioner fått tillskott vilket gör att funktion därmed förvandlas från en ensam roll 

till ett team. Detta skifte är något flera av de kontorsbaserade respondenterna 

uppmärksammar som något som har förändrat dynamiken på kontoret men även i den grad de 

känner att kontoret som helhet är sammansvetsat.  

 

Nu känner jag så att det är redan lätt att lite försvinna, och att man inte riktigt vet vilka som är 

på kontoret förutom ekonomiavdelningen. Och lite att eftersom dom är nya allihopa och har 

en tydlig gruppidentitet så blir det ju att dom håller lite ihop mera, vilket inte riktigt öppnar 

upp för andra frifräsare som jag som inte riktigt har någon tydlig gruppidentitet. - Tina, 

kontorsbaserad 

 

För mig personligen så är det ju jättepositivt eftersom jag har fått en grupp.. Och jag tror 

också att hade jag inte haft dom att se framemot då hade jag nog känt mig lite ensam, här 

sitter jag bara och jobbar och inte någon supertillhörighet. - Marie, kontorsbaserad  

 

De två utdragen ovan är viktiga att lyfta fram då de exemplifierar känslan hos en respondent 

som har fått team respektive en som sitter kvar själv på sin funktion. Från båda utdragen samt 

från flertalet andra respondenter beskrivs det hur kontoret har gått från en sammansvetsad 

helhet till mindre öar där respektive ö erhåller en egen dynamik och sammanhållning. Det 

både Marie och Tina lyfter fram är att anställda på de funktioner som inte har fått något 

tillskott, upplever detta skifte som särskilt betydande. Dessa upplever sig att “falla lite mellan 

stolarna”. Dock är det värt att understryka hur flertalet respondenter upplever att expansionen 

har inneburit positiva effekter i detta område, då känslan av att tillhöra ett team skapar 

motivation och känsla av tillhörighet. De funktioner som i och med expansionen däremot har 

fått ett eget team upplever detta som positivt samt “något att se fram emot”. Här kan man se 

hur dessa, exempelvis Marie, har haft möjlighet att skapa en ny tillhörighet inom kontoret och 

därför inte lika beroende av att den övergripande sammanhållningen på kontoret ska fortgå. 

Detta upplevda skifte i gruppdynamiken är ett betydande resultat då detta kan ses som en 

indikation på hur den “nya” arbetsplatsen potentiellt kommer struktureras. Här krävs det ett 

aktivt beslut samt strategi ifall man ska arbeta för att få tillbaka känslan av en “helhet” eller 

om man ska acceptera de “öar” som bildats och arbeta med sammanhållningen i respektive 
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grupp. Oavsett kommer det att kunna ha stor påverkan hur medarbetarnas upplever 

identiteten på företaget framöver.  

 

För de fältbaserade respondenterna har inte de nya tillskotten på företagen i lika stor grad 

påverkat deras team, och eftersom de inte träffar den kontorsbaserade gruppen på daglig basis 

upplever de heller inte att förändringen i dess gruppdynamik är särskilt märkbar.  

 

..för vi pratade lite om pros and cons med att växa så mycket som vi gör. Och i den 

hastigheten som vi gör. Och då är det just en sån sak, att hur behåller vi den här familjära 

känslan som vi ändå har, att vi jobbar för samma affiliate då som vi gör. - Erik, fältbaserad 

 

Vad de fältbaserade respondenterna dock lyfter fram är hur expansionen bidrar med att 

känslan av anonymitet för vilka som jobbar på företaget ökar, vilket gör att det tar ännu 

längre tid att uppnå känslan av att man “känner” organisationen. Därmed kommer 

expansionen leda till att allas kontaktytor blir större inom organisationen och för de 

fältbaserade tar processen innan man känner till alla längre tid än för de kontorsbaserade, då 

de inte träffar kollegor dagligen. En del upplever att det finns en viss risk att den familjära 

känslan som hittills varit utbredd i hela organisationen kommer minska när man inte längre 

har lika bra koll på vilka organisationen består av.  

5.2.3 Nyckelpersoner som är viktiga för företagsidentiteten under expansionen 

Det empiriska materialet visade att många av respondenterna nämnde hur viktiga vissa 

nyckelpersoner är, både för att skapa en slags generell stämning men också för att 

upprätthålla företagsidentiteten i organisationen. Respondenterna upplever att dessa 

nyckelpersoner blir ännu mer betydande när företaget går igenom en expansion och får 

många nya tillskott. Här får nyckelpersoner stor betydelse i att se till att nyanställda kommer 

in väl på företaget och tar sig an företagsidentiteten och så småningom blir en del av den.  

 

(namn på VD) är ju.. Han är så stolt (skratt) över [Företagsnamn], åh han sprider den här 

entusiasmen och energin väldigt, väldigt tydligt gör han, och han påminner oss hela tiden om 

våra, liksom värdeord, och när jag säger det i huvudet nu så just nu är det här med 

engagemang och tillit och allt det hära, han pratar mycket om det faktiskt, han använder 

samma ord hela tiden när han pratar, fast i olika meningar naturligtvis så absolut, han är en 

stor advokat för att föra känslan vidare. - Iris, fältbaserad 
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Majoriteten av respondenterna nämner hur VD:n för den nordiska organisationen är en tydlig 

nyckelperson som bidrar mycket till vad identiteten är och hur den efterlevs. Iris lyfter fram i 

utdraget ovan hur detta blir särskilt betydande för fältbaserad personal som inte har möjlighet 

att varje dag ha fysisk kontakt med många andra kollegor inom organisationen. Resultatet 

visar hur VD:n är extra viktig i att vara den som förmedlar företagets identitet och kultur. 

Genom olika slags medel som videosamtal och mail som VD:n sänder ut till alla inom 

organisationen, blir han en viktig beståndsdel för fältbaserad personal att känna identiteten 

och generella stämning som finns på företaget. Iris lyfter även fram strategin i att VD:n 

kontinuerligt påminner och återkommer till vilka värdeord samt vilka värderingar som 

genomsyrar företagets identitet i syfte att etablera identiteten hos de anställda. Respondenten 

upplever att genom detta tillvägagångssätt för han företagets känsla vidare och sprider den till 

medarbetarna. Vissa respondenter har även uttryckt en slags övertygelse kring att så länge 

VD:n kommer finnas kvar på företaget, kommer identiteten bevaras samt vara svårare att 

rucka på. Detta visar även det på vilken betydande funktion VD:n har i företaget och hur 

detta gör honom till en nyckelperson för identiteten.  

 

Det är väl dels genom min närmsta chef som när vi har samtal eller när han samreser med mig 

och, att man får höra lite synen, företagets syn från honom, och sen också att det han då bär 

med sig smittar ju av sig till mig kan man väl säga, stämning och så. - Fanny, fältbaserad. 

 

Förutom VD:n så nämner respondenterna ett antal andra nyckelpersoner i organisationen som 

på olika sätt bidrar till att upprätthålla identiteten. Som Fanny ovan lyfter fram, kan 

fältbaserad personal uppleva hur den närmsta chefen över deras team verkar som en stark 

nyckelperson för dem. Chefen förmedlar identiteten på liknande sätt som VD:n gör genom att 

både delge aktuell information från företaget och även sprida den stämning som föreligger i 

allmänhet.  

 

Både den fält- och kontorsbaserade personalen nämner även HR som en viktig roll i att 

förmedla identiteten vidare och stärka den. För många upplevs generellt HR som en central 

roll i organisationen och som en stabil bas för nya anställda att bli introducerade till. 

Kontorsbaserade, nämner förutom HR och VD:n i organisationen, ett antal individer på 

kontoret som främjar identiteten. Dessa är i allmänhet personer som varit på företaget under 
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en längre tid och som på många sätt bidrar till att skapa den generella stämning som finns på 

kontoret. 

 

Jag tror att dom här nyckelpersonerna blir ännu viktiga för att  liksom lite visa vägen för dom 

nya personerna som kommer, så kanske man märker ju det när folk är nya att man rimligtvis 

inte tar så mycket plats och liksom, de känner ju av stämningen lite då blir det viktigt för dom 

framförallt ledare i att visa att det här är okej och vi är vänner och så där. - Caroline, 

kontorsbaserad  

 

Det Caroline lyfter fram här är hur dessa nyckelpersoner fyller en viktig roll i att introducera 

nyanställda till företagsidentiteten. Både i att nyanställda snabbt kan få en bild över vad 

stämningen är och hur man generellt är mot varandra. Detta leder till, upplever respondenten, 

att det är enklare för de nya på kontoret att snabbt komma in i stämningen och hitta sin roll i 

identiteten. En kan utläsa i och med detta att både ledare och anställda som varit anställda 

under en längre tid är viktiga för att visa vägen för nyanställda som då snabbare kommer in i 

rollen som tjänsten kräver. Det som är viktigt att belysa utifrån detta resultat är hur detta kan 

skapa komplikationer i takt med att företaget växer. Att identiteten starkt speglas samt 

efterlevs via specifika individer är en företeelse som kan pågå i ett mindre företag men som 

möjligtvis kan bli svårt att hålla ihop i och med att företaget växer. Där kommer behovet för 

processer och struktur in som mer betydande än förut. 

5.2.4 Analys av upplevelser av expansionen 

Utifrån det resultat vi har fått fram kring upplevelsen av att organisationer har “Vinden i 

ryggen”, kan det diskuteras hur företagsidentiteten till viss del påverkas av den externa 

miljön. Som Jenkins (2008) beskriver kan man aldrig se på en organisations syfte som något 

uteslutande internt. Det är ett fenomen som ofta är sammankopplad med den offentliga 

världen och blir på så sätt influerad av den (Jenkins, 2008, 171). Den känsla av optimism och 

framåtanda som resultat visar blir i relation till det Jenkins diskuterar en indikation på hur 

identiteten präglas av yttre faktorer. Det är även tydligt uttryckt att ju mer företaget växer 

desto mer går arbetsgruppen från en helhet till att bli mindre öar. Detta skapar oro kring hur 

den familjära känslan i företaget ska behållas i relation till att det blivit mer uppdelat. Dessa 

upplevelser kan tolkas utifrån Collins (2004) som indikationer på att det finns ett generellt 

behov att strukturera samt omdefiniera de rådande interaktionsritualerna för att det ska passa 

den nya arbetsgruppen. Innan företaget påbörjade expansionen satt majoriteten av den 
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kontorsbaserade personalen själva på sina funktioner. Detta möjliggjorde i högre grad att alla 

medarbetare kunde delta i de interaktionsritualer som fanns på plats vilket bidrog till en 

känsla av helhet. Idag är det stor risk att de funktioner som har fått team skapar sina egna 

interaktionsritualer vilket gör att en del av organisationen “faller mellan stolarna”. Idag ser 

organisationen annorlunda ut än vad den gjorde för ett år sedan, vilket innebär att nytt nätverk 

av identiteter och relationsmönster har bildats. Detta poängterar Jenkins (2008) spelar stor 

roll för produkten av organisationens identitet samt hur individen identifierar sig själv med 

den (Jenkins, 2008, 167ff). En lyckad interaktionsritual kan leda till starkare 

gruppsamhörighet och även positiva känslor för deltagarna, så kallad emotionell energi. Detta 

genom att ritualen lyckas skapa gemensamt fokus och uppmärksamhet hos aktörerna (Collins, 

2004, 48f). Utifrån vad resultatet visar med hjälp av Collins (2004) skulle fler ritualer för hela 

den nordiska organisationen vara gynnsam för att skapa en stark gruppsolidaritet. Genom 

detta arbetar man mot att hålla ihop alla grenar i organisationen samt undvika exkludering 

från den gruppsolidaritet som skapas.  

 

Det har beskrivits hur nyckelpersoner är viktiga i arbetet för att behålla företagsidentiteten 

och även introducera nyanställda till den. Genom detta kan man se att nyckelpersoner skapar 

interaktionsritualer som exempelvis att man etablerar värdeorden genom att prata om dessa 

aktivt. Alternativt hur man för över identiteten i beteenden i hur man är mot varandra.  

Nyckelpersoner kan ses som frontfigurer för gruppen som bär och sprider på emotionell 

energi (Collins, 2004, 109). Dessa nyckelpersoner besitter oftast hög emotionell energi som 

överförs på andra som inte har nått lika höga nivåer av emotionell energi än, då dessa kan 

vara nya i sammanhanget, som nyanställda i organisationen. Som Collins (2004) beskriver 

kan hög emotionell energi inneha kontrollerade egenskaper. Detta innebär att de individer 

som besitter denna typ av roll i organisationen därmed lättare kan kontrollera vilka känslor 

som ska främjas och vilka som är hämmande. Utifrån detta kan en se hur de nyckelpersoner 

som nämns i resultatet kan verka som kulturbärande individer som därmed sätter vissa 

“regler” i hur man beter sig mot varandra samt hur man pratar om organisationen. Kopplat till 

detta är att det kan finnas individer som inte besitter lika hög emotionell energi som dessa 

nyckelpersoner i gruppen. En konsekvens kan då bli att dessa individer har svårare att delta 

entusiastiskt i ritualer med gruppen vilket kan leda till en känsla av att inte vara lika moraliskt 

värdig att tillhöra gruppen (Collins, 2004, 109). Detta är intressant kopplat till den undersökta 

organisationen med tanke på hur resultatet visar på ett antal tydliga nyckelpersoner som 

beskrivs driva kulturen och identiteten framåt.  
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5.3 Den framtida expansionens påverkan på identiteten   

Följande avsnitt kommer i flera avseenden att återkoppla men även vidareutveckla de 

upplevelser som hittills har presenterats i detta resultat. Dock med ett tydligt perspektiv på 

den fortsatta expansion som kommer ske under året, samt vilka åtgärder framöver som kan 

tillämpas för olika områden i organisationen i syfte att bevara identiteten. Generellt har alla 

respondenter, oavsett position, många tankar och värdefulla reflektioner för hur företaget bör 

arbeta framåt, och hur man på bästa sätt bör anpassa sig i syfte att bevara identiteten.   

5.3.1 Åtgärder för kommunikationsstruktur och processer  

Som presenterats har flertalet respondenter upplevt att anonymiteten på företaget har ökat i 

och med expansionen. Anonymiteten i sin tur gör det finns en rådande otydlighet i vem som 

sitter på vilken funktion samt vem som äger särskilda ansvarsområden. Här uttrycks från 

majoriteten av respondenterna ett stort behov av att framöver sätta tydliga processer och 

strukturer för hur internkommunikationen på företaget ska föras. Det beskrivs hur detta är 

viktigt med hänseende till att arbetsmiljön fortsättningsvis ska präglas av respekt för 

varandras tid och arbete. Informella kontakter är också något som kom på tal när 

kommunikationen inom verksamheten diskuterades och även hur detta måste förändras i och 

med expansionen. 

 

Öppenheten har tidigare funnits väldigt mycket i informella kontakter, man har varit en liten 

organisation, alla har pratat med (namn på VD) och liksom, det har funkat väldigt bra och den 

approachen funkar inte när man växer och blir en större organisation, man kan inte lita på att 

information sprids informellt. Och då, jag tror att det finns ett glapp bland folk som anställs 

senare som är längre bort i organisationen. - Marie, kontorsbaserad  

 

Både de fält- och kontorsbaserade respondenterna lyfter fram hur internkommunikation 

hittills har präglats av informella kontakter mellan varandra. Som Marie tar upp har man 

tidigare på ett informellt och avslappnat sätt haft möjligheten att slänga ut frågor över 

skrivborden eller reda ut något problem vid exempelvis kaffeautomaten. Flertalet adresserar 

detta behov som något tråkigt då kommunikationen riskerar att bli något mer stelbent, men att 

en tydligare struktur i kommunikationen är absolut nödvändig framöver är alla överens om. I 

och med att företaget växer, blir Maries uttalande om ett “glapp” mellan gamla medarbetare 

och nyanställda intressant. Detta tyder på att det blir obalans där medarbetare som varit på 
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företaget längre kan fortsätta med denna informella typ av kommunikation mellan varandra, 

men att man blir för många på arbetsplatsen för att ha detta med alla. Detta innebär då, som 

Marie säger, att de nyanställda hamnar längre bort i organisationen och därmed inte känner 

sig lika delaktiga i det som händer.  

 

Vi hänger ju inte riktigt med i det där dagliga snacket som man har på kontoret, så viss 

information kan ju försvinna eller falla mellan stolarna just för att vi går inte in på kontoret 

varje dag och hör liksom snacket så att säga då, så det kan nog vara en viss informations-

eftersläpning ibland tror jag ut till oss. - Iris, fältbaserad  

 

De fältbaserade respondenterna upplever även dem att organisationens internkommunikation 

har präglats av informella kontakter. Som Iris ovan beskriver finns det en känsla av att de 

drabbas av en slags informations-eftersläpning. När det inte finns processer på plats för hur 

intern kommunikation ska kommuniceras ut upplever en del fältbaserade hur en del viktig 

information försvinner på vägen alternativt kommer fram senare än önskat.  

 

Dock tar majoriteten av både fält- och kontorsbaserade upp en särskild aktivitet som har varit 

positiv för både internkommunikationen men även som gör mycket för sammanhållningen i 

Norden. Under våren när samtliga anställda har arbetat hemifrån med anledning av Covid-19, 

har det upprättats ett videomöte varje fredag som är för samtliga i den nordiska 

organisationen. Det är främst VD:n som håller i detta möte, men även andra funktioner får 

utrymme att presentera relevant information eller aktuella projekt i organisationen.  

 

Och nu när vi har dom här fredagsmötena, det här är riktat till alla så jag tycker det är en 

tydlig strategi från ledningen att alla ska är med och på också när vi haft dom här 

fredagsmötena, att det är lite olika funktioner som pratar varje vecka så man får lite känsla för 

vad som händer. - Veronica, kontorsbaserad  

 

Veronica lyfter hur dessa gemensamma fredagsmöten även kan vara ett tillfälle för att ställa 

frågor, samt att mötet har blivit en bra plattform för att lyfta fram prestationer från olika delar 

av företaget. Det som har lyfts fram av flertalet respondenter är vikten av att man får veta vad 

som händer i organisationen och därmed känner ett större band till varandra. Den information 

som förmedlas under dessa fredagsmöten har innan våren kommunicerats ut i ett fredagsmail 

från VD:n. Dock menar majoriteten av respondenterna att mötet fyller viktiga funktioner som 
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inte ett mail kan uppnå, såsom att få se och tala med varandra vilket stärker känslan av att 

“detta är vi” på företaget. Flertalet respondenter lyfter detta och trycker särskilt på 

förhoppningen att dessa möten ska fortgå framöver även efter våren. 

 

Vad som även framkommit av flera respondenter, både medarbetare och de i chefsposition, är 

att de upplever att organisationen när den växer skulle gynnas av tydligare processer och 

strukturer för hur man ska vara och bete sig som chef. Det upplevs från flertalet respondenter 

att olika chefer är olika duktiga på att leverera feedback samt uppskattning till dem anställda 

och att det kan resultera i en snedfördelning. 

 

Jag tror att ledningen liksom skulle kunna jämna ut det här genom att prata mer med cheferna 

över de olika teamen. Att ge exempel på saker som kanske ska uppskattas eller liknande[...] 

För jag tror verkligen det handlar om att det inte är folk gör ett sämre jobb i vissa team, utan 

att det är mer hur chefen ser på det, så jag tror att vissa kan nog bli bättre på att hylla sin 

medarbetare när dom gjort något riktigt bra. - Jessica, fältbaserad. 

 

Jessica lyfter ovan fram en efterfrågan av någon typ av chefsforum eller liknande där 

gemensamma riktlinjer och verktyg kan samlas för att alla ska behandlas på ett lika sätt. 

Flertalet menar att detta blir ännu viktigare framöver när allt fler nya chefer tillsätts och nya 

team bildas. Det har även framkommit av ett par respondenter en önskan kring att 

upprätthålla mer regelbundna utvecklingssamtal mellan medarbetare och dess närmsta chef. 

Detta med argumentet att dessa samtal kan fungera som en struktur för att få reda på vad 

medarbetaren vill utvecklas inom, vad denna har för ambitioner samt att feedback har här 

möjlighet att levereras till båda parter. Att sätta tydliga riktlinjer för hur ledarna i 

organisationen ska hantera dessa frågor ses som ett framtida förbättringsområde där 

respondenterna menar att det skulle gynna både medarbetare och chefer. I anknytning till vårt 

syfte är detta relevant att belysa då detta kan vara ett verktyg i att se till att behålla och stärka 

identiteten i organisationen under expansionen där nya team grundas med nya chefer.  

5.3.2 Praktiska aktiviteter för sammanhållningen i organisationen  

Att sammanhållning är viktigt för företagsidentiteten är något en majoritet av respondenterna 

betonar. Under den expansion som skett och fortsättningsvis kommer fortsätta pågå, är 

sammanhållningen något som vissa redan uppfattar att den blivit påverkad mot det sämre. En 

del respondenter menar på att det är viktigt att tänka på att sträva mot att behålla den goda 
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sammanhållning som funnits och fortfarande finns kvar i organisationen. När företaget har 

stor tillväxt på nyanställda, ökar också anonymiteten på företaget då fler medarbetare inte 

känner varandra eller har haft möjlighet att träffas än, menar många av respondenterna. Detta 

försvårar att upprätthålla en god sammanhållning tvärs över hela den nordiska organisationen, 

beskriver flera av respondenterna. 

 

Förut kunde ju sakerna vara så mycket enklare att få ihop, och förut så räckte det kanske med 

att spela Markoolios den hära låten “Det är äntligen fredag” varje .. ja. Alltså förut krävdes 

det ganska små saker för att få ihop gruppen, men nu när vi är flera så krävs det ju mer. - 

Tina, kontorsbaserad 

 

Respondenter som är kontorsbaserad personal beskriver framförallt hur expansionen påverkat 

sammanhållningen på kontoret. Detta tar Tina upp ovan där hon upplever i och med att 

kontoret förut var mycket mindre kunde man med väldigt små medel stärka gruppidentiteten 

och sammanhållningen. Hon tar återigen upp den så kallade “fredagslåten” som ritual som 

även Veronica tidigare har nämnt som betydande. Här nämner Tina att denna aktivitet inte 

räcker längre. Betydelsen av “ritualen” förlorar på många sätt mening i och med att det är en 

sådan stor del ny personal på kontoret som inte nödvändigtvis hakar på eller känner till dessa 

redan satta aktiviteter. Nu när kontoret har växt menar hon att det krävs en större 

ansträngning för att alla medarbetare ska känna grupptillhörighet. Detta resultat är något som 

särskilt kan lyftas fram kopplat till studiens syfte. Detta då det talar för ett konkret exempel 

för hur expansionens påverkan på identiteten manifesterar sig.  

 

Ja men jag tror kanske att vi skulle apropå det att vi skulle behöva öka aktiviteterna på 

kontoret när vi blir fler, kanske någon lite mer organiserad AW eller fika eller något som där 

faktiskt alla samlas, då jag tror att vi blir mer och mer spridda. - Caroline, kontorsbaserad 

 

Caroline som också är kontorsbaserad utvecklar resonemanget ytterligare och menar att för 

att ha möjlighet till att stärka sammanhållningen behövs det fler aktiviteter på kontoret. I 

citatet ovan lyfter hon upplevelsen att det har blivit en större spridning bland medarbetarna 

och att fler organiserade aktiviteter som en AW skulle leda till att hela kontoret skulle bli mer 

samlade och ge möjlighet till att umgås mer mellan arbetsgrupperna. Att ha en återkommande 

fikastund är även något många kontorsbaserade tar upp som ett förslag för att stärka 

sammanhållningen. Då de flesta på kontoret är väldigt arbetsfokuserad och har mycket att 
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göra är det svårt att sådana stunder sker naturligt, menar flera respondenter. En organiserad 

fika en gång i veckan eller månaden skulle göra att medarbetarna samlas, om så bara för en 

kort stund. Detta skulle öka sammanhållningen i gruppen och ge chans för medarbetarna att 

lära känna de nyanställda bättre och vice versa menar flera av respondenterna.  

 

Dock kan det uppkomma motstridighet i att tillföra allt för många sociala aktiviteter utanför 

arbetstid eller där medarbetarna lämnar arbetet för att umgås. Detta medför frågan kring vad 

sammanhållning egentligen är värd för olika personer på arbetsplatsen. Att be folk offra en 

del av sin fritid för att stärka gemenskapen i organisationen är inte något som ska ses som 

något självklart positivt för alla inblandade. Det kan även uppkomma komplikationer med att 

anordna samt rikta fokus på alltför många sociala aktiviteter där fältbaserad personal inte har 

möjlighet att delta. Utifrån resultatet kan vi tolka hur redan nu en del av dessa aktiviteter kan 

uppfattas som exkluderande. Här ställs frågan återigen vilken strategi man vill ta, och vilken 

grupp det är fokus på att föra ihop.   

 

Vad gäller sammanhållningen i hela den nordiska organisationen menar en stor majoritet av 

respondenterna att det främst är konferenser och videosamtal veckovis med VD:n som stärker 

den. Dessa konferenser som sker två gånger per år är viktiga, främst för fältbaserad personal, 

för att få möjlighet att ha fysiska möten med kollegor. Möjligheten att träffa kollegor fysiskt 

har beskrivits som väldigt viktigt i att skapa och upprätthålla en sammanhållning, av våra 

respondenter. Därmed är dessa konferenser där alla som ingår i den  nordiska organisationen 

deltar, viktiga av denna anledning, där kollegor som många gånger inte träffat varandra innan 

får chans att mötas och få ett ansikte på varandra. Utöver konferenser och videosamtal med 

organisationen var det inte mycket annat som nämndes på vad som skulle kunna göras för att 

skapa bättre sammanhållning, av fältarbetarna. De upplever generellt en väldigt bra 

sammanhållning i sitt team och tycker att konferenser och fredagsmöten med hela 

organisationen hjälper att skapa och känna sammanhållning med de andra i organisationen.  

 

Något som nämndes av flera fältarbetare var svårigheten i att försöka hålla koll på alla nya 

medarbetare som börjar på kontoret och hur man kan hantera det. Eftersom de fältbaserade är 

väldigt sällan på kontoret har det ofta hunnit börja flera nya sedan de var där sist och det är 

inte alltid man har möjlighet att bli ordentligt presenterad för de nyanställda. Detta har lyfts 

av flera respondenter, där ibland Jessica.  
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För att det börjar så mycket folk hela tiden och det är inte alltid man blir ordentligt 

presenterad för den. Jag tror det skulle vara bra att när HR skickar ut att nu har vi en ny 

medarbetare, skicka med en bild också. För man kommer liksom till kontoret och liksom ja, 

vem är det där. - Jessica, fältbaserad. 

 

En konkret åtgärd för detta föreslog Jessica som menade på att när presentationen skickas ut 

av en ny medarbetare, skulle det underlätta väldigt om en bild på personen skulle bifogas. 

Detta skulle, enligt respondenten, leda till att det skulle bli betydligt enklare att gå fram och 

presentera sig själv då man med större säkerhet då kan veta vem personen är. Genom att 

bifoga bild och möjligen en kort presentation av det nya tillskottet, skulle samhörigheten ha 

större möjligheter att öka mellan enheterna i organisationen. Vad detta visar på, är hur viktigt 

det är för medarbetarna att bygga någon slags relation till nytillskotten på företaget, för att 

känna sig delaktig i vad som händer i organisationen och minska anonymiteten. Det finns en 

vilja att veta vilka alla är och för de fältbaserade blir detta än mer komplicerat då de inte har 

lika stora möjligheter att träffa och presenteras inför de nyanställda. Att en sådan enkel sak 

som att få en bifogad bild på den nyanställde är ett tillvägagångssätt att motverka 

anonymiteten som skapas när företaget växer.  

5.3.3 Strategier för att knyta nyanställda till organisationen  

Alla respondenter som har deltagit i denna studie har varit på företaget i minst ett år. Det 

betyder att samtliga respondenter har varit delaktiga i expansionen i den mening att de har 

fått välkomna ett stort antal nya personer till företaget vilket är någonting som kommer att 

fortsätta under den närmaste tiden framöver.  

 

För man kommer ju inte anställa 50 personer på ett bräde, utan man kommer ju anställa 

successivt, och ser man då till att knyta in dom personerna omedelbart i gemenskapen så blir 

det väldigt få nya som varje gång som ska knytas in i gemenskapen, och på det sättet kanske 

man kan bibehålla det trots att man bli mycket större då. - Erik, fältbaserad 

 

Resultatet visar att samtliga respondenter tycker det är viktigt att de nyanställda på ett snabbt 

och smidigt sätt knyts an till företaget och identiteten. Som i utdraget ovan uttrycker Erik 

vikten av att rekryteringen av nya behöver utföras successivt för att detta ska vara möjligt. 

Det är viktigt att de nya inte känner sig nya så länge, som en del av respondenterna har 
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beskrivit det. Erik menar att identiteten kommer kunna bibehållas under den expansion som 

sker när man knyter an nytillskotten väldigt fort in i gemenskapen. Genom att anställa 

successivt är de få nyanställda åt gången som ska bli en del av gemenskapen och det blir 

således hanterligt för organisationen. Av detta kan man se att det är viktigt att ha en 

expansionsprocess som sker under en längre tid, för att stegvis introducera nya till 

företagsidentiteten och bli en del av företaget.  

 

Något som en stor del av respondenterna lyfter fram som viktigt för att nyanställda snabbt ska 

bli en del av företaget är onboarding-processen och den introduktion som faller under denna. 

Många respondenter upplever att introduktionen som utförs idag är bra, men då särskilt i det 

avseendet att den nyanställda får ha möten på olika nyckelfunktioner på företaget och höra 

om deras arbete. Detta menar respondenterna är viktigt för att man tidigt ska få en förståelse 

för vad företaget gör, men även att det ger ett namn och ansikte på de nya kollegorna. Det 

framkommer dock i resultatet att en del ser behovet att man möjligtvis utför introduktion 

under en längre period och mer successivt. Med detta menas att det ses som värdefullt om 

man efter någon månad på företaget kan återkomma till introduktion, då ett par respondenter 

tror att detta skulle göra att informationen skulle få en bättre förankring.  

 

…så är det ju väldigt viktigt för dom kontorsbaserade funktionerna till exempel ekonomi, att 

förstå vad en KAM gör. Vad är det egentligen som är våran core-business och kanske samresa 

med dom och få en förståelse för varför liksom drivs det här företaget överhuvudtaget. - Tina, 

kontorsbaserad  

 

En del av de respondenterna betonade även att det skulle vara värdefullt framöver om ny 

kontorsbaserad personal under en dag följer med en säljare på exempelvis ett kundmöte i 

syfte att få en högre förståelse vad som är företagets “core-business”. Tina belyser detta i 

ovan citat. Utifrån dessa resonemang kan en se hur det upplevs bland de fältbaserade 

respondenterna som att detta ibland glöms bort. Att förstå vad en säljare gör och varför deras 

funktion är så pass viktig i företaget skulle underlätta med avseende till att skapa en 

respektfull relation mellan de olika funktionerna på kontoret. Detta skulle även underlätta i 

den senare sociala relationen med säljarna och kontorsbaserad personal då det fysiska mötet 

etablerats tidigt.   
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Det är mycket fokus på liksom sociala aktiviteter på konferenserna. Att det inte bara 

powerpoint på powerpoint på powerpoint. Att det liksom är aktiviteter, där vi blir uppdelade i 

grupper, så jag tycker det bidrar med att man lär känna folk snabbt och då är det väldigt lätt 

att relatera till folk om det kommer ut något mail eller (-) eller liknande. Så därav känner man 

sig liksom som en del av företaget. - Jessica, fältbaserad. 

 

Flertalet beskriver även när de själva var nya på företaget att det som var allra viktigast var 

just de fysiska mötena. Detta blir naturligt sett ännu mer väsentligt för den fältbaserade 

personalen då deras kontakt med resterande i organisation är begränsad. I utdraget ovan lyfter 

Jessica som är fältbaserad fram hur de gemensamma konferenser betydde mycket när hon var 

ny för att känna sig en del av företaget samt identiteten. Här poängteras även det positiva med 

att konferenserna inte endast har bestått av utbildningar och mängder med information. 

Respondenterna värderar högt att konferenserna även ägnar sig åt sociala aktiviteter med 

fokus att lära känna varandra. Konferenserna utgör även de få tillfällen om året där faktiskt 

hela nordiska organisationen får tillfälle att mötas, vilket speglas i resultatet i hänsyn till hur 

ofta de tas upp som väsentliga för känslan av ett “vi”.  

 

Det empiriska materialet visade att det finns ett behov över att gå igenom vad som är viktigt 

att tänka på när nyanställda börjar på kontoret. En del respondenter uppfattar att det är lätt 

speciellt för de som varit anställda länge på företaget att bli väldigt bekväma i sin roll och 

sköta sitt.  

 

Dels så tror jag att man måste vara mer hur man sitter och så i kontorslandskapet. Det hade 

jag nog tyckt om jag var ny var en jobbig grej med free seating. För att det blir liksom “okej 

var ska jag sitta? Var får jag sitta? Blir den arg om jag sätter mig bredvid den?” Jag är inte 

helt frälst i free seating grejen och där tror jag väl främst att man inte ska prata med den som 

en ny utan snarare prata med oss som är gamla eller vad man ska säga. Så man gör det så att 

vi gör det på ett bra sätt när det kommer nya personer. - Emma, kontorsbaserad  

 

Som utdraget ovan tar upp menar Emma att det är viktigt att påminna och prata med de 

anställda som arbetat en längre period om hur de ska gå tillväga när nya ska välkomnas in på 

kontoret på så bra sätt som möjligt. Emma exemplifierar detta genom att diskutera 

kontorslandskapet och vad som är viktigt att tänka på där, vilket var något även andra 

respondenter också tog upp. Det öppna kontorslandskapet med “free seating” kan, enligt 
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anställda, vara en källa till osäkerhet för nyanställda. Emma upplever att det är viktigt att 

tänka på för alla anställda att man kan byta plats då och då och inte bli alltför fast i att sitta 

med sitt arbetsteam. Det är betydande att anstränga sig och vara välkomnande och inbjudande 

mot de nyanställda så att de kan känna sig säker i att “free seating” betyder att man kan sätta 

sig vid vilket skrivbord som helst och jobba och att de är välkomna vart de än sätter sig.  

 

Det som framgår är att det är av stor vikt att de anställda på företaget vet hur man ska agera 

när nyanställda börjar och hur man ska gå tillväga för att de ska känna sig välkomna. Det är 

inte något som ska vara upp till var och en av de anställda utan behöver vara något som hela 

gruppen anstränger och arbetar för. Det finns ståndpunkter från vissa respondenter att det 

behövs en tydlig strategi från ledningens håll i hur de anställda ska agera när nyanställda är 

på plats för att se till att de kommer in i samhörigheten och kan knyta sig an till 

företagsidentiteten på bästa sätt.  

5.3.4 Analys av den framtida expansionens påverkan på företagsidentiteten  

Resultatet påvisar hur en majoritet av respondenterna ser ett behov för förändring och 

anpassning framöver i takt med att organisationen växer. Identiteten som präglar företaget är 

upplevd som stark. Dock kan en utröna en slags turbulens eller oro i hur respondenterna ser 

till organisationens framtid med utgångspunkt i hur organisationen har tagit sig fram och 

arbetat hittills. Jenkins (2008) lyfter hur en identitet aldrig kan tolkas som ett ting då det ej 

kan fastställas som beständigt. Istället menar han hur en identitet endast får mening i 

interaktioner och relationer mellan människor vilket gör det till en kontinuerlig process 

(Jenkins, 2008, 5f). Detta styrks även av Corley och Gioia (2004) som i sin studie diskuterar 

identitetsbegreppet som något föränderligt och som inte kan betraktas som något beständigt. 

Med stöd av det Jenkins (2008) beskriver kan vi se hur i och med expansionen där nya 

människor och relationer tillkommer krävs det även en anpassning till det nya.  

 

Kopplat till Collins (2004) kan vi utifrån detta se ett behov för att skapa nya alternativt 

anpassa de redan existerande ritualerna. Respondenterna uttrycker hur det nu “krävs mer” än 

de “småsaker” som tidigare lyckats skapa emotionell energi och gruppsolidaritet. Ett exempel 

på en etablerad ny aktivitet som även utifrån resultatet har visat sig uppskattats är det nya 

videomötet på fredagar. Detta kan ses som en ny ritual som inkluderar alla vilket är en viktig 

ingrediens för att den ska lyckas. De interaktionsritualer som hittills varit etablerade i 
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organisationen har varit av avslappnad karaktär samt spontant uppstått. Framöver behöver 

interaktionsritualerna snarare vara processtyrda för att möjliggöra inkludering samt för att 

dessa behöver kunna befästas kontinuerligt. Att aktiviteter är viktiga för upprätthållandet av 

identiteten är något som även Kreutzer och Rueede (2019) menar och tar upp i deras studie.  

Precis som denna behöver framtida aktiviteter präglas av mer organisatorisk struktur för att 

ha möjlighet att få med alla och framförallt lyckas knyta nyanställda till identiteten. Jenkins 

(2008) diskuterar vikten av att rekrytering in i en organisatorisk identitet behöver präglas av 

bekräftelse och legitimitet (Jenkins, 2008, 174). Kopplat till detta blir det relevant att få på 

plats en mer strukturerad process för hur chefer samt övriga medarbetare ska uppnå detta 

gemensamt. Detta är av högsta vikt för att bibehålla en stark identitet framöver som 

genomsyrar organisationen.   

 

6. Diskussion 

Som avslutande diskussion kommer de mest centrala slutsatserna från resultatet att lyftas och 

sammanfattas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Denna del författas utifrån 

intentionen att ge en helhetsbild över vad studien har åstadkommit. Följande avsnitt 

behandlar resultatet utifrån den presenterade forskningen som sätts i sammanhang till det 

teoretiska ramverket. Vidare berör det avslutande avsnittet reflektioner kring vad för vidare 

forskning som skulle vara intressant utifrån resultatet.  

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna studie är att utifrån en enskild organisation undersöka den upplevda 

företagsidentiteten bland de anställda samt hur denna påverkas under en pågående expansion. 

Följande kommer det centrala resultatet kopplat till detta syfte att diskuteras samt struktureras 

utifrån de ställda frågeställningarna.  

6.1.1 Hur upplevs den kollektiva företagsidentiteten? 

Den första frågeställningen la fokus på att undersöka medarbetarnas generella upplevelser av 

företagsidentiteten i organisationen. Centralt för resultatet är att medarbetarna upplever en 

stark företagsidentitet som är tydligt förknippat med företagets gemensamma historia och 

ursprung. Det framkommer även hur storleken på organisationen har spelat en stor roll för 

den upplevda identiteten och då främst i avseende till hur medarbetarna kommunicerar samt 
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beter sig mot varandra. Resultatet visar dock att det finns en viss diskrepans mellan den 

upplevda identiteten mellan fält- och kontorsbaserade respondenter.  

 

Övergripande visar resultatet i relation till den första frågeställningen hur organisationen 

präglas av stolthet för arbetet samt för de värderingar som företaget står för. Enligt Guney et 

al. (2014) och Stuart (2002) leder en tydlig identifikation med organisationens värderingar 

även till ett starkare engagemang. Detta resultat är en beståndsdel i den slutsats som dragits 

att den upplevda identiteten på företaget är stark. Denna slutsats är även baserad på hur en 

majoritet av respondenterna uppger liknande definitioner i vad de väljer att lyfta i identiteten. 

Denna definition präglas exempelvis av värderingarna öppenhet, transparens samt icke-

hierarkiskt. Det väsentliga här är inte endast att majoriteten av medarbetarna nämner samma 

ord i sin beskrivning utan att alla nämner dessa med en känsla av engagemang, stolthet och 

uppskattning. Tolkningen utifrån Guney et al. (2014) samt Stuart (2002) är att det är just 

denna känsla kopplat till värderingarna som är avgörande för identitetens styrka (Guney et 

al., 2014; Stuart, 2002).  

 

Resultatet visade även i förhållande till denna frågeställning hur identiteten upprätthålls av 

bland annat en förankring i företagets historia och ursprung samt gemensamma aktiviteter 

som har blivit som “ritualer” för arbetsgruppen. Resultatet visar hur dessa “ritualer” stärker 

den kollektiva identiteten. Kreutzer och Rueede (2019) stödjer även detta med att diskutera 

hur viktiga kollektiva aktiviteter är för att upprätthålla företagsidentiteten, specifikt i tider när 

organisationen går igenom förändringar. Vad resultatet visar är att många respondenter lyfter 

sitt team som en del av vad deras upplevelse av identiteten i organisationen är. Specifikt 

gäller detta för de fältbaserade där den främsta kontakten i organisationen är inom teamet. 

Ashforth och Mael (1989) tar även upp detta fenomen genom att beskriva hur den närmaste 

arbetsgruppen, förutom organisationen, är viktig för den sociala identifikationen för individen 

(Ashforth & Mael, 1989). Vi fann i resultatet att en del av de fältbaserade känner sig till viss 

del bortkopplade från den kollektiva identiteten som genomsyrar organisationen i stort. 

Denna upplevelse uttrycks av vissa som att de missar och inte har möjlighet till att delta i 

aktiviteter som sker på kontoret. Med anknytning till vad Kreutzer och Rueede (2019) 

argumenterar för kan man se hur vardagliga fikaraster och andra kollektiva aktiviteter som 

sker på kontoret stärker känslan av kollektiv identitet för dem som deltar. Sådana simpla men 

betydande kollektiva aktiviteter kan inte de fältbaserade delta i, vilket kan vara en betydande 

del för deras upplevelser av företagsidentiteten. 
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6.1.2 Hur påverkar den pågående expansionen den upplevda 

företagsidentiteten?  

Den andra frågeställningen i denna studie syftar till att undersöka hur den rådande 

expansionen påverkar upplevelsen av den sagda företagsidentiteten. Då expansionen som 

nämnt är pågående, är det även intressant kopplat till denna frågeställning diskutera kring 

vilka möjligheter alternativt utmaningar som kan komma med expansionen nu och 

framöver.    

 

Flertalet respondenter upplever att det redan har uppstått effekter av expansionen som har 

olika utfall. En del argumenterar för hur expansionen är något positivt då den innebär att 

företaget är framgångsrikt vilket gör att organisationen präglas av en optimism. Ashforth et 

al. (2008) menar på att det finns en betydelse kring hur många medlemmar en organisation 

har där fler medlemmar har en positiv inverkan på styrkan i identifikation av 

företagsidentiteten (Ashforth et al., 2008). Utifrån denna forskning kan slutsatsen dras hur 

expansionen kan vara en stor fördel sett till identitetens styrka så länge företaget klarar av att 

på ett framgångsrikt sätt knyta an nya till den samt hitta sätt att utvecklas med den. 

Utmaningarna ter sig dock ligga i denna övergång när ett litet företag med nära 

sammanhållning ska växa sig större. I relation till den pågående expansionen har det 

framkommit ett viktigt resultat med hänsyn till medarbetarnas upplevelser kring hur man bör 

tänka samt agera framåt för att både bevara men även anpassa sig till den nya organisationen. 

Då storleken på företaget har varit en betydande del i hur identiteten har definierats i 

resultatet, är detta även en stor del av resultatet kring hur man tror företaget kommer påverkas 

framöver. Det har lyfts hur aktiviteter och olika typer av tillvägagångssätt har fungerat väl i 

den mindre organisationen men att det nu finns behov av anpassning och rekonstruktion av 

dessa.  

 

I anknytning till detta kan en utröna en oro i resultatet att det i organisation redan märks en 

negativ förändring sett till att anonymiteten har ökat. Tillskotten till olika funktioner har 

bidragit med att det har skett ett skifte i gruppdynamiken på kontoret, vilket också nämns som 

en negativ förändring. Den rädsla som är tydligast här är oron för att gruppsammanhållningen 

har förändrats och kommer fortsätta att bli svagare ju större företaget blir. Detta är något som 

Corley och Gioia (2004) beskriver som en utmaning för varje företag under förändring då 

denna fas innebär okända utfall som för med sig tvetydigheter som påverkar identiteten och 
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därmed medlemmarnas “vi”-känsla och definition av vad organisation numera är (Corley & 

Gioia, 2004).  

 

Ett viktigt resultat är även att de fältbaserade respondenterna inte märker av en lika stor effekt 

av expansionen som den kontorsbaserade delen gör. Detta resultat är viktigt i det avseendet 

att det går hand i hand med det som framkommit under den första frågeställningen. Då en del 

fältbaserad personal tidigare uppgett sig känna sig “bortkopplad” från identiteten från första 

början kan en diskutera hur detta gör att även expansionen påverkar dem i lägre grad. Dock 

upplever de istället hur det stora fokuset på expansionen har bidragit med en känsla av 

“bortglömdhet” då fokus snarare riktas mot alla de nya förändringarna för kontorsbaserad 

personal. Raguz och Zekan (2016) betonar hur en lyckad anpassning till förändringar är 

beroende av en ledares förmåga att på ett framgångsrikt sätt kommunicera ut innebörden av 

dessa förändringar samt vad det för med sig (Raguz & Zekan, 2016). Flera delar av 

organisationen upplever även att det under expansionen har uppstått en förvirring kring vad 

förändringarna har fört med sig sett till nya ansvarsområden och roller. En slutsats blir här att 

ledarna på företaget har en viktig roll när det kommer till att tydliggöra vilka konsekvenser 

expansionen har för organisationen.  

 

Resultatet visar tydligt för hur behovet för strukturerade processer blir allt viktigare för att ha 

möjlighet för att alla ska känna inkludering identiteten. Collins (2004) poängterar hur 

inkludering är en ingrediens av betydande effekt för att lyckas uppnå gruppsammanhållning 

utifrån en ritual. De “ritualer” som finns på plats idag behöver anpassas och utvecklas för att 

således rymma alla. Resultatet uppvisar hur respondenterna känner en motstridighet kring 

detta då flertalet uppskattar organisationens idag mer avslappnande tillvägagångssätt som 

präglas av informella kontakter och kommunikation. Detta är således ett intressant resultat då 

det framöver blir viktigt att hitta en balans mellan dessa känslor. I enighet med detta menar 

ett flertal studier (Corley & Gioia, 2004; Gioia et al., 2000) att företagsidentiteten är något 

som behöver anpassas utefter vilka förändringar som sker i organisationen.  

 

Övergripande är den tidigare forskningen överens kring betydelsen att anpassa sin 

företagsidentitet genom de förändringar som sker i syfte att den ska bevaras stark. Det är 

viktigt att bära med sig att i och med att företaget inte kommer bestå av samma människor 

som innan expansionen, är det således omöjligt i viss mening att bevara den nuvarande helt 
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intakt. Nya människor innebär nya relationer vilket kommer sätta sin prägel på hur identiteten 

kommer utformas framöver. Resultatet kommer här in med en viktig slutsats i betydelsen för 

att skapa de bästa organisatoriska strukturerna för denna utveckling. Sammantaget kan den 

tidigare forskningen hjälpa oss att förstå samt stärka vårt resultat i vissa avseenden, men där 

det till viss del finns luckor kring det våra frågeställningar ämnar undersöka. Resultatet som 

framkommit ses ha möjlighet att vara ett bidrag till att fylla dessa luckor och därmed utgöra 

en källa för nya reflektioner inom detta fält.  

6.2 Reflektioner kring vidare forskning 

Under arbetet med att samla in och analysera data för denna studie har reflektioner uppstått 

kring vad som skulle vara intressant att utveckla genom vidare forskning. Det finns 

dimensioner av frågor som väckts som vi inte haft möjlighet att utreda ytterligare i studien 

eftersom det inte tillhört det huvudsakliga syftet. Genom vidare forskning finns det möjlighet 

att komplettera medarbetarnas uppfattning med ledningens synsätt kring företagsidentiteten 

och expansionen. Att få insikt i vad delar av ledningens synsätt är samt hur man strategiskt 

kan arbeta i dessa frågor erbjuder ett värdefullt perspektiv. Förslagsvis kan det även vara 

väsentligt att överväga på vilket sätt ett annat metodval kan vara aktuellt utifrån detta. Det 

hade varit av intresse att använda sig av en fokusgrupp i syfte att samla in ledningens 

upplevelser och tankar kring hur man ska arbeta med identiteten under en expansion, men i 

kombination med att utföra enskilda intervjuer med medarbetarna som komplettering. Det 

skulle kunna vara ett intressant tillvägagångssätt för att få möjligheten till att jämföra de två 

olika perspektiven som medarbetarna och ledningen utgör.  

 

Resultatet för denna studie har visat på att det finns skillnader mellan fält- och kontorsbaserad 

personal i upplevelser av företagsidentiteten samt vad som lyfts fram i relation till 

expansionen. Detta resultat är ett möjligt intressant perspektiv att fokusera på i framtida 

forskning. Detta då det finns en ökad trend i samhället att kostnadseffektivisera arbetsplatser 

genom distansarbete. Thatcher och Zhu (2006) använder hembaserat arbete som 

utgångspunkt i sin studie vilket stödjer detta perspektiv. Utifrån den rådande situationen med 

anledning av Covid-19 är denna fråga särskilt aktuell att studera i större utsträckning då fler 

än någonsin idag arbetar hemifrån. Sett till det undersökta företaget i fråga finns det behov 

utifrån resultatet att undersöka hur dom ska gå tillväga mer konkret för att se till att känslan 
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av identitet och samhörighet når ut till alla och då inklusive fältarbetare. Vi ser hur detta 

ämne skulle utgöra ett intresseväckande och relevant forskningsämne för framtida studier. 
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Berätta kort om din arbetsroll på [Företagsnamnet]…  

 

Jobbsituation  

• Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?  

• Hur mycket arbetar du?  

• Beskriv kort din befattning i fråga om ansvarsområden och arbetsuppgifter?  

• Är du del av ett team? Graden av självständigt arbete?  

• Är du baserad på kontoret eller fältarbetare? 

 

Beskriv med egna ord hur du upplever din arbetsplats...  

• Hur trivs du på din arbetsplats?  

• Vad är den allmänna stämningen? (konkurrerande/hjälpsam/energisk/strukturerad) 

 

Vad är identiteten?  

Vi vill i den här intervjun tala om hur [Företagsnamnet] företagsidentitet upplevs av dig som 

medarbetare. Först och främst skulle vi vilja höra hur du definierar och tänker kring vad en 

företagsidentitet är.  

• Skulle du säga att du kan identifiera en företagsidentitet? Vad kännetecknar denna 

identitet i så fall? 
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• Om ja, På vilket sätt upplever du att denna identitet upprätthålls?  

• Känner du dig som en del av den? Hur gör arbetsplatsen för att du ska känna dig som 

en del av den?  

 

[Företagsnamnet] är ju inte helt självständigt utan styrs till viss del av huvudkontoret i Italien. 

Skulle du säga att det påverkar företagsidentiteten hos er? I så fall hur? 

• Känner du till om ditt företag har några formulerade värderingar? Kan du identifiera 

dig med dessa, och i så fall på vilket sätt?  

 

Upplevelsen av identitetens påverkan  

• Upplever du att identiteten på [Företagsnamnet] är stark? 

• Om ja, kan du identifiera vad som gör att du upplever den som stark? Hur efterlevs 

den?  

• Har den några begränsningar? Är den omtvistad?  

 

Dimension i GPTW-resultat: Respekt 

Berätta med egna ord hur du upplever att [Företagsnamnet] arbetar för att upprätthålla en 

respektfull relation mellan chefer och medarbetare? (Förtydligande: Med respektfull miljö 

menar vi en arbetsplats där medarbetarna upplever stöttning, respekt och bra samarbete med 

ledningen.) 

• Styrkor/svagheter i detta område?  

• Vad för praktiska aktiviteter upplever du genomförs av ledningen för att sträva mot 

detta?  

 

 

Dimensioner i GPTW-resultat: Rättvisa på arbetsplatsen 

Berätta med egna ord hur eller om du upplever att [Företagsnamnet] är en 

rättvis/uppskattning arbetsplats?  

• Hur upplever du att ledningen tar sitt ansvar för att arbetsplatsen är rättvis mellan 

medarbetare?  

• Styrkor/svagheter i detta område?  

• Vad för praktiska aktiviteter upplever du generellt genomförs av ledningen för att 

sträva mot detta? (eller är det endast på grund utav en allmän stämning och dynamik 

mellan personer på arbetsplatsen som påverkar) 

 

Dimensioner i GPTW-resultat: Kamratskap  

Hur sammansvetsad upplever du att din arbetsplats är?  

• Styrkor/svagheter i detta område?  

• Vad för praktiska aktiviteter upplever du genomförs av ledningen för att sträva mot 

detta?  

Om respondent är fältarbetare…  
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• Du som inte varje dag är på ett kontor och träffar de andra medarbetarna på daglig 

basis, hur upplever du att ledningen gör att du ska känna dig som en del av 

gemenskapen?  

• Upplever du att även andra medarbetare tar sitt ansvar i detta område? Om så, hur?  

 

Expansion på arbetsplatsen  

[Företagsnamnet] växer ju så det knakar, senaste halvåret har det tillkommit en hel del nya 

medarbetare.  Berätta först med egna ord hur du har upplevt detta tillskott?  

 

• Har du påverkats av exempelvis omstrukturering av team, byte av närmaste chef, stort 

utbyte av närmaste kollegor? 

 

Om du tar i beaktning att det vi diskuterat kring respekt, rättvisa och kamratskap utgör en stor 

del av identiteten på arbetsplatsen. Kan du berätta med egna ord om den senaste tidens 

förändringar och tillskott på något sätt påverkat dessa områden?  

 

• Har förändringarna i identiteten varit tillfälliga eller bestående över tid?  

• Vad inom dessa förändringar har varit mest påtagligt sett till påverkan av identiteten 

på företaget?  

• Kan du uppleva att någon av dessa förändringar har varit positiva för identiteten? I så 

fall, på vilket sätt? 

• Kan du identifiera vad i företags identiteten som verkar vara bestående under 

organisationsförändringar, och även vad som lätt rubbas?  

 

Framtida expansion på företaget  

Framöver under 2020 är ju planen att företaget kommer växa ännu mer. Sett till 

arbetsplatsens identitet och känsla av kultur, hur tror du detta kommer att påverkas?  

• Vilka känslor/upplevelser har individen av de förändringar som redan skett: knyt an 

och fråga om dessa kommer förstärkas eller förändras på något sätt.  

• Har du några förslag eller tankar kring praktiska aktiviteter som skulle kunna utföras 

för att bibehålla eller stärka identiteten under expansionen? 

• Vad tror du är viktigt att fokusera på när det kommer ny personal för att bevara den 

här känslan av stark identitet? 

• Kan du minnas några konkreta exempel från när du var ny på företaget på hur du blev 

introducerad till denna identitet?  

 

Avrundning 

Hur presenterar du din arbetsplats och företag för utomstående på din fritid?  

• Känner du stolthet?  

• Är du saklig?  

• Pratar negativt/positivt om företaget?  

Avslutningsvis, är det något mer du vill tillägga innan vi rundar av intervjun? Något du 

upplever vi missat att fråga dig om eller några funderingar?  
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Tack för din medverkan!  

8.2 Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 

Till berörda parter, 
 

En förfrågan om deltagande i studie 
 

Vi är två beteendevetar-studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet 

undersöker vi hur en stark företagsidentitet upplevs av medarbetarna på [Företagsnamnet], 

samt hur denna kan bibehållas under en pågående expansion. Det vi hoppas nå är en djupare 

förståelse kring hur en identitet i ett företag under förändring påverkas. Detta i relation till hur 

dessa förändringar kan fångas upp på bästa sätt utifrån ett medarbetarperspektiv för en 

bibehållen stark känsla av identitet.   

Du tillfrågas därför, i din egenskap som medarbetare på [Företagsnamnet] i Sverige att delta i 

denna studie. Ditt deltagande och samtycke är viktigt för oss då syftet för denna studie bygger 

på medarbetarnas perspektiv i en organisatorisk fråga. Data samlas in genom intervjuer á 

cirka 45 minuter som kommer genomföras via videosamtal. Dessa intervjuer kommer spelas 

in för att sedan transkriberas. Intervjuerna kommer analyseras utifrån ett fokus på 

respondentens upplevelser och känsla av identiteten på företaget. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att 

inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet kan komma att 

förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast vi och handledare kommer åt det. 

Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den 

Sociologiska institutionen.  
 

Uppsala den 02-04-2020 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Maria Nilsson & Alice Gustafsson, 
 

Studenter vid Uppsala Universitet 
 

Telefon Maria: +467 XXX XXX XX Telefon Alice: +467 XXX XXX XX  
E-post: XX 

E-post: XX 



 55 

Handledare: Markus Lundström 

E-post: XX 

 

8.3 Bilaga 3 - Deklaration av arbetsfördelning 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)  

Författare 1:   40%      Författare 2:     60%  

Tidigare forskning  

Författare 1:   50%    Författare 2:    50%   

Teorikapitel  

Författare 1:   50%      Författare 2:   50%   

Metodkapitel  

Författare 1:     40 %   Författare 2:     60%   

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

Författare 1:     50%   Författare 2:    50%     

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Författare 1:     60%   Författare 2:     40%  

Diskussionskapitel  

Författare 1:     50%  Författare 2:    50%   

Bilagor  

Författare 1:     50%   Författare 2:    50%   

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Författare 1:   60%   Författare 2:   40%   

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:    50%   Författare 2:   50%  
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Författare 1:   50%   Författare 2:    50%   

 

 

Ort, Datum:            Ort, Datum: 

_______________________________   ___________________________ 

 

Författare 1:       Författare 2: 

 

_______________________________   ___________________________ 

 

Namnförtydligande:     Namnförtydligande:  

 

     Alice Gustavsson                  Maria Nilsson                   
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