
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Två branscher, en organisation 
& en identitet 
 

– en studie om organisationsidentitet utifrån 
medarbetarnas perspektiv 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 
Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C - Organisation | 
Höstterminen 2015 
 

Av: Jenny Winell & Sofie Ångström 
Handledare: Henrik Ferdfelt 
	



	

Abstract 
 
 

The concept of identity is complex, as it is mainly associated with a person’s core values but 

can also be applied to today’s companies/organizations. The identity of  

companies/organizations is affected by both internal and external aspects. By being aware of 

its identity, a business/organization has the opportunity to answer the question “who are we 

and where do we come from?”. This study examines the company Zound Industries and how 

its internal identity is perceived by its employees. Zound Industries operates in both 

technology- and fashion industry. 

 

The aim of the study is to examine an organization’s internal identity and if that identity is 

supported by the organization’s vision and mission. To answer the purpose of the study and 

its research questions, focus has been put on aspects such as the organization’s vision and 

mission, culture, personality and characteristics. The study also examines whether or not the 

employees have experienced changes in the organization’s identity. 

 

The study has been conducted using qualitative research methods with data from semi-

structured interviews and Zound Industries’ own data. A total of 11 semi-structured 

interviews were conducted to get information from various employees.  

 

The results show that employees in the organization Zound Industries have a common picture 

of its identity, which is in line with the organization’s vision and mission. Through strong 

internal identity, Zound Industries has advantages in both technology- and fashion industry.  

 

Keywords 

Identity, organizational identity, internal identity, employees, culture, personality, 

characteristics, vision, mission, change 

 

 

 

 



	
Sammanfattning 
 
 

Begreppet identitet är svårt att identifiera, då det främst associerar med centrala värden hos en 

person men också kan appliceras på dagens företag/organisationer. Identiteten i  

företag/organisationer påverkas av både interna och externa aspekter. Genom kännedom av sin 

identitet har företaget/organisationen möjligheten att besvara frågan “vem är vi och var kommer 

vi ifrån?”. Denna studie ser närmare på företaget Zound Industries; hur deras interna identitet 

upplevs ur medarbetarnas perspektiv. Zound Industries verkar både i teknik- och  

modebranschen.    

 

Syftet med studien är att undersöka en organisations interna identitet och om identiteten stöds av 

organisationens vision och mission. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har fokus 

lagts på aspekter vilka är organisationens vision och mission, kultur, personlighet och 

egenskaper. Studien undersöker också om medarbetarna har upplevt förändringar av 

organisationens identitet.  

 

Studiens har genomförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder med underlag från 

semistrukturerade intervjuer samt Zound Industries egen data. Totalt har 11 semistrukturerade 

intervjuer genomförts för att ta del av information från olika medarbetare.  

 

Resultatet för denna studie visar att medarbetarna i organisationen Zound Industries har en 

gemensam bild av organisationens identitet, vilket går i linje med organisationens vision och 

mission. Genom en stark intern identitet har Zound Industries fördelar i både teknik- och 

modebranschen.  

 

Sökord 

Identitet, organisationsidentitet, internidentitet, medarbetare, kultur, personlighet,  

egenskaper, vision, mission, förändring  

 
 
 



	

 
Förord  
 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vänner och familj vilka har bidragit med konstruktiv kritik och goda 

idéer under studiens genomförande. Även tack till alla opponenter som bidragit med bra feedback 

samt till nya perspektiv.    

 

Vi vill även tacka medarbetare samt ledningen på Zound Industries vilka har gjord denna studie 

möjlig samt gett oss kunskap och värdefull information. 
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1 Introduktion 
 
I detta avsnitt presenteras det valda problemområdet, bakgrunden samt en problemdiskussion 

till denna studie vilket leder fram till studiens syfte och forskningsfrågor. 

 
1.1 Bakgrund 
 
Identitet beskrivs som en källa till en betydelsefull tolkning av människans liv. (Rasmussen, 

2002) Var kommer vi ifrån? Vilka är vi? Är några av frågorna vi ställer oss när vi vill 

undersöka vår identitet. Långt tillbaka i tiden har flera stora undersökningar relaterat till just 

identitet då identiteter är kraftfulla och omöjliga att ignorera. (Balmer, 2008) En människas 

identitet syftar till individens självbild och medvetenhet om sig själv och handlar i grund och 

botten om att vara densamme trots påfrestning för förändringar och svåra situationer i livet. 

Ordet identitet härstammar från latinets idem, vilket betyder densamme. Vilket syftar till 

kärnan i en individ, att vara en och samma person vid olika situationer och/eller med olika 

människor. (ne.se, 2015)  
 

December 2014 arrangerades The New York Times international luxury conference med 

tema; mötet mellan konst, mode och teknik. Temat ansågs vara självklart av arrangörerna, de 

anser att bärbar teknik väntas bli en miljardindustri om några år. Teknikens utveckling i form 

av smarta telefoner, klockor, armband med mera. (di.se, 2015) 

 
Modevärldens giftermål med teknik var det hetaste samtalsämnet när företagsledare minglade med 

modeskapare, artister och forskare på The New York Times International luxury conference i Miami. 

(di.se, 2015) 

 

Ny teknik och nytt mode, detta är kraftfulla branscher vilka verkar på helt olika marknader 

med spridda målgrupper. Ett samarbete mellan teknikindustrin samt modehusen har blivit allt 

vanligare. Båda världarna ses kreativa samt innovativa. Ett initiativ mellan mode- och 

teknikbranscherna ses kunna bli en stor trend framöver, inte bara i Sverige utan i hela världen. 

(di.se, 2015) 

 
Är det tekniken som får mer modekänsla? Eller handlar det om att göra modet mer tekniskt?  

– Stefano Rosso (di.se, 2015) 
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Genom snabba samt kontinuerliga förändringar i både teknik- och modebranschen krävs ett 

ständigt produktutvecklande. Bland dagens industrier ökar konkurrens och nya förbättrade 

produkter samt innovationer tillkommer. Idag används teknik i alla människors vardag, 

tekniken styr alltmer samhället. Ett samspel mellan mode och teknik kan idag ses som den 

hetaste trenden. (di.se, 2015) 
 

Behöver företag i både teknik- samt modebranschen förändras för att hänga med i 

utvecklingen idag? Hur formas organisationers identitet utifrån att hela tiden tänka snabbt och 

se ständigt in i framtiden? Detta ser vi intressant då vi vill undersöka identiteten i ett företag 

vilket vill agera i två ständigt föränderliga branscher. 

1.2 Zound Industries 
 

Zound Industries är ett Svenskt företag, deras affärsidé är att skapa produkter vilka skall 

kombinerar både teknik och mode. Företaget utvecklar hörlurar och högtalare under 

varumärkena Urbanears, Marshall, Molami och Coloud. (di.se, 2015) Företaget grundades i 

slutet av 2008, deras första produkter kom ut på marknaden i slutet av 2009. Idag har 

företaget etablerat fyra varumärken, alla riktar sig till olika målgrupper. De har inrättat 

distribution i mer än 100 marknader och finns tillgängliga på ca 20 000 platser globalt. 

(zoundindustries.com, 2015) År 2013 utsågs bolaget till årets Supergasell av Dagens Industri, 

med motiveringen att företaget har vuxit med 10 932 procent på tre år. Omsättningen för år 

2012 landade på 323 miljoner kronor. (di.se, 2015) Idag har Zound Industries kontor i 

Stockholm, Kina och New York med ca 80 stycken anställda på Stockholmskontoret vilket är 

det ända i Sverige. Kontoret ligger centralt i Stockholmsinnerstad och är beläget på två olika 

våningsplan. (zoundindustries.com, 2015) 
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1.3 Problemformulering   
 
Utan tillgång till identitet försvåras vår förståelse av kön, personlighet, religion, nationalism 

samt även företag och organisationer. Identitet är komplicerad, mångdimensionell och kan 

vara av skiftande karaktär. Även om identitet inte alltid sett eller förstått sin makt kan den i 

alla fall märkas, identitetens betydelse är obestridlig (Balmer, 2008). Genom en tydlig 

identitet i ett företag/organisation tydliggörs varumärken från varandra men det ger även en 

inblick i kärnan av organisationen/företaget. Både kunder samt andra intressenter av ett 

företag/organisation kan med hjälp av identiteten urskilja samt förstå vad företaget står 

bakom, ett varumärke eller en produkt egentligen står för, samt vill ge budskap för. Det kan 

ses som en differentiering mot andra varumärken, att med hjälp av värderingar, normer, 

beteende, kvalitet etc. detta kan hjälpa kunder/intressenter bilda en egen uppfattning av 

varumärket och företaget/organisationen. (Balmer, 2012) 

 

Brist på enighet i att definiera och standardisera begreppet företags- och organisationsidentitet 

har lett till förvirring bland både forskare och företagsledare. Det finns ett ständigt behov av 

forskning inom fördjupad analys i företagets identitet då detta ämne är stort. De finns idag ett 

flertal modeller och perspektiv om utveckling och hantering av organisationsidentitet 

(Suvatjis et. al, 2012). Brown et. al (2006) anser att identitet påverkas av externa aspekter i 

form av företagets image och företagets rykte. Detta i form av vad exempelvis konsumenter 

har för bild av företaget och deras varumärken. Andra forskare beskriver även att varumärken 

kan ge upphov till företagets identitet när de etablerat sig på marknaden, därför bör både 

varumärket och organisationen gå i linje med varandra. (Balmer, 2012) Däremot beskriver He 

et. al (2007) att organisationen inte endast består av en direkt identitet utan kan bestå av fler 

“olika” områden av identitet. He et. al (2007) definierar identitet i sex olika steg; verklig 

identitet, kommunicerad identitet, tänkt identitet, den ideala identiteten, önskad identitet samt 

organisationens varumärkesidentitet.  Utifrån tidigare forskning vi tagit del av, visar att 

identitet påverkas av flera olika aspekter, i form av varumärken, deras image, kultur, ledning 

etc.  
 

För denna uppsats har vi valt att studera den interna identiteten på Zound Industries utifrån tre 

aspekter baserad på tillgänglig forskning, dessa anser vi vara relevanta för att beskriva ett 

företags interna identitet. Aspekterna är, organisationens vision och mission, kulturen inom 

organisationen samt hur organisationens medarbetare beskriver/upplever organisationens 

främsta egenskaper. Vi har även valt att fråga medarbetarna om de upplever att 
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organisationens identitet har förändrats under deras anställning. Detta för att få en djupare 

förståelse för en organisation i en bransch där mode och teknik är lika viktiga för företagets 

framgång. Kan organisationen behålla sin identitet samt om organisationens identitet 

förändras över tid.  

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka en organisations interna identitet och om identiteten stöds 

av organisationens vision och mission. Studien använder Zound Industries som  

forskningsobjekt för att undersöka och besvara forskningsfrågorna.  
 

1.5 Forskningsfrågor  
 

• Hur uppfattar medarbetarna organisationens kultur, personlighet samt egenskaper?  
 

• Hur har medarbetarna upplevt förändringar av organisationens identitet?  
 

• På vilka sätt har medarbetarnas personliga identiteter påverkats av organisationens 

identitet?  
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1.6 Förklaring av studien 
 
För denna studie har vi valt att få en djupare förståelse för en organisations identitet utifrån 

interna aspekter vilka är organisationens kultur, personlighet och egenskaper samt deras 

vision och mission. Vi har själva ritat upp en modell, hur vi kommer att gå tillväga under 

studiens gång. Dessa aspekter finner vi relevanta för att få förståelse för just en organisations 

identitet. Organisationens vision och mission kommer ge oss en djupare förståelse för vad 

organisationen gör samt vad de vill göra. Vi kommer här kunna se vad organisationens syfte 

med deras arbete samt deras mål och visioner för framtida projekt. Denna information 

kommer vi att hämta från organisationens egna hemsida. Därefter kommer vi att kunna se om 

organisationens vision och mission har implementeras av organisationens ledning/chefer samt 

om de samspelar med vad organisationens medlemmar säger. 

Genom att undersöka organisationens kultur utifrån interna aspekter har vi valt att undersöka 

hur organisationens medlemmar ser på organisationens visuella aspekter, logotyp, namn, 

varumärkenas logotyper, klädsel, hur medarbetarna ser på grupperingar i organisationen, 

hur/om olika nationaliteter har påverkan organisationens identitet samt om kontor utanför 

Sveriges gräns har påverkan på organisationens identitet. Även hur medarbetarna i 

organisationen anser att de motiveras för sitt arbete i organisationen. Vi har även valt att få en 

djupare inblick hur medarbetarna ser/beskriver organisationen. Genom att de beskriver hur de 

ser på organisationens främsta och utmärkande egenskaper och organisationens personlighet, 

kan vi finna en gemensam förståelse för hur organisationen beskrivs. I denna studie har vi 

intervjuat 11 respondenter på olika avdelningar, i höga samt låga positioner för att se om 

medarbetare har samma eller avvikande bild av organisationens identitet. Genom dessa 11 

intervjuer kommer vi även att undersöka om organisationens identitet är den samma från 

organisationens start 2008 eller då medarbetaren fick sin anställning. Kan en ung organisation 

vilket befinner sig i två föränderliga branscher, ha möjlighet att behålla en stabilt och ett 

framgångsrikt koncept.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
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2 Teori 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra teorier utifrån hur forskare har definierat samt 

förklarat begreppet identitet. Genom att ta fram relevanta aspekter vilka påverkar identiteten 

i en organisation. Vi kommer även att avsluta detta avsnitt med att motivera varför vi valt 

dessa teorier samt hur vi kommer att använda dessa vidare i studien. 

 

2.1 Vision & Mission 
 

För att vara ett starkt företag krävs en identitet, vare sig det är en organisation eller en person, 

vilka skall kunna svara på frågan; “vem är vi?” eller ”vem är jag?”. (Albert et. al, 2000) 

Suvatjis et. al (2012) beskriver organisationsidentitet som ett viktigt begrepp. Forskarna 

menar att identitet beskriver företagets grundsyn, mål samt värderingar. Det presenterar även 

en känsla av individualitet vilket kan hjälpa en organisation att skilja sig från sina 

konkurrenter samt att differentiera sig. Vad organisationen är samt vem organisationen vill 

vara är två aspekter vilka Abratt et. al (2012) tar upp när de beskriver vad en organisations 

identitet består av. Detta delas sedan in i två delar, i form av strategiska val i organisationen 

samt organisationens uttryck. De strategiska valen organisationen gör kan vara uppdrag, 

visioner, avsikter, värderingar samt kulturen organisationen står bakom. Organisationens 

uttryck beskriver Abratt et. al (2012) i form av kommunikation av den synliga identiteten, 

löften samt organisationens personlighet. Enligt Suvatjis et. al (2012) ligger fokus på hur 

ledarskapet utövas när de gäller begreppet organisations identitet. Hur en skicklig högsta 

ledning författar organisationens vision, mission samt värderingar för att tillsammans med en 

lämplig organisationsidentitet avgöra deras mål. Ledare/chefer vid en organisation spelar en 

avgörande roll när det gäller att fastställa värderingar, attityder och idéer, vilka kan komma att 

återspeglas i den interna kommunikationen vilket påverkar organisationsidentitet. 

2.2 Kultur 
 

Alvesson et. al (2008) beskriver att identitet inte bara skapas av materiella ting, resurser eller 

diskurser utan att identitet även skapas utifrån personlighet och gruppinteraktion. Albert et. al 

(2000) beskriver att medlemmarna i en organisation kan se sig själva i ett sammanhang i deras 

arbete i organisationen - en gruppidentitet, vilket kan påverka deras tolkning av 

 organisationens miljö. Vilket enligt Tripsas (2009) är en grundläggande aspekt för en 

organisation. Gruppidentiteten har en påverkan på externa samt interna aspekter vilket medför 
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vägledning samt stabilitet av utformningen av den gemensamma organisationsidentiteten. 

Detta ses även som en nödvändighet för organisationens strävan för legitimitet och 

överlevnad. Även Tajfel et. al (1985) beskriver hur organisationens identitet kan få positiva 

inslag genom socialt beteende i form av medlemmars gemensamma, sociala- samt personliga 

identitet. I form av ett medlemskap i en organisation och deras sociala identitet, bidrar detta 

till individens självbekräftelse och deras välbefinnande. Detta kan även bidra till konflikter i 

en organisation om medlemmarna inte identifierar sig med andra medlemmar inom eller 

utanför organisationen. Det vill säga att medlemmen differentierar sig och har svårt att känna 

tillhörighet med organisationen. Creed et. al (2010) hävdar att aspekter exempelvis kläder, 

plats, vanor samt traditioner har påverkan på identitetsskapandet. Weiland (2010) belyser 

även att samspelet mellan medlemmarna i organisationen vilket kan var omedvetna samt 

medvetna konstruktioner av identitet, kan påverka andra medlemmar i organisationen. Alltså 

att organisationens medlemmars beteende samt personlighet och tillhörigheter kan påverka 

och spegla organisationen nuvarande samt framtida identitet. Hur organisationens medlemmar 

klär sig, beter sig samt har liknande vanor bidrar till organisationens identitet. Hatch et. al 

(1997) beskriver hur identitetsskapandet kan påverkas utifrån visuella aspekter, kläder och 

visuella uttryck. Genom medlemmens skapande av deras egen/personliga identitet kan de 

samtidigt finna gemensamma aspekter tillsammans med andra medlemmar, vilket i sin tur 

bidrar till förstärkt skapande av organisationens identitet. (Scott et. al, 2000) He et. al, (2007) 

beskriver att grafiskdesign, slogan, färg samt logotyp, även de uttryck organisationen ger 

tillhör de visuella aspekterna vilka påverkar en organisationens identitet. Även Melewar et. al 

(1998) anser att de visuella aspekterna är en viktig del av identitet skapandet. De beskriver att 

den visuella identiteten innefattar organisationens namn, logotyp, symbol, typografi samt färg. 

Dessa kan exempelvis placeras på organisationens kläder, brevpapper, byggnader, fordon med 

mera för att synas. 

 
Organisationens identitets byggande kan få positiv input till organisationen genom ökad 

arbetsmotivation, trivsel samt ett gemensamt beteende. (Tajfel et. al, 1985) 

 

Att motiveras i sitt arbete ger ett positivt utslag på organisationens identitet. Därför är det 

viktigt att ledningen i en organisation tar ansvar och ser sina anställda. Det är även viktigt att 

medarbetarna motiverar varandra vilket bidrar till trivsel i organisationen (Tajfel et. al, 1985). 

Motivation är extra viktigt när organisationer slås ihop, för att inte konflikter ska uppstå 

mellan medarbetarna. Men Fiol et. al (2009) förklarar att konflikten kan vara en början till en 
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gemensam identitet vid sammanslagning. Sammanslagningen ger inte alltid en positiv effekt. 

De engagemang vilket finns hos medlemmarna till en början kan efter en tid försämras, vilket 

kan leda till att den gemensamma identiteten försämras. Clark et. al (2010) anser att det 

viktigt för ledare att engagera och motivera sina medlemmar om organisationens framtida 

gemensamma identitet, vilket kan underlätta styrningen av organisationen.  

2.3 Organisationskultur utifrån de interna aspekterna 
 

Hatch et. al (1997) beskriver i modellen nedan hur organisationens identitet samspelar mellan 

deras medlemmars erfarenheter samt ledningens vision. De beskriver även hur de externa 

aspekterna påverkar identiteten i organisationen, vilket är organisationen image. Vi har valt 

att inte undersöka de externa aspekterna. Därför valt att lyfta bort detta ur modellen. 

 

 

 

 

 

 

Lyft bort →    

 

(Figur 2: Hatch et. al, 1997, Relationen mellan organisationens kultur, identitet och 

image,:361) 

 

Modellen visar på hur stort ansvar ledningen har i sitt agerande i organisationen, där de krävs 

att ledningens beteende, uttalande samt externa bilder kommer att reflektera tillbaka till 

organisationens image och identitet. Ledningen bör besitta en medvetenhet hur människor 

tolkar och analyserar organisations identitet. Modellen innebär alltså att strategier och 

visioner skapas samt tolkas genom den kulturella miljön. (Hatch et. al, 1997) 

2.4 Personlighet och egenskaper 
 

Organisationsidentitet tas upp av Hatch et. al, (1997), vilka beskriver hur medlemmarna i en 

organisation uppfattar, känner samt tänker om själva organisationen, det antas vara en 

kollektiv gemensam förståelse av organisationens tydliga värden och egenskaper. Scott et. al, 

(2000) beskriver att medlemmarnas uppfattning av den gemensamma identiteten bidrar till 

skapandet av organisationens identitet. Genom medlemmens skapande av deras  
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egna/personliga identiteter kan de samtidigt finna gemensamma aspekter tillsammans med 

andra medlemmar, vilket i sin tur bidrar till förstärkt skapande av organisationens identitet. 

Giddens (1991) förklarade i början av 90-talet att identitet är en pågående process vilket kan 

kopplas samman med individens personliga självkänsla. Detta menas att en pågående 

förändring av identiteten sker ständigt. Detta görs med hjälp av tidigare identitets- 

konstruktioner vilka kan kopplas med det som sker idag. Balmer (2008) belyser ett exempel 

på hur organisationer kan definiera deras organisationsidentitet. Genom att hänvisa till andra 

identiteter kan en organisation beskriva den egna organisationen genom jämförelser, vad vi är, 

men även vad organisationen inte är. Detta liknar en bipolär föreställning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

2.5 Förändring av organisationsidentitet 
 

Albert et. al (2000) skriver att på grund av den globala värld vi lever i, där miljön blir mer 

dynamisk samt komplex, leder detta till att organisationer behöver bli mer organiska. Med det 

menas, en horisontell struktur av hierarkin, att stärka team-work och självkänslan hos 

medlemmarna är sätt att skapa flexibla tillgångar av avancerad kapacitet. Eftersom det kan 

ske snabba förändringar inom en organisation kan både en viss historia samt vissa metoder 

försvinna ur organisationen. Därför måste organisationen alltmer finnas i “huvudet och 

hjärtat” hos organisationens medlemmar. Med detta menar forskarna att det måste finnas ett 

genuint intresse hos medlemmarna i organisationen.  
 

En organisations identitetsbyggande kan ses som en process av att utveckla meningsfulla 

mönster av tolkningar relaterade till olika kulturmiljöer. Syftet med identitetsbyggande i 

moderna organisationer är att kombinera kollektiva och enskilda intressen. För att 

organisationer skall förbättrar sin förmåga att agera och reagera i samband med förändringar 



	 10	

av externa, ekonomiska, tekniska samt politiska miljöer (Rasmussen, 2012). Även Alvesson 

(2010) beskriver bilden att av identitet, blir starkare med hjälp av idéer där identitet ses mer 

eller mindre föränderliga eller socialt konstruerade. Identiteten kan ses som en ”struggler” 

vilket hanterar konflikter samt motsägelser, exempelvis av en organisations externa villkor 

och krav samt även i organisationens självuppfattning. Över tid kan den gemensamma 

förståelsen för organisationens identitet förändras, vilket betyder att organisationen är 

dynamisk. Detta kan vara i form av att organisationens medlemmar kommer och går, en 

identitet kan beskrivas likt “work-in-progress”, att organisationen är flytande och föränderlig 

(Gioia et. al, 2010). En annan aspekt vilket Albert et. al (2000) tar upp är att organisationer 

blir alltmer mångkulturella i organisationens alla nivåer, vilket kan ha påverkan på 

organisationens identitetsförändring. Detta kan vara i form av olika medlemmars bakgrund, 

förväntningar samt värderingar vilket kan förklara vissa handlingar, förändringar samt 

passivitet i organisationen. Rasmussen (2002) beskriver en organisation vilken eventuellt vill 

förändra sin identitet, kan ställas inför två utmaningar. Första utmaningen är att få 

medlemmarnas engagemang av organisationens omvandling till en mer flexibel och dynamisk 

organisation. Den andra utmaningen är att tänka om, samt att omdefiniera idén hur en 

organisation skall vara. Att istället se organisationen som en stark enhet och att det inte finns 

en tydlig gräns mellan de interna och externa aktiviteterna. Balmer (2012) beskriver 

förändring av organisationens identitet vilket kan likna en dominoeffekt. Om en organisation 

kommer i förändring, exempelvis vid etablering av ett varumärke vilket kan ha en stor 

påverkan på organisationens identitet. Denna förändring kan leda till en dominoeffekt, genom 

att varumärket kan utlösa en förändring av hela organisationens identitet.  

2.6 Teoridiskussion 
 

Den tidigare forskning vi tagit del av, tyder på att de interna aspekterna har påverkan på 

organisationens identitet. Genom att studera aspekterna vision och mission kan vi se hur 

organisationen vill vara samt hur de är. Vi vill undersöka om organisationens ledare/chefer 

har implementerat detta till organisationens medlemmar. Genom att kontrollera hur 

medarbetarna anser att deras chefer motiverar de samt hur organisationen beskrivs, kan vi se 

om det går i linje med den teoretiska referensramen. De kulturella aspekterna har enligt 

forskarna påverkan på organisationens identitet, genom gruppinteraktion, medlemmars 

personlighet, kommunikationen samt kläder och beteende. Utifrån den teoretiska 

referensramen anser vi att dessa aspekter belyser individerna i organisationen. Hur 

medlemmarna upplever interaktionen mellan deras medarbetare i organisationen, även hur de 
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kommunicerar med varandra samt hur medlemmarna ser på organisationen i form av 

uppdelningar, detta påverkar enligt forskarna organisationsidentiteten. Om medlemmarna av 

organisationen kan identifiera sig med organisationens identitet, samt hur/om de anser att 

deras egna/personliga identitet har eller inte har påverkats av organisationen.  Detta anses vara 

en intressant aspekt att undersöka, hur interaktionen mellan medlemmarna i form av olika 

nationaliteter har påverkat organisationens identitet. Hur/om kontoren utanför Sveriges 

gränser påverkar organisationens identitet på Stockholmskontoret. Vi har även valt att titta på 

den visuella aspekten, vilket bidrar till organisationens identitet. Hur/om medlemmarna av 

organisationen anser att de visuella aspekterna exempelvis organisationens logotyp, namn 

påverkar organisationens identitet. 
 

För denna studie anser vi att modellen av Hatch et. al (1997) visar hur de interna aspekterna 

påverkar en organisations identitet. Modellen beskriver organisationskulturen, en helhet där 

organisationens identitet påverkas av både Member’s work experiences samt Top 

Management vision and leadership. Vi anser att detta är intressant för denna studie att får en 

förståelse i ledarna/chefernas medvetenhet samt i hur medlemmarnas erfarenheter speglar de 

ledarna vill uppnå. Hur interaktionen mellan de ser ut och om ledarna/chefernas vision och 

mission har implementerats på medlemmarna. Utifrån de valda teorierna anser vi att 

organisationens egenskaper och personlighet är en intressant aspekt att undersöka, hur 

medlemmarna beskriver organisationen samt hur de uppfattar organisationen. Detta kan vara 

en intressant aspekt att studera då medlemmar upplever och uppfattar organisationen på olika 

sätt, eller finns det en gemensam förståelse/ bild av organisationens identitet. Vi har även valt 

att undersök hur förändringar kan ske i en organisation och deras identitet, detta anses vara 

relevant för denna studie, att se om medarbetarna har upplevt någon förändring av 

organisationens identitet. Zound Industries är en relativt ung organisation samt att de har vuxit 

snabbt, vi vill undersöka hur medlemmarna i organisationen upplever att organisationens 

identitet har förändrats under deras anställning.  
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3 Metod 
 

I detta avsnitt motiveras och förklaras valet av forskningsmetod. Undersökningsprocessens 

genomförande redovisas samt hur data bearbetats under studiens gång. 

 

3.1 Forskningsstrategier 
 

Denna forskning kommer att utgå från en kvalitativ forskningsmetod som strategi, med 

underlag från semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att använda oss av kvalitativa 

forskningsmetoder för att få svar på vår frågeställning samt få en djupare förståelse hur ett 

företag arbetar med deras organisationsidentitet, och hur de utvecklar identiteten. Enligt 

Företags ekonomiska forskningsmetoder författad av Bryman & Bell (2005) betraktar de att 

den kvalitativa forskningen bygger på ord i jämförelse med den kvantitativa 

forskningsmetoden vilket kvantifierar siffror. (Bryman & Bell, 2005:391) I denna studie 

kommer vi utgå från den empirin vilket samlas in för att sedan applicera detta på olika teorier, 

detta beskriver ett induktivt synsätt. (Bryman & Bell, 2005:49) 

3.2 Fallstudie 
 

I denna studie har vi valt att utgå endast från en organisation samt undersöka hur det ser ut i 

just den organisationen vilket gör denna studie till en fallstudie. I en fallstudie är 

utgångspunkten att studera ett särskilt fall vilket kommer ge oss en djupgående redogörelse 

för fallet vilket kan vara ett förhållande, en händelse, en process eller en erfarenhet. Genom 

fallstudien kan vi studera ett fall i detalj samt att genom denna studie belysa de generella 

genom att titta på det enskilda fallet. (Denscombe, 2009:59-60) Med hjälp av fallstudien kan 

vi studera hur olika aspekter hänger ihop eller påverkar varandra, reda ut komplexiteten. 

(Denscombe, 2009:60) 

 

Med hjälp av en fallstudie kan de medföra en förklaring på varför vissa resultat uppstår 

(Denscombe, 2009:61). Två aspekter forskare bör ta hänsyn till vid val av fall; är att fallet inte 

är slumpmässigt utvalt. Den andra aspekten är att fallet har valts ut efter vissa kriterier, det 

vill säga att kunna identifiera fallets huvudsakliga kännetecken samt relevant information. 

(Denscombe, 2009:63-64) 
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3.3 Datainsamlingsmetod 
 

Vi valde att samla in det empiriska materialet genom intervjuer, vilket skedde på 

organisationens huvudkontor i Stockholm. Vi valde att göra dessa intervjuer på organisation 

för att inte ta viktig tid från respondenterna samt att få de att känna sig bekväma. Intervjuerna 

valde vi att göra semistrukturerade för att kunna få en djupare dialog med de respondenterna. 

Vid intervjuerna var vi båda närvarande och det skedde personligen. Med godkännande från 

respondenterna spelades varje intervju in. De 11 respondenterna vi intervjuade var från olika 

delar av organisationen och på olika nivåer. Detta ansåg vi var positivt för vår studie då vi vill 

ringa in hela organisationen och få en rättvis bild av organisationens identitet. 
 

Vi utgick från teorier när vi sammanställde den intervjumall vi utgick från under intervjuerna. 

Vid intervjuerna var vårt syfte att låta respondenten påverka utvecklingen av samtalet. Där vi 

gav en inledning i ämnet vilket skulle belysas, men vi var samtidigt uppmärksamma på att 

respondenten besvarade de frågor vi ställt. (Holme et. al, 2010:99) Under intervjuerna skall 

inte intervjuar ha stort inflytande eller styra respondenten till deras svar. Vilket gör att 

tillfället när intervju hålls kan nya uppfattningar eller idéer ersätta eller fördjupa ämnet vilket 

berörs. (Holme et. al, 2010:101) 

 

Kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade, den semistrukturerade 

intervjun erbjuder både struktur och flexibilitet, vilket anses vara relevant för denna studie då 

vi har ett specifikt fall och vill få den personliga åsikten från de olika respondenterna. 

Flexibilitet skapas av att svarsalternativen inte är fasta utan de bestäms av respondenterna, 

vilket är viktigt när intervjuarna inte vet vilka de olika svarsalternativen kan vara, eller när det 

eftersöks en djupare kunskap än vad som kan fångas av ett mer begränsat och kortfattat 

svarsalternativ. Vi anser att flexibiliteten är en viktig aspekt för denna studie vilket kommer 

medföra en stor bredd.( Hjelm et. al, 2014:150) 

3.4 Intervjuareffekten 
 

Respondenters olika tolkningar på frågorna vi ställt under intervjutillfällen kan påverkas av 

olika faktorer. Vilka kan vara vem eller vilka som intervjuar respondenten, exempelvis kön, 

ålder samt etniska bakgrund. Detta kan påverka respondenters trovärdighet i deras svar. Vilket 

menas med att intervjuaren kan ha inflytande på respondenten (Denscombe, 2009:244) 

Intervjuarens egen personlighet samt förutfattade mening om ämnet eller organisationen kan 
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ha inverkan på relationen med respondenten. För att öka respondentens välbehag samt att ge 

sanningsenliga svar under intervjutillfället kan intervjuaren förhålla sig neutral, vara lyhörd 

samt att vara punktlig även att presentera sig, vara tillmötesgående i och om ämnet 

(Denscombe, 2009:245). Under intervjutillfällena valde vi att en av oss intervjuade 

respondenten medan den andra tog anteckningar. Detta gjorde vi främst för att inte påverka 

respondenten i våra olika tankar om svaren samt att alla respondenter skulle bli lika 

intervjuad, detta för att minska effekten av missförstånd av ämnet. Under intervjuerna bad vi 

respondenterna att beskriva svaren så att inte svaren tolkades felaktigt, då vi vill få en rättvis 

bild av alla respondenter utan vår påverkan. 
 

Vid personliga intervjuer är det vanligt att använda sig av ljudupptagning i form av 

inspelning, det kan även ses bra att komplettera med anteckningar. Inspelning kan vara ett 

positivt hjälpmedel, vilket behåller intervjuns ursprungsform. Vilket leder till att 

dokumentationen blir permanent och inte kan försummas. Brister i ljudupptagningen kan vara 

att det endast dokumenterar det verbala och det ickeverbala i from av kroppsspråk eller 

reaktioner försummas. Detta kan kompletteras med anteckningar hur respondenten agerar 

eller reagerar. Anteckningarna kan antingen kompletteras under själv tillfället då intervjun 

äger rum eller direkt efter då minnet för intervjuaren är färskt. (Denscombe, 2009:259) 

3.5 Population och urval 
 

I kvalitativa undersökningar kan urvalspersonerna spela stor roll för den fortsatta forskningen 

vilket pågår. Vid felval av respondent kan hela undersökningen tolkas som oanvändbar vilket 

kan ha ändrat hela utgångspunkten från första början. Genom att använda sig av kvalitativa 

intervjuer skall det öka informationsvärdet för forskningen samt att ge oss en mer fullständig 

samt djupare uppfattning av ämnet vilket undersöks. För att finna mest relevant fakta bör inte 

respondenterna väljas slumpmässigt. (Holme et. al, 2010:101) 

 

Genom att kontakta en nyckelperson i organisationen hänvisade hen oss till övriga 

respondenter vilka hen ansåg kunde vara relevant för denna studie, ett snöbollsurval. Genom 

snöbollsurval hjälper respondenter till att finna fler lämpliga respondenter för att utföra en 

studie. Det börjar med att urvalet består av ett fåtal respondenter vilket i sin tur kan eller har 

möjlighet att finna fler relevanta respondenter för forskningens innehåll. Med detta växer 

urvalsgruppen likt en snöboll. (Denscombe, 2009:38) 
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Vi fick kontakt med ett 20 tal anställda på organisationen. Vi förstod redan från början att ett 

visst bortfall skulle inträffa. Vi ansåg att dessa 20 anställda skulle representera alla delar av 

organisationen då vi önskade att få svar från olika positioner. Vi förklarade vårt syfte med 

studien och eftersökte intervjuer. Utifrån mail fick vi 11 medarbetare att ställa upp på 

intervjuer. De 11 respondenterna representerar olika positioner och delar av organisationen. 

Från sälj-, ekonomi-, design-, produktion-, projektlednings-, marknadsavdelningen samt även 

en av grundarna för organisationen. Huvudkontoret i Sverige består av cirka 80 anställda som 

sitter på olika våningsplan, plan 1 och plan 3.   

3.6 Källor 
 

Denna studies primärkällor består främst utav data vi samlat in från respondenterna under de 

11 intervjuerna. Vi har även samlat in data i form av organisationens vision, mission samt 

position. Detta har hämtats från organisationens hemsida där tillgänglig data finns, även fakta 

om organisationen har samlats in från deras hemsida samt elektroniska källor.  

 

I denna uppsats har vi att samla in teorier vilka är baserade på vetenskapliga artiklar. Dessa 

artiklar har hjälpt oss att få en bredare förståelse för ämnet samt att finna fler relevanta artiklar 

för studien. Tidigare forskning har hjälpt oss att tolka, definiera samt differentiera oss till 

begreppet identitet. Vi har även använt litteratur för att skapa en relevant grund för studiens 

metoder samt hur vi skall gå tillväga och använda de som stöd när vi utfört intervjuerna. 

Litteraturen har även hjälpt oss att ge struktur i denna forskning hur vi byggt uppsatsen. 

3.7 Etisk diskussion 
	
Denna forskning anser vi inte kommer vara oetisk. Alla respondenter kommer att vara 

anonyma vid namn, kön samt tjänst. Då alla respondenter är anonyma respekterar vi deras 

rättighet, integritet samt värdighet. (Denscombe, 2009:193) Vi anser inte att respondenternas 

identiteter (namn, ålder, kön) har en påverkande faktor i denna forskning, utan mer deras syn 

samt känsla om organisationens identitet. Varje respondent har innan intervjutillfället erhållit 

ett mail av oss med information om forskningen. Vi har även frågat respondenten om 

inspelning av varje intervju är okej. Detta är inget vi sparar eller kommer att dela med någon 

annan utanför vår studie. Vilket inte kommer att skada varken respondenten eller 

organisationen i ett senare skede. 
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3.8 Validitet 
 

Trovärdigheten av studiens data utifrån respondenters svar från intervjutillfällen kan vara 

svårt att bestämma. När intervjuer görs finns inga rätt eller fel, en respondents känslor eller 

erfarenhet kan inte verifieras från något absolut sätt. Beroende på vad studien efterfrågar kan 

respondentens svar jämföras med andra i sammanhang för att se om det finns en stark eller 

svag validitet (Denscombe, 2009:265). Eftersom denna studie endast utgår från ett fall, är vi 

väl medvetna om, att om studien skall göras på nytt kommer troligtvis utfallet bli annorlunda. 

Detta på grund av att det är personers känslor, erfarenheter vilket tolkas. Ökad validitet kan 

vara i form av att intervjun sker i direktkontakt med respondenten, vilket gör att data vi samlar 

in kan kontrolleras direkt av oss intervjuare. (Denscombe, 2009:268) 

3.9 Avgränsningar 
 
I denna uppsats kommer vi att undersöka organisationsidentitet på en organisation med 

huvudkontor i Sverige, Stockholm. Organisationen har även kontor utanför Sverige. Vi har 

valt att avgränsa oss till kontoret i Sverige vilket är beläget i Stockholms innerstad, för att se 

hur medarbetarna upplever identiteten på organisationen. Vi har valt att inte undersöka hur de 

andra kontoren påverkas av Stockholmskontoret, detta är ett medvetet val då kontoren ligger i 

USA samt Kina. En annan avgränsning vi gjort för denna undersökning är att undersöka 

interna aspekter vilka anses påverkar organisationens identitet. Vi har därmed valt att inte 

analysera de externa aspekterna i form av image och aspekter vilket påverkar hur kunder ser 

på organisationen och deras varumärken, detta anses inte relevant för denna studie då målet är 

att undersöka hur medarbetarna känner, tänker och tycker om organisationens identitet.  

3.10 Kritik av metod  
 
För denna studie har vi valt att göra 11 semistrukturerade intervjuer vilket ger studien en 

begränsad generaliserbarhet då organisationen har fler anställda. Vi har även valt för denna 

studie att göra semistrukturerade intervjuer vilket kan skapa oklarhet i intervjuerna samt att 

respondenterna tolkar frågorna på olika vis. Intervjuerna har spelats in vilket kan bidra 

negativt till studiens resultat då respondenterna kan undvika samt att hålla tillbaka viktig 

information.  
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4 Empiri 
Här presenteras de empiriska data vilket vi samlats in under olika intervjutillfällen. De 11 

respondenter vi intervjuat, har tolkat frågorna på sitt vis vilket gjort att svaren kan skilja sig 
åt. För fullständiga transkriberingar av samtliga intervjuer, se bilagor.  

 
4.1. Semistrukturerade intervjuer med respondent 1 till 11 
 
Beskrivning av organisationens personlighet och egenskaper samt om respondenten anser 

att deras medarbetare har en gemensam bild av organisationens identitet.  

 

Respondenterna beskriver organisationen som en organisation vilket ständigt växer och 

”försöker bli stor” Att medarbetarna i organisationen ger karaktär till organisationen. 

Organisationen beskrivs även, en organisation vilken är nytänkande, innovativ, ung, modern, 

mjuk, lättsam. Organisationen kan även beskrivas som, en balanserad obalans, med högt i tak, 

vågar satsa och lita på de anställda, en platt organisation vilket saknar hierarki där 

medarbetarna inte är rädda att säga vad de tycker. 

 
Respondenten beskriver organisationen med mycket personlighet, hjärta, kreativitet, starka 

individer som sitter under samma tak. Även högt i tak och stora känslor. (respondent 11) 
 

Respondenterna beskriver en positiv känsla till organisationen, där organisationens  

medarbetare har olika bakgrunder samt är unika vilket gör organisationen spännande. Detta 

beskriver respondent 5, att unika och spännande medarbetare tillför organisationen, vilket gör 

den mer unik. 

 

Respondenterna beskriver att organisationen symboliserar energi, ambition, kraft, vilja samt 

att organisationen är entreprenöriell. Organisationen har ett hjärta, en värme, en stolthet vilket 

respondenterna även anser kan associeras med organisationens varumärken. Respondenterna 

beskriver att organisationen har en härlig atmosfär där inga rätt eller fel finns. Det finns en 

tillåtande samt öppen miljö där medarbetarna har utrymme och resurser att testa. En 

organisation vilken är flexibel, dynamisk med snabba beslut. Organisationens medarbetare är 

drivna samt vill att organisationen skall lyckas. 
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Organisationen beskrivs som en ung organisation vilket ständigt växer samt kräver 

förändringar. En organisation vilket aldrig blir enformig på grund av sin frihet. Respondent 8 

beskriver organisationen: originell, mycket personlighet samt fritt spelrum med höga 

ambitioner – ”aim high”. Några av respondenterna anser att organisationen bör organisera sig 

mer. 
En viktig del av organisationen är att hitta den drivkraft inom de anställda för att kunna växa 

inom organisationen. Hen beskriver att organisationen; “här får man göra precis allt man inte 

fick göra i skolan” (respondent 8) 

 

Alla respondenter anser att medarbetarna på organisationen har samma eller liknande bild av 

organisationen. Någon av respondenten anser att detta kan bero på att organisationen anställer 

samma typ av människor vilket har liknande värderingar. 
 

Respondenten anser eller hoppas att alla medarbetare har samma bild som hen har. Samma kaos 

beskriver respondenten lite skämtsamt. (respondent 6) 

 

Några av respondenterna anser att vissa i organisationen vilka inte har samma bild på 

organisationen. Detta anser respondenterna kan bero på vilken del av organisationen de 

arbetar på samt hur de ser på organisationen. Detta kan bero på att organisationen växer fort 

samt att organisationen uppdelad på två plan. 

 

Här beskriver respondenterna organisationens visuella identitet i form av logotyp, namn 

samt om du ser något gemensamt mellan organisationens olika varumärken 
 

Respondenterna anser att organisationens visuella identitet kan gå i linje med organisationens 

identitet med detta menar respondenterna deras egenskaper och personlighet. Respondent 2 

beskriver organisationens visuella identitet som enkel och nationell, vilket fungerar överallt. 

Respondenterna beskriver att organisationens logotyp är fin, bra, industriell, stilren, enkel, 

rolig, grafisk, modern samt global. Endast ett fåtal av respondenterna har inte reflekterat över 

organisationens logotyp, vad den betyder eller symboliserar.   
 

Respondenterna anser att organisationens varumärkes logotyper är separerade från varandra 

samt att de inte har något gemensamt eller att varumärkena inte hör ihop med organisationens 

logotyp. Respondent 2 beskriver att varumärkenas logotyper har alla sina namn i 
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utformningen, vilket respondenten anser är något gemensamt. Men att logotyperna är olika 

utformade i sin design, för att det inte ska sammankopplas. Respondent 7 anser  

organisationens varumärkeslogotyper inte har någon gemensam grafisk bild, men 

respondenten känner något gemensamt, för att hen arbetar i organisationen. Hen beskriver att 

varumärkenas logotyper har deras egna identiteter, vilket symboliserar varsina känslor samt 

livsstilar. Respondent 10 beskriver att organisationens logotyp speglar organisationens vision 

i att göra teknik modemedvetet. Att kunna matcha konsumenters vardagliga stil med 

produkterna organisationen gör. Respondenten beskriver de som urban living. Respondenten 

anser att organisationens logotyp är stilren då den inte skall ta över de olika varumärkena. Hen 

anser att de olika varumärkenas logotyp försöker fokusera på trender i samhällets utveckling. 
 

Respondenterna anser att organisationens visuella identitet i form av organisationens namn är 

ett bra namn. Respondenterna anser att organisationens namn beskriver vad de gör, att ljud är 

i fokus. Namnet speglar en betydelsefull aktör inom deras bransch, vilket känns genomtänkt. 

Respondenterna beskriver att genom namnen kan konsumenter/intressenter få en hint om vad 

organisationen gör. Respondenterna anser även att namnet är en självklarhet i hur det stavas 

och ser ut, en twist. Detta anser dock några respondenter att det kan krångla till lite i 

stavningen då organisationen stavar med ett z. Vilket andra respondenter visar på att 

organisationen är originell samt att det finns ambitioner att göra något annorlunda. 
 

Organisationens syfte är att göra ljud samt att göra det modemedvetet. Namnet är genomtänkt. 

(respondent 6) 

 

Nedan beskriver medarbetarna hur de upplever kulturen på organisationen. Detta utifrån 

grupperingar, kläder samt kommunikation.  
 

Respondenterna beskriver kulturen på organisationen avslappnad, öppen, skön samt lätt.  De 

beskriver att de kan se organisationens personligheter och egenskaper i medarbetarna på 

organisationen. Respondenterna beskriver att det finns en stolthet över kulturen på 

organisationen, genom att den inte är någon annan lik, att det finns en rik kultur i form av 

olika nationaliteter, stilar samt personligheter. I organisationen finns inga rätt eller fel, vilket 

ger medarbetarna ett stort spelrum. Respondent 11 beskriver hur organisationen idag anställer 

likasinnade och att medarbetena är i samma ålder (cirka 30 års åldern) vilket kan inspirera 

varandra. Respondent 10 beskriver hur nyanställda i organisationen utvecklas till att bli en 

“Zoundi”.  
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Nyanställda medarbetare förändras, genom hur de klär sig samt hur de för sig. Respondent 10 

beskriver även att organisationen är mångkulturell vilket gör att anställda påverkas och söker 

inspiration av varandra, det blir en form av zound-kultur. 
 

I organisationen försöker man hålla kvar en känsla av att vara en liten familjär organisation. 

Organisationen har stora karaktärer vilket gör det roligt att arbeta.(respondent 1) 

 

Nästan alla respondenterna beskriver organisationen; här får man vara som man är, det finns 

inga specifika klädkoder. Respondenterna beskriver att det inte finns någon specifik klädkod 

men de anser att medarbetarna inte kan komma i kavaj eller kostym. Utan att det ”finns” en 

men avslappnad stil. Däremot anser respondent 3, 5 samt 8 att det finns en klädkod eller en 

utmärkande stil i form av modemedvetna eller svartklädda. Respondent 9 berättar att i 

organisationen skall helst vara lite rock’n’roll men alla är absolut inte det, respondenten anser 

att det är skönt att komma till ett kontor där alla inte är stereotypa eller där alla går klädda i 

kostym. 
 

Några av respondenterna beskriver att det finns tydliga grupperingar i organisationen, detta är 

dock en delad mening då andra respondenter inte anser att det finns grupperingar i 

organisationen. Nästan alla beskriver att grupperingar mellan de olika våningsplanen finns, 

mellan våning 1 samt våning 3. De respondenter vilka anser att det finns grupperingar 

beskriver att det är mellan designers och ingenjörer. Andra beskriver att gruppering i form av 

hur personer är person samt i privata intressen och andra i vilka man arbetar med närmst. 

Respondenten 8 beskriver att våning 1 är mer ballonger och hundar medan våning 3 är mer 

prydligt. Respondent 6 beskriver att grupperingar i organisationen är naturlig. Vilken hen 

menar på att organisationen är i den storlek där det finns en begränsning i hur många 

medarbetare hen kan hälsa på, på en dag. Respondenterna beskriver att kommunikationen 

mellan alla medarbetare är enkel, lätt och har avslappnad ton, samtidigt finns en formell ton 

vid möten. 
 

I organisationen är det även en “lätt” stämning i hur man kommunicerar med varandra berättar 

respondenten. (respondent 10) 
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Här beskriver respondenterna hur de motiveras på organisationen.  
 

Flera av respondenterna beskriver att de inte motiveras av sina chefer personligen i arbetet i 

organisationen. Vilket några ser positivt samt några negativt. Anledningen till att de motiveras 

personligen är att cheferna är nere på ”golvet” och gör samma sak. Alla medarbetare pratar i 

samma ton med varandra då de fortfarande är eller försöker vara en liten organisation. Många 

av respondenterna beskriver deras arbetsroller i organisationen som fri, frihet under ansvar, att 

de får mycket ansvar samt att cheferna tillåter de att ta egna beslut. Detta beskriver 

respondenterna att vågar prova nya saker samt misslyckas leder till utveckling. 

Respondenterna beskriver att cheferna arbetar mycket själva i organisationen vilket motiverar 

medarbetarna till att arbeta mycket och hårt. Dock kan några av respondenterna i vissa fall 

sakna mer motivation i sitt arbete. Några av respondenterna beskriver att de tror att mer 

motivation kommer att krävas då organisationen växer allt mer. 

 

Respondent 7 beskriver att motivationen från chefen fungerar likt en bollplank och att 

motivation i organisationen är hens medarbetare, vilka ger en inre drivkraft i att ha roligt på 

arbetet, att det finns ett engagemang i medarbetarnas dagliga arbete. Några av respondenterna 

anser att cheferna motiverar medarbetarna i organisationen detta i form av att involvera och 

informera alla vid framgång. Alla medarbetare är delaktiga vilket gör att motivationen höjs 

samt skapar ett fokus i arbetet. Även i form av inspiration, respondent 6 beskriver hens chef 

som en bra rollmodell samt driftig i det arbete chefen gör. Respondenten beskriver att hen är 

imponerad över sin chef och lär sig mycket av hens ledarskap. Respondenten berättar att 

chefen har mycket på sitt bord, vilket gör att det inte finns tid för egen coaching, utan 

respondenten får ta eget ansvar för sina uppgifter. Respondenterna anser att organisationen är 

platt, ingen hierarkisk struktur vilket organisationen vill vara. Respondent 6 anser att det fattas 

någon, vilket hinner med att lyfta blicken för att motivera medarbetarna. Några av 

respondenterna beskriver även att organisationen motiverar deras medarbetare utanför arbetet 

med kick-off eller ”all aboard” där medarbetarna hinner umgås utanför arbetet. En av 

respondenterna berättar att det finns motivation att arbeta sena kvällar och mycket, vilket hen 

beskriver att det alltid finns mat i kylarna. Några av respondenterna beskriver att medarbetare 

motiverar och stöttar varandra i arbetet på organisationen, vilket de anser viktigt för att 

organisationen skall utvecklas. 
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Hen ser inget problem med att inte bli motiverad direkt av sin chef utan ser att cheferna jobbar 

enormt mycket själva, vilket i sig kan ses som motivation. Respondenten kan vid vissa tillfällen 

anse att mer stöd hade behövts. (respondent 4) 

 

Nedan beskriver respondenterna hur nationaliteter har påverkan på organisationen.  

 

Respondenterna beskriver att organisationen får en rikare kultur då det finns olika 

nationaliteter samt att det talas olika språk. Att det engelska språket är arbetsspråket anser 

även respondenterna bidrar till en rikare kultur. Respondenterna beskriver att alla medarbetare 

bidrar med olika aspekter till kulturen vilket ger ett bredare perspektiv. Detta beskriver 

respondenterna ger en öppen och inbjudande känsla av organisationen vilket de beskriver 

positivt. Respondent 5 beskriver organisationen i form av att den känns internationell på 

grund av deras mångfald. Hen berättar att organisationen anställer medarbetare efter 

kompetens och inte efter deras närhet. Flera av respondenterna beskriver att organisationen 

känns internationell utifrån mångfalden av nationaliteter. Respondent 3 anser att 

organisationen har olika nationaliteter, men behöver förbättra deras dynamiska miljö. Detta 

anser hen är viktigt då detta tillför organisationen mycket. 
 

Respondenten anser det är bra och man kan dra nytta av mångfalden på kontoret, både 

språkmässigt men även i kunskap när man öppnar nya marknader för produkterna.  

(respondent 9) 

 

Respondent 11 beskriver att det finns flera olika kulturer på organisationen vilket ger en större 

acceptans än vad hen har upplevt på andra organisationer. Flertalet respondenter anser inte att 

det finns någon större påverkan/effekt på organisationens identitet av kontoren utanför 

Sverige. Några av dessa respondenter beskriver att kontoren utanför Sverige tillför mer en 

känsla av vad organisationen vill förmedla – att de är global. Ett nationellt intryck vilket i sin 

tur ger organisationen positiva uttryck.  
 

Många av respondenterna beskriver att de inte har någon personlig kontakt med kontoren 

utanför Sveriges gränser. Vilket några anser kan bero på att det är tidsskillnader mellan 

kontoren.  

 
Respondenten anser att känslan av att organisationen finns utanför Sverige, har en påverkan på 

organisationens identitet. Det ger den lilla organisationen ett stort uttryck.(respondent 7) 
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Här beskriver respondenterna om de upplever att organisationens identitet har förändrats.  
 

Respondenterna på organisationen beskriver en utveckling/förändring i form av att 

organisationen har växt och har därmed blivit större. Respondent 1 beskriver att det har blivit 

tydligare arbetsuppgifter samt mer uppdelat. Några av respondenterna beskriver att storleken 

av organisationen har tillfört mer struktur medan andra anser att ännu mer struktur behövs. 

Genom att organisationen utvecklas och blir större inte bara i antal medarbetare utan även av 

medarbetarnas olika nationaliteter, vilket ses svårt att bevara, den kultur organisationen hade 

förr. Respondent 6 beskriver hur nya samt spännande medarbetare överraskar hen varje dag. 

Ett fåtal av respondenterna beskriver att organisationens identitet inte har förändrats under 

deras tid på organisationen, det finns samma attityd samt samma identitet. Men att 

organisationen har blivit större fast inte är lika familjär. 
 

Respondenten 3 beskriver att vid start sågs organisationen likt “ett kompisgäng”, allteftersom 

organisationen växte krävdes mer struktur. Detta blev en brytpunkt, hen anser att detta 

tillförde en känsla av kontor. Organisationen har utvecklats och fler medarbetare har anställts 

vilket påverkar organisationen. Respondent 3 beskriver att små kluster av kultur har bildats. 

Respondenten beskriver även att det finns en gemenskap i att medarbetarna är i samma ålder, 

innerstadsbo vilket kan visa på att det finns liknande personligheter. För att utvecklas vill 

respondenten att organisationen provar olika sätt att umgås, kommunicera, sitta, stå för att 

vara en progressiv organisation. Vilket respondenten anser att organisationen kan vara mycket 

bättre på. Finna en friktion mellan människor och kulturer. Genom att organisationen är i 

ständig utveckling, anser respondenten att organisationen behöver anställa rätt människor, 

vilka skall göra rätt saker för just denna organisation. Genom att finna nyfikenhet kan 

organisationen utvecklas mer, inte bara varumärken utan även personerna i organisationen. 

Att vara lyhörd och inte tappa fokus på marknaden. 

 
Det finns en själ i väggarna som inte släpper. (respondent 7) 
 

Organisationen skall byta lokaler vilket även kommer ha en form av identitetsförändring. Men 

respondenten anser att organisationen fortfarande kommer att vara “rockstjärnor på vad de gör”. 

(respondent 8) 
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Respondent 11 har arbetat många år i organisationen och beskriver att organisationen har 

genomgått en förändring. Att gå från 30 till 70 anställda påverkar organisationens identitet 

mycket. Förut var organisationen tajtare men idag är det svårare berättar respondenten. Det är 

en påtaglig skillnad ju fler anställda organisationen blir. Respondent 11 beskriver en annan 

klar skillnad vilket skett i organisationen under åren, rutiner och system vilka inte fanns från 

början. Hen beskriver det som växtvärk i både positiva och negativa termer. Respondenten 

beskriver att hen har jobbat ihjäl sig vilket har varit kul, hen har aldrig haft tråkigt, ibland 

önskar hen att vissa saker fungerade bättre. 

 

Nedan beskriver respondenterna om de upplever att organisationens identitet har påverkat 

deras personliga identitet.  
 

Endast 4 av de 11 respondenterna anser att deras personliga identitet inte har påverkats utav 

organisationens identitet. Däremot beskriver övriga respondenter att deras personliga identitet 

har förstärkts är de började arbeta på organisationen. Att de har blivit mer öppna personer, 

mer flexibla, att de har fått en större tilltro samt att acceptera lösningar vilka inte tänkts innan. 

Respondent 8 beskriver att hens ”högljudda” egenskaper förstärkts. Vilket hen anser krävs, att 

vara sig själv för att trivas och lyckas i organisationen. Att finna ett engagemang, för att 

trivas, vilket gör att medarbetaren presterar bättre. 
 

Respondenten beskriver det som en känsla att ta tillbaka vanor som ung. “Back to basic” 

(respondent 1) 

 

En av respondenterna beskriver att organisationen har påverkat hens identitet mycket. Hen 

beskriver detta likt en framgångssaga. Även respondentens “ego” har förstärkts.  

Respondenten säger;  

 
 “Det är inte frågan i hur de går, utan vem man var, och vem man kommer att bli! Sämre 

eller bättre människa” 
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4.2 Organisationens mission  
 

Making electronics fashionable and fashion electronics. 

A life without electronics is a thing of the past. Over just the last few decades, technological 

developments have leaped the long jump into the future. Electronic products last for less time 

than they used to, while the performance of these very devices increases in record time. Our 

lives have changed accordingly, as more and more products become connected to one another 

and to us. 

 

Fashion, on the other hand, has been democratized, shifting from an upscale, exclusive 

industry to an increasingly diversified movement, for the people, by the people. Characterized 

by two defining points – being in a state of constant flux, and being always dependent on us, 

the wearer – fashion is a reflection of humanity, echoing our personalities and lifestyles. 

Electronics is driven by science – fashion is inspired by humans. Rather than keeping these 

two worlds separate, we unite them in our range of technologically sound, refreshingly stylish 

products. (zoundindustries, 2015) 

 

Organisationens mission är att göra elektronik mode inriktat samt att föra in mode i 

teknikvärlden. Organisationen beskriver på deras hemsida, teknikens snabba framfart. 

Tekniska produkter är mer och mer ihopkopplade, vilket har förändrat människans liv samt 

gjort människan ständigt uppkopplad. Modevärlden har gått från att vara exklusive till att vara 

mer anpassad för folket, till folket. Detta kännetecknas av två punkter; vilka är att vara i 

ständig förändring samt att alltid vara beroende av konsumenten. Modet återspeglar 

människans livsstil och personlighet. Organisationens produkter skall skapa tekniskt ljud samt 

modemedvetna produkter. (zoundindustries, 2015) 

4.3 Organisationens vision 
 

To create products and brands that define our time. Products and brands drive us onwards. Zound 

Industries is a company with ridiculous ambitions, striving and reaching and bounding for things others 

deem unattainable. With consistent effort and tremendous drive, we create products that go the distance 

and more, setting trends in the here and now while extending out far into the future. (zoundindustries, 

2015) 

 

Organisationens vision är att skapa varumärken samt produkter vilka skall definierar tiden vi 

lever i samt sträcker sig in i framtiden. (zoundindustries, 2015) 
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4.4 Organisationens position 
 

Zound claims the fashion mindset in the electronics industry. We sell brands but deliver products. We 

pair functionality and fashion, marrying industries we believe were separated unnecessarily. By 

combining the soft values associated with fashion along with sturdy functionality, we create products 

that our customers desire, wares they are willing to pay for, a way for them to be included in our brand 

image. No one comes close to Zound in fashionable sound gear. (zoundindustries, 2015) 

 

Organisationen tar modevärlden och placerar den i elektronik världen. Organisationen 

beskriver sig som de enda i branschen med fashionabla ljud produkter. (zoundindustries, 

2015) 

 

 

 

 

Nedan följer en tabell med information om de 11 respondenterna; 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att ställa de empiriska data med studiens teoretiska referensram. 

För att slutligen kunna besvara studiens syfte samt studiens forskningsfrågor.  

 
5.1 Analys av organisationens mission & vision 
 

Enligt Suvatjis et. al (2012) speglar stor del av identiteten i hur väl högsta ledningen utformar 

organisationens vision och mission samt att det skall återspeglas i den interna 

kommunikationen. Organisationens vision är att föra in mode i teknikvärlden och vice varse, 

genom att skapa produkter vilket tilltalar både mode- samt teknikintresserade. Några av 

respondenterna har beskrivit organisationens syfte vilket tyder på att det är medvetna om var 

organisationen har satt upp för mål. Organisationen skriver även i sin vision samt mission att 

de vill verka i den tid vi lever i idag samt i framtiden. Respondenterna har beskrivit 

organisationen dynamisk samt organisk genom att ständigt utveckla produkter och anställa 

människor med rätt kompetens för just denna organisation. 
 

Abratt et. al (2012) beskriver att en del av vad en organisations identitet består av är de 

strategiska valen, vilka är uppdrag, vision, avsikter, värderingar samt kulturen organisationen 

står bakom. Organisationen beskriver att de befinner sig på en marknad vilken ständigt 

utvecklas, vilket organisationen även behöver göra för att följa utvecklingen. Respondenterna 

beskriver, organisationen växer snabbt samt att det händer mycket. Organisationen vill behålla 

sin värdegrund, som en familjär och öppen organisation men vill även välkomna nya 

medarbetare vilka tillför nya idéer och inputs. Respondenterna beskriver även att det finns en 

själ i organisationen som ”sitter i väggarna” samt att identiteten finns kvar likt en grund för 

hela organisationen. Den andra delen Abratt et. al (2012) tar upp är organisationens uttryck. 

Dessa kan bestå av kommunikation av den externa identiteten, löften samt organisationens 

personlighet. Organisationen beskriver att de vill göra produkter anpassad både för teknik- 

samt modebranschen, vilket kan vara ett löfte till deras konsumenter. Organisationen 

beskriver även att modet återspeglar människans livsstil samt personlighet. En av 

respondenterna beskriver att organisationens varumärken skall fånga upp 90 % av alla 

konsumenter, vilket i sin tur går i linje med vad Abratt et. al (2012) beskriver hur 

organisationens uttryck kan ge upphov till löfte till organisationens konsumenter vilka 

använder hörlurar.  
 



	 28	

5.2 Analys av organisationens kultur  
 

Alvesson et. al (2008) beskriver att identitet inte bara skapas av materiella ting, resurser eller 

diskurser utan att identitet skapas även utifrån personlighet och gruppinteraktion. Tajfel et. al 

(1985) beskriver att aspekter som socialt beteende i form av medlemmars sociala och 

personliga identitet har positiv input på organisationens identitet. I och med att medarbetarna 

arbetar inom en organisation och har en social interaktion med organisationen och deras 

medlemmar, leder detta till påverkan på individens självbekräftelse samt välbefinnande. 

Utifrån respondenternas svar i form av organisationens kultur, beskrivs organisationen, 

öppen, lättsam, välkomnande samt att man får vara som man är. Vilket vi kan koppla till ett 

välbefinnande i medlemmars personliga eufori samt att detta i sin tur kommer ge input till 

organisationens identitet. Weiland (2010) belyser att samspelet mellan organisationens 

medlemmar kan vara omedvetna samt medvetna konstruktioner av identitet. Detta kan 

påverka andra medlemmars beteende samt personlighet i organisationen, vilket i sin tur 

formar organisationens identitet. Respondenterna beskriver miljön på organisationen, lätt, 

man får vara som man är. Några av respondenterna kopplar även samman miljön till vad de 

har beskrivit om organisationens identitet i form av personlighet och egenskaper. Genom att 

man får vara som man är och att det är högt i tak. Tajfel et.al (1985) beskriver hur medlemmar 

av en organisation differentiera samt identifierar sig med andra medlemmar i organisationen. 

Vilket även kan leda till konflikter i organisationen. Utifrån respondenterna svar kan vi se att 

några av de anser att det finns grupperingar men inte allt för tydliga. Vissa identifierar sig 

med vissa grupper i form av kläder eller våningsplan. Ingen av respondenterna har beskrivit 

att de finns konflikter i organisationen. Grupperingar är inget respondenterna ser negativt, 

utan ser heller att detta är i form av hur medarbetare är som personer eller vilket position de 

har. Några av respondenterna kan även se att detta kan bli en förbättring i form av flytten 

vilket skall ske 2016. Detta anser respondenterna kan bli spännande att se om det blir någon 

förändring av grupperingar eller interaktionen mellan medarbetarna på organisationen, då alla 

hamnar på samma våningsplan. Medarbetarna välkomnar flytten till samma våningsplan. 

Respondenterna ser detta positivt i att kunna ha en lättare kommunikation samt interaktion 

med alla medarbetare. 
 

Creed et.al (2010) beskriver att en organisations aspekter som kläder har påverkan på 

identitetsskapandet. Det finns en delad mening i vad respondenterna anser om en uttalad 

klädkod. Några av respondenterna beskriver att det finns en uttalad klädkod, vilket andra 
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beskriver att det inte finns. Respondenterna beskriver att medarbetarna antingen är 

modemedvetna eller klär sig i svart. De respondenter vilka ej antyder att de finns en klädkod 

anser att alla medlemmar klär sig som man vill, dock inte i kostym utan att alla är väldigt 

casual klädda. Melewar et. al (1998) anser att de visuella aspekterna är en del i skapandet av 

organisationsidentiteten. Dessa kan exempelvis kopplas samman med organisationens namn, 

symbol, logotyp, färg samt kläder. Även forskare Creed et. al (2010) anser att de visuella 

aspekterna i organisationen exempelvis kläder, platser, vanor samt traditioner kan påverka 

identitetsskapandet. Genom de 11 intervjuer kan vi se att några av respondenterna ej anser att 

organisationens logotyp har någon påverkan på organisationsidentiteten. Ingen av 

respondenterna ställer sig negativt mot organisationens logotyp, dock anser de att logotypen 

inte är stark i sig utan att fokus ofta ligger på varumärkena, då organisationens gemensamma 

logotyp ligger i lite skymundan. Respondenterna beskriver även att när organisationen skall 

synas vid exempelvis mässor köptes kläder in för att ses symbolisera en enhet. I detta fall är 

det inte organisationens logotyp som skapar/bidrar till organisationens identitet, utan att 

respondenterna hellre gör en koppling till andra aspekter av organisationens visuella identitet. 

Utifrån respondenterna svar kan vi se att de anser att organisationens identitet speglar 

varumärkenas identitet väl. Utifrån respondenterna svar, anser de att den visuella identiteten 

handlar mer om varumärkena. Respondenterna känner en större tillhörighet till varumärkenas 

logotyper. 
 

Tajfel et. al (1985) beskriver att ökad motivation samt trivsel ger positiv input på 

organisationens identitet. Ledare/chefer för en organisation spelar en avgörande roll när det 

gäller att fastställa värderingar, attityder samt idéer, vilka kommer att återspeglas i den interna 

kommunikationen vilket har påverkan på organisationens identitet. Respondenterna beskriver 

att organisationen är platt, organisk samt att de anställda har mycket eget ansvar. 

Respondenterna kan även se att cheferna motiverar (kanske omedvetet) de anställda genom att 

själva arbeta hårt och mycket, vilket kan spegla en attityd till medlemmarna, att arbeta hårt 

och mycket. Detta kan några av respondenterna se positivt då de känner sig 

peppad/motiverade i sitt arbete på organisationen. Några av respondenterna kan inspireras till 

att arbeta mycket för organisationen då deras chefer ger inspiration hur de utför sitt arbete. 

Detta kan respondenterna koppla till att organisationen inte är formell/ hierarkisk, utan att 

organisationen är organisk. Några av respondenterna beskriver organisationen, dynamisk och 

organisk vilket de anser är positivt och motiverade i organisationen. Organisationen tar ofta 

snabba beslut samt att medarbetarna och cheferna finns på samma nivå. Albert et. al (2000) 
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beskriver att organisationer behöver bli mer organiska, vilket författarna beskriver 

organisationer som icke hierarkiska, att ha en horisontell struktur samt team-work och 

förmedla självkänsla. 

 

Scott et. al, (2000) beskriver att anställda i en organisation kan finna gemensamma aspekter 

med sina medarbetare när det kommer till den personliga identiteten. Vilket i sin tur bidrar till 

skapandet av en organisations identitet. Det är en delad uppfattning bland respondenterna i 

frågan om deras personliga identitet har påverkats av organisationens. En del anser att den 

inte har haft någon större påverkan. Tajfel et. al, (1986) beskriver att ett medlemskap i en 

organisation och deras sociala identitet kan leda till individens självbekräftelse och deras 

välbefinnande (eufori). Vilket vi kan se bland de respondenter vilka anser att deras personliga 

identitet har påverkats av organisationen. Respondenterna beskriver att de har påverkats till 

det bättre samt i positiva termer. Vilket tyder på ett välbefinnande i organisationen. Albert et. 

al, (2000) skriver att när medlemmar i en organisation kan se sig själv i ett sammanhang både 

i sitt arbete i organisationen men även i den sociala interaktionen mellan medarbetarna bidrar 

detta positivt till organisationens identitet. Vilket även Tripsas (2009) nämner och beskriver 

att det bidrar till organisationens legitimitet. 

5.3 Analys av organisationens personlighet & egenskaper  
 

Albert et. al (2000) beskriver att starkt företag kräver en identitet där organisationen skall 

kunna svara på frågan “Vem är vi” eller “Vem är jag” detta kan kopplas till respondenternas 

svar vid intervjuerna där medlemmarna beskriver organisationen, vem/ vilka är vi. Vi kan 

tydligt se att respondenterna beskriver organisationen med liknande ord vilket vi kopplar till 

att organisationens identitet stärks med hjälp av den gemensamma uppfattningen om 

organisationen. Utifrån fråga 1 har vi fått 11 svar där vi kan se att medarbetarna beskriver 

organisationens identitet med liknande ord/begrepp. Ett begrepp vi tydligt kan se är “högt i 

tak” samt “fritt spelrum”. Även att organisationen beskrivs utifrån att vara ett ungt, nyfiket, 

personlig organisation, en organisation med snabba beslut samt flexibel. Organisationen vill 

sikta högt samt att medarbetarna även har den bilden av organisationen, ses positivt. Alla 

respondenter anser att deras medarbetare har samma bild som i beskrivandet av 

organisationens identitet. Hatch et. al, (1997) beskriver hur medlemmarna av en organisation 

uppfattar, känner, samt hur de tänker om organisationen, detta visar på en kollektiv gemensam 

förståelse av organisationens egenskaper, vilket leder till hur organisationen uppfattas. Genom 
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våra respondenters svar kan vi se att organisationen har en gemensam kollektiv förståelse av 

organisationens värden och egenskaper. Vilket kan tyda på en klar bild av organisationens 

identitet utifrån organisationens medlemmar. Enligt Scott et. al (2000) beskriver de att 

medlemmarnas identitet bidrar till skapandet av organisationens identitet. Detta kan vi se då 

flera av respondenterna beskriver att man kan vara sig själv inom organisationen, att det är 

högt i tak, fritt spelrum samt att genom organisationen kan medarbetare utvecklas. Även att 

organisationen tillåter medarbetarna att testa sig fram. Detta påpekar även Albert et. al, (2000) 

att medlemmarna i en organisation kan se sig själva i olika sammanhang i deras arbete, en 

form av gruppidentitet. Detta kan leda till påverkan av organisationens miljö. Vilket även 

Tripsas (2009) beskriver att den gemensamma gruppidentiteten har påverkan på externa samt 

interna aspekter vilket medför stabilitet utav den gemensamma organisationsidentiteten. Då 

respondenterna anser att de har en gemensam uppfattning av organisationens identitet samt att 

de beskriver organisationen utifrån deras personliga perspektiv. Även att respondenterna ger 

samma beskrivning, ger en tydlig bild i hur den gemensamma organisationsidentiteten har 

utformats. 

5.4 Analys av förändringar i organisationer  
 

Albert et. al (2000) tar upp en aspekt om att organisationer blir alltmer mångkulturella vilket 

kan ha påverkan samt förändra en organisationers identitet. Förändringen kan vara i form av 

olika medlemmars bakgrunder, förväntningar samt värderingar. Respondenterna beskriver att 

organisationen har olika nationaliteter på kontoret i Sverige samt att de även har kontor 

utanför Sverige. Respondenterna anser inte att kontoren i Kina samt USA har någon större 

påverkan på organisationens identitet, då endast enstaka respondenter har personligkontakt 

med de i deras arbete. Då organisationen är mångkulturell av olika nationaliteterna 

respondenterna att det engelska språket blir vardagsspråket vilket talas inom organisationen. 

Respondenterna anser även att det engelska språket att stor påverkan på organisationens 

identitet, vilket ses positivt och organisationen accepterar olika nationaliteter. Vilket 

respondenterna anser bidrar till organisationens öppenhet, samt att det har öppnat upp nya för 

nya marknader då de olika nationaliteterna samt språk underlättar vid affärer. 

 

Gioia et. al (2010) beskriver att en organisations identitet förändras vilket menas att den är 

dynamisk. Detta sker exempelvis när medlemmar av organisationen kommer och går. Detta 

kan beskrivas med ett begrepp “work-in-progress” vilket menar att organisationen är flytande 
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och föränderlig. Alvesson (2010) förklarar att bilden av identitet förstärks med hjälp av idéer 

där identitet ses mer eller mindre föränderliga eller socialt konstruerade. Identiteten kan ses 

likt en “struggler” vilket hanterar konflikter samt motsägelser, i exempelvis organisationens 

externa krav samt självuppfattning. Förändringar har skett genom struktur samt genom fler 

anställda i organisationen. Detta ses som en ”work-in-progress” organisation, då 

organisationen utvecklas ständig med nya medarbetare. Organisationen har även förändrats i 

att de har skapat en tydligare struktur vilket enligt respondenterna har behövts, då 

organisationen har växt. Detta är en konsekvens av de externa krav samt interna krav då 

organisationen förändras.  
 

Fiol et. al (2009) beskriver att tidigare forskning visar att identitetskonflikter vilket kan uppstå 

vid sammanslagning bör undvikas. Clark et. al (2010) menar dock att dessa konflikten kan 

vara en början till en gemensam identitet. Det engagemang som finns hos medlemmarna vid 

sammanslagningen kan efter en tid försämras vilket då även den gemensamma identiteten. 

Detta gör att motivation samt engagemang från ledare kan bidra till organisationens framtida 

gemensamma identitet, vilket kan underlätta för styrning av organisationen. Även om det ej 

sker en sammanslagning av två organisationer kan det ske en förändring när organisationen 

skall byta kontor, detta beskriver respondenterna positivt. De olika våningsplanen kommer att 

slås ihop. Respondenterna beskriver även att flytten till samma våningsplan ses spännande, 

vad kommer att ske samt om något kommer att ske. Även hur grupperingar kommer att 

utvecklas. Respondenterna beskriver att mer motivation kommer att krävas av cheferna då 

organisationen ständigt växer. Albert et. al (2000) beskriver att organisationer bör vara 

organiska då vi lever i ett samhälle vilket förändras snabbt. På grund av de snabba 

förändringarna kan historia och metoder försvinna ur organisationen. Därför bör 

organisationen alltmer finnas i “huvudet” och “hjärtat” hos organisationens medlemmar. 

Enligt respondenterna anser de att organisationen ständigt växer och har under åren blivit 

större, samtidigt anser de att det finns samma känsla i organisationen. Enligt teorin kan vi se 

att organisationens medlemmar behåller den känsla som bör finnas i “huvudet och hjärtat” hos 

medlemmarna i organisationen. Vilket gör att organisationen fortsätter i samma anda även 

fast de blivit mer strukturerat. (Albert et. al, 2000) 

 

När vi applicerar Figur 2: Relationen mellan organisationens kultur, identitet och image, på 

Zound Industries kan vi se hur ledarna/cheferna har tagit sitt ansvar att implementera 

organisationens vision och mission till medarbetarna. Genom att ledningen/cheferna väl 
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motiverat samt att kommunicerat med medarbetarna kan vi se att hur detta reflekteras när 

medarbetarna beskriver deras erfarenheter av organisationen. Modellen visar hur  

organisationens strategier och visioner tolkas genom den kulturella miljön.  
 

 

 

 

 

 

       

 

(Figur 2: Hatch et. al, 1997, Relationen mellan organisationens kultur, identitet och 

image,:361) 
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6 Slutsats 
 
I detta avsnitt besvaras studiens tre forskningsfrågor utifrån studiens resultat. Sedan besvaras 

studien syfte med att sammanfatta resultatet. 

 

6.1 Forskningsfråga 1 
 
Hur uppfattar medarbetarna organisationens kultur, personlighet samt egenskaper?  

Medarbetarbetarna uppfattar organisationens kultur, personlighet samt egenskaper, en öppen 

organisation med stor nyfikenhet, i denna organisation får medarbetarna vara som de är samt 

att organisationen välkomnar olikheter. Organisationen beskrivs även, ung, innovativt där 

utrymme för allas åsikter får komma fram – högt i tak. Medarbetarna beskriver med delad 

mening att organisationen har grupperingar. Grupperingar främst hur medarbetare arbetar 

med varandra och inte i status/rang. Inom organisationen finns en lätthet hur medarbetare 

kommunicerar med varandra, att alla medarbetare samt chefer är på samma nivå. En 

organisation som är organisk där alla medarbetare är involverade, motiverar varandra samt 

där snabba beslut kan ske. 

6.2 Forskningsfråga 2 
 
Hur har medarbetarna upplevt förändringar av organisationens identitet?  

Medarbetare på organisationen har främst upplevt förändring av organisationens identitet i 

form av storlek. Flertalet av respondenterna har upplevt att det skett mycket på kort tid, främst 

fler medarbetare, olika nationaliteter samt även den känsla av familj vilket övergått  

till kontorskänsla. Medarbetare på organisationen har även upplevt förändring av  

organisationens identitet då organisationens medarbetare placerades på olika våningsplan. 

Flertalet av respondenterna upplever även att förändring av strukturen har skett, detta främst i 

deras arbete på organisationen vilket har blivit mer strukturerat men även att organisationen i 

sig har förändrats och fått mer struktur samt har mer koll.  
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6.3 Forskningsfråga 3 
 
På vilket sätt har medarbetarnas personliga identiteter påverkats av organisationens 

identitet? 

Medarbetare på organisationen beskriver att deras personliga identitet delvis har påverkats av 

organisationens identitet. Detta genom att medarbetarna upplever sig själva mer öppna, 

modigare, har större acceptans samt att de tillåter sig att vara sig själva. Det beskrivs även att 

den personliga identiteten har blivit mer flexibel, självständig samt att ta mer ansvar.  

6.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka en organisations interna identitet och om identiteten stöds 

av organisationens vision och mission. Studien använder Zound Industries som  

forskningsobjekt för att undersöka och besvara forskningsfrågorna.   

 

Organisationens vision och mission är att förena mode och teknik med varandra samt att 

ständigt finnas i framtiden och att utvecklas. Detta genom att ständigt utveckla 

organisationens produkter samt att göra de tillgängliga. Medarbetarna på organisationen har 

beskrivit organisationen, ständigt föränderlig, öppen, framåt, innovativ vilket går i linje med 

organisationens vision och mission. Organisationen tillåter medarbetarna att ta eget ansvar, 

testa sina idéer genom att vara kreativa, vilket leder till att organisationen ständigt kan vara i 

framtiden samt att utvecklas, vilket Alvesson (2010) beskriver att en organisation blir starkare 

när identiteten är dynamisk. Genom att organisationen finns på olika platser i världen blir 

organisationen tillgänglig, de främjar olika nationaliteter och olikheter vilket gör att 

organisationen är tillgänglig på flera marknader. Genom att organisationens identitet stöds av 

organisationens vision och mission samt att medarbetarna på organisationen har en gemensam 

bild av organisationens identitet bidrar detta i sig till att organisationen har en stark och 

tydligt identitet. Detta i sin tur bidrar till att organisationen är ett starkt företag. Zound 

Industriers kan svara på; ”vem är vi? var kommer vi ifrån?”  
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7 Diskussion 
 
 

Utifrån studiens resultat kan vi se att medarbetarna är medvetna om organisationens vision 

och mission genom att de arbetar på ett sätt vilket visar att de framhäver organisations värden 

samt ett sätt att ständigt utvecklas för att följa marknaden i både teknik- och modebranschen. 

Vi kan se utifrån studiens resultat att kulturen har stor påverkan/inverkan på medarbetarna då 

medarbetarna ser på organisationens kultur och egenskaper på samma sätt. Organisationen vill 

bevara en känsla som familjär även fast de växer och blir större.  

 

Under studiens gång har vi lagt märke till att organisationen är i en förändringsfas. Detta 

beskriver även några av respondenterna genom att förklara att organisationen har växt, på nya 

marknader men främst med nya medarbetare, vilka har bidragit till en rikare kultur genom att 

organisationen anställer medarbetare från olika nationaliteter. Respondenterna förklarar även 

att det kommer att ske en flytt av kontoret, kan detta komma att påverka organisationens 

identitet. Genom förändring har vi tidigare förklarat att det kan ta tid samt att engagemang 

krävs utifrån medarbetarna för en mer flexibel organisation samt att organisationen kan 

behöva tänka om/omdefiniera hur organisationen vill vara. Medarbetarna ser positivt på 

flytten och anser att det kommer att gynna gemenskapen på organisationen. Genom att alla 

medarbetare kommer att sitta på samma våningsplan anser de att medarbetarna kommer skapa 

en starkare gemenskap, vilket vi anser kommer att bidra till stärkt identitet. Dock kan vanor 

och historia försummas vid byte av lokal, medarbetare på organisationen har beskrivit att 

själen sitter i väggarna. Kommer organisationen ställas inför ett identitetsbyte. De 

medarbetare vilka inte anser att det skett en förändring av organisationens identitet, anser vi 

kan bero på att de antingen är relativt nya i organisationen eller att det kan vara svårt för 

medarbetarna på organisationen att se den pågående förändringen, att de är mitt i processen. 

Genom att göra samma studie om något år kommer eventuellt dessa respondenter att ge ett 

annorlunda svar. Kanske kommer organisationens identitet ha förändrats. Genom att 

organisationens växer i antal medarbetare anser några av respondenterna att mer struktur 

kommer att krävas. Men hur kommer detta att förändra organisationens identitet. Idag 

beskrivs organisationen, en öppen, fri samt organisk organisation där alla medarbetare är 

involverade. Hur kommer det att påverka organisationens struktur. Om organisationen 

övergår till en mekanisk organisation kan de eventuellt förlora deras identitet i att vara  

rock ‘n’ roll.  
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Vi anser att organisationen inte kommer kunna vara den samma om mer struktur 

implementeras. Vi anser att organisationen inte kan vara allt för strukturerad för att verka. 

Idag behöver organisationen ha ett kreativt kaos för att lyckas i både branscherna.  

 

Genom att organisationen befinner sig i två snabbt föränderliga branscher samt att 

organisation är ung kan vi se att de har lyckats behålla samma identitet som vid start. Vi anser 

att detta tyder på att organisationen har en stark identitet samt att chefer/ledningen har 

implementerat deras samt organisationens tankar och värden hur de vill framstå. Att 

organisationen har en stark och tydlig identitet anser vi även kan bero på att 

cheferna/ledningen finns där medarbetarna finns. Att alla är på samma nivå och motiverar, 

peppar och involverar varandra i deras arbete på organisationen. Medarbetare på 

organisationen har dock sagt att mer motivation behövs, framförallt inför framtiden. Dock 

anser vi att motivationen inte alltid behöver vara direkt, utan i denna organisation ser vi att 

medarbetarna motiveras genom att vara involverade i organisationens pågående projekt samt 

att finnas på samma nivå. Dock anser vi att om inte mer motivation samt struktur införs kan 

eventuellt organisationen förlora viktiga medarbetare vilka själva anser att de behöver mer 

motivation för att trivas på organisationen.   

 

Denna studie har gett oss en djupare förståelse för vilka aspekter som kan påverka en 

organisations identitet. Vilket har vart intressant, att få en inblick hur en organisationens 

interna identitet kan se ut, i hur medarbetarna på en organisation kan påverka samt påverkas 

av organisationen. Vi hade en förutfattad mening om hur en organisation kan vara, strikta 

samt fyrkantig. Men i detta fall har Zound Industries motbevisat oss. Denna organisation har 

bevisat att ett kreativt kaos där man får göra allt man inte fick göra i skolan, får man göra här 

fungerar.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Vidare forskning i ämnet organisationsidentitet kan vara att utföra en längre studie för att se 

om organisationens identitet förändras över tid. Hur organisationens identitet förändrats och 

varför den förändrats. Vilka aspekter kan påverka eller motverka en förändring av en 

organisations identitet. Det skulle även vara intressant att få en djupare förståelse för hur den 

externa identiteten uppfattas. Hur intressenter samt kunder upplever organisationen samt hur 

deras upplevda erfarenheter påverkar organisationen. Kan organisationen påverkas av externa 

aspekter i den mån att hela organisationsidentiteten förändras. En annan aspekt kan vara att få 

en djupare förståelse för vilken av dessa kunder/intressenter vilka har störst påverkan på 

organisationens identitet samt om medarbetarna påverkas av dessa.  

 

Vi anser även att vidare forskning skulle vara intressant att få en bredare förståelse genom att 

göra en jämförelse av två skilda organisationer vilka verkar i olika branscher, att undersöka 

hur mycket eller lite deras organisationsidentiteter avviker. En annan aspekt är att jämföra 

organisationsidentiteter i två organisationer, vilka verkar i samma bransch.  

 

Vi ser även att det skulle vara intressant till vidare forskning att studera organisationsidentitet 

från ett ledarskapsperspektiv. Hur ledare/chefer upplever organisationsidentiteten på deras 

organisation samt hur mycket de anser att de kan påverka identitet. Hur mycket kan en 

ledare/chef påverka medarbetare på organisationen.  

 

En annan aspekt vi anser kan vara intressant för vidare forskning är att undersöka 

organisationens olika varumärkesidentiteter. Har Zound Industries olika identiteter bland de 

olika varumärkena de besitter. Medarbetare på organisationen beskriver att varumärkena är 

riktad mot olika målgrupper, vilket vi anser kan tyda på att det finns olika identiteter bakom, 

vilket kan vara intressant att belysa.  
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BILAGOR  
 
 
Bilaga 1: Intervjuguide  
 

• Hur ser du på Zound Industries som organisation? 

• Vad kännetecknar Z?  

 ex. egenskaper, personlighet  

 ex. modernt, framåt/ tillbakadraget, stort/ litet (eller vad är det inte?) 

• Tror du att dina medarbetare har samma bild av Z? (som du just beskrev)  

• Om du kollar på Z visuella identitet, i from av logotyp, namn, slogan.  

• Vad anser du om Z logotyp? - vad symboliserar de? ex gammal/ ung, stilren/ rörig, 

varm/ kall, passar i sammanhang- lokal/global?  

• Om du tittar på alla varumärkens logotyp? - Anser du att det finns någon gemensam 

nämnare?  

• Vad anser du att namnet Z, vad ger de för intryck?  

• Kulturella aspekter har påverkan på identiteten, i form av; miljö, kläder, lunch/ raster, 

social interaktion. 

• Hur ser du på den kulturella miljön hos er på Z? ex. klädkoder? hur man pratar med 

varandra (lätt stämning/ formell)? Äter ni lunch tillsammans? Grupperingar?  

• Identitetsbyggande genom arbetsmotivation, trivsel samt gemensamt-beteende.  

• Anser du att chefer motiverar er som anställda?  

ex i from av gemenskap, trivsel samt arbetet?  

• Kulturell påverkan, mångkulturellt.  

• Eftersom Z har kontor utanför Sverige (USA, China), kan du känna att Z som 

organisation påverkas av globala/ kulturella influenser? Värderingar, normer med fler?  

• Anser du att organisationen påverkas av att det finns olika nationaliteter som arbetar 

här på Stockholms kontoret? I så fall HUR?  

• Sammanslagning och utökning  

• Har du sett någon förändring av Z identitet under åren du arbetat?  

• Vad anser du har påverkat förändringen av identiteten mest?  

Personal, Varumärken? kultur? 

ex. Hände något vid etableringen av Marshall? 2010?  

 ex. Molami, 2011? ex. Telefon, 2015  

• Anser du att Z identitet har påverkat din personliga identitet?  



	

Bilaga 2: Transkribering – Semistrukturerade intervjuer 1 – 11 
 

Intervju med respondent 1 

1. Ett litet företag som försöker att bli stort. Det är personalen som ger karaktär till 

organisationen. Respondenten tror att samma bild finns hos alla medarbetare. 

2. Logotypen symbolisera av att den är fin, bra, coolt intryck i att organisationen har 

spenderats mycket tid och arbete med logotypen. Passar ihop med organisationens 

personlighet samt egenskaper. Anser att varumärkenas logotyper är separerade från 

varandra och inte har någon gemensam nämnare, eller att de hör ihop med organisationens 

logotyp. Namnet på företaget är bara ett namn, men eftersom man vet vad som står bakom så 

tänker respondenten framförallt på alla personer i organisationen. 

3. Den kultur som finns i organisationen anser respondenten inte liknar någon tidigare 

arbetsplats. I hur man kommunicerar, pratar, ser ut och deras karaktärer. Vilket ses som 

positivt. En kultur där designers syns och tar plats. I organisationen försöker man hålla kvar 

en känsla av att vara en liten familjär organisation. Organisationen har stora karaktärer vilket 

gör det roligt att arbeta. 

Respondenten anser att det inte finne en tydlig form av grupperingar, endast med de personer 

man jobbar närmst. 

4. Chefernas motivation har inte så stor inverkan, vilket både är positivt och negativt. Men det 

beror nog på den struktur som finns i företaget. Respondenten anser att hen inte behöver 

motiveras som i stora företag. Cheferna i denna organisation finns nere på golvet, alla 

medarbetare samt chefer pratar normalt med varandra, detta anser respondenten kan bero på 

att det fortfarande är en liten organisation. 

5. Någon större effekt av kontoren som ligger utanför Sveriges gräns känner inte 

respondenten av. Eventuellt hur man arbetar då det är tidsskillnader. Språket är även en faktor 

i hur organisationen påverkas. Värderingar har ingen större påverkan. De olika 

nationaliteterna på kontoret påverkar identiteten. Alla bidrar med olika aspekter vilket 

respondenten anser ger en rik kultur till organisationen. 

6. Identiteten har inte förändras under den tid personen har varit anställd, det är samma 

identitet och samma attityd, men organisationen har förändras. Förr var 

organisationen mer familjär idag ses den mer som en organisation med “mer” struktur. 

Man gör inte längre allt i ledet, utan idag finns tydligare uppdelningar i arbetsuppgifterna. 

7. Organisationens identitet har inte haft någon direkt påverkan på den personliga 



	

identiteten. Respondenten anser att denna organisation har tagit fram gamla vanor som fanns 

innan respondenten arbetade på större organisationer. Respondenten beskriver det som en 

känsla att ta tillbaka vanor som ung. “Back to basic” 

 

Intervju med respondent 2 

1. Organisationen är nytänkande, innovativ, ung, modern, mjuk och lättsam. Respondenten 

anser att alla har samma eller liknade bild av organisationen, eftersom man anställer personal 

med samma värderingar. 

2. Logotypen är enkel och nationell, den funkar överallt. 

Varumärkenas logotyp har alla sina namn vilket respondenten anser är något gemensamt. 

Men logotyperna är olika utformade i sin design, för att det inte ska sammankopplas. 

Respondenten anser att organisationens namn har med ljud att göra, det är ändå ljud som är i 

fokus. Respondenten anser att det är ett bra namn i grund och botten. 

3. Respondenten anser att kulturen hör ihop med identiteten då den är väldigt lättsam och man 

kan komma som man är. Inga stränga klädkoder, kom som du är, prata som du är så länge du 

är presentabel. Respondenten anser även att organisationen är lättsamt och ej 

hierarkiskt. Grupperingar finns eftersom man arbetar på olika avdelningar men respondenten 

anser att det inte finns personliga grupperingar. 

4. Respondenten anser att cheferna involverar alla medarbetare, så man vet vad som händer. 

Händelser och information uppmärksammas till hela organisationen. Respondenten anser att 

cheferna motiverar medarbetarna genom att tacka alla vid framgång. 

5. Respondenten anser att organisationens kontor utanför Sverige inte har någon större 

påverkan. Kontoren utanför Sverige tillför mer en känsla i vad organisationen vill 

förmedla - att de är globala. Respondenten har ingen personlig kontakt med dessa 

kontor. Genom att organisationen har flera olika nationaliteter på kontoret i Stockholm anser 

respondenten har gett organisationen en bredare perspektiv. Respondenten anser att man 

påverkas av olika nationaliteter, vilket ses positivt. 

6. Respondenten anser att organisationen har förändrats under hens anställning, genom att 

organisationen har vuxit och blivit mycket större, både i anställda samt i fler länder. 

Personligheten av organisationen har inte förändrats synlig. Dock anser respondenten att 

organisationen utvecklas konstant, vilket respondenten anser krävs. 

7. Organisationens identitet har inte haft några konkreta influenser på respondentens 

personliga identitet. Endast i att respondenten använder organisationens produkter 

(hörlurar) mer. 



	

Intervju med respondent 3 

1. Respondenten ser organisationen som någon form av balanserad obalans som svajar fram 

och tillbaka mellan kaos, fullt driv och framåt. Hen anser även att organisationen är 

extremt fladdrigt, nyfiken, bångstyrig, driven och full gas. 

Respondenten anser att medarbetarna kan ha samma bild av organisationen. Men även att de 

finns medarbetare som inte har samma bild. 

2. Organisationens logotyp är mer business to business och respondenten beskriver att det inte 

är tanken att den skall vara ansiktet utåt. Organisationen har gjort ett aktivt val att sätta 

logotypen i skymundan. 

Respondenten anser att varumärkena är så pass olika, vilket är medvetet från 

organisationens sida, att inte skall finnas en röd tråd. Organisationen vill att varumärkena 

skall vara i centrum “hjälten”. 

3. De kulturella aspekterna i organisationen anser respondenten är de bra när det bra, men 

respondenten anser att vid vissa tillfällen kan organisationen spåra. En stark trend är svart i 

form av klädsel på organisationen, respondenten beskriver det som; Stockholm 2015 → 

svart! Respondenten beskriver även att vid mässtillfällen skall det finnas en gemensam 

klädsel av medarbetarna för att inte “sticka ut” “verka korkad” varav att kläder köptes in. 

Respondenten beskriver att eftersom organisationen är i både teknik- och mode branschen vill 

de även framstå så. En form av grupperingar kan finnas men tydligast är våning 1 och våning 

3, beskriver respondenten. Eftersom många umgås utanför organisationen uppstår en “kompis 

vänlig ton” i kommunikationen. Kärlek har även uppstått i organisationen. Respondenten vill 

att hela organisationens kultur skall andas pepp, driv, härjat (livfullt) även stimmigt. 

4. Respondenten vill engagera sina medarbetare. Hen menar att finna saker utanför 

arbetsuppgifterna ger motivation, att finna ett pepp i organisationen. Exempelvis så har 

organisationen något som de kallar “ all aboard”. Där organisationen ger tid för medarbetarna 

att umgås utanför arbetsuppgifterna. 

5. Respondenten anser att eftersom flertal i organisationen reser kan detta påverka 

organisationens identitet. Respondenten anser att organisationen behöver förbättra sin 

dynamiska miljö. Även fast organisationen redan idag har flera olika nationaliteter. Vilket 

respondenten anser viktigt och tillför organisationen mycket. 

6. Respondenten beskriver att vid start sågs organisationen som “ett kompisgäng”. 

Allteftersom organisationen växte krävdes mer struktur. Detta blev en brytpunkt, 

respondenten beskriver en att en känsla av kontor. Organisationen har utvecklats och fler 



	

medarbetare har anställts vilket påverkar organisationen. Respondenten beskriver att små 

kluster av kultur har bildats. Respondenten beskriver även att det finns en gemenskap i att 

medarbetarna är i samma ålder, innerstadsbo vilket kan visa på att det finns liknande 

personligheter. För att utvecklas som organisation vill respondenten prova olika sätt att 

umgås, kommunicera, sitta, stå för att vara en progressiv organisation. Vilket respondenten 

anser att organisationen kan vara mycket bättre på. Finna en friktion mellan människor och 

kulturer. Genom att organisationen är i ständig utveckling, anser respondenten att 

organisationen behöver anställa rätt människor vilka skall göra rätt saker för just denna 

organisation. Genom att finna nyfikenhet kan organisationen utvecklas mer, inte bara 

varumärkena utan även personerna i organisationen. Att vara lyhörd och inte tappa fokus på 

marknaden. 

7. Respondenten anser att organisationen har påverkat hens identitet mycket. Hen ser detta 

som en framgångssaga. Även respondentens “ego” har förstärkts. “Det är inte frågan i hur de 

går, utan vem man var, och vem man kommer att bli! Sämre eller bättre människa”. 
 

Intervju med respondent 4 

1. Respondenten beskriver att organisationen har högt i tak och har en känsla av “go with the 

flow”. En platt organisation där medarbetarna inte är rädda att säga vad de tycker. 

Respondenten anser att alla medarbetare har samma bild av organisationen. 

2. Respondenten har inte reflekterat på logotypen, men anser att den är fin, dock symboliserar 

den inte så mycket utan är mest ett namn. Respondenten kan inte se något gemensamt mellan 

varumärkenas logotyper utan de står för sig själva. 

Organisationens namn känns passande för vad organisationen gör, dock kan vissa bokstäver 

krångla till det anser respondenten. 

3. De kulturella aspekterna i organisationen anser respondenten är avslappnad. Respondenten 

anser att alla medarbetare får vara som de är, inga specifika klädkoder utan man klär sig som 

man vill. Dock berättar respondenten att man inte kommer till organisationen i kavaj 

eller kostym - alla är ledigt klädda. Angående grupperingar i organisationen märker 

respondenten inte av något specifikt utan beskriver organisationen som en homogengrupp. 

Respondenten beskriver att det grupperingar som syns är att organisationen är uppdelad på två 

plan. Respondenten anser att på hens plan är medarbetarna mer lika varandra medan på plan 

1finns en större mix av människor. Vilket hen anser att alla medarbetare är sköna. 

Respondenten anser inte att det kommer ske någon större förändring vid byte av kontor då alla 

medarbetare hamnar på samma plan. 



	

4. Respondenten ser sin arbetsroll som mycket fri, vilket hens chefer tillåter hen att sköta. Hen 

ser inget problem med att inte bli motiverad direkt av sin chef utan ser att cheferna jobbar 

enormt mycket själva, vilket i sig kan ses som motivation. Respondenten kan vid vissa 

tillfällen anse att mer stöd hade behövts. 

5. Respondenten anser inte att kontoren utanför Sverige har någon påverkan på identiteten. 

Utan ser dessa mer som separata delar. Respondenten anser att det på kontoret i Stockholm 

den kreativa biten finns, och därför påverkas inte av de men de bör påverkas mer av oss för att 

kunna vara samma organisation. Respondenten anser att organisationens identitet påverkas av 

att anställda på kontoret har olika bakgrund samt talar olika språk. Detta ger en öppen och 

inbjudande känsla av organisationen vilket hen ser som positivt. 

6. Respondenten har inte upplevt någon större förändring på organisationen under de månader 

hen har jobbat. Utan känner samma känsla nu som då. Dock anser respondenten att det 

behövs mer struktur eftersom organisationen växer. 

7. Respondenten har inte känt att organisationens identitet har påverkat hens personliga 

identitet under den tid hen har vart anställd på organisationen. 
 

Intervju med respondent 5 

1. Respondentens känsla av organisationen är positiv, organisationens identitet blir spännande 

då anställda har olika bakgrunder samt är unika. Organisationen i sig har ingen tydlig 

bakgrund vilket gör organisationen unik. Hen anser även att organisationen har högt i tak, 

man vågar satsa på de anställda samt vågar lite på vad medarbetarna har att bidra med. 

Respondenten har en känsla av alla medarbetare har samma blid och tankar om 

organisationen. 

2. Respondenten har inte reflekterat över vad logotypen betyder, eller 

symboliserar. Organisationens namn anser respondenten som välkänt för just hen. 

Respondenten anser att organisationens namn speglar en betydelsefull aktör inom deras 

bransch, vilket även hen anser vara ett genomtänkt och bra namn för organisationen. Ett namn 

som man kan räkna med. 

3. Respondenten anser att anställde på organisationen har en utmärkande stil i form av att vara 

modemedvetna. Kommunikationen mellan medarbetarna är unik då det talas många olika 

språk och har en lätt/ skön ton med varandra, samtidigt finns det en formell ton under 

möten. Respondenten kan ej uttala sig angående om organisationens grupperingar. 

4. Respondenten kan inte uttala sig i motivation från chefer. Hen är endast anställd under en 

period av organisationen. 



	

5. Respondenten anser att organisationen påverkas av att det finns kontor utanför Sverige men 

även att organisationen känns svenskt. Respondenten har personlig kontakt med kontoren 

utanför Sverige. Att organisationen känns internationell på grund av att det finns en mångfald 

av medarbetarnas nationaliteter. Här på organisationen anställer man personer efter deras 

kompetens och inte efter att det finns i närheten. 

6. Ingen kommentar. 

7. Respondentens egen identitet har inte påverkats av organisationens identitet. 
 

Intervju med respondent 6 

1. Respondenten anser att organisationens identitet symboliserar energi, ambition, kraft, vilja 

samt att organisationen är entreprenörell. Respondenten beskriver att det finns hjärta, värme, 

stolthet som man kan identifiera sig med organisationens olika varumärken. Hen beskriver 

även att organisationen behöver organisera sig mer. Respondenten anser eller hoppas att alla 

medarbetare har samma bild som hen har. Samma kaos beskriver respondenten lite 

skämtsamt. 

2. Respondenten anser att organisationens logotyp är en sammansättning av alla 

organisationens varumärken. Även om inte logotypen visar det direkt, ger den ett positivt 

intryck. Logotypen i sig anser respondenterna är neutral och stilren, vilket kan vara positivt då 

varumärkenas olika logotyper ger ett mer rörigt intryck. Vilket respondenten anser att det inte 

finns någon gemensam koppling mellan de i utformningen. Respondenten anser att 

varumärkena inte skall ha en direkt koppling mellan varandra, utan fånga upp en stor del av 

alla konsumenterna, respondenten beskriver att ca 90 % av de fångas upp. 

Organisationens namn anser respondenten symboliserar just det organisationen gör. 

Organisationens syfte är att göra ljud samt att göra det modedvetet. Namnet är genomtänkt. 

3. Respondenten är stolt över den kulturella miljön som finns i organisationen, då man inte 

behöver se ut som alla andra och det finns många olika stilar, personligheter och 

nationaliteter. Respondenten anser även att detta representerar de olika kundgrupperna som 

organisationen har. Man kan exempel urskilja många olika musikstilar, det finns inte en som 

är rätt, utan det råder en blandning av kulturer på de olika avdelningarna. Respondenten anser 

att det finns en viss gruppering i organisationen men mest inom intresse och fritid men även i 

de olika teamen/avdelningarna. Respondenten anser det är naturlig då organisationen är i 

den storlek den är, det finns en begränsning hur många man orkar säga hej till på en dag. 



	

Dock kan respondenten inte se någon automatisk stil (klädsel) gruppering. Respondenten 

förklarar att det finns en nyfikenhet och en respekt för olikheter och välkomnar det i 

organisationen. 

4. Respondenten anser att hens chef motiverar hen i arbetet, mest genom inspiration. 

Respondenten beskriver hens chef som en bra rollmodell samt driftig i det arbete som chefen 

gör. Respondenten beskriver att hen är imponerad över sin chef och lär sig mycket av hens 

ledarskap. Men berättar att chefen har mycket på sitt bord, vilket gör att det inte finns tid för 

egen coaching, utan respondenten får ta eget ansvar för sina uppgifter. Respondenten förklarar 

att detta beror på tidsbristen även att detta är fallet bland de flesta cheferna i organisationen. 

Respondenten anser att organisationen är platt, ingen hierarkisk struktur vilket organisationen 

vill vara. Men respondenten anser att det fattas någon, som hinner med att lyfter blicken. 

5. Organisationen vill vara ett nationellt bolag berättar respondenten. Vill inte ses som det 

svenska bolaget. Men eftersom huvudkontoret är i Sverige kommer de alltid vara svenskt på 

ett sätt. Respondenten berättar att de vill ta med sig vissa fundamentala bitar till de andra 

kontoren utan att krocka med deras kultur. Organisationen vill att lokala skillnader ska finnas 

för att kunna utvecklas. Respondenten anser att det bara är bra att det finns människor från 

flera nationaliteter i organisationen, det bidrar till mer open-mindness och nyfikenhet. 

Respondenter anser att det har öppnat många dörrar för hen själv men även format 

organisationen. 

6. Respondenten har ungefär samma bild på organisationen som vid hens första dag. Även 

fast organisationen växer så pass mycket samt att mycket händer i och omkring. 

Respondenten har under sina 10 månader anställt ca 20 personer. (Idag ca 78 totalt). 

Respondenten beskriver detta som en balansgång då det vill bevara den kärna som var 2008. 

Respondenten anser att de som var med vid start har mycket information om organisationens 

värdegrund, men vill även välkomna personer utifrån och smälta ihop detta och göra något 

bra utav det. Respondenten anser att detta händer vid varje ny person som kommer in i 

företaget och på så sätt blir organisationen bättre. Respondenten beskriver att detta gör det 

ännu viktigare för organisationen att finna de fundamentala byggstenarna, vilka vi är samt 

vilka vi vill vara. Respondenten tycker det är viktigt att ringa in organisationens värderingar 

så det blir tydligt för alla anställda. Respondenten berättar att hen var beredd på det mesta vid 

första arbetsdag men slås nästan varje dag av nya spännande medarbetare. 

7. Respondenten anser att hens egen identitet har påverkats då respondenten kan vara sig själv 

i den roll hen har. Detta har gett större tilltro till respondenten, att inte behöva koppla på 

någon fasad under arbetstid. 



	

Intervju med respondent 7 

1. Respondenten anser att organisationens identitet symboliserar en tillåtande miljö, öppen, 

det finns resurser och utrymme för att testa. Samt en härlig atmosfär där det inte finns några 

rätt eller fel. En ung organisation som ständigt växer vilket gör att organisationen ständigt 

behöver förändras. Respondenten anser att det finns en frihet i arbetet, vilket gör att det aldrig 

blir enformigt. Respondenten tror generellt sätt att hens medarbetare har samma bild av 

organisationen. Vilket kan ibland ses som lite rörigt och otydligt, genom att vara lite stökigt 

men det behöver inte vara något negativt anser respondenten. 

2. Respondenten anser att organisationens logotyp är grafisk, global, industriell och stilren. 

Hen anser att det finns något där som symboliserar organisationens identitet. 

Organisationens varumärkes logotyper anser inte respondenten har någon gemensam grafisk 

bild, men respondenten känner något gemensamt, för att hen arbetar i organisationen. 

Varumärkenas logotyper har deras egna identiteter, vilket symboliserar varsina känslor samt 

livsstilar. Organisationens namn ger en tydlig bild i vad organisationen gör samt vad de 

tillverkar för produkter, respondenten beskriver det som en hint. 

3. Respondenten anser att organisationen består av många kreatörer samt starka karaktärer, 

det finns en viss känsla i form av de olika teamen/ avdelningarna på organisationen som kan 

ses som en form av gruppering. Även grupperingar i form av olika arbetsgrupper så som 

ingenjörer, designers med fler. Detta kan även skiljas i från i hur de olika “grupperna” tänker 

och arbetar vilket är väldigt härligt att alla blandas och ger varandra starka intryck, det finns 

en stark själ i att ingå i ett team. Kommunikationen mellan alla medarbetare känns väldigt lätt/ 

enkelt, berättar respondenten. 

4. Respondenten anser själv att hen inte behöver allt för mycket motivering i sitt arbete. Utan 

respondenten anser att det funkar som ett bollplank mellan respondenten och chefer. Hen 

anser att anställda i organisationen har en inre drivkraft, att ha kul och roligt. Det finns ett 

engagemang i medarbetarnas dagliga arbete. Respondenten anser även att hen motiverar och 

stöttar medarbetare samt de olika teamen i organisationen. Produkterna leder till snabba 

resultat vilket leder till motivation bland de anställda. 

5. Respondenten anser att känslan av att organisationen finns utanför Sverige, har en påverkan 

på organisationens identitet. Det ger den lilla organisationen ett stort uttryck. Även att 

organisationen har olika nationaliteter anses vara accepterande. Detta ger en naturlig samt 

skön känsla av organisationen. 

6. Respondenten anser att organisationens identitet är den samma under hens tid som anställd. 

Det finns en själ i väggarna som inte släpper. I hens roll har organisationens struktur 



	

förändrats eftersom organisationen har växt, vilket har gett upphov till strukturering. Idag 

finns mer verktyg, tydligare kommunikation vilket har gett mer hjälp till arbetet i 

organisationen.  

7. Den personliga identiteten anser respondenten har påverkats i form av att bli mer öppen, att 

finna lösningar samt att inte se händelser i förväg. Tidigare har respondenten arbetat på större 

organisationer där det finns en tydlig struktur. Respondenten beskriver att hen har fått en 

större acceptans när lösningar inte blir som hen tänkt, vilket har öppnat respondenten 

tänkande. 
 

Intervju med respondent 8 

1. Respondenten anser att organisationen besitter mycket personlighet, originalitet, har ett fritt 

spelrum med höga ambitioner - “aim high”. En viktig del av organisationen är att hitta den 

drivkraft inom de anställda för att kunna växa inom organisationen. Hen beskriver att 

organisationen; “här får man göra precis allt man inte fick göra i skolan” 

Hen anser att medarbetarna har en snarlik bild av organisationen. Med tror att det finns en 

skillnad i hur man ser på organisationen utifrån vilken del av organisationen man arbetar på. 

Vilket även kan bero på att organisationen växer väldigt fort samt att organisationen är 

uppdelad på två plan. 

2. Respondenten anser att organisationen har en väldigt bra logotyp, men beskriver att den 

inte alltid ska stå i fokus utan att det är varumärkena som skall synas. Respondenten anser att 

den visuella bilden (logotypen) speglar organisationen bra i form av deras identitet. 

Organisationens namn anser respondenten är väldigt bra, originellt (z kan ställa till det…), 

speglar organisationen tydligt, visar att det finns en bredd samt att det finns höga ambitioner. 

“vi gör inte bara glada pluggar” - säger respondenten lite skämtsamt. 

3. Respondenten anser att kulturen på organisationen speglar identiteten väldigt bra. Att alla 

medarbetare får vara som de är, ett stort spelrum vilket får många att känna sig som hemma. 

En given klädkod är svart. Respondenten anser att en form av grupperingar kan vara plan 1 

samt 3. Plan 1 kan ses lite mer som “ballonger och hundar” och plan 3 är lite mer prydligt. 

Hen anser att organisationen är så pass säker på vad de gör vilket visar på att anställda kan 

vara sig själva. Organisationen letar de unika i personerna. Respondenten beskriver att den 

fanns en “tydlig” organisation uniform; jeans, t-shirt med organisationens logga samt ett par 

hörlurar. (kostym funkar inte här…) - skrattar respondenten. 



	

4. Respondenten anser att motivation finns i form av att cheferna arbetar mycket. Motivation 

för respondenten kan vara de små sakerna i organisationen, generositeten i vad som händer 

runt omkring. Genom att man arbetar hårt och att det alltid finns mat i kylen, även när 

organisationens anställda reser är det väldigt generöst samt att organisationen har flexibla 

arbetstider. Hen anser att anställda arbetar hårt för att det finns ett hjärta. Medarbetare peppar 

varandra när organisationen lyckas men även i vardagsarbetet. Det finns även en möjlighet för 

medarbetarna att lära sig svenska (språkkurser) vilket även kan ses som en möjlighet att 

utvecklas. Genom att organisationen växer kommer det ställas högre krav på cheferna i form 

av motivation, berättar respondenten. 

5. Respondenten anser att kontoren utanför Sveriges gränser låter bra för organisationens 

rykte. Respondenten beskriver att idag finns det inte så mycket kontakt, att det påverkar 

organisationen. Detta kan bero på tidzonerna mellan länderna. 

Respondenten anser att olika nationaliteter påverkar organisationens identitet mycket, genom 

att det engelska språket blir det vardagliga språket. Den svenska organisationen blir till 

störstadel engelsktalande. Vilket respondenten anser som positivt. 

6. Respondenten ser framförallt att organisationen har blivit större, organisationen växer 

snabbt samt att respondenten tror att den unika kulturen kommer bli svårt att bevara. 

Organisationen skall byta lokaler vilket även kommer ha en form av identitetsförändring. Nya 

partners och gamla partners ställer nya samt hårdare krav. Men respondenten anser att 

organisationen fortfarande kommer att vara “rockstjärnor på vad de gör”. 

7. Respondentens personliga identitet har framhävts, eftersom det finns stort utrymme för att 

vara sig själv, en förstärkning av hens “högljudda” egenskaper. Respondenten anser att det 

krävs att vara sig själva för att trivas och lyckas i organisationen. Att finna ett engagemang, 

för om man trivs, presterar man bättre. 

Respondenten beskriver i slutet av intervjun hela organisationen som underlandet. Man 

ramlar ner i ett litet hål med skräckblandad förtjusning, man löser problem, utmaningar sig 

själv och har aldrig skrattat så mycket. 
 

Intervju med respondent 9 

1. Respondenten beskriver organisationen som flexibel, snabba beslut, högt i tak, ingen 

uttalad hierarki och väldigt öppen. Respondenten tror att andra medarbetare har samma bild 

på organisationen. 

2. Avslappnad, enkel, rolig och annorlunda beskriver respondenten organisationens logotyp. 



	

Respondenten beskriver varumärkena som ej stela logotyper just för att organisationen vill 

differentiera sig i branschen. Respondenten anser att den annorlunda stavningen på 

organisationens namn är en självklarhet. Namnet ger även ett intryck att det finns ambitioner 

att bli ännu större som organisation. 

3. Respondenten beskriver kulturen i organisationen som en avslappnad miljö, det finns ingen 

direkt klädkod utan man klär sig som man vill. Det är viktigt att visa sin egen stil och 

personlighet anser respondenten. Respondenten beskriver att man helst ska vara lite 

rock’n’roll men alla är absolut inte så. Respondenten tycker det är skönt att komma till ett 

kontor där alla inte är stereotypa eller där alla går klädda i kostym. Respondenten ser 

grupperingar i organisationen, detta genom att vissa är mer “fashion” inriktade medan andra 

är mer “teknik” inriktade. Respondenten anser att språket i organisationen är väldigt 

avslappnat, dock svårt att förstå varandra ibland då de har så olika bakgrund. Respondenten 

anser att det behöver bättra kommunikationen i organisationen, för att kunna växa som 

organisation. 

4. Respondenten beskriver ledarskapet som, frihet under ansvar, vilket har lett till att 

respondenten har utvecklats mycket samt att hen vågar prova ny saker och vågar misslyckas. 

Respondenten ser det som motiverande. Respondenten beskriver även att det är viktigt att 

motivera kollegor, genom att peppa varandra. 

5. Respondenten anser att organisationen blir starkare ur ett nationellt perspektiv, genom att 

de har kontor utanför Sverige. Därav har respondenten ingen direkt kontakt med de andra 

kontoren. Respondenten upplever att kontoren utanför Sverige ger organisationen ett positivt 

intryck. Respondenten anser det är bra och man kan dra nytta av mångfalden på kontoret, 

både språkmässigt men även i kunskap när man öppnar nya marknader för produkterna. 

6. Respondenten tycker att organisationen har blivit mer professionell under hens tid, mycket 

på grund av att organisationen har större kunder. Finns även mer ruiner och processer i hur 

saker ska gå till. Respondenten upplever att organisationen har mer koll idag. 

7. Organisationen har påverkat respondenten då hen känner sig mer avslappnad, mer flexibel 

vilket bara ses som något positivt. 
 

Intervju med respondent 10 

1. Respondenten anser att organisationen är en personlig organisation, att det är högt i tak, en 

dynamisk organisation. Respondenten anser att organisationens anställda vill komma framåt 

samt vill att organisationen skall lyckat. Det finns ett fritt spelrum och det är många snabba 

beslut tas. Respondent tror att medarbetarna har olika åsikter om organisationen, olika tankar 



	

om personalfrågor med mera. Men att alla anställda har samma grundtanke i att 

organisationen har högt i tak, snabba beslut samt fritt spelrum. 

2. Respondenten anser att organisationens logotyp speglar organisationens fokus i att göra 

teknik till modemedvetet. Att kunna matcha konsumenters vardagliga stil med produkterna 

organisationen gör. Respondenten beskriver det som urban living. Respondenten anser att 

organisationens logotyp är stilren då den inte skall ta över de olika varumärkena. 

Respondenten anser att de olika varumärkenas logotyp försöker fokusera på trender i 

samhällets utveckling. Namnet för organisationen känns som en twist i vad organisationen gör 

anser respondenten. 

3. Respondenten beskriver hur nyanställda utvecklas till att bli en “Zoundi”. Som nyanställd 

förändras du i form av kläder och beteende. Även att organisationen är mångkulturell gör att 

anställda påverkas och söker inspiration av varandra, blir en form av zound-kultur. 

Respondenten anser att det finns olika typer av grupperingar, i form av de olika teamen/ 

avdelningarna, exempel design, reatail samt sales. I organisationen är det även en “lätt” 

stämning i hur man kommunicerar med varandra berättar respondenten. 

4. Respondenten anser att motivation i organisationen är exempelvis när det är kickoffer, 

vilket är roligt då man hinner umgås med medarbetare. Även motivation då det gått bra för 

organisationen kan vara i form av löneförmån. Respondenten anser att anställda är så pass 

delaktiga vilket gör att motivationen höjs, vilket skapar fokus. 

5. Att organisationen har kontor utan för Sveriges gränser anser respondenten influerar 

organisationen på vissa sätt, främst från USA. Respondenten anser att organisationen 

påverkas av att det finns flera olika nationaliteter på kontoret vilket har en påverkan 

organisationen och ger ett internationellt intryck. 

6. Respondenten anser att organisationens utveckling har blivit större. Klart att identitet 

förändras i form av olika nationaliteter som tillkommit i organisationen, vilket ses som väldigt 

positivt. Organisationen har fått en tydligare struktur och är mer organiserad nu än tidigare. 

7. Att respondentens egen identitet har påverkats av organisationens identitet är självklart för 

respondenten. Främst i självständighet, utveckling, ansvarstagande, vågar ta mer plats med 

mera. Även har språket haft stort inflytande. 
 

Intervju med respondent 11 

1. Respondenten beskriver organisationen med mycket personlighet, hjärta, kreativitet, starka 

individer som sitter under samma tak. Även högt i tak och stora känslor. Respondenten tror 

medarbetarna har samma bild på organisationen med en genomgående känsla av fart. 



	

2. Respondenten anser att organisationens logotyp håller bra, känns modern och i linje med 

organisationen. Respondenten upplever inte att det finns någon röd tråd mellan varumärkenas 

logotyper, utan de beskriver helt skilda brands. (varumärken) 

3. Respondenten berättar att man kan se en förändring på des om börjar nyanställs i 

organisationen. Respondenten förklarar att det beror på att de är tajta i organisationen och 

många är i ungefär samma ålder samt på så sätt inspireras av varandra. Även fast det finns 

många starka individer finns det en bra kultur just för att många är likasinnade och funkar på 

samma sätt. Det finns absolut grupperingar i organisationen beskriver respondenten. Dels för 

att de olika avdelningarna är starka samt att man sitter mest och jobbar med sina närmaste 

kollegor. Respondenten beskriver detta som något nytt i att organisationen har två plan (pga 

att de växer). Men man har ändå kompisar i olika delar av organisationen. Respondenten 

hoppas på förändring, i och med byte av lokaler. Respondenten ser då fram emot att springa 

på fler kollegor i köket samt en bättre atmosfär. 

4. Respondenten upplever att cheferna motiverar medarbetarna i arbetet. Respondenten anser 

att det inte finns någon stark hierarki utan man jobbar mer tillsammans, vilket respondenten 

tycker är väldigt motiverande. Respondenten beskriver att de flesta anställda på 

organisationen är peppade personer, vilket också motiverar hen till arbete. 

5. Respondenten tycker att kontoren utanför Sverige har påverkan på identiteten, men främst 

kommer påverkan från de olika nationaliteterna på kontoret. Man är redan van att jobba med 

olika kulturer säger respondenten. Respondenten beskriver att i arbetet får hen större 

acceptans för olika kulturer. Vilket är en stor skillnad från tidigare arbetsplatser samt väldigt 

roligt. 

6. Respondenten har absolut sett en förändring i organisationen, att gå från 30 till 70 anställda 

påverkar organisationen mycket. Förut var organisationen tajtare men idag är det svårare 

berättar respondenten. Det är en påtaglig skillnad ju fler anställda organisationen blir. 

Respondenten beskriver en annan klar skillnad som skett i organisationen under åren, rutiner 

och system vilka inte fanns från början. Respondenten beskriver det som växtvärk i både 

positiva och negativa termer. Man har jobbat ihjäl sig men det har varit kul, jag har aldrig haft 

tråkigt på jobbet säger respondenten men ibland önskar man att vissa saker fungerade bättre. 

7. Respondentens egen identitet har absolut påverkats av organisationen. Hen beskriver det 

som att allt har vänds upp och ner, främst i att få jobba med så många olika kulturer, träffa 

folk från hela världen, ta ansvar, bättre språkkunskap, lära sig nya saker varje dag och framför 

allt blivit en modigare person. 
 


