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Sammanfattning 
Med en kvalitativ ansats utreds fenomenet organisationsidentitet och dess inverkan 

vid organisatoriskt förändringsarbete. Teorier som behandlar begreppet lyfts fram i 

syfte att relateras till studiens empiriska fall. I studien undersöks hur de anställda 

inom en kulturorganisation upplever en omstrukturering, och hur organisationens 

identitet utifrån dessa beskrivningar kan antas ha förändrats. Den kulturella sektorn 

blir genom dess specifika karaktärsdrag intressant i ljuset av implementeringen av en 

managementteknik. Tekniken kan härledas till NPM och kan därmed anses stå i 

kontrast till kultursektorns rådande logiker. Utifrån en tematisk analys utreds hur 

organisationens identitet förändras, men också hur den har haft betydelse vid 

genomförande av förändringsarbete. Det uppstår en paradox då förändringsarbete 

tycks behöva både en stark och en svag identitet. En allt för stark identifiering 

framstår som svårföränderlig, medan en svag sådan upplevs som problematisk för att 

framgångsrikt förankra en förändring i organisationen. Omorganiseringar kan visas 

skapa osäkerhet bland anställda, och huruvida en identitet kan underlätta för att 

dämpa denna oro gör ämnet relevant att beforska. 

  

Nyckelord: Organisationsidentitet, identifiering, kulturorganisation, kulturellt fält, 

managementteknik 

 



	   	  

Abstract 
The phenomenon organizational identity and its impact on organizational change is 

examined in a qualitative study. Theories which process the concept are highlighted in 

order to relate to an empirical case. The study examines how the employees of a 

cultural organization are experiencing a reorganization, and how the organization's 

identity, on the basis of these descriptions is perceived. When a management 

technique, as a result of New Public Management, is implemented in the culture 

sector with its specific traits, the conflicting values become of interest. A thematic 

analysis is used to investigate how the organizational identity is changing, and also 

how it plays a role during organizational change. A paradox emerges when an 

organizational change demands both a strong and a weak identity. Strong 

identification appears difficult to change, whilst a weaker one is often perceived 

problematic when it comes to successfully anchoring change in the organization. 

Reorganizations can appear to create uncertainty among employees, therefore whether 

an identity can help to mitigate this concern makes the topic relevant to research. 

 

Keywords: Organizational identity, identification, cultural organization, culture field, 

management technique 
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1. Inledning 
Alla organisationer har, enligt Nils Brunsson och Kerstin Sahlin-Andersson 

(2000:723), en identitet. Vad denna identitet är, hur den skapas och vad den innebär 

verkar det inom forskningen på området råda delade meningar om. En organisations 

identitet kan definieras i jämförelse med andra, där organisationen försöker särskilja 

sig genom karakteristiska egenskaper (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000:726; jmf. 

Haldén, 1997:12). Den kan också skapas internt av de anställda inom organisationen, 

och en stark identitet kan påvisas leda till effektivare medarbetare (van Tonder, 

2011:638). Vissa forskare pekar på att identiteten skapas i organisationens 

marknadsföring (Ran & Duimering, 2007:156) medan andra menar att den grundar 

sig i undermedvetna föreställningar om vad organisationen står för (Fiol & Huff, 

1992:281-282; van Tonder & Tadayuki, 2013:1252). Att organisationsidentitet som 

begrepp är svårt att definiera verkar delvis grunda sig i just denna idé om att dess 

natur inte bygger på medvetna val och formella strukturer. Identiteten kan istället 

skapas i informella sammanhang, skapar kognitiva handlingsmönster eller byggs i 

relation till hur den externa marknadsföringen upplevs inom organisationen (jmf. Fiol 

& Huff, 1992:278-279; van Tonder, 2011:638).  
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Strävan mot fullvärdiga organisationer 

Under 1980-talet växte tankar och idéer fram kring hur managementtekniker skulle 

kunna fungera som lösningar på organisationsproblematik. Teknikerna ansågs vara 

neutrala verktyg för styrning då de byggde på granskning och mätbara värden (Hood, 

1995:93). Brunsson och Sahlin-Andersson beskriver hur dessa idéer förändrade den 

offentliga sektorn och därmed förändrades också identiteten hos statligt finansierade 

organisationer. Dessa idéströmningar med påföljande omstruktureringar har fått 

benämningen New Public Management (NPM) (Brunsson & Sahlin-Andersson, 

2000). Den offentliga sektorn genomgick förändringar utifrån en vision om att denna 

sektor allt mer skulle komma att likna den privata, och ett fokus på arbetsprocesser 

förbyttes mot ett mer resultatorienterat ansvar inom organisationen (Hood, 1995:94). 

Statlig verksamhet skulle arbeta utefter konkurrenssättning, kontraktering samt ökad 
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kontroll och mätbarhet (Almqvist, 2006:28). Många forskare menar att framväxten av 

NPM kunde ske i så pass stor omfattning eftersom den grundade sig i modernitetens 

idéer om rationalitet och effektivitet. För att organisationer skulle kunna anses handla 

legitimt krävdes ett agerade i enlighet med dessa termer. Det moderna samhället 

behandlade begreppen som eftersträvansvärda, och då de upplevs som oproblematiska 

och neutrala ifrågasattes de inte (jmf. Svensson & Tomson, 2016:306-308; Townley, 

2002). Bilden av managementtekniker som neutrala verktyg, som implementeras i 

syfte att förverkliga idén om kvalitet och effektivitet, har idag allt mer ifrågasatts. 

Forskning på området har visat att dessa förändringar ofta haft större inverkan på 

organisationer än vad som antagits vid implementering (Furusten, 2002:35; jmf. 

Karlsson, 2002).  
 

Dessa förändringar krävde att organisationer som mottog skattefinansierade bidrag 

implementerade nya reformer och managementtekniker för att uppnå legitimitet och 

för att kunna anse sig motsvara de nya kraven. För att kunna applicera dessa 

managementekniker på alla typer av organisationer krävdes att organisationerna var 

utformade på liknande vis. Detta beskrivs som att alla organisationer strävade efter att 

bli fullvärdiga, eller formella (Brunsson & Andersson-Sahlin, 2000). Organisationer 

hade tidigare identifierat sig i form av sociala institutioner utifrån särskiljande 

egenskaper, som exempelvis en skola, en teater eller ett sjukhus. Målet var att 

organisationerna skulle vara mottagliga för reformer, som i sin tur var utformade för 

att kunna implementeras oavsett bransch eller verksamhet. Dagens organisationer kan 

därmed sägas uttryckligen frångå sin specifika identitet som en social institution, till 

förmån för att uppnå en generell och neutral, fullvärdig organisationsform (Brunsson 

& Andersson-Sahlin, 2000:722-723; Svensson & Tomson, 2016:304).  
 

1.1.2 Förändringar inom det kulturella fältet  

Organisationer verksamma inom kultursektorn kan, enligt Pierre Bourdieu (2000), 

anses verka inom det kulturella fältet. Inom detta fält legitimeras verksamhet och 

maktpositioner utefter vad som kallas kulturellt kapital eller kulturella värden 

(Bourdieu, 2000:215). I enlighet NPM kan organisationers verksamhet anses 

legitimeras i termer av effektivisering, måluppfyllelse och kostnadstäckning, vilket 

står i motsats till de värden som är centrala inom det kulturella fältet. Jenny Svensson 
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& Klara Tomson (2016) beskriver införandet av NPM inom kultursektorn som en ny 

typ av logik som infördes i offentliga organisationer inom det kulturella fältet. 

Författarna menar att införandet skedde på bekostnad av de tidigare dominerande 

logikerna demokrati, kulturprofessionalitet och byråkrati (Svensson & Tomson, 

2016:306-308). Med de nya logikerna följer också ett nytt språk - “NPM-språket”, 

som bygger på ekonomiska termer och språket ställdes i tydlig kontrast till de tidigare 

logikerna (Agevall, 2005:152). Bengt Jacobsson beskriver hur tankar om mål- och 

resultatstyrning slog igenom inom ett område där kvalitet tidigare inte ansågs mätbart 

(Jacobsson, 2014). När managementtekniker införs inom en organisation, eller annan 

typ av förändringsarbete sker, förändras organisationens identitet (Brunsson & 

Andersson-Sahlin, 2000).           

                                                                      

1.3 Problemdiskussion 
Christian L. van Tonder och Miyamoto Tadayuki (2013) påpekar i sin studie hur 

intresset för organisationsidentitet inom vetenskapen tilltagit sedan början av 2000-

talet. Allt fler har kommit att studera ämnet, men forskningen verkar fortfarande 

bristfällig i dess strävan att finna empiriska belägg. Detta tycks grunda sig i de 

problematiska teoretiska och metodologiska utgångspunkterna som teorier om 

organisationsidentitet står inför. Överflödet av olika teoretiska traditioner och 

perspektiv har gjort att ämnet svårligen låter sig undersökas och ett tydligt teoretiskt 

ramverk saknas (van Tonder & Tadayuki, 2013:1251). David A. Whetten uttrycker 

det som att konceptet organisationsidentitet i sig genomgår en identitetskris 

(2006:220). Flera forskare pekar på att vidare forskning krävs för att kunna tydliggöra 

vad organisationsidentiteter grundar sig i (jmf. van Tonder, 2013:1251; Whetten, 

2006:219). Det är tydligt att identiteten är en betydande faktor vid omstruktureringar 

och forskare verkar enas om att identitet i förändring är problematisk (Dutton, 

Dukerich & Harquail, 1994; Fiol, 2002; Fiol & Huff, 1992). 
 

Implementering av nya managementtekniker leder ofta till större inverkan på 

organisationens praktiker, än vad som formellt antagits vid införandet (Furusten, 

2002:35; jmf. Karlsson, 2002). Detta påverkar organisationens identitet och nya 

förutsättningar för medarbetare skapas, där språket, handlande och attityder, 
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omedvetet eller medvetet, förändras inom organisationen. Omstruktureringar som 

tillför nya normer och idéer kan bidra till positiv utveckling hos de anställda som 

upplever förändringarna som utmanande (Oakes, Townley & Cooper, 1998). Men 

kritik lyfts också mot att förändringar kan skapa en känsla av osäkerhet hos de 

anställda. Osäkerheten kan skapas utifrån en oförmåga att förstå de nya regler och 

förhållningssätt som förväntas antas, vilket i sin tur kan påverka de anställda negativt 

(Oakes, Townley & Cooper, 1998; van Tonder, 2011:638). Men den osäkerhet som 

följer på organisatorisk förändring har även ansetts vara nödvändig för att kunna anta 

en ny identitet (Fiol, 2002:659). Vid omstruktureringar kan identiteten lyftas till ett 

medvetet plan, och kan då ifrågasättas och diskuteras utifrån frågor som “vad bygger 

denna organisation på?” (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994:243). Ett 

medvetandegörande öppnar upp för ett förtydligande av de anställdas identifiering 

med organisationen. Men det kan också visa sig bli avgörande för hur väl reformer 

lyckas implementeras och nödvändig för att sedan bygga upp en ny, stark 

organisationsidentitet (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994) Identiteten har därmed en 

betydande roll vid förändringsarbete, och kan både förenkla och försvåra vid 

omstruktureringar (Fiol, 2002:659).  
 

Organisationsidentitet kan skapas genom en extern betraktelse av organisationen, 

medan andra menar att identiteten skapas i de anställdas identifiering med sin 

arbetsplats (Fiol, 2002; Ran & Duimering, 2007:156; van Tonder, 2011:638-639). En 

organisationsidentitet kan därmed utredas i termer av identifiering, huruvida de 

anställdas individuella identiteter upplevs överensstämma med organisationens (Fiol, 

2002). Det språkbruk och den vokabulär som de anställda använder visas ofta nära 

sammanknutet med organisationens identitet, vilket i sin tur påverkar deras beteende 

(Agevall, 2005; Oakes, Townley & Cooper, 1998). De anställdas upplevelse av 

identiteten blir därmed föremål för undersökning, då identiteten kan spåras i deras 

språkbruk och handling. 
 

En nyligen genomförd omorganisering inom en kulturell organisation i Sverige, kan i 

ljuset av kultursektorns specifika kapital, vara ett intressant exempel på hur 

organisationsidentitet kan förstås. Utifrån teorier som belyser organisationsidentitet 

utreds hur de anställda inom organisationen har tagit emot och upplevt 

implementeringen av en ny managementteknik. Detta kan bidra till ett perspektiv på 
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hur identiteten inom en organisation uttrycks, med utgångspunkt i de anställdas 

upplevelse av organisationen och dess förändringar. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kan organisationsidentitet förstås i relation till implementeringen av en 

managementteknik? 

 

1.3.1 Undersökningsfrågor 

• Vad kan begreppet organisationsidentitet innefatta? 

• Hur kan de anställdas upplevelse av en omstrukturering inom en 

kulturorganisation relateras till begreppet organisationsidentitet?  

 

1.4 Syfte 
Med utgångspunkt i teorier om organisationsidentitet problematiseras begreppet i 

relation till studiens empiriska fall. De anställdas upplevelse av en organisatorisk 

förändring undersöks i syfte att få en djupare förståelse för organisationsidentitet och 

generera ett teoretiskt bidrag till diskursen. 
 

2. Teoretisk referensram 
2.1 Organisationsidentitet 
Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) menar att alla organisationer tillskrivs en 

identitet redan vid tillblivelsefasen. Denna identitet innefattar dels idén om 

organisationen som bärande på specifika och originella egenskaper, dels som en del 

av en bredare kontext som en organisation (Brunsson & Sahlin-Andersson, 

2000:723). Eva Haldén (1997) beskriver organisationers identitet som något som inte 

är direkt givet utan den framstår istället som ett föränderligt fenomen som är 

sammansatt, motsägelsefullt och fragmenterat. Hon menar även att identitet endast är 

möjlig, och av relevans, i relation till något annat. Detta beskrivs likt att skilja sig från 
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de “den andra”, eller också likna “den samma”, där en organisations identitet utgår 

från andra organisationer för att kunna definiera sig själv (Haldén, 1997:12). Vidare 

definieras organisationers identitet av konstituerade gränser mellan den externa miljön 

och organisationen själv. Detta genom att skilja ut sig från andra organisationer 

genom att ha ett speciellt syfte, en speciell struktur eller en speciell sorts resurser 

(Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000:726). I syfte att tydligt redogöra för 

organisationens unika position upplevs viktigt att de anställda agerar utefter 

organisationens egen diskurs. Organisationens identitet kan då besvara frågan “vilka 

är vi i organisationen?”, och verka som ett kategoriskt imperativ, där de anställda 

agerar som representanter för organisationen. På så sätt säkerställs att organisationens 

anställda inte agerar på ett sätt som inte stämmer överens med organisationens 

identitet (Whetten, 2006:221). 
 

Mary Ann Glynn (2008) utgår från ett institutionellt perspektiv och utifrån detta visar 

hon på vikten av organisatorisk identitet som meningsskapande, och dess betydelse 

för organisationers överlevnad. Identiteten bygger på symboler och konstrueras 

utifrån de industriella, sociala och kulturella normer och praxis som råder inom de fält 

vari organisationen verkar. Hon beskriver hur organisationer adopterar identiteter för 

att passa in i fältet de är verksamma inom. Detta beskrivs som isomorfiskt tryck, eller 

mimesis, där organisationen i och med att efterlikna andra också legitimerar sitt 

handlande. Även här blir organisationens positionering i förhållande till andra det 

centrala (Glynn 2008:413-414). Organisationen formas utifrån de krav som 

omgivningen ställer, men istället för att sticka ut gäller det att passa in (Glynn 2008; 

jmf. Haldén, 1997:12). Utifrån ett institutionellt perspektiv beskriver också Brunsson 

och Andersson-Sahlin (2000) hur organisationer allt mer kommer att likna varandra, 

utifrån dess verksamhets legitimering utefter NPM. Då statligt finansierade 

organisationer implementerar managementtekniker för att passa in, och uppfylla de 

krav som offentligt finansierad verksamhet antas uppfylla, kan organisationers 

identitet förändras som påföljd. De pekar på hur allt fler organisationer strävar efter 

att bli fullvärdiga organisationer, som liknar varandra, istället för att särskilja sig som 

en social institution (Brunsson & Andersson-Sahlin, 2000:722-723) 

 

Inom identitetsdiskussionen lyfts även röster som menar att organisationers identitet 

konstrueras och reflekteras genom en utomstående “publik” och dess perception, 
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snarare än att vara en uppsättning explicita inneboende attribut hos organisationen 

själv. Ur ett sådant perspektiv menar Bing Ran och P. Robert Duimering (2007), att 

organisationer kan tillskrivas flera dynamiskt föränderliga identiteter beroende på hur 

omvärlden upplever den. Vidare menar författarna att det således ligger i 

organisationens intresse att etablera och upprätthålla positiva identiteter. Interna och 

externa faktorer så som retorik, marknadskommunikation och progressivt 

management kan påverka den externa upplevelsen av den organisatoriska identiteten 

(Ran & Duimering, 2007:156). van Tonder (2011) uttrycker en liknande tanke då han 

menar att en önskad organisationsidentitet ofta härstammar från ett arbete på 

marknads- och kommunikationsnivå, där den tar sig uttryck i visuella symboler som 

logotyper, kampanjer och utmärkande slogans. Dessa kan sedan projiceras på 

exempelvis publik, ägare eller anställda (van Tonder, 2011:634). 
 

2.2 Identifiering 
Många forskare, menar Fiol (2002), har lagt allt för stor vikt vid en typ av enhetlig 

organisationsidentitet, där identitet definieras som en stabil helhet. Hon pekar på hur 

detta perspektiv på identitet innebär att spänningen mellan de anställdas identifiering 

till organisationen har ignorerats. Individuell identitet och organisationsidentitet, 

menar hon, är något som samspelar. Det är via så kallade identifieringsprocesser som 

individen förstår sin roll i förhållande till organisationidentiteten.  Det är via dessa 

processer som individens och organisationens identitet binds samman. Ju fler 

anställda som ser sin egen identitet reflekterad i organisationen, ju starkare blir 

organisationidentiteten (Fiol, 2002: 653). Jane E. Dutton, Janet M. Dukerich och 

Celia V. Harquail beskriver denna identifiering som en typ av självkategorisering, där 

medlemmarna inom en social grupp kategoriserar sig själva i förhållande till varandra 

(1994:243). När de anställda definierar sig själva med attribut som överensstämmer 

med de attribut som de upplever tillskrivs organisationen, skapas en stark identifiering 

(Dutton, Dukerich & Harquail, 1994:256).  
 

Enligt van Tonder (2011) skapas en stark organisationsidentitet när det för de 

anställda finns en “tyst” samförståelse och gemensam överenskommelse om vad 

organisationen är jämfört med andra organisationer. Då dessa individuella 

föreställningar korrelerar skapas en stark organisationsidentitet. Detta skapas främst, 
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menar van Tonder (2011), vid sociala sammanhang och kollektiva sammankomster. 

Exempel på detta kan vara workshops, ledningsmöten, planeringsmöten eller event 

(van Tonder, 2011:638-639). Dutton et al. (1994) beskriver hur anställdas 

identifiering med organisationens identitet också formar deras handlande. Bilder av 

vad organisationen är kan antingen stärka eller försvaga identifieringen beroende på 

hur attraktiva dessa bilder upplevs av de anställda. Dessa bilder kan verka som 

kognitiva referenser utefter vilka de anställda handlar och skapar mening och där 

igenom sker en självdefinition (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994:256-257). 
 

van Tonder och Tadayuki (2013) beskriver hur organisationsidentiteten kan ses i form 

av två typer av identiteter, som är sammankopplade och beroende av varandra. Dessa 

benämns FoOI - faktorer för organisationsidentitet [förf. övers. av “fact of 

organizational identity”] och SoOI - känslan av organisationsidentitet [förf. övers. av 

“sense of organizational identity”]. FoOI är de observerbara dimensioner och 

egenskaper, som sedda tillsammans utgör en distinkt karaktär, som visar på 

organisationens unika och enhetliga entitet. SoOI å andra sidan, är de anställdas 

subjektiva medvetenhet om organisationsidentiteten, vilken bygger på de 

karaktärsdrag som förmedlas via FoOI (van Tonder & Tadayuki, 2013:1251). SoOI 

utgörs av upplevelsen av att tillhöra en viss identitet och manifesteras i en typ av 

kollektiv medvetenhet kring den gemensamma identiteten. Detta kan ses då 

medarbetare gemensamt upplever en tydlighet kring vem och vad organisationen är, 

eller det motsatta, att identiteten genomgår en kris (van Tonder, 2011:638). Dessa två 

konstruktioner är framförhandlade i sociala sammanhang, och de konstrueras på en 

undermedveten nivå (van Tonder & Tadayuki, 2013:1252). Identitetens 

undermedvetna natur fungerar likt ett ramverk inom vilken kollektiv handling och 

beslutsfattande sker. van Tonder och Tadayuki (2013) beskriver denna likt en “under-

ytan-konstruktion” som är svår att upptäcka, som har en direkt inverkan på 

organisationens funktionalitet. Utifrån detta resonemang kan härledas att en stark 

identitet också innebär en bättre presterande organisation, då det leder till effektivare 

och mer fokuserade anställda (van Tonder, 2011:638). Detta överensstämmer med de 

idéer som lyfts av Dutton et al. (1994) där en stark identifiering också leder till ett 

ökat engagemang och samarbete anställda emellan. Det ökade engagemanget leder 

sedan i sin tur till en ännu starkare identifiering (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994; 

Fiol, 2002:656) 
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2.3 Organisationsidentitet i förändring   
Då en organisationsidentitet förändras, eller då de anställdas uppfattning av denna 

förändras, ändras också deras handlande och beteende (Dutton, Dukerich & Harquail, 

1994:256-257). Anställda är dock sällan medvetna om organisationens distinkta 

identitetsdrag, och blir sällan varse dessa förrän en större förändring sker (Dutton, 

Dukerich & Harquail, 1994:243). van Tonder (2011) knyter an till idén om att 

organisationsidentiteten ofta ligger på ett omedvetet plan, där de anställda inte tar 

ställning till den. Det är först i tider av förändring som identiteten lyfts till ytan, och 

då ofta i form av en känsla av en otillräcklig eller olämplig identitet. Detta beskrivs 

likt en identitetskris, ett “organisatoriskt obehag”, varpå ett sökande av ny identitet 

följer. Så länge sökandet efter en tydlig identitet försiggår kommer identiteten 

kvarvara på en medveten nivå. Den återgår sedan till att vara, för de anställda, av mer 

omedveten natur då identiteten återigen blivit stabil (van Tonder, 2011:638). Dutton 

et al. (1994) menar att då kollektiva mönster bryts, exempelvis genom en 

omorganisering eller då en individ går emot gruppens beteenderutiner, ställer sig 

medarbetarna frågan: “vad bygger denna organisation på?”. När dessa frågor lyfts kan 

vad de anställda anser definiera organisationen ses över och omdefinieras, vilket kan 

stärka förbindelsen till organisationen, och därmed identiteten (Dutton, Dukerich & 

Harquail, 1994:243).  
 

För van Tonder (2011) är det tydligt att en stark organisationsidentitet underlättar vid 

förändring inom en organisation. Organisationsidentiteten kan förmildra den ångest 

som kan uppstå vid turbulenta förändringar, och därmed skapa högre grad av 

välbefinnande bland de anställda (van Tonder, 2011:638-639). Vid förändringsarbete 

kan identitetens stabilitet, och dess bevarande karaktär dämpa den oro som ofta 

uppkommer. En solid identitet kan verka stödjande för de anställda, och därmed 

skapas en större motståndskraft, vilket fungerar som en buffert mot oönskade effekter 

som kan följa på omstruktureringar (2011:648). 
 

Denna motståndskraft som van Tonder (2011) menar är en positiv effekt vid 

organisatorisk förändring, belyses ur ett annat perspektiv av Fiol (2002). Identiteten 

som kan användas för att skapa sammanhållning och lojala anställda, menar hon 
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också kan vara den som gör framgång mer svåruppnåelig. Vid olika typer av 

förändringar, så som omorganisationer, kan organisationsidentiteten göra att de 

anställda hellre söker bevara status quo än att anta en förändring, vilket beskrivs som 

paradoxalt. Å ena sidan kan en stark identifiering underlätta vid förändring då 

anställda håller ihop trots störningar i det vardagliga arbetet (Fiol, 2002:655). Men å 

andra sidan försvårar en stark identitet förändringar som ligger utanför vad de 

anställda upplever som legitimt handlande i och med deras identitet. Därför kan då en 

svagare identifiering med organisationen eftersträvas, vilket kan underlätta vid 

förändringarna. Om de anställda inte allt för starkt identifierar sig med organisationen 

blir det inte lika svårt för dem att förändra sitt handlande. Paradoxen tar sig uttryck i 

att det tycks krävas både en stark och en svag identifiering för att kunna genomföra 

förändringar (Fiol, 2002). 
 

Utifrån detta perspektiv uppmuntras managers att uppmärksamma och ta hänsyn till 

organisationens identitet vid införandet av nya managementtekniker (Fiol, 2002). Ett 

liknande resonemang går att finna hos Fiol och Huff (1992), där de hävdar 

identitetens betydelse för managementstyrning. Författarna ämnar kartlägga 

organisationers identiteter i förhållande till varandra, där organisationidentiteten är 

upplevelsen av identitet. De använder begreppet “kognitiva kartor” för att beskriva 

hur personer eller organisationer relaterar och förhåller sig till varandra, utifrån den 

informativa miljön som är dess kontext (Fiol & Huff, 1992:267-268). Dessa kognitiva 

kartor utgår från ett ramverk om vad som upplevs meningsfullt, vad det finns kunskap 

om samt varför viss information uppmärksammas. Detta utgör organisationens 

position, dess identitet, som i sin tur avgör dess möjlighet till handlande och 

beslutfattande. De kognitiva kartor som berör identitet är en möjlighet till förståelse 

av en “självreferens”. Identiteten utgör ett ankare för förståelse kring 

meningsskapande för kognitivt handlande, som utgör basis för organisationens 

handlande (Fiol & Huff, 1992:281).  
 

Inom de olika kartorna ompositioneras organisationer utefter vilka förändringar 

organisationerna genomför. Utifrån denna kartläggning argumenterar författarna för 

hur svårföränderlig en identitet är, och visar hur komplicerat det är att ompositionera 

sig i kartor som beskriver identitet. Fenomenet innehar en dold natur, och grundar sig 

i implicita och undermedvetna antaganden vilket gör att den inte till fullo kan 
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förändras utifrån formella omstruktureringar och medvetna processer (Fiol & Huff, 

1992:281-282). Vid förändring kan identiteten ses som en länk mellan rationella och 

icke-rationella aspekter varpå kognitivt handlande sker. Agerande och formella 

förändringar som inte upplevs sprungna ut identiteten är därmed svåra att anpassa sig 

efter, vilket bekräftar varför identitet är något som svårligen förändras (Fiol & Huff, 

1992:281). Därmed bör identitet utgöra en grundläggande faktor vid organisatorisk 

förändring och det är genom denna som förståelse för organisationens 

förändringsbenägenhet kan skapas (Fiol & Huff, 1992:278). 
 

2.4 Språket och identitetsförändring 
Flera forskare visar på hur identiteten är nära sammanknuten med språk, och med den 

vokabulär som organisationen använder (Agevall, 2005; Oakes, Townley & Cooper, 

1998). Den identifieringsprocess som sker mellan individen och organisationen, 

menar Cheney och Thomkins (1987:11), sker via språket, och när identifieringen skett 

är det genom språket denna uttrycks (jmf. Fiol, 2002:653). Haldén (1997) menar 

också att skapandet av den egna identiteten grundar sig i att konstruera en form av 

berättelse om varifrån man kommer och vart man är på väg. Detta sker genom 

reflektion och vidare formulering av ett sammanhang där organisationen på ett 

rationellt och tillförlitligt sätt begrundar, förklarar och förankrar vad man är samt 

varför man handlar som man gör (Haldén, 1997:13). 
 

Oakes et al. (1998) talar om hur organisationer verkar och identifierar sig inom en 

specifik sektor, där anställda också förhåller sig till en vokabulär som är specifik för 

den aktuella sektorn. Den vokabulär som råder ger individen en känsla av motivation 

och identitet, och utifrån de begrepp som används skapas en bild av vad 

organisatoriskt arbete innebär och vad som är värdefullt (Oakes, Townley & Cooper, 

1998:261). Ett nytt typ av språkbruk är en av effekterna vid implementering av 

managementtekniker (Hasselbladh, 2002:241). Denna nya vokabulär omnämner 

Agevall som “NPM-språk”, vilket innefattar ekonomisk och marknadsretorik som 

appliceras på offentlig verksamhet (Agevall, 2005:154). De anställda kan vid 

införandet av NPM-språket uppleva en känsla av att behöva legitimera sin existens i 

ekonomiska termer, vilket tidigare inte gjorts (Agevall, 2005:160-161).  
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Vid införandet av managementtekniker kan ledningens diskursiva praxis spridas via 

språk och retorik, genom så kallade språkliga artefakter [förf. övers. av “linguistic 

artefacts”], i hopp om att föregå andra diskurser (Vabø, 2002: 152). Språket kan verka 

som en form av kontrollverktyg som de anställda kan sluta upp bakom. Men trots 

utformandet av ett önskvärt språkbruk är det svårt att helt utesluta andra, 

konkurrerande diskurser, från att ta plats inom organisationer. Språkbruket är ett skört 

kontrollverktyg och om anställda inom en organisation uppfattar den önskvärda 

retoriken som meningslös kan denna ignoreras, modifieras eller ironiseras över 

(Vabø, 2002:150-152). Fiol (2002) beskriver hur språket kan användas av managers i 

syfte att vägleda en organisation till en ny identitet. Språket i sig kan inte ensamt leda 

till förändring, utan handlande måste följa på de språkliga förändringarna, för att ny 

mening ska skapas. Att skapa ny mening är det centrala vid förändring av identitet, 

och där är språket ett viktigt verktyg. Dock är det ett verktyg som ofta förbisetts (Fiol, 

2002:664). 
 

2.5 Identitetsförändringens påverkan på anställda  
Specifikt för organisationer verksamma inom kultursektorn är, enligt Bourdieu 

(2000), att de innehar sin position jämfört med andra utifrån dess kulturella kapital. 

Kultursektorn beskrivs som ett fält, likt en autonom värld, som trots dess 

beroendeställning till både ekonomiska och politiska faktorer, har en typ av bakvänd 

ekonomi där symboliskt värde frångår det ekonomiska marknadsvärdet (Bourdieu, 

2000:215). Inom det kulturella fältet kommer ekonomiskt vinning i andra hand, och 

det som skapar gott rykte och legitim handling är de kulturella värdena (Oakes, 

Townley & Cooper, 1998:267). Utifrån ansamlingen kapital intar aktörerna 

maktpositioner i förhållande till de andra aktörerna inom samma fält (Bourdieu, 

1985:724). Vad som anses värdefullt inom fältet, skapar producenters och 

konsumenters identiteter. Dessa identiteter guidar organisationernas möjliga 

handlingar och tolkningar (Oakes, Townley & Cooper, 1998:261). Kapital är också 

centralt vid förändringar inom ett fält. Utifrån de som besitter maktpositioner avgörs 

vilket kapital som är dominant. I ett fält där till exempel museum eller teatrar besitter 

maktpositioner kommer kulturellt kapital vara dominant, medan inom fält där 
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näringslivet har en maktposition blir ekonomiskt kapital centralt (Oakes, Townley & 

Cooper, 1998:261). 
 

Vid omstrukturering inom en organisation beskriver Oakes et al. (1998) hur anställda 

påverkas av ett symboliskt våld. Detta utgörs av den omedvetna påverkan som 

omstruktureringar och förändringar som medvetet adopteras utgör på organisationens 

anställda. Symboliskt våld beskrivs likt en typ av subtilt, gömt våld, som varken är 

fysiskt eller synligt (Oakes, Townley & Cooper, 1998:271). Det symboliska våldet, 

inom det kulturella fältet, uppstår då fokus förflyttas från ett kulturellt kapital till ett 

ekonomiskt. I studien exemplifieras detta då affärsplanering införs på ett museum, 

varpå ekonomiska termer implementeras på en arbetsplats där tidigare kulturellt 

kapital varit dominant (Oakes, Townley & Cooper, 1998:261). Den vokabulär som 

anställda tidigare identifierat sig med byts då ut och arbetet legitimeras i andra termer 

(Agevall, 2005: 160-161; Oakes, Townley & Cooper, 1998:261). Symboliskt våld 

beskrivs likt känslan att vara obekväm, dum och känna sig felplacerad, vilket leder till 

skamkänslor och ångest. De som är utsatta för symboliskt våld kan inte handla utefter 

vad de upplever riktigt då verktygen för att göra så inte finns dem till hands, och de 

upplevs exkluderade från rådande regler (Samuel, 2013:402). Men inom en 

organisation där det kulturella kapitalet varit dominant, och en förskjutning till 

ekonomiskt kapital sker, kan också bidra till en positiv utveckling hos de anställda. 

Hos vissa anställda på det exemplifierande museet ovan tycks en anpassning efter de 

nya normerna och idéerna upplevas bidra till positiv utveckling. De anställda kan se 

förändringen som utmanande vilket bidrar till att utveckla de nya idéströmningar 

inom organisationen (Oakes, Townley & Cooper, 1998). 
 

Fiol (2002) beskriver hur en organisation i förändring genomgår en de-

identifikationsfas, där den tidigare identiteten förändras. De-identifikation kan leda till 

en osäkerhet, där de anställda upplever den sociala ordningen som oklar och det 

förtroende som tidigare funnits upplevs rubbat. Osäkerheten dyker oftast upp bland de 

arbetsgrupper som har låg tillgång till kontroll och makt (Fiol, 2002:660). Här 

beskrivs hur en tillfällig frånvaro av en tydlig identitet skapar en avsaknad av mening. 

Det är i och med den tvetydighet som uppstår då en identitet bryts ner som plats 

lämnas för att förändring ska kunna ske (Fiol, 2002:659). Även Agevall (2005) 

beskriver hur omorganiseringar kan skapa osäkerhet, detta utifrån förändringar som 
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görs utefter NPM. Ny retorik, nya tekniker och därmed nya arbetsförhållanden leder 

till en ökad osäkerhet hos de anställda (Agevall, 2005:160-161). Fiol (2002) beskriver 

hur människor tenderar att falla tillbaka på tidigare inlärda beteenden när osäkerhet 

råder, där implicita antaganden föregår explicita. När formella förändringar sker, och 

trots en uttalad ny identitet, kan anställda ha svårt att känna någon starkare 

förbindelse med de nya reglerna. För att förändra inlärda beteenden krävs att ledning 

kan skapa ny symbolik, som hjälper anställda förstå den nya självuppfattning som 

efterfrågas, och därmed ändra dess beteende (Fiol, 2002:661). 
 

3. Metod 
3.1 Forskningsansats och teoretisk utgångspunkt 
Då studien avser att skapa förståelse för det problematiska begreppet 

organisationsidentitet tar studien avstamp i en konstruktionistisk syn på verkligheten 

och hur kunskap är beskaffad. Studiens resultat har också belysts utifrån en 

konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt där verkligheten och sociala samspel anses 

vara konstruktioner som ständigt revideras, snarare än utifrån premisser som är givna, 

eller “där ute” (Bryman & Bell, 2013:390-391). De anställdas upplevelse av dess 

sociala kontext står istället i centrum. Utifrån detta perspektiv gör studiens analys och 

slutsats inte anspråk på generaliserbarhet, utan dessa är kontextberoende och 

framställs i syfte att problematisera begreppet organisationsidentitet. Studien är av 

kvalitativ karaktär och därmed interpretativ, vilket har varit av betydelse för 

insamling och analys av det empiriska materialet. Tyngdpunkten har legat på att söka 

skapa förståelse via tolkning av den sociala verkligheten och dess deltagares tolkning 

av denna (Bryman & Bell, 2013:38-39). Studien antar en i huvudsak induktiv ansats, 

där teorin har relaterats till fallet som har utgjort det empiriska exemplet (Bryman & 

Bell, 2013:31-35). 
 

Begreppet organisationsidentitet har behandlats utifrån de vetenskapliga artiklar som 

presenteras i studiens teoretiska referensram. Tidigare forskning som redovisas i 

referensramen är studiens förutsättning och har därmed format och styrt de 

metodologiska val som gjorts. Urvalet av teorier har i största möjliga mån valts ut för 

att både representera så uppdaterad forskning som möjligt, men också för att utgöra 
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en bredd inom forskningsområdet. van Tonder & Tadayuki beskriver hur dagens 

forskningsläge på området organisationsidentitet är splittrat (2013:1251). Studien 

syftar därmed till att sammanställa några av de perspektiv som finns, för att skapa en 

mer sammanhållen bild av begreppet. Perspektiven presenterade tillsammans utgör 

grunden varpå studiens empiri relateras. I studien kontextualiseras begreppet 

organisationsidentitet utifrån teorier som behandlar kulturella och konstnärliga 

verksamheter och därmed lyfts Bourdieus (2000) beskrivning av det kulturella fältet 

och dess kapital. 
 

3.2 Fallstudie 
I syfte att relatera empiri till vald teori antogs en forskningsdesign i form av en 

fallstudie. Användandet av en fallstudie möjliggjorde ett djupgående studium av en 

viss situation, samt gav studien ett fokus på relationer och processer (Denscombe, 

2016:94-95). Omorganiseringen inom organisationen som utgör studiens empiri 

valdes utifrån att denna nyligen genomförts och att den går att härleda till NPM. Fallet 

utgörs av de anställdas upplevelse av genomförd förändring. Omorganiseringen tog 

sin början under 2012 och har vid studiens genomförande ännu inte avslutats 

fullständigt. Fallet kan anses utgöra en typisk undersökningsenhet (Denscombe, 

2016:96-98). Organisationen är en statligt finansierad kulturinstitution och studiens 

fokus har därmed också på det fält inom vilket kulturell verksamhet bedrivs. 

Kulturinstitutionen är i studiens fall en teaterverksamhet och benämns vidare som 

“Teatern”. Denna har i studien utgjort den avgränsande deltagaren och centrum för 

det organisatoriska fält som undersöks (Bryman & Bell 2013:84-86). Utifrån det 

valda fallet som empiriskt exempel har sedan det teoretiska begreppet 

organisationsidentitet problematiserats och relaterats. Fokus för studien har varit att 

skapa djupgående förståelse för det valda fallet, snarare än att kunna generalisera 

detta utifrån studiens resultat (Bryman & Bell, 2013:87). 
 

Valet av fall har motiverats utifrån att begreppet organisationsidentitet i enlighet med 

tidigare forskning tyder på att vara av relevans vid införandet av en större 

organisatorisk förändring. Organisationen som i studien undersökts befinner sig inom 

den kulturella sektorn i Sverige, vilket ansågs vara en intressant sektor ur ett 

identitetsteoretiskt perspektiv. Kultursektorn utgörs av specifika egenskaper som kan 
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antas förändras utifrån de omstruktureringar som sker i enlighet med NPM. Här gavs 

därmed också möjlighet att belysa organisationsidentitet utifrån de motstridiga 

idéströmningar som finns mellan kultursektorn och NPM. 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Primärdata för studien utgörs av semistrukturerade intervjuer med anställda på 

Teatern. Intervjuerna har utformats utefter en specifik intervjuguide (se bilaga I) 

vilken ämnar motsvara och belysa de teoretiska perspektiv som utgör studiens grund. 

Formen för intervjuerna möjliggjorde en flexibilitet, där frågorna kunde kastas om 

utifall att intervjuobjekten kom in på andra, intressanta spår. Respondenterna kunde 

därmed också ledas in på de ämnen som för studien ansågs relevanta. Intervjuobjekten 

uppmuntrades att reflektera fritt kring frågorna och därmed kom intervjuerna att se 

olika ut (Bryman & Bell, 2013:475-476). Samtliga intervjuer varade mellan 30 till 50 

minuter och spelades in i syfte att säkerställa citatens riktighet genom transkribering. 

För att försäkra att frågorna utformats på ett förståeligt sätt och lyfte de teoretiska 

grunderna så genomfördes i ett tidigt skede en pilotintervju. Utifrån resultatet av 

pilotintervjun korrigerades de frågor som upplevdes problematiska och intervjuguiden 

utökades med fler frågor för utförligare svar (Bryman, 2011:419-422). 
 

3.4.2 Dokument 

Studiens sekundärdata utgörs av dokument från vald organisation som beskriver den 

omorganisering som skett. Dokumentet utgörs av en powerpoint –presentation som 

använts internt inom organisationen för att presentera omorganiseringen från 

ledningens håll. Dokumentet innehåller information om den nya 

organisationsstrukturen, samt visioner och mål med omorganiseringen. I studien 

syftar dokumentet till att befästa att omorganiseringen är ett resultat av NPM. Därmed 

blev även teori och tidigare forskning som behandlar NPM intressant att belysa i 

diskussionen om organisationsidentitet. Då studiens fall anonymiserats har detaljer 

som kunnat avslöja vilken organisation som studerats, medvetet uteslutits. 

Dokumenten refereras vidare till som “Strategiskt styrdokument”. 
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3.5 Urval 
Studien är grundad i sju stycken intervjuer med anställda på Teatern. Urvalet i 

undersökningen har inte gjorts i syfte att vara representativt, utan antagit formen av 

ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013:496). Urvalet har grundats i en önskan 

om att kunna beskriva de anställdas upplevelse av organisationen utifrån flera 

yrkeskategorier och avdelningar. Detta för att studien ska kunna representera 

upplevelser utifrån olika perspektiv, enbart respondenter från en yrkesgrupp skulle 

kunna ge en vinklad bild av organisationen. Valet gjordes i syfte att i studiens empiri 

och analys kunna uttala sig om de olika avdelningarna inom organisationen. De 

intervjuades svar fick stå som representativt för den avdelning de tillhör. Dock har en 

avgränsning gjorts då respondenter från Teaterns ledning och chefsroller uteslutits 

från studien. Detta för att fokus har legat på att utreda den upplevelse som är grundad 

hos de anställda efter förändringen, och inte på upplevelsen hos de som deltagit på 

beslutsfattande nivå. Tidigare forskning lyfter framförallt anställdas perspektiv, och 

detta har varit styrande i val av respondenter. 
 

Valet av intervjuobjekt har utgått ifrån Teaterns hemsida där personalens namn 

presenteras under yrkeskategori. Utifrån denna kontaktades ett antal anställda från 

spridda avdelningar, via mail eller telefon. Vissa av intervjuobjekten hade möjlighet 

att tipsa om fler möjliga respondenter som kunde besitta intressant information, vilka 

kontaktades. Därmed antog studien ett snöbollsurval (Bryman & Bell, 2013:496). Då 

sju intervjuer genomförts ansågs tillräckligt med information insamlats för att belysa 

återkommande teoretiska teman. Alla intervjuobjekt, med undantag för ett, har en fast 

anställning inom organisationen. De intervjuade i studien är 3 kvinnor och 4 män då 

en jämn könsfördelning hos de intervjuade upplevdes viktig. Detta då variabeln kön i 

minsta möjliga mån ska spela in vid studiens resultat. Av samma anledning, men 

utifrån variabeln ålder, valdes respondenter också utifrån att uppnå en spridning av 

ålderskategorier. Plats och tid för intervju valdes i samförstånd med intervjuobjekt, 

där vikten låg vid att detta skedde där och då det upplevdes bekvämt för 

respondenten.  
 

Respondent 1 

Arbetar på en av avdelningarna för konstnärlig personal. 
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Respondent 2 

Timanställd på Teatern. Arbetar med Teaterns publika verksamhet och 

biljettförsäljning.  
 

Respondent 3 

Arbetar på Teaterns tekniska avdelning. 
 

Respondent 4 

Arbetar på Teaterns tekniska avdelning. 
 

Respondent 5 

Arbetar på Teaterns tekniska avdelning. 
 

Respondent 6 

Arbetar med Teaterns publika verksamhet och biljettförsäljning.  
 

Respondent 7 

Arbetar på en av avdelningarna för konstnärlig personal. 
 

3.6 Tematisk analys 
Det empiriska materialet har bearbetats utifrån en teoretiskt styrd tematisk 

analysmetod. Valet av analysmetod baserades på möjligheten till flexibilitet och 

anpassningsbarhet i förhållande till teori och empiri, då en tematisk analys går att 

applicera på olika teoretiska perspektiv (Braun & Clarke, 2006:78-79). Ett teoretiskt 

perspektiv har antagits i analysen då studiens problemformulering och teoretiska 

ansats abstraherats som teman ur det empiriska materialet. Detta har möjliggjort en 

analys av relevanta delar av materialet på ett tydligt och överskådligt sätt (Braun & 

Clarke, 2006:84). Braun och Clarke (2006) har arbetat fram ett ramverk för hur 

tematisk analys på bästa sätt kan angripas, utifrån vilken denna studie har tagit 

avstamp. Ramverket beskriver metoden ur sex olika faser, som i sig inte behöver ske i 

en linjär process, vilket studien också har anammat. 
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Ett första steg i bearbetningen av det empiriska materialet innefattar transkribering av 

de semistrukturerade intervjuerna som genomförts. Vid tematisk analys fokuseras 

främst “på vad som sägs och inte hur det sägs”, vilket var fokus under bearbetning av 

empiri (Bryman, 2011:527). Därmed har suckar, gester och längre pauser konsekvent 

uteslutits vid transkriberingen. Det kan i sin tur lett till att de tolkningar som gjorts 

blivit mindre nyanserade. Då bedömningen gjordes att den empiri som var av relevans 

för studien var det faktiska innehållet i intervjuerna, snarare än underliggande 

strukturer, så antogs en mer selektiv hållning till materialet (Denscombe, 2016:384). 

Därutöver har återigen intervjuerna bearbetats i skriftform, där idéer till tematiska 

uppdelningar noterades utefter studiens teoretiska referensram. 
 

Vanliga begrepp, resonemang och återkommande svar av flera respondenter, 

markerades för att senare i analysen samlas under några övergripande teman som 

överensstämde med studiens teori. Ur det empiriska materialet lyftes de övergripande 

teman som redovisats i studiens teoretiska avsnitt, för att på så sätt relatera det 

empiriska materialet till teori. Teman som genererats är Organisationsidentitet, 

Identifiering, Organisationsidentitet i förändring, Språket och identitetsförändring 

samt Identitetsförändringens påverkan på anställda. De avslutande faserna i analysen 

har inneburit att valda teman sedan har problematiserats och återkopplats till den 

totala mängden empiriskt material. Det för att säkerställa att de utvalda teman var 

relevanta och representerar den initiala kodningen och noteringarna, som är sprungna 

ur den teoretiska referensramen. Dessa presenteras under en analys av empirin som 

strukturerats i syfte att skapa tydlighet och förståelse hos läsaren. Denna utgjorde 

sedan grunden för studiens slutsats och avslutande diskussion. 
 

3.7 Trovärdighet och äkthet 
Kvalitativ forskning kan med fördel bedömas och värderas utifrån kriterier så som 

trovärdighet och äkthet, i säkerställandet av undersökningens kvalitet. Dessa är att 

föredra framför kriterierna validitet och reliabilitet, som är bättre lämpade vid 

bedömning av kvantitativa studier, då de förutsätter att en absolut sanning är möjlig 

att nå i undersökandet av sociala verkligheter (Bryman & Bell, 2013:65). Studien 

syftar inte till att ge en heltäckande förklaring av den sociala verklighet som 
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undersöks eller avser föregå andras beskrivningar av denna (jmf Bryman & Bell, 

2013:402-406).  
 

Ett av kriterierna för att uppnå trovärdighet utgår ifrån möjligheten till tillförlitlighet. 

För att uppnå detta har studien genomförts i enighet med de krav och regler som ställs 

på kvalitativa undersökningar. Därmed har de anvisningar som angetts i Bryman 

(2011), Bryman & Bell (2013) samt Denscombe (2016), följts i syfte att säkerställa att 

studien utförts i enlighet med vad som krävs av en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 

2013:403). För att studien ska hålla en hög trovärdighet har målet varit att redovisa 

alla de metodologiska val som tagits i studien, varpå en redogörelse av 

arbetsprocessen blir tydlig att följa. Till alla val som gjorts har ett kritiskt perspektiv 

anhållits för att i största möjliga mån undvika förgivet taganden eller godtyckliga 

åsikter. Detta för att öka studiens pålitlighet och dess möjlighet till granskning 

(Bryman & Bell, 2013:405).   
 

För att säkerställa studiens trovärdighet krävs också att den genomförs utifrån en 

önskan om överförbarhet. Det görs till skillnad från en idé om att resultatet av studien 

gör anspråk på att kunna generaliseras över andra fall. Överförbarheten har här 

eftersträvats utifrån att detaljer och specifika kontextuella fenomen som särskiljer 

studiens fall redogjorts för. Detta svarar mot kriteriet av att beskriva empirin likt 

“fylliga redogörelser” som förtydligar fallets specifika egenskaper, varpå andra kan 

avgöra huruvida resultat utifrån detta fall är överförbart (Bryman & Bell, 2013:403-

404). Utifrån studiens teoretiska avstamp i organisationsidentitet kan fallet verka som 

empiriskt belägg, och teoretiskt bidrag till forskningsläget. 
 

Studien har också gjorts med vetskap om att den inte kan göra anspråk på att vara 

Studien har också gjorts med vetskap om att den inte kan göra anspråk på att vara 

objektiv. Ett medvetandegörande kring den subjektiva tolkning som skett i 

undersökningen kan leda till att egna värderingar och åsikter kan undvikas få allt för 

stor inverkan vid intervjuer, bearbetning och analys. Därmed har studien genomförts 

utifrån en idé om god tro. (Bryman & Bell, 2013:405) För att säkerställa att 

undersökningen gjorts i god tro, och att de deltagande respondenterna upplevt sig 

uppfattats korrekt erbjöds alla intervjuande, efter att deras svar transkriberats, att läsa 

igenom de citat som valt ut för den tematiska analysen. 
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Slutligen har studien gjorts utifrån en strävan att uppnå äkthet. Detta genom att bland 

annat ge en rättvis bild av respondenternas sociala verklighet. Intervjuerna har därför 

genomförts med anställda från olika arbetsgrupper, tillhörande olika yrkesroller 

(Bryman & Bell, 2013:405-406). Vid intervjuerna har medvetenhet kring en 

oundviklig påverkan från intervjuare diskuterats. Därmed har ett försök gjorts i syfte 

att minska intervjuareffekten genom att komma i tid och uppträda artigt och öppet 

(Denscombe, 2016: 270-271). Därför fanns en ambition att skapa en god atmosfär 

vari intervjuobjekten kunde känna sig trygg att svara ärligt, samt inte påverkas av 

intervjuarnas åsikter och värderingar. 
 

3.8 Etiska aspekter 
Flera av de val som under forskningsprocessen tagits har gjorts utefter de 

forskningsetiska aspekter som redogörs för av Vetenskapsrådet (2016) och Bryman 

och Bell (2013). Dessa har framförallt berörts vid val som påverkat framställningen 

av det empiriska materialet. 
 

Alla intervjuobjekten har deltagit i intervjuerna på frivillig basis. Inför varje intervju 

redogjordes utefter vilka premisser deltagande skedde och en presentation av studiens 

syfte samt forskningsområde. Då allt intervjumaterial inhämtats skickades ett mejl ut 

till alla respondenter. I detta beskrevs villkoren för var en godkänd uppsats kunde 

komma att publiceras, att deras namn kommer anonymiseras men deras 

avdelningstillhörighet skrivas ut. Här gavs också utrymme för respondenterna att 

ställa frågor som eventuellt kunde ha uppkommit efter genomförd intervju och alla 

erbjöds läsa dess respektive transkriberade intervju, alternativt de citat som i studien 

skulle användas.  
 

En total anonymisering har i denna studie antagits där både studiens valda fall och 

respondenter inte benämns med dess riktiga namn, då det inte ansågs relevant utifrån 

studiens syfte. Det ansågs viktigare att respondenterna kände sig bekväma att tala 

fritt, utan att uppleva sig behöva stå till svars vid publicering. Vilken avdelning de 

arbetar på ansågs däremot som relevant, detta utifrån att deras position inom 
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organisationen kan vara relevant för dess upplevelse av organisationens identitet. 

(Bryman & Bell, 2013:137; Vetenskapsrådet, 2016)  
 

I materialet som redovisas har därför information som kan undanröja identiteten av 

organisationen eller respondenter noggrant undvikits. Utvalda citat har därmed 

granskats och de delar som upplevts kunna skapa klarhet kring vilken organisation 

som varit föremål för studien har medvetet valts bort. Dessa delar har ersatts med en 

beskrivning inom hakparenteser, som fått substituera den specifika termen som har 

upplevts avslöjande. 
 

3.9 Kritisk reflektion 

Studien avser inte utgöra ett representativt urval och en generalisering utefter urvalet 

ska antas problematiskt. Detta då studiens urval utgörs av ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011:194-195). Under urvalsprocessen har intervjuobjekt valts ut 

egenhändigt utefter de anställdas yrkesroll. Därför kan urvalet anses vinklat utefter 

författarnas val av respondenter. Ytterligare problematik går att härleda till antalet 

intervjuobjekt, där ett större antal intervjuer skulle kunna ge en än djupare förståelse 

och insikt i de anställdas upplevelser som motsvarar studiens syfte. Att dra slutsatser 

om organisationen i sin helhet utifrån sju intervjuer är problematiskt, men kan verka 

som en fingervisning åt vilka åsikter som flera av de anställda innehar.  
 

Då valet att inte involvera respondenter från Teaterns administrativa avdelning 

minskade också möjlighet till att ge en helt nyanserad bild av den upplevda förändring 

som skett utefter omorganiseringen. Avgränsningen gjordes på grund av en 

anpassning till studiens omfattning och i syfte att kunna nå ett djup i det empiriska 

materialet, men det bidrog också till ytterligare en vinkling som bör tas i beaktande i 

fråga om huruvida urvalet är representativt. 
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4. Empiri och analys 
4.1 Införande av en managementteknik 
Det empiriska exemplet för studien utgörs av en omstrukturering som genomförts på 

en statligt finansierad kulturorganisation i Sverige. Visionen som har föranlett 

omstruktureringen är en tydligare, mer transparant och uppföljningsbar organisation 

där resursoptimering och decentralisering anges som viktiga komponenter. Det har 

satts upp en tydlig målsättning där alla som är “direkt berörda av 

organisationsförändringen ska vara fullt införstådda vad förändringen består i och 

samtliga ska ha tagit del av kommunikationen” (Strategiskt styrdokument, 2016).  
 

Omorganiseringen följer de principerna om konkurrenssättning, kontraktering, ökad 

kontroll och mätbarhet som NPM bygger på och lyfter fram tydliga ekonomiska 

direktiv (Almqvist, 2006:28; Hood, 1995). Några av de mål som sattes upp, i och med 

implementeringen, är att öka de intäkter som inte är statligt finansierade, sänka 

produktionskostnader samt optimera och frigöra ekonomiska resurser. Det talas också 

uttryckligen om att en internkultur som utgår från bland annat verksamhets- och 

publikinriktning, vilken under projektets införande ska förankras i organisationen 

(Strategiskt styrdokument, 2016). I vida ordalag beskrivs hur organisationen ska 

fungera som mer rationell och faktabaserad, för att tydliggöra vem som fattar beslut 

samt på vilka grunder. Detta stämmer väl överens med NPMs principer (Almqvist, 

2006:28, jmf. Jacobsson, 2014:93-96, 99). 
 

4.2 Tema 1: Organisationsidentitet 
Huruvida man kan tala om organisationsidentitet likt enhetliga och stabila entiteter, 

eller om de är fragmenterade och föränderliga är omtvistat inom forskningen på 

området (Whetten, 2006). De intervjuer som genomfördes med anställda på Teatern 

visar på samma problematik som har redovisats i studiens teoretiska avsnitt - att 

begreppet organisationsidentitet är svårdefinierat. Upplevelsen av vad Teaterns 

identitet är verkar splittrad, där organisationens identitet som helhet är svårdefinierad. 

Haldéns (1997) teori om identiteten som sammansatt och motsägelsefull, stärks av 

intervjuobjektens tvekande svar utifrån en idé om att den skulle vara enhetlig. Det 
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stärker bilden av organisationsidentitet som ett fragmenterat fenomen. Ett av 

intervjuobjekten talar uttryckligen om bristen av homogenitet inom organisationen. 
 

“Jag ser inte [Teatern] som nån helhet. För på samma sätt kan jag förstå att det kanske aldrig kommer 

kunna vara det, eftersom det är så oerhört stor arbetsplats [...] Det finns allt från smeder till 

journalister, det är svårt att skapa en sammanhållning, [...] ” (Respondent 2) 

 

“[Teatern] för mig är väldigt uppdelad mellan nån typ av ledningsgrupp och 

kommunikationsavdelning och vi i den dagliga verksamheten, vi är ju typ 1000 anställda.” 

(Respondent 2) 

 

Den fragmenterade bilden av organisationsidentiteten tycks i detta fall bygga på 

organisationens omfattning och indelning. En stor organisation som består av flera 

olika avdelningar, menar flera av intervjuobjekten, skapar en splittrad bild av 

organisationsidentiteten. Av citatet nedan framgår också att de olika 

yrkeskategorierna verkar vara tydligt åtskilda, och att de även utmärker sig i 

förhållande till varandra. 
 

“Men precis som [yrkeskategori], de vill synas, solisterna vill synas, alla vill synas i det här huset. Det 

är en elitgrupp här där alla vill synas” (Respondent 1) 

 

Organisationsidentitet har av flera forskare definierats utifrån de interna upplevelserna 

av organisationen (Fiol, 2002; van Tonder, 2011). Men det finns också andra som 

beskriver hur organisationens identitet skapas utifrån dess position i förhållande till 

andra organisationer och den externa bilden av verksamheten, där Teatern definieras 

av exempelvis sin publik. Detta perspektiv knyter an till Ran och Duimerings (2007) 

resonemang då de beskriver identiteten utifrån en extern upplevelse av 

organisationen. Utifrån detta perspektiv har Teatern ett intresse i att förmedla en bild 

av verksamheten, som verkar för att etablera och framhålla en positiv bild av 

organisationen. Detta arbete ligger framförallt på den kommunikativa avdelningen 

som ansvarar för marknadsföring (Ran & Duimering, 2007:156). Flera av de 

intervjuade beskriver hur den tidigare marknadsavdelningen i och med den nya 

managementtekniken har bytt namn till kommunikationsavdelningen, och fått ett allt 

större ansvar inom organisationen. 
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“Ja, kommunikationsavdelningen [...] började få mer och mer inflytande, om man säger. Dels i 

kommunikation utåt, och det var väl i den vevan också som det började anställas fler och fler 

marknadsförare [...]” (Respondent 2) 

 

“[...] om man ser utifrån [Teaterns] image, utifrån har ju den förbättrats väsentligt.” (Respondent 7) 

 

Ett flertal av intervjuobjekten förstärker detta resonemang och menar att Teatern har 

fått en synligare profil utåt, och hur marknadsföringen har förtydligats med typsnitt, 

logotype och säsongsprogram, vilket van Tonder menar är utmärkande för ett externt 

identitetsarbete (2011:634). Det har också utformats värdeord som spreds via 

marknadsföring. En tydlig identitet kan utifrån detta visa på, likt Whetten beskriver, 

organisationens unika position i förhållande till sin omvärld (2006:221).  
 

“[...] mer bildspråk, förändrat våra säsongsprogram, och även den grafiska profilen ändrades om. Så 

att jag tror att om man tittar efter [Teaterns] annonser och sådär, så kan man på en gång se att de kom 

från [Teatern][...] de försöker ju marknadsföra [Teatern] mera utåt, och öppna upp framförallt mycket 

mera.” (Respondent 6) 

 

Den externa tydligheten av identiteten kan då svara på frågan “vilka är vi i 

organisationen?”, varpå de anställda därefter kan agera, likt ett kategoriskt imperativ 

(Whetten, 2006:221). Om så är fallet kan Teaterns organisationsidentitet stärkas i och 

med kommunikationsavdelningens ökade ansvar och den tydligare definierade bilden 

av vad organisationen står för.  
 

Nytt språkbruk, som namnbytet på kommunikationsavdelningen och hur 

ekonomiansvarig fått benämningen controller, har flera av respondenterna nämnt som 

effekter av omorganiseringen. Några menar att det var en nödvändig åtgärd eftersom 

Teaterns omvärld förändras, och därmed måste Teatern förändras för att kunna passa 

in. Glynn (2008) beskriver hur organisationer för att legitimera sitt handlande 

påverkas av isomorfiskt tryck från omgivningen. Detta varpå organisationens identitet 

påverkas av symboler, normer och praxis utifrån det verksamma fältet (Glynn 

2008:413-414). 
 

“Många har jobbat länge [...] Och kanske lever kvar i nåt 70-talstänk, att så här ska det vara. Och nu 

lever vi ju på 2000-talet och då ser det ju lite annorlunda ut [...]” (Respondent 3) 
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“Det finns ju fortfarande en grund för att vi måste modernisera, att man måste kunna göra det mer 

tillgängligt på nätet, och att det måste funka liksom bättre.” (Respondent 4) 

 

“[...]och för kanske deras yrkestitlars skull, för att folk ska förstå dem, måste man kalla sig controller 

för att det ska vara förståeligt på alla språk och alla arbetsplatser.” (Respondent 3) 

 

Den omstrukturering som genomförts på Teatern går att härleda till NPM, vilket 

innebär att dess identitet formas likt flera andra organisationer, i syfte att likna 

varandra (Brunsson & Andersson-Sahlin, 2000:722-723). Detta tycks det finnas en 

förståelse för bland några av de anställda. För att Teatern ska kunna konkurrera med 

andra organisationer, och vara modern, upplevs omstruktureringarna som nödvändiga. 

Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) belyser hur dagens organisationer 

omstrukturerar i syfte att uppnå status som fullvärdig organisation, utifrån 

modernitetens krav på rationalitet och effektivitet. Teatern har här tagit ett steg 

närmare att bli en fullvärdig organisation, och dess identitet kan komma att förändras 

därefter. 
 

4.3 Tema 2: Identifiering 
Fiol (2002), som kritiserar en enhetlig föreställning av organisationsidentitet lyfter 

istället identifiering som det centrala vid förståelse av en identitet. Hon förespråkar 

perspektivet där identifiering mellan den anställda och dess arbetsplats, i form av 

identifieringsprocesser, istället undersöks (Fiol, 2002:653). De intervjuade ger inte 

uttryck för en tydlig, homogen identitet. Istället kan identiteten undersökas utifrån 

respondenternas identifiering med Teatern. Flera av intervjuobjekten från de olika 

yrkeskategorierna beskriver hur de kan identifiera sig med sin arbetsplats, och 

respondenterna svarar på frågan om de identifierar sig med Teatern som organisation:  
 

“Nej inte som organisation, men som arbetsplats. Men det låter konstigt, men arbetsplatsen [Teatern] 

känner jag att jag identifierar mig med och känner mig väldigt nära [...]” (Respondent 4)  

 

“Ja väldigt starkt, kanske inte utifrån just budskapen. [...] utifrån att det finns en stark identitet, som 

man har när man jobbar på [Teatern]. Och det upplever jättemånga som slutar också, att de har 

nästan en personlighetskris. Om man inte jobbar på [Teatern], vad säger man då liksom. Att det är 

nån slags uppfattning av sig själv som man lever med.” (Respondent 7) 
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“[...] så kanske identiteten snarare har och göra med integritet, på nåt sätt skulle jag säga. Att det 

ändå finns en viss prestige att arbeta på [Teatern], det finns en lång tradition, du arbetar med 

föreställningar osv. Men mer integritet än samman... jag skulle ändå säga att det finns en 

sammanhållning i bland personalgrupperna, där man som arbetar, att man ändå jobbar mot samma 

mål.“ (Respondent 2) 

 

Det verkar finnas en stolthet i den identifiering som finns med Teatern som 

arbetsplats, där flera anställda uttrycker en uppskattning för och en personligt knuten 

kontakt till Teatern. Den starka identifiering med Teatern, som framträder i 

intervjuobjektens svar, verkar existera parallellt med den splittrade bilden av Teatern 

som en stor organisation. Här verkar det uppstå en uppdelning, dels mellan den 

identifiering som råder mellan den anställda och yrkestillhörighet samt närmsta 

kollegor. Dels med Teatern som organisation. Många beskriver sin identifiering med 

Teatern utifrån sitt engagemang för sin yrkesroll. 
 

“Ja, jag är en stolt [yrkeskategori].” (Respondent 1) 

 

“Jag identifierar mig med mina närmaste kollegor. Ljud, ljus, rekvisita, scenteknik.” (Respondent 5) 

 

På respektive avdelning tycks ett starkt engagemang och sammanhållning finnas. Som 

Dutton et al. (1994) beskriver så leder en stark identifiering till just denna 

sammanhållning, vilken i sin tur kan stärka identifieringen ännu mer. Detta med ännu 

större engagemang och samarbete kollegor emellan som följd. Utifrån identifieringen 

med kollegor inom samma yrkestillhörighet skapas en form av självkategorisering. En 

tydlig upplevelse om vem man själv är i förhållande till andra skapar förutsättningar 

för identifiering, och därmed för en stärkt identitet (Dutton, Dukerich & Harquail, 

1994:243; Fiol, 2002:656). Denna självkategorisering verkar på Teatern ske utifrån 

vilken yrkeskategori, eller avdelning, de anställda tillhör. Dutton et al. (1994) 

beskriver hur bilder av vad organisationen är skapar kognitiva handlingsmönster och 

mening, varpå en stark eller svag identifiering bygger. Dessa bilder verkar i Teaterns 

fall projiceras på respektive avdelning, där en självdefinition i jämförelse med andra 

tar form. 
 

Den identifieringsprocess som tycks ske på varje avdelning kan också uttryckas i den 

typ av tudelade organisationsidentitet, som van Tonder och Tadayuki (2013) beskriver 

utifrån termerna FoOI och SoOI. Teaterns explicita identitet, som uttryckts i 
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kommunikationsavdelningens marknadsföring och de värdeord som togs fram tycks 

inte korrelera med den upplevda identifieringen som sker hos de anställda. Därmed 

kan SoOI, de anställdas upplevda identitet, inte sägas överensstämma med FoOI, de 

väldefinierade kategorier som representerar organisationen. Då en kollektiv 

medvetenhet inte finns kring “vad” eller “vem” organisationen är menar van Tonder, 

att organisationens identitet genomgår en kris (van Tonder, 2011:638). 
 

van Tonder (2011) beskriver hur en identitet byggs upp av en “tyst” samförståelse. 

Denna tycks hos Teatern finnas i tidigare skapade normer och värderingar, än de som 

nyligen införts i och med omstruktureringen. En samförståelse skapas främst vid olika 

sociala sammankomster och dessa är avgörande för en stark organisationsidentitet 

(van Tonder, 2011:638). Det fanns tidigare en social mötesplats på Teatern i form av 

en personalbar, där de anställda träffades efter föreställningarna. Detta verkar ha varit 

en av flera sociala sammankomster som tidigare funnits på Teatern, där personalen 

kunde umgås på ett personligt plan. 
 

“När jag började jobba så var det vattentäta skott mellan avdelningar, sen luckrades det upp lite 

grann. Framförallt så luckrades det upp på de här ställena där personal träffades. Överlag. Och det är 

då fikarummet, eller personalmatsalen, framförallt rökrummet, rökare har alltid nånting gemensamt. 

Men sen var det faktiskt också på den här [...] baren, det var också en sådan plats där man fick 

information om vad som hände i huset.” (Respondent 5) 

 

“Och det må vara en öl eller en mineralvatten som för oss samman, och så säger vi vad bra det gick, 

eller hallå, varför funkade det inte ikväll? Och då kan man ju prata face to face.” (Respondent 1) 

 

Denna mötesplats, tillsammans med andra platser för sociala sammankomster, verkar 

ha bidragit till den starka, och personliga identifiering som påvisats av de intervjuade. 

Mötesplatserna har de senaste åren tagits bort, vilket kan ha haft en inverkan på de 

anställdas identifiering och organisationsidentiteten. Att mötesplatserna togs bort, har 

varit impopulärt, och identifieringen med andra yrkesgrupper har försvårats. 
 

“Man tog bort alla anslagstavlor, vilket kan låta märkligt, men vilket har varit fruktansvärt 

upprörande för de anställda [...] där folk satte upp små lappar om att de hyrde ut sitt sommarhus, eller 

sålde sin fiol. På ett personligt plan möttes man och stod och småsnackade där.” (Respondent 4) 
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“Som till exempel efter då man gemensamt kan mötas efter en föreställning. [Olika avdelningar radas 

upp] [...]Och en sådan plattform saknas.” (Respondent 5) 

 

Respondenterna påtalar också att det på senaste tiden skett en allt större uppdelning 

mellan Teaterns administrativa avdelning och de två andra huvudavdelningarna, den 

tekniska och den konstnärliga. De som inte tillhör den administrativa avdelningen 

benämns i intervjuer som knegarfolket, eller fotfolket. Den uppdelning som finns 

uttrycks både i en frustration över en orättvisa mellan avdelningarna, men också kring 

en saknad av tidigare samhörighet. Respondent 2 beskriver hur hen upplever de 

administrativa avdelningarna: 
 

“Det är det här, det känns som att deras värld är så frånkopplad min. Och just att jag inte inbjuds till 

deras verksamhet.” (Respondent 2)  

 

“[...] jag uppfattar att vi, vanligt knegarfolk, är en del, och sen cheferna är en annan del. Så vi-känslan 

är mycket mycket mindre. Förut var det mer att man hälsade på chefen, precis som att man hälsade på 

sin kollega. Men nu tycker jag att det har blivit större skillnader, mellan de ledande och vi som 

jobbar.” (Respondent 1)  

 

“Det roliga är att man drar ner på fotfolk, den fysiska arbetskraften, där den verkligen behövs, och sen 

ökar man administrationen.” (Respondent 4) 

 

Den “under-ytan-konstruktion” som van Tonder & Tadayuki (2011) beskriver som 

uppstår i sociala sammanhang kan därmed ha rubbats vid Teatern. I Teaterns fall 

verkar mötesplatserna skapat en sammanhållning mellan de som brukade umgås 

under dessa omständigheter, likt Respondent 1 beskriver ovan som en vi-känsla. Att 

mötas och diskutera arbetsdagen men också hälsa på varandra verkar avgörande i 

upplevelsen av att höra samman. Konstruktionen kan verka som ett ramverk för 

kollektiv handling och leda till en väl fungerande organisation, då den kan 

effektivisera och fokusera arbetsinsatser (van Tonder och Tadayuki, 2011:638). När 

dessa möten inte längre sker på Teatern verkar en mer fragmenterad identitet skapas, 

där det blir svårare för de anställda att relatera till andra avdelningar. Den enhetliga 

identitet som utgörs av värdeorden och förtydligandet av marknadsföringen, anses 

inte sprungen ur sociala sammankomster. Därmed upplevas den som svår för de 

anställda att ta till sig. För att en enighet mellan FoOI och SoOI ska kunna skapas bör 

FoOI förankras i olika typer av sociala möten. 
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Det är möjligt att ledningen eftersträvade förankring vid implementeringen av den nya 

managementtekniken. Teaterns ledning bjöd in till informativa möten och workshops 

i syfte att bättre integrera de nya normerna som skulle ligga till grund för arbetet 

(Strategiskt styrdokument, 2016). Dock verkar detta inte mottagits väl av de anställda, 

där de intervjuande inte känt sig delaktiga vid mötena, eller inte förstått att de ägt 

rum. 
 

“Den information som jag fick var väldigt övergripande och presenterades mer som, ja men som i form 

av stormöten, jag kan inte minnas om jag gick på det eller inte.” (Respondent 2) 

 

“Möten? Inga möten…” (Respondent 5) 

 

4.4 Tema 3: Organisationsidentitet i förändring 
van Tonder (2011) menar att en stark identifiering kan underlätta vid organisatoriska 

förändringar, då detta skapar en trygghet för de anställda trots en osäker miljö. En 

organisationsidentitet, som ofta befinner sig på ett omedvetet plan hos de anställda, 

lyfts under tider av förändring till ett medvetet plan. När det sker uppstår vad han 

beskriver som ett “organisatoriskt obehag”, och den oro och ångest som följer på 

förändringar kan här dämpas med en stark identifiering (van Tonder, 2011:638-639). 

Intervjuobjekten påtalar hur det på Teatern finns en stark lojalitet bland kollegor men 

också till arbetsplatsen. Flera av de intervjuade beskriver en upplevelse av trygghet 

som finns, trots att förändringar inom organisationen sker.  
 

“[...]jag tror att [Teatern] lever ju väldigt mycket på lojal personal.” (Respondent 3) 

 

“Ja den bygger på en stark lojalitet. Jag tror att alla känner ett enormt ansvar [...] alla känner sig 

starkt engagerade i organisationen.” (Respondent 7) 

 

Lojaliteten kan här tolkas som ett uttryck för den starka identifiering som van Tonder 

(2011) nämner. Några av de intervjuande upplever sig inte alltför påverkade av 

förändringen, utan istället upplevs en känsla av att kunna fortsätta arbeta som vanligt. 

Detta trots de förändringar som följde på den nya managementtekniken. En stark 

identifiering verkar stödjande för anställda och bidrar till att förändringsarbetet kan 
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fortgå utan att identiteten försvagas eller att identifieringen avtar under ett första 

skede (van Tonder, 2011:648). 
 

“[...] vår avdelning tycker jag har hållt sig ganska utanför det där på ett sätt. Vi har jobbat på som vi 

alltid har gjort.” (Respondent 3) 

 

Majoriteten av respondenterna har haft svårt att ange en tydlig identitet hos Teatern, 

och svarar tvekande på huruvida de upplever att det finns en kontinuerlig och 

bestående identitet. Dutton et al. (1994) menar att organisatorisk identitet ofta är dold 

för de anställda som sällan reflekterar över dess varande i den dagliga verksamheten. 

Den organisatoriska identiteten kan komma att lyftas fram då förändringar inom 

organisationen sker och handlingsmönster förändras (Dutton, Dukerich & Harquail, 

1994). Lojaliteten som omnämns bland flera av de anställda uppkommer efter 

reflektion angående de förändringar som upplevs problematiska. Dutton et al. menar 

att identiteten omvärderas vid förändring och kan därmed både stärkas eller försvagas 

(1994:243).  
 

Fiol och Huff (1998) redogör för hur komplex en identitet kan framstå vid förändring 

utifrån ny managementteknik. Den koppling som finns mellan rationellt och icke-

rationellt handlande blir endast förståelig då identiteten ses som en självreferens. 

Utifrån deras beskrivning kan den sociala vi-känsla som skapats vid de sociala 

sammankomsterna utgöra det ankare, vari identiteten är knuten. Enligt Fiol och Huff 

utgör identiteten grunden varpå mening och handling sker, och därmed måste 

identiteten befästas i en känsla av att den utgår från en typ av självuppfattning 

(1998:281). När detta inte upplevs kan det antas att de anställda inte följer de nya 

reglerna. På frågan om respondenterna identifierar sig med den nya identiteten 

uttryckt i värdeorden beskriver Respondent 1: 
 

“Nej jag tror väl inte det egentligen. Det är ju bara ord. Ord är ingenting. Handling är nånting.“ 

(Respondent 1) 

 

“Bilden av [Teatern] som kommuniceras av ledningen internt, skulle jag säga inte har så mycket att 

göra med arbetarnas vardag” (Respondent 2) 

 

Trots att formella förändringar sker, verkar den identitet som kan härledas ur de 

sociala sammankomsterna vara den starkaste (jmf. Fiol & Huff, 1998:281). Detta kan 
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visa på en problematik som managementteknikers implementering kan stå inför, som 

innebär att nya villkor kan vara svåra för de anställda att ta till sig. Därmed tycks det 

problematiskt att bedriva förändringsarbete på Teatern, eftersom många identifierar 

sig starkt med hur verksamheten tidigare bedrevs. Här synliggörs den paradox som 

Fiol (2002) beskriver, där både en stark och en svag identitet har betydelse för 

förändringsarbetets framgång. De anställda är anpassningsbara och kan hantera 

förändringar tack vare dess kollektiva identifiering som stärker gruppen, men önskar 

också bevara status quo och slippa förändras då den förändrade identiteten inte känns 

igen. 
 

Huruvida Teaterns organisationsidentitet lyfts till ett medvetande plan är dock svårt 

att utröna från de intervjuades svar. Men om detta kan ske, visar Dutton et al. (1994), 

på hur en ny identitet kan skapas. Att i tider av förändring tydligt definiera vad 

organisationen står för kan skapa en ny, stabil, organisationsidentitet. 
 

4.5 Tema 4: Språket och identitetsförändring 
Utifrån Haldéns (1997) beskrivning av hur en identitet konstitueras utifrån en 

berättelse om var man kommer ifrån och vart man är på väg, kan värdeorden på 

Teatern ses som en del av ett skapande av just en sådan historia. Detta kan härledas 

till kommunikationsavdelningens ökade ansvar i syfte att stärka den externa 

identiteten och på så vis också organisationens självbild (Haldén, 1997:13). 

Värdeorden tillsammans med det externa förtydligandet av vad organisationen står för 

verkar ha bidragit till en tydlighet för några av respondenterna. Värdeorden har också 

riktats internt, för att skapa en tydligare vision för de anställda på Teatern. De två som 

intervjuades, och som tillhör de konstnärliga yrkeskategorierna, ser positivt på 

orden.   
 

“Ska man hitta ord för vad [Teatern] står för, så är det bra ord för hela organisationen. Vad är konst 

liksom. Vad gör vi i det här huset?” (Respondent 1) 

 

“Ord, text, titlar, det skapar nån åsikt. Och helst ska det ju skapas nånting positivt, man kan känna 

igen sig i nånting.” (Respondent 1) 
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“Det är såhär ganska, en icke-fråga om vi jobbar med de orden, de orden har tagits utifrån det vi 

jobbar med.” (Respondent 7) 

 

De två respondenterna verkar identifiera sig med de ord som framarbetats, och tycks 

identifiera sig med ordens betydelse. De övriga respondenterna som tillhör andra 

yrkeskategorier har en annan upplevelse av både värdeordens betydelse och 

implementering av dem. En irritation verkar ha uppstått då värdeorden sattes upp på 

väggarna inne i korridorerna på Teatern. Oakes et al. menar att vokabulären inom 

organisationen bör bidra till motivation och en känsla av vad som är värdefullt för 

verksamheten (1998:261). Här har implementeringen på Teatern inte helt lyckats då 

flera av de intervjuade är direkt negativa till värdeorden. 
 

“Det är ju det som gör det lite diffust och verklighetsbefriat, upplevde jag. Jag menar. Du kan ju inte 

ha en kommunikation som är likadan internt och externt, då blir den ju opålitlig och uppenbart 

frånkopplad från den dagliga verksamheten” (Respondent 2) 

 

“Och det har ju skapats då en väldig ilska och irritation hos personalen. De tycker inte de här 

värdeorden ska riktas inåt, det här är värdeord utåt, mot publiken. De har inte så mycket med vårt 

arbete att göra.” (Respondent 4) 

 

“[...]jag tror att det som stör folk mest är när man blir pådyvlad saker som man inte står för, man 

måste ha nånting som kommer inifrån, från [Teaterns] hjärta.” (Respondent 3) 

 

Utöver införandet av ovan nämnda värdeord, har majoriteten av intervjuobjekten 

reagerat på ledningens benägenhet att införa nya termer och sätt att uttrycka sig på i 

och med den nya managementtekniken (jmf. Hasselbladh, 2002:241). Agevall 

benämner det som NPM-språket, vilket utgår från ekonomi- och marknadsretorik som 

appliceras på offentlig verksamhet (2005:154), i detta fall på Teatern. Flera forskare 

pekar på att organisationers vokabulär är nära sammanknutet med 

organisationidentiteten, och hur identifieringsprocessen sker via språket (Cheney & 

Thomkins 1987:11; jmf. Fiol, 2002:653). Majoriteten av respondenterna talar om nya 

benämningar av yrkesroller med en närmast oförstående inställning till förändringen 

mot ekonomiska termer. 
 

“Controller heter det istället för ekonomiansvarig. [...] [Teatern] försöker väl också mäta sig med alla 

andra företag där ute [...].” (Respondent 3) 
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“Det har nog moderniserats, det heter ju inte personalkontor längre utan alla är ju HR-personal [...]” 

(Respondent 4) 

 

Det framkommer även av intervjuerna att den organisatoriska förändringen har 

motiverats i termer av framförallt effektivisering från ledningens håll. Agevall 

beskriver hur en legitimering av organisationen och verksamhetens existens sker 

genom ett ökat användande av ekonomiska termer (Agevall, 2005:160-161). Av 

intervjuerna framkommer dock att begreppet effektivisering har skapat en reaktion 

hos de anställda som i flera fall kopplar begreppet till negativa konnotationer såsom 

nedskärning.  
 

“[...]när man börjar prata om effektivisering blir man direkt nervös, det känns alltid som nåt kodord 

för nedskärningar eller för förflyttningar av stora skeenden i arbetet som är frånkopplat individer eller 

arbetare.” (Respondent 2) 

 

Vabø (2002) påtalar hur språkbruk och vokabulär kan verka som ett kontrollverktyg 

för ledningen, utifrån vilket förändringar kan förankras hos de anställda. Genom att 

använda sig av språkliga artefakter kan en ny diskursiv praxis spridas och föregå 

andra diskurser (Vabø, 2002:150-152). Detta kan på Teatern verka önskvärt från 

ledningens håll efter den nya managementteknikens implementering. Svårigheten med 

införandet av nya begrepp och termer på Teatern framkommer ur intervjuerna, då de 

anställda inte uppfattar ledningens önskvärda retorik som positiv. Vabø pekar på hur 

den nya vokabulären då kan ignoreras, modifieras eller ironiseras över (2002:150-

152).  
 

Flera respondenter upplever en form av “undanhållen” information, där de upplever 

att informationen har framställts på ett “medvetet luddigt” sätt från ledningens håll. 

Av intervjuerna framgår att flera anställda inte känner igen och kan relatera till de 

ekonomiska termerna i vilka den nya managementtekniken har presenterats. Fiol visar 

på hur ledningen bör skapa ny mening för organisationen utefter de språkliga 

förändringarna som har tillkommit (2002:664). De anställda verkar inte uppleva det 

nya språkbruket som meningsfullt. 
 

”De var medvetet luddiga i den frågan.” (Respondent 5) 
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“Jag tror egentligen, när jag pratar om det här, det är ett tecken på att det skedde lite ovanför våra 

huvuden, och inte konkretiserades för oss särskilt bra.” (Respondent 7) 

 

4.6 Tema 5: Identitetsförändringens påverkan på 
anställda 
Utifrån Bourdieus (2000:215) resonemang om fält och kapital, antas att Teatern i och 

med nya managementtekniker och ekonomiska termer, ha rört sig mot ett ekonomiskt 

kapital som det dominerande. Detta trots att organisationen befinner sig inom det 

kulturella fältet, där vad som anses skapa legitimitet är kulturella värden framför 

ekonomisk vinning (Oakes, Townley & Cooper, 1998:267). Flertalet av 

intervjuobjekten talar om Teaterns specifika verksamhet, om dess mångåriga tradition 

att tillhandahålla god kunskap om kärnverksamheten. Detta verkar flera uppleva gå 

förlorat. 
 

“Samtidigt att de glömmer bort ibland att [Teatern] är så specifikt att du kan inte ta vem som helst och 

sätta var som helst.. ja. Eftersom [Teatern] är så speciellt.” (Respondent 6) 

 

“[...] kunnande om [Teatern], kunskap om artister, [...] och vår repertoar. Så att där har ju 

kommunikationsavdelningen tappat lite kompetens, men det är ju ett val de har gjort också. Sen skulle 

väl kommunikationschefen vilja att alla köpte alla sina biljetter, 100 % på nätet, och sen inte bytt något 

eller fråga något. Jamen, att man tar sitt kort, sen drar sitt kort så får man sina biljetter och sen är det 

bra med det.” (Respondent 6) 

 

Upplevelsen av att en avdelning förlorar i kompetens, kan kopplas till hur det 

kulturella kapitalet ersätts med ett annat. För respondenten grundar sig kompetens i 

kunnande om den konstnärliga verksamheten, och inte i förmågan att sälja biljetter. 

Därmed upplevs förändringen som en försämring, trots att Teatern kan gå med större 

ekonomisk vinning. En av respondenterna påpekar hur känslan på arbetsplatsen gått 

från familjär, till mer inriktad på att bidra till samhällsnytta. Den kulturella miljön 

som tidigare fanns verkar ha skapat en trygghet, varpå förändringarna utefter 

ekonomiska termer anses få de anställda att förlora den känslan. 
 

“Det var som en familj där alla känner alla och spelar för varandra. Jag tror det är lite tydligare nu 

att nu måste vi nå ut till fler. [...] Vi ska vara bidragande till samhället på ett annat sätt.” (Respondent 

1) 
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Denna förskjutning av organisationens kapital kan också skapa ett symboliskt våld, 

vilket Oakes et al. (1998) menar påverkar de anställda på ett omedvetet plan. 

Svårigheter att ta till sig information i de nya termerna och därmed få en förståelse för 

de organisatoriska förändringarna, kan leda till en känsla av dumhet eller en känsla av 

skam och ångest. Problematiken i att inte riktigt förstå och därmed kunna anpassa sig 

eller förhålla sig till förändringarna kan verka exkluderande för de anställda (Samuel, 

2013:402). Symboliskt våld kan spåras hos de anställda på Teatern då de påtalar hur 

de känner sig outbildade i sammanhang där de möter det nya språkbruket. Men också 

hur de, med risk för att uppfattas som dumma, undviker att ifrågasätta. 
 

“Och vi är ganska, jag tror som grupp, väldigt bra på att le och bara tacka och ta emot på något sätt. 

Man vill ju inte framstå som dum heller.” (Respondent 7) 

 

“[...] när de pratar i [grupp med ledningsmedlemmar] förstår jag inte vad de pratar om, känner mig 

outbildad.” (Respondent 1) 

 

Flera av respondenterna menar att det även uppstår en osäkerhet då den interna 

kommunikationen har försvårats i och med organisationsförändringen. Hur 

förändringen har motiverats och informerats om internt har då upplevts som 

bristfällig. Många av de anställda riktar kritik mot en långtgående och nästan 

traditionsbunden problematik med den interna kommunikationen, som har försämrats 

i och med senaste förändringen.  
 

“Det missnöjet som fanns redan innan mot ledning och att kommunikationen inte funkar har ju 

förstärkts. Så det har absolut blivit sämre på det sättet, vilket också leder till att man känner sig mer 

och mer alienerad från sin arbetsfunktion.” (Respondent 2) 

 

Upplevelsen av att inte få tillräckligt med information verkar i sin tur bidragit till 

ökad ryktesspridning på arbetsplatsen, och den informella kommunikationen tycks 

ibland föregå den formella. Majoriteten av respondenterna menar att detta är 

problematiskt, och skapar en osäkerhet kring vad som formellt sker inom på Teatern. 

Fiol (2002) påvisar denna osäkerhet, utifrån begreppet de-identifikation, där den 

sociala ordningen upplevs som oklar och tidigare förtroende inom organisationen 

rubbas eller till och med försvinner. Fiol lyfter också att denna osäkerhet allt som 

oftast visar sig hos arbetsgrupper med lägre nivåer av kontroll och makt (2002:660). 
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Detta syns hos Teaterns anställda som menar att deras möjlighet till påverkan och 

delaktighet i organisationens styrning är mycket begränsad.  
 

“Då fick man reda på information, så väldigt ofta fick man förvarning inofficiellt från nån annanstans 

än från de som skulle ha kommit med den.” (Respondent 5) 

 

“[...] hela den här omorganiseringen skapade ju väldigt mycket ryktesvägen, det var mer rykten som 

florerade än vad som faktiskt hände, men det skapade ju en stor oro i arbetsgrupperna [...] väldigt 

mycket människor som mådde dåligt över det här, kände sig lurade, kände sig inte involverade, kände 

att de inte hade nåt att säga till om, och det är ju den känslan personalen får när ledningen kör över 

dem.” (Respondent 4) 

 

Utifrån denna de-identifikation, där organisationen genomgår en fas av sökande efter 

en ny identitet, menar dock Fiol (2002) att det också uppstår en möjlighet att förändra 

tidigare inlärda beteenden. Hon menar vidare att det finns en risk att de anställda 

faller tillbaka till hur de tidigare har agerat, där Teaterns anställda väljer att bortse 

från omstruktureringens mål. Men i och med den tvetydigheten som uppstår då 

identiteten har brutits ner, lämnas också plats för att kunna genomföra den önskvärda 

förändringen (Fiol, 2002:659). 

 

5. Konklusion 
Att det omtvistade begreppet organisationsidentitet svårligen operationaliseras kan i 

studien bekräftas. Intervjuobjektens svar visar hur problematisk en 

organisationsidentitet är att formulera. Studiens analys ger en fingervisning om att en 

enhetlig bild av organisationsidentiteten ur de anställdas perspektiv svårligen låter sig 

återges (jmf Brunsson & Andersson-Sahlin, 2000; Fiol, 2002; Whetten, 2006:220). 

Vid utredning av organisatorisk identitet inom en organisation tycks begreppet 

identifiering ha hög relevans, där den individuella identiteten ställs i relation till 

organisationens (jmf Dutton, Dukerich & Harquail, 1994:256; Fiol, 2002). Dock tycks 

ett enhetligt perspektiv vara mer passande vid formulering av en identitet utifrån en 

extern “publik” (Ran & Duimering, 2007:156; van Tonder, 2011:634). Vid antagandet 

av ett utifrånperspektiv kan organisationen som en helhet betraktas, men internt är 

samma helhet omöjlig att påvisa att härleda ur respondenternas svar. Detta kan bero 
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på organisationens omfattning, där de anställda inom en stor organisation inte tycks 

dela samma bild av identiteten. 

 

Studien visar att symboliskt våld går att finna vid omstruktureringar inom 

kultursektorn, där kvantifierbara värden givits allt större utrymme inom 

organisationen (Bourdieu, 2000:215; Oakes, Townley & Cooper, 1998:271). En 

osäkerhet gör sig gällande bland de anställda och den fysiska kontakten mellan de 

anställda begränsas, då mötesplatser tagits bort. Identifieringen verkar därefter 

begränsats till den närmaste arbetsgruppen. Socialt umgänge går i och med detta att 

härleda till skapandet av identifiering. Den bristande kommunikationen inom 

organisationen har splittrat den identifiering som tidigare fanns arbetsgrupperna 

emellan, då dessa inte längre har social kontakt med varandra. Omstruktureringen kan 

därför anses ha skapat starkare identifiering de närmsta kollegorna emellan, men som 

helhet har den fragmenterats och arbetsgrupperna upplever sig alienerade från 

varandra. Utifrån att en stark identifiering leder till sammanhållning, kan därmed 

Teaterns identitet anses ha försvagats (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994; Fiol, 

2002:655). Det kan också ses som att mindre, enhetliga identiteter skapas inom en och 

samma organisation.   
 

Tydligt blir att identiteten kan ses som en svårstyrd parameter vid förändringsarbete 

(jmf Fiol & Huff, 1998). En stark identifiering till organisationen kan bidra till en 

ovilja att förändras och anamma de nya reglerna. Paradoxen, där en stark identifiering 

underlättar men samtidigt försvårar vid organisatorisk förändring blir påtaglig i 

studiens fall (Fiol, 2002:655). Den lojalitet och sammanhållning som råder mellan de 

anställda verkar ha bidragit till att det vardagliga arbetet, trots påtalad oro, fortgår. 

Men det är också på grund av denna sammanhållning som nytt språkbruk och regler 

undviks eller ignoreras (Vabø, 2002:150-152). 
 

6. Avslutande reflektion och vidare forskning 
Ytterligare ett tema som upplevs ha uppkommit ur det empiriska materialet, men som 

fått mindre fokus i det teoretiska ramverket, är huruvida delaktighet har betydelse för 

organisationsidentitet. Temat kan härledas ur de anställdas åsikter om värdeorden, 
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som upplevdes starka. Oavsett om upplevelsen av dem var positiv eller negativ, fanns 

det ingen av respondenterna som under intervjun kunde komma ihåg vilka orden var. 

Uppfattningen av orden kan därmed inte grunda sig i vilka orden explicit var. Istället 

verkade det centrala i upplevelsen vara huruvida den tillfrågade uppskattade hur dessa 

tagits fram, hur de presenterats samt vilken inställning som fanns till organisationens 

ledning. Detta kan härledas till en känsla av att varit delaktig i framtagandet eller 

känna sig delaktig i förändringsarbetet i stort. Det var främst den konstnärliga 

personalen som upplevde hur de förändringar som skett ledde till en positiv 

utveckling för deras avdelning. Därmed verkade de också uppleva värdeorden som 

sprungna ur verksamheten. Den tekniska och publika personalen å andra sidan 

upplevde förändringarna som försämringar, och därmed upplevdes värdeorden inte 

representera dem. Det kan bekräfta hur en identitet kan verka meningsskapande, där 

känsla av mening eller delaktighet inte finns, skapas istället en negativ konnotation 

för värdeorden (Fiol, 2002:664; Glynn 2008:413-414). Där anställda upplevde att 

ledningen styrde utan möjlighet till påverkan skapades en svagare identifiering på 

Teatern. En koppling mellan en känsla av delaktighet och identifiering går då att 

finna. Kanske kan skapande av delaktighet därför underlätta vid införandet av en 

managementteknik, då det verkar ge anställda en mer positiv inställning till 

förändringar.  
 

Utifrån en diskussion om värdeorden kan en koppling dras till Agevall (2005) om 

huruvida aspekter som påverkar identiteten, exempelvis språk, kan ses som neutrala 

verktyg eller inte. Hon menar att språk är en viktig sammanlänkande del mellan 

kunskap och kognitiva föreställningsramar (Agevall 2005:1;51 jmf. Douglas, 

2011:55), vilket belyses i studien. Organisationsidentitet som begrepp går att härleda 

till flera olika komponenter som spelar in i skapandet, där språket är ett av dem. Men 

flera forskare pekar också på att kognitiva handlingsmönster kan härledas till 

organisationens identitet (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994; Fiol & Huff, 

1992:281). Kopplingen mellan identitet och handlande är en intressant aspekt som 

med fördel bör tas i större beaktande vid studier av organisationsidentitet. Frågan om 

huruvida dessa beteendemönster tar sig uttryck i den organisatoriska identiteten eller 

om identiteten är den främsta katalysatorn som formar handlandet, kan vara en 

intressant vinkel för att skapa ytterligare förståelse för fenomenet. 
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Bilaga I 
 

Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer med anställda på Teatern 

 

1. Vet du vad som har föranlett omstruktureringen SoL 2013?  
 

2. Hur motiverades förändringen inom organisationen från ledningens håll?  
 

3. Upplever du att du har fått tillräcklig och löpande information inför och under 

omstruktureringen?  
 

4. Har din arbetssituation förändrats? Har du fått andra arbetsuppgifter än tidigare? 

 

5. Hur upplever du din nuvarande arbetssituation? 

a. Tryggare/otryggare? 

b. Säkrare/osäkrare? 
 

6. Har något blivit bättre eller sämre vad gäller ditt arbete? 

 

7. Har retoriken och kommunikationen på din arbetsplats förändrats, internt och 

externt? 

 

8. Finns det några övriga förändringar du märkt av efter omstruktureringen? 

 

9. Upplever du att organisationens identitet har förändrats? 

 

10. Identifierar du dig med [Teatern] som organisation? 

 

11. Känner du att ditt agerande i ditt arbete stämmer överens med de normer och 

praxis som du upplever att [Teatern] har? 

 

12. Finns det något annat i samband med omstruktureringen som vi inte har berört - 

men som du upplever som viktigt i din arbetssituation? 


