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Förord  
 

Vi vill börja med att tacka de personer som bidragit till denna uppsats och gett oss som författare 

möjligheten att genomföra denna studie. Vi som författare vill därför rikta stort tack till vår 

handledare Andréas H. Nilsson som stöttat oss genom arbetsprocessen, de personer som ställt 

upp på intervjuer samt övriga deltagare som bland annat närvarat på de seminarier som ägt rum 

under terminen och bidragit med konstruktiv kritik för att hjälpa oss författare att konstruera 

denna uppsats på bästa sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
  

Organizational identity is the basis for a unified view of the organization internally and answers 

questions such as "Who are we?" and "Who do we want to be?", which creates a mutual view 

of the organization's aim and purpose, and provide the members of the organization with an 

idea of who the organization is. Organizational identity can therefore be considered as a 

meaning where the members of the organization form mutual characteristics and differentiate 

themselves towards other organizations to create a feeling of a membership to the organization. 

However, the identity of an organization can be difficult to change because of its complexity 

but is something that often occurs in connection with an organizational change. 

  

This paper is therefore based on the aim to increase understanding of how an organizational 

spin-off affects the organizational identity and how this is perceived by the employees in the 

organization. The question answered is therefore: How do employees perceive the 

organizational identity changes in the event of an organizational spin-off? 

  

To answer this question, an inductive approach and a qualitative method have been used. Six 

semi-structured interviews have been conducted with employees at a company that, through a 

spin-off from its parent organization, was started in the beginning of 2018. These interviews 

resulted in data which was analyzed based on the chosen framework that refer to organizational 

identity change and phenomenons that belong to it. 

This analysis resulted in the fact that corporate spin-offs is an understudied subject regarding 

organizational identity change and that history might be a key factor in the wake of a corporate 

spin-off. 
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Sammanfattning 
  

Organisationsidentiteten ligger till grund för en enhetlig bild av organisationen internt och 

besvarar frågor som “vilka är vi?” och “vilka vill vi vara?”, vilket skapar en gemensam bild av 

organisationens mål och syfte och gör att organisationsmedlemmarnas uppfattning om vem 

organisationen är står centralt. Organisationsidentiteten kan därför anses som en sorts 

meningsskapande där organisationsmedlemmarna skapar gemensamma egenskaper och 

differentierar sig gentemot andra organisationer för att skapa sig en tillhörighet till 

organisationen. Identiteten i en organisation kan dock vara svår att förändra på grund av dess 

komplexitet, men är någonting som ofta sker i samband med en organisationsförändring. 

  

Denna uppsats grundas därför i syftet att öka förståelsen för hur en organisationsavknoppning 

påverkar organisationsidentiteten samt hur detta uppfattas av medarbetarna i organisationen. 

Den frågeställning som besvaras är därför: Hur upplever medarbetarna att 

organisationsidentiteten förändras vid en organisationsavknoppning? 

 

För att besvara denna frågeställning har en induktiv ansats och en kvalitativ metod använts. Sex 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med medarbetare på ett företag som, genom en 

avknoppning från en större moderorganisation, startades i början av 2018. Dessa intervjuer 

resulterade i empiri som analyserats med grund i den valda teorin som berör 

organisationsidentitetsförändring och områden som hör där till. 

Denna analys resulterade i att avknoppning är ett ostuderat ämne och att historia kan vara en 

betydande faktor vid identitetsförändringar som en konsekvens av en 

organisationsavknoppning. 

  

Nyckelord 

Organisationsidentitet, organisationsidentitetsförändring, avknoppning, tvetydighet  
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1. Inledning 
  

Precis som individen frågar sig själv ”vem är jag?” så frågar sig medarbetarna i organisationen 

”vilka är vi?”. Organisationsidentitet är det som medlemmar i en organisation ser som något 

centralt, hållbart och långvarigt, som knyter samman organisationens individer och deras 

individuella identitet till en enhetlig bild av vilka de är tillsammans som grupp (Albert & 

Whetten 1985). Organisationsidentiteten blir därför en plats för en sorts meningsskapande där 

organisationen genererar en enhetlig bild av vilka de är och skapar en gemensam definition av 

de värderingar som ligger till grund för organisationens värdeskapande. Organisationsidentitet 

är ett fenomen som förmedlas både internt och externt i en organisation och behandlas i olika 

situationer och olika former dagligen, även om det inte i alla situationer nämns som ett rent 

begrepp utan endast påträffas bakomliggande i den atmosfär som återfinns i organisationen. 

Albert och Whetten (1985) definierar organisationsidentitet som ett uttryck för hur 

medlemmarna i en organisation definierar sig som en social grupp och ger en bild av vem 

organisationen är. 

  

Hatch, Schultz och Skov (2015) beskriver organisationsidentitetsbegreppet som den 

gemensamma uppfattningen om vem organisationen är och hur den representerar 

medlemmarnas uppfattning om vad som särskiljer dem från andra organisationer och 

därigenom gör dem unika. Organisationsidentitet är ett begrepp som betonar värderingar, 

normer och känslor som organisationen vill förmedla såväl internt som externt och definierar 

bland annat grundvärderingar (Hatch et al. 2015). 

  

Att en organisation är i behov av en identitet råder det inga tvivel om eftersom identiteten anses 

vara organisationens verklighet (Heide, Johansson & Simonsson 2005). Att ha en gemensam 

identitet resulterar i många positiva effekter hos organisationen i stort, både i relationen mellan 

medarbetare internt men även organisationens relation till omvärlden. Alvesson och Björkman 

(1992) lyfter flera exempel på hur organisationsidentiteten underlättar arbetet i organisationen 

och menar att en samhörighet med både organisationen och kollegorna blir starkare samtidigt 

som det individuella arbetet och synen på organisationens värderingar och ideal går hand i hand. 

Detta underlättar även det samarbete och den kommunikation som sker dagligen på 

arbetsplatsen. Att som individ identifiera sig med den organisation man tillhör knyter samman 

medarbetarna och skapar en gemensam utgångspunkt för att tillsammans uppnå organisationens 

mål (Heide et al. 2005). Identiteten spelar därför en viktig roll, inte minst när det handlar om 

att behålla en samhörighet och gemensamma grundvärderingar när det sker förändringar i 

organisationen. 

  

Organisationsförändringar är idag ett omtalat ämne i och med den digitala utveckling och 

globalisering som pågår i samhället. Det skapas därmed nya krav på organisationer och dess 

anpassningsmöjlighet gentemot konkurrenterna för att överleva på marknaden (Jacobsen & 
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Thorsvik 2014). Förändringar i organisationer anses idag som självklara och utgör en stor del 

av organisationsarbetet (Jacobsen & Thorsvik 2014). En naturlig förlängning blir därmed att 

även organisationsidentiteten i olika utsträckning kommer att påverkas, det är därför väsentligt 

att det finns en medvetenhet hos organisationens ledning som initierar 

organisationsförändringen. Oavsett vad som eftersträvas med förändringen så är det någonting 

som alla organisationsmedlemmar måste arbeta enhetligt med för att effektivt genomföra 

(Sveningsson & Sörgärde 2014). 

  

Det kan identifieras ett starkt samband mellan organisationens identitet och 

organisationsförändringar som visar att komplexa förändringar som exempelvis organisatoriska 

fusioner eller fissioner leder till förändring av den befintliga identiteten (Vieru & Rivard 2014; 

Corley & Gioia 2004; Dutton & Duckerich 1991). En fission kan inom detta område även 

förklaras som en spin-off eller avknoppning och syftar till att en del av organisationen knoppas 

av och flyttas ur organisationen för att bilda en ny organisation. Detta kan exempelvis vara en 

organisation som säljer eller delar ut en viss del aktier i ett dotterbolag (Nationalencyklopedin 

u.å.). 

  

Vid organisationsförändring sätts organisationens befintliga identitet på prov och slutprodukten 

kan vara svår att förutsäga. Då identitetsförändring är en komplex process som är svår att styra 

i och med dess påverkan av såväl interna som externa faktorer samt människorna i 

organisationen blir detta en viktig förändring att arbeta med (Corley 2004). Författaren menar 

sedermera att identiteten kommer att påverkas av en organisationsförändring, men att det finns 

svårigheter i att styra den mot ett specifikt mål om det inte finns starka strategier från ledningens 

sida. 

  

När sådana förändringar genomförs, uppkommer även en viss oklarhet och tvetydighet inom 

organisationen, vilket kan liknas vid en identitetskris där de som utgör organisationen inte 

längre vet vilka de är (Corley & Gioia 2004). När organisationen i ett nästa steg hanterar dessa 

känslor av tvetydighet skapas den nya identiteten genom sociala konstruktioner som händelser, 

handlingar och diskussioner som förmedlas från toppen och nedåt i organisationen (Corley & 

Gioia 2004). Hur detta förmedlas till de anställda är ett omtalat ämne i den tidigare litteraturen 

där ett ledarperspektiv vanligtvis appliceras. Hur den eftersträvade organisationsidentiteten 

sedan tas emot och implementeras av de anställda är dock ett ämne som inte diskuteras i lika 

stor utsträckning, vilket leder oss in på uppsatsens problematisering. 

 

1.1 Problematisering 

Organisationsförändring är ett ämne som ofta diskuteras i den befintliga 

organisationslitteraturen, där den vanligtvis behandlar förändringar utifrån varför de 

genomförs, hur de genomförs och vad det ekonomiska resultatet blir. Något som sällan 

diskuteras är dock hur dessa organisationsförändringar uppfattas av och påverkar medarbetarna 

i organisationen. Alvesson och Sveningsson (2008) lyfter att både ett ledar- och 

medarbetarperspektiv är viktiga att undersöka i koppling till dessa processer då båda 

perspektiven innehar en viktig roll i förändringsarbetet. Detta gör att ett medarbetarperspektiv 

är i behov av att utforskas i större utsträckning än vad det gör i litteraturen i dagsläget för att 
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generera en större förståelse för både ledares och medarbetares roller i sådana 

förändringsprocesser. 

  

Ju längre en individ är en del av en organisationsidentitet, desto mer komplicerad blir 

identitetens förändringsprocess (Vieru & Rivard 2014). En intressant aspekt blir därför att förstå 

hur förändringsprocessen av en identitet går till och hur den nya identiteten upplevs av 

organisationsmedlemmarna. Albert och Whetten (1985) samt Vieru och Rivard (2014) lyfter 

exempel på hur dessa processer kan formas vid en fusion, där två eller flera organisationer slås 

samman och blir en. Studier som behandlar organisationsförändring och organisationsidentitet 

har studerat organisationer som genomgått en förändring som inneburit tillväxt för 

organisationen som exempelvis ihopslagningar, förvärv, samarbeten och strategiska allianser 

(Corley & Gioia 2004). Författarna nämner att inom dessa typer av förändringar är konflikter, 

spänningar och maktkamper typiska och förväntade, men vid förändringar som avknoppning 

kan det förväntas förekomma andra utfall än vid ihopslagningar. Corley och Gioia (2004) menar 

däremot att förändringar som istället minskar en organisations storlek, som exempelvis 

avknoppning, downsizing och avyttring, diskuteras desto mindre i 

organisationsförändringslitteraturen och utgör därmed ett gap inom teorin om 

organisationsidentitet och organisationsförändringar, detta har bekräftats genom 

litteratursökning och kartläggning av litteratur på relevanta databaser såsom Web of Science. 

  

I och med detta har intresset för medarbetarnas perspektiv på organisationsidentitet vid 

avknoppning väckts för att få en utökad förståelse för vad som händer med 

organisationsidentiteten när organisationen genomgår en avknoppning. Denna uppsats kommer 

därför att fokusera på organisationsidentitet och hur denna uppfattats och tagits emot av de 

anställda inom en organisation som genomgått en avknoppning. Medarbetarnas perspektiv 

tillämpas i denna uppsats för att öka förståelsen kring organisationsavknoppningar och dess 

konsekvenser på anställda, vilket är ett ämne som inte diskuteras i stor utsträckning i befintlig 

litteratur. 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för hur en organisationsavknoppning påverkar 

organisationsidentiteten och hur förändringen upplevs av medarbetarna i organisationen. 

  

1.3 Frågeställning 

Hur upplever medarbetarna att organisationsidentiteten förändrats efter en 

organisationsavknoppning? 
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2. Referensram 
 

Arbetets teori används som referensram och verktyg för att besvara den frågeställning som 

uppsatsens syfte grundas i. Teorin används som ett hjälpmedel för att öka förståelsen för ämnet 

samtidigt som den avgränsar sökområdet vid insamling av empiri. 

 

2.1 Organisationsidentitet 

Frandsen (2017) skriver hur organisationsidentiteten ligger till grund för en enhetlig bild av 

organisationen internt och besvarar frågor som “vilka är vi?” och “vilka vill vi vara?”, vilket 

skapar en gemensam överensstämmande bild av organisationens mål och syfte. Författaren 

menar att organisationsidentiteten även påverkar såväl ledare som medarbetare på ett sådant 

sätt som kan återspeglas i exempelvis ledarens handlingar och beslut samt medarbetarnas 

tolkningar och åtgärder. Detta är även något Vieru och Rivard (2014) beskriver i sin artikel att 

organisationsidentitet är en föreställning om hur personer inom en organisation definierar sig i 

grupp när det kommer till exempelvis värderingar och normer. Däremot menar de även att det 

kan skilja sig från individ till individ på ett individualistiskt plan, men att den kollektiva 

identiteten inom organisationen syftar till att återspegla en gemensam bild av ståndpunkter och 

grundvärderingar. 

  

Albert och Whetten (1985) likställer en organisations förmedling av dess identitet med en 

individs förmedling av dess namn, adress eller fingeravtryck som olika sätt att uttrycka sin 

identitet. Författarna förklarar vidare att en organisationsidentitet kan bestå av många 

individuella identiteter men som tillsammans i en organisation skapar en enhetlig identitet som 

identifierar organisationen i stort och genomsyrar gruppens sätt att vara och agera. 

  

Att som organisationsmedlem identifiera den identitet som återspeglar organisationen kan vara 

komplext att genomföra, menar Albert och Whetten (1985). Författarna lyfter fyra anledningar 

till detta, vilka är den (1) tvetydighet och (2) komplexitet som återfinns i medlemmarnas 

uppfattning av organisationens identitet. Detta i samspel med organisationens (3) förändring 

över tid kan ge en felaktig bild av identiteten vid en exakt tidpunkt och de (4) antaganden som 

vanligtvis görs gällande identiteten men som möjligtvis egentligen inte kan preciseras till något 

specifikt. En välfungerande organisationsidentitet tenderar dock att förbises när organisationen 

verkar i en stabil miljö och det är således först när en kris uppstår som vikten av att ha en 

organisationsidentitet påtalas och uppmärksammas (Albert & Whetten 1985). 

  

Gioia, Schultz och Corley (2000) menar att den organisationsidentitet som organisationens 

medlemmar upplever är en social konstruktion som skapats av medlemmarna själva eller de 

som varit en del av organisationen i syfte att diversifiera organisationen från andra. Författarna 

förklarar vidare att identiteten är självupplevd och i vissa fall inte kan uppfattas av de som står 

utanför organisationen och inte identifierar sig med den. En stark organisationsidentitet kan 

även enligt Dutton och Dukerich (1991), vara ett verktyg för medlemmarnas förmåga att fatta 

beslut. De menar således att en djupt rotad organisationsidentitet fungerar som ett regelverk och 

verktyg som underlättar ledningens styrning. En stark identitet kopplas till en stark lojalitet, om 
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man tillhör något vill man inte lämna det (Albert, Ashforth & Dutton 2000), vilket leder till att 

en organisationsidentitet bland annat skapar och stärker organisationens sammanhållning. 

  

För att identiteten i ett nästa steg ska kunna användas för att stärka organisationen så krävs det 

även en förståelse för de anställdas tillhörighet och engagemang till just denna organisation. 

Corley (2004) förklarar att identiteten i en organisation kan förekomma i olika former beroende 

på vilken hierarkisk nivå dessa befinner sig på. Författaren menar att organisationsidentitet är 

ett fenomen som ofta studerats med utgångspunkt i att det endast förekommer en enstaka 

identitet i organisationen och att denna delas av alla medlemmar, oberoende av position i 

organisationen. Att endast en identitet ligger till grund för en hel organisation anser dock Corley 

(2004) inte vara sannolikt, då organisationsidentiteten är ett socialt konstruerat fenomen, vilket 

bland annat påverkas av vad individen anser vara centralt och unikt för organisationen. 

Organisationsmedlemmarna är därför en grundsten till hur en identitet formas och utvecklas 

(Corley 2004). Vidare skriver författaren ett exempel på detta och förklarar att beroende på hur 

en person definierar orden ”service”, ”quality” och ”highest possible” så kommer 

organisationens mål som är ”delivering the highest possible quality” speglas i organisationen 

och i organisationsmedlemmarnas handlingar på olika sätt. Att få en förståelse för hur 

identiteten uppfattas beroende på vart i organisationen den förmedlas blir därför en viktig 

aspekt. 

  

Corley (2004) förklarar att organisationsmedlemmarna i toppen av hierarkin kopplar 

organisationsidentiteten till den strategi som används och de mål som är uppsatta inom 

organisationen. De som befinner sig på mellannivån i hierarkin å andra sidan, ser sig själva som 

en länk mellan de högre och de lägre nivåerna och hjälper till att förmedla de strategiska 

aspekter som ledningen försöker förmedla nedåt. Toppen av hierarkin fokuserar på de formella 

delarna som kopplas till identiteten i organisationen medan de lägre nivåerna oroar sig över den 

underliggande betydelsen av organisationsidentiteten (Corley 2004). Vid 

organisationsförändringar är dessa hierarkiska skillnader därför en viktig aspekt att ta i 

beaktande. 

  

Vid avknoppning från ett moderbolag kommer skillnader i identiteten bli tydliga då även 

organisationsidentiteten kommer genomgå förändring och kan komma att sätta motstånd till 

den förändringsprocess organisationen genomför (Corley 2004). Ledningen kan ha svårigheter 

i att se om den formella förändringen av identiteten når organisationsmedlemmarna längre ner 

i de hierarkiska nivåerna. Corley (2004) förklarar att detta speciellt gäller de operativa 

medlemmarna som inte i samma utsträckning nås av de formella förändringarna. 
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2.1.1 Organisationsidentitetens förändringsprocess 

Det sägs vanligen att organisationer, likt människor, genomgår en slags livscykel där de olika 

stadierna kräver förändringar av varierande storlek för att uppnå organisatorisk utveckling. 

Livscykeln präglas och påverkas även av samhällsutvecklingen där förändringar bland annat 

kan framtvingas på grund av ny lagstiftning eller andra direktiv (Albert & Whetten 1985). I 

Albert och Whettens (1985) arbete som först definierade konceptet organisationsidentitet 

beskrev de organisationsidentitet som “centralt, bestående och distinkt”. Denna definition av 

begreppet är något som diskuterats de senaste åren (Frandsen 2017). Corley (2004) skriver att 

forskare inom ämnet istället menar att vissa organisationsidentiteter snarare är mer flexibla, 

mindre centrala och mindre distinkta än vad Albert och Whetten (1985) föreslår. Corley (2004) 

nämner även att organisationsidentitet är något som kan ses som en strategisk tillgång som 

måste utvecklas och arbetas med för att nå strategiska mål inom organisationen. 

  

Identitetsförändringar är något som förekommer inom organisationer, författare som Albert och 

Whetten (1985) karaktäriserar dessa förändringsprocesser som långa och menar att de kan 

sträcker sig över flera år. Andra forskare inom ämnet, som exempelvis Corley och Gioia (2004), 

påstår dock att det är en relativt snabb process. Oberoende av takten av en identitetsförändring 

inom en organisation förknippas organisationsidentitetsförändring med stora organisatoriska 

förändringar (Clark, Gioia, Ketchen Jr & Thomas 2010). I Dutton och Dukerich (1991) artikel 

om New York/New Jersey Port Authority framförde författarna att externa effekter tvingade 

den studerade organisationen att genomföra strategiska ändringar som medförde en förändrad 

organisationsidentitet. Gioia och Thomas (1996) undersökning av ett stort universitet som 

genomförde en stor strategisk organisationsförändring visade att identiteten inte enbart 

ändrades utan även att den var relativt flytande, formbar och anpassningsbar vid förändringar i 

omvärlden. Corley och Gioias (2004) artikel om hur organisationsidentitetsförändringar uppstår 

i kontexten av en organisation som blivit avknoppat från moderbolaget. Alla studier inom 

området tyder på att omfattande organisatoriska förändringar medför ett behov av 

identitetsförändringar inom den gällande organisationen om förändringsprocessens mål är att 

utveckla organisationen i stort (Clark et al. 2010). 

  

Frandsen (2017) nämner att det finns tre olika perspektiv som tillämpas vid studier av 

organisationsidentitetsförändring. Det första grundas på Albert och Whettens (1985) definition 

av organisationsidentitet och benämns “social actor perspective” och visar att i radikala 

förändringar som sammanslagningar, downsizing och hastig tillväxt är det 

organisationsidentiteten som stabiliserar organisationen (Bartels, Douwes, De Jong & Pruyn 

2006). Det andra perspektivet lyfter ett social konstruktivt perspektiv på 

organisationsidentitetsförändring och ifrågasätter stabiliteten som presenteras i det första 

synsättet. Detta perspektiv föreslår istället att identitetsförändring i organisationen kan 

framkallas av förändringar i den externa miljön eller av strategiska skäl och är ett socialt 

konstruktivt/tolkande perspektiv (Corley & Gioia 2004). Det tredje synsättet ser 

organisationsidentitet som ett fenomen under ständig förändring (Frandsen 2017). I denna 

studie kommer det social konstruktivt/tolkande perspektiv på organisationsidentitetsförändring 

att tillämpas, detta synsätt kallas även för planerad organisationsidentitetsförändring (Frandsen 

2017). Detta tillämpas för att kunna skapa förståelse kring hur medarbetare upplever 



7 

  

organisationsidentiteten efter en stor organisatorisk förändring och de två andra perspektiven 

används för att få en djupare förståelse kring ämnet. 

  

Corley och Gioia (2004) är två av de författare som skriver om hur 

organisationsidentitetsförändringar uppstår med ett socialt konstruktivistiskt och tolkande 

perspektiv. Corley och Gioia (2004) visar till en början hur organisationsidentiteten och 

organisationsmedlemmarnas upplevelse av organisationen hänger ihop och menar att om 

uppfattningen av organisationens interna och externa delar inte överensstämmer ifrågasätts vem 

organisationen är och vad de som medlemmar i organisationen gemensamt står för, vilket med 

andra ord kan beskrivas som tvetydighet. Corley och Gioia (2004) förklarar att denna 

tvetydighet uppstår i samband med organisationsförändringar då dessa förändringsprocesser till 

en början ofta består av tvivel och osäkerhet som sedan utvecklas till en ny förståelse och klarhet 

först när den nya identiteten implementerats. Författarna beskriver att denna tvetydighet kan 

uppstå vid en identitetsövergång när den gamla identiteten finns kvar i organisationen men inte 

längre tillämpas, samtidigt som den nya identiteten ännu inte har har implementerats hos 

organisationsmedlemmarna. Den identitet som legat till grund för organisationen tidigare 

behöver dock inte vara motsatsen till den nya identitet som implementeras, men kan ändå vara 

ursprunget till känslan av tvetydighet då medlemmarna står mellan två svar på frågan vem 

organisationen är (Corley & Gioia 2004). När denna känsla av tvetydighet uppstår, förklarar 

Coley och Gioia (2004) att det däremot möjliggör en identitetsförändring. Författarna menar att 

först när organisationsmedlemmarna inte längre vet hur de ska identifiera organisationen så kan 

den nya identiteten implementeras. När organisationsmedlemmarna ställer sig frågan “vilka är 

vi på riktigt?” eller “vilken är vår identitet?”, så finns det möjlighet att svara på dessa frågor 

med ett nytt svar, vilket även kan identifieras som den nya organisationsidentiteten (Corley & 

Gioia 2004). 

  

Denna förändringsprocess beskriver Lewin (1951 se Sveningsson & Sörgärde 2014) genom tre 

stadier vilka definieras som ”upptining”, ”förändring” och ”återfrysning”. I denna 

förändringsprocess upplevs förändringen ofta osäker i och med de frågetecken som väcks om 

vem organisationen egentligen är i det första stadiet och sedan vem organisationen kommer att 

bli i “återfrysnings”-stadiet. Denna tvetydighet är en icke-önskvärd känsla hos såväl 

organisationen som hos individen då den skapar en otydlighet i organisationens synsätt och 

åsikter (Corley & Gioia 2004). Det blir därför viktigt att förstå tvetydighet i samband med 

identitetsförändring för att kunna hantera dessa förändringsprocesser. Corley och Gioia (2004) 

förklarar att de identifierat tre olika händelser som kan ligga till grund för känslan av tvetydighet 

och beskriver den första som förändringen av sociala referenser där exempelvis andra företag 

kan räknas in. Temporära avvikelser i identiteten internt, där organisationsmedlemmarna 

upplever en osäkerhet av vem de är och vem de säger att de är förklarar författarna som den 

andra händelsen. Den tredje är den externa imageavvikelsen, där det ofta kan identifieras 

skillnader i hur organisationsmedlemmarna ser organisationen jämfört med hur utomstående 

uppfattar den. 

  

Att förändra en organisationsidentitet är en process som kräver gedigna strategier då förståelsen 

för vem företaget är behöver omdefinieras hos såväl ledare som medarbetare, vilket kan kantas 
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av tvetydighet och osäkerhet. Precis som Frandsen (2017) argumenterar för så kan detta även 

ses som ett sätt att hantera tvetydighet och komplexitet i en organisationsidentitet. Det är därför 

viktigt att de anställda involveras i förändringsprocessen för att lugna och inkludera samt bidra 

till meningsskapande (Frandsen 2017). Författaren menar sedermera att få alla personer som är 

inblandade i identitetsförändringen att vara delaktiga i denna förändringsprocess gör att den 

eventuella tvetydigheten kan minska och att motstånd till mottagandet av den nya identiteten 

som implementeras i organisationen kan motverkas. Organisationsidentiteten utgör därmed en 

viktig grundsten för att nå organisatorisk framgång, vilket även resulterar i att det krävs stora 

investeringar i form av bland annat tid och kapital för att skapa, men också upprätthålla en 

välfungerande identitet. 

 

2.2 Organisationsavknoppning som förändring 

Alla organisationsförändringar som görs innefattar någon form av utmaning och utgörs av 

någonting främmande (Corley & Gioia 2004). Organisationsförändringar syftas i denna uppsats 

till sådana förändringar som kan kvalificeras som omfattande, vilka kan förväntas resultera i 

stora konsekvenser för organisationen som helhet och som är initierade av organisationen själv, 

vilket exempelvis skulle kunna vara en avknoppning. Denna avknoppning kan anses som 

omfattande då det är en organisationsförändring som resulterar i stora förändringar för 

organisationsmedlemmarna. Tidigare forskning visar att en planerad och strategisk 

organisationsförändring tenderar att kräva kringresurser för att lugna en organisation som 

eventuellt kan komma att präglas av identitetsproblem i varierande storlek och utsträckning 

(Frandsen 2017). Även Gioia, Schultz och Corley (2000) beskriver hur en organisations fokus 

ligger i att dess identitet ska överleva över en längre tidsperiod trots att organisationen utsätts 

för stora förändringar. Detta kan exempelvis ses som en viktig del då en identitet är svår att 

ändra och därför kräver stora resurser. 

  

Svenningsson och Sörgärde (2014) menar att organisationsförändringar idag anses som en 

självklarhet och är någonting en organisation genomgår flera gånger under sin livscykel, vilket 

gör att dessa förändringar anses vara centrala för att överleva på marknaden. Dessa 

förändringsprocesser kan dock vara komplexa och är därför även svåra att hantera. 

Svenningsson och Sörgärde (2014) menar därför att det krävs olika infallsvinklar för att kunna 

genomföra dessa förändringar på ett effektivt och lönsamt sätt. Författarna förklarar vidare att 

det finns förändringar stora som små och består därmed även av olika syfte och 

tillvägagångssätt. Syftet med en organisationsförändring kan vanligen handla om att man som 

organisation vill förändra sin profilering såväl internt som externt, därav handlar många 

förändringar om någon sorts image eller identitet (Svenningsson & Sörgärde 2014). 

  

Avknoppning är en av de organisationsförändringar som kan anses som en radikal 

organisationsförändring och är någonting en organisation kan genomgå i samband med en 

identitetsförändring. Vid avknoppning bryter sig en del av organisationen loss och grundar ett 

nytt företag där nya utvecklingsbanor baseras på moderorganisationens erfarenheter (Ferriani, 

Garnsey & Lorenzoni 2012). Detta underlättar för den nya organisationen som på sätt och vis 

är väletablerat, men kan även utgöra motstånd då de har en ny identitet att förmedla. 
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Att förändra en organisationsidentitet vid avknoppning kan enligt Ferriani et al. (2012) vara en 

komplicerad process då identiteten i moderbolaget även är etablerad i dotterbolaget vid dess 

start. Precis som författarna syftar på är många delar i det avknoppade företaget tätt 

sammankopplat till det som fanns i organisationen i stort innan avknoppningen genomfördes. 

Ferriani et al. (2012) förklarar att det inte är ovanligt att den nya organisationen ärver stora delar 

av den tidigare organisationen. Moderorganisationen lämnar därmed ett stort avtryck på 

dotterbolaget. Dessa delar kan exempelvis vara de rutiner och den teknik som återfanns i 

organisationen före avknoppningen, vilket kommer att forma delar av den avknoppade 

organisationen till en början, och kan även komma att bestå i organisationens framtida identitet. 

Clark et al. (2010) tar upp att vid ihopslagningar upplever anställda att de förlorar den identitet 

som de byggt upp under alla år vilket är tvärtemot det Ferriani et al. (2012) skriver om 

avknoppningar. 

  

Att ha en identitet att stå på i grunden kan vara en fördel för organisationen eftersom det kan ge 

stabilitet för såväl medarbetare som aktieägare. För att skapa ett konkurrenskraftigt företag och 

ha möjligheten att skiljas från den tidigare organisationen krävs dock en unik identitet vilket 

kan skapas genom en utveckling av handlingsmönster och värderingar och gör att innovation 

blir en viktig del av förändringsprocessen. Att ha utgångspunkt i en befintlig identitet kan dock 

medföra att en implementering av den nya identiteten blir trögrörlig. Genom bland annat 

anställning av nya organisationsmedlemmar och hårt arbete med egna värdeord samt 

egenskaper menar Ferriani et al. (2012) mildrar motståndet och det nya i organisationen kan 

implementeras. 

  

Hakak (2014) föreslår olika strategier för att lösa tvetydighet kring identiteten vid “subtractive 

change” som innefattar förändringar som organisationsavknoppning och downsizing. 

Författaren föreslår fyra olika strategier som tas av en identitet vid en sådan förändring. Den 

första beskriver Hakak (2014) som identitetsrekonstruktion och uppstår i fall när den nya 

organisationen efter förändringen uppfattas som prestigefull, distinkt och att kärnvärdena i 

organisationen är lik individens och identifieringen med organisationen innan förändringen är 

svag. Den andra kallar författaren för ohederlig identifiering, vilket uppstår när den nya 

organisationen framstår som prestigefull, distinkt och kärnvärden som överensstämmer med 

personliga värden men även att identifieringen av den gamla organisationen är stark. Enligt 

Hakak (2014) är det möjligt att individen behåller identiteten från den gamla organisationen 

samtidigt som den identifierar sig med den nya organisationen. Tredje strategin kallar Hakak 

(2014) identitetsbehållning och den tillämpas när individen inte ser den nya organisationen som 

prestigefylld, distinkt eller att kärnvärdena inte överensstämmer med ens egna men 

identifieringen med den förra organisationen var stark. Den fjärde och sista kallas för neutral 

identifikation och uppstår i fall när individen inte uppfattar organisationen som prestigefylld, 

distinkt och kärnvärdena inte överensstämmer med ens egna samt att identifikationen med den 

gamla organisationen är svag (Hakak 2014). 
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2.3 Teoretiska val 

Det är vanligt att författare som skriver om organisationsidentitet aktivt sammankopplar detta 

med organisationens image för att förmedla en helhetsbild av den interna identitetens påverkan 

på den externa image som kommuniceras utåt. Även kultur och identitet är två områden som är 

tätt sammankopplade i organisationslitteraturen och kan i vissa fall överlappas. 

Organisationsidentitet skapas och påverkas av den kultur som råder i organisationen och kan 

beskrivas som den del som syns internt medan kulturen till störst del används externt. 

Organisationsidentiteten kan därför anses som en del av organisationskulturen då de påverkar 

varandra (Alvesson & Björkman 1992; Heide et al. 2005). Eftersom denna uppsats syftar till att 

förstå organisationsidentitetens förändring under avknoppning är den externa imagen irrelevant 

i den utsträckning att uppsatsen behandlar området utifrån ett medarbetarperspektiv. För att 

avgränsa och specificera referensramen kommer denna uppsats endast att behandla fenomenet 

organisationsidentitet. 
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3. Metod 
  

Givet vad som presenterats i problematiseringen och referensramen är avknoppningar som en 

organisationsförändring ett ostuderat ämne inom organisationslitteraturen, vilket är någonting 

även Corley och Gioia (2004) nämner. Corley och Gioia (2004) lyfter att studier inom 

organisationsidentitetslitteraturen som behandlar fenomenet organisationsidentitetsförändring 

vanligtvis skrivs i kontext av organisationsförändringar som sammanslagningar eller förvärv 

för att förklara fenomenet. Detta kan vara missvisande för att förklara hur anställda upplever 

identitetsförändringar vid avknoppning av en organisation. Baserat på gapet inom 

organisationsidentitetsteorin hade studien som ändamål att studera anställdas upplevelser vid 

en identitetsförändring som konsekvens av en avknoppning för att sedan analysera företeelsen. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Eftersom målet med denna studie var att generera en djupare förståelse för ämnet så låg fokus 

på bakomliggande faktorer samt medarbetares känslor och upplevelser. Bryman och Bell (2017) 

menar att en kvalitativ metod kommer att hjälpa till för att besvara dessa delar utifrån den valda 

teoretiska utgångspunkten. Detta gjorde att en kvalitativ metod valdes för att genomföra 

studien. 

  

Den kvalitativa metoden används i stor utsträckning när det kommer till beskrivningar av hur 

olika händelser och upplevelser uppfattas. Kvaliteten är det som ligger i fokus samtidigt som 

olika beskrivande aspekter och tolkningar blir centrala (Ahrne 2011). Den kvalitativa metoden 

är därav väldigt förståelse- och tolkningsinriktad där fokus ligger på att förstå hur upplevelser 

som ofta beskrivs faktiskt upplevs i verkligheten (Woodwell 2014), vilket stämde väl överens 

med studiens syfte. 

  

Den kvalitativa metoden består vanligtvis av intervjuer, observationer och etnografier där en 

stor mängd information samlas in av ett fåtal undersökningsobjekt (Lincoln & Guba 1985). 

Insamling av denna data sker till stor del genom ostrukturerade former som ger respondenten 

möjlighet att ge ett utvecklat svar på de frågor som ställdes under intervjun. Detta beskriver 

Bryman och Bell (2017) som ett sätt att skapa ett ”jag-du” förhållande mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. Författarna menar att detta skapar en relation mellan 

undersökaren och den som blir undersökt vilket bidrar till ett mer analyserat och utvecklat 

utbyte av både information, känslor och händelser. 

 

3.2 Induktiv ansats 

Metod kan uppfattas som att den endast berör insamling av data. Den metod som används syftar 

dock till mer än det och behandlar delar som hur ett problem framställts, vilka frågor som ställts 

under intervjun, hur dessa frågor har formulerats och hur olika lösningar argumenteras för. 

Metoden kan därför beskrivas som den teknik som används för att samla in data till en 

undersökning och grundas i frågeställningen och syftet (Bryman & Bell 2017). Detta kan ske 

genom exempelvis enkäter eller intervjuer beroende på vilken forskningsdesign som används. 
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Induktion och deduktion är två olika resonemangsmetoder som används för att skapa en grund 

för den arbetsprocess som i slutänden leder till undersökningens slutsats. Deduktion kan 

förklaras som en metod som utgår från teorin som utifrån denna skapar hypoteser som sedan 

ställs mot verkligheten och framställs genom exempelvis observationer. Induktion kan istället 

beskrivas åt det motsatta hållet där observationer används för att skapa en uppfattning av 

verkligheten med utformning genom teori där empirin används för att formulera en slutsats och 

generalisera resultatet (Woodwell 2014), vilket stämde väl överens med vår studie.  

  

I och med att det undersökta området var relativt ostuderat så fanns det desto mindre litteratur 

att utgå från. Detta är en händelse Woodwell (2014) nämner och menar att den induktiva 

metoden är användbar vid tillfällen när det finns begränsad kunskap kring det studerade 

fenomenet. Med dessa motiveringar valde vi att utgå från fenomenet i stort för att sedan genom 

intervjuer med anställda på det studerade företaget skära ned ämnet i mindre delar och fokusera 

närmare på de delar i teorin som gick hand i hand med empirin. I studien eftersträvade vi att 

finna det outforskade i det studerade ämnet och därmed utvidga den befintliga teorin. Detta 

gjorde att vi till en början var tvungna att få en förförståelse för teorin, för att sedan genomföra 

intervjuer med det studerade företaget, och sedermera gå tillbaka till teorin för att i detta steg 

utvidga den med ytterligare relevanta områden. 

  

Användandet av den induktiva metoden bidrog till studien på flera olika sätt, där metoden bland 

annat gav en utgångspunkt och en verklighetstrogen bild av det studerade ämnet innan den 

utvidgade teorin applicerades. Den induktiva metoden gav även oss som författare möjligheten 

att ställa öppna frågor under de intervjuer som genomfördes, vilket bidrog till en möjlighet att 

utöka den befintliga teorin med strävan efter nya perspektiv. Teorin hjälpte sedan till att 

specificera ämnet och det perspektiv som användes, vilket gav ytterligare utgångspunkt för en 

fortsatt analys samt diskussion som sedan ledde fram till ett resultat och en slutsats. 

  

3.3 Urval 

Vid kvalitativa undersökningar görs ett urval av undersökningsobjekten då endast ett fåtal 

personer ska intervjuas. Bryman och Bell (2017) nämner att dessa urval kan skilja sig åt då det 

finns olika metoder att använda sig av. Författarna lyfter två metoder där sannolikhetsurval är 

en av dessa och syftar till att undersökningsobjekten väljs ut slumpmässigt. Icke-

sannolikhetsurval är den andra metoden vilken Bryman och Bell (2017) beskriver som en metod 

där objekten väljs utifrån ett specifikt intresse och relevans som föreligger för studien som 

metoden appliceras på. I denna undersökning tillämpades därför ett icke-sannolikhetsurval då 

studien syftade till att förstå hur organisationsidentiteten förändras i samband med 

avknoppning. 

  

Att jämföra olika organisationer och medarbetarnas olika uppfattning av 

organisationsidentiteten hade gett ett intressant perspektiv för att urskilja skillnader och likheter 

mellan exempelvis olika branscher och dess bakgrund. Studien avgränsades till en organisation 

för att vi skulle ha möjlighet att göra en djupare analys jämfört med vad som hade varit möjligt 

vid undersökning av olika organisationer då en begränsning av studiens omfattning förelåg. Det 

undersökta företaget Skiffer var ett företag som nyligen genomgått en avknoppning från den 
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större organisationen Granit och därmed även genomgått en identitetsförändring, vilket svarade 

till syftet med denna studie och därmed gav oss möjligheten att besvara frågeställningen genom 

att intervjua personer på Skiffer. 

  

I och med att studien fokuserade på ett enskilt företag och medarbetarnas upplevelser och 

känslor så blev intervjuer med alla anställda i organisationen för stort och tidskrävande då ett 

djup i intervjufrågorna krävdes för att få den förståelse som undersökningen syftade till. Att 

göra ett urval av de anställda var därför ett självklart val i detta sammanhang. För att få en 

förståelse för medarbetarnas upplevelse av organisationens identitet genomfördes därför sex 

intervjuer med personer som innehade olika positioner i organisationen. Detta bidrog till en 

bredare förståelse för hur identiteten formades och förmedlades i olika delar av organisationen 

samt hur detta uppfattades av medlemmarna i organisationen. Bryman och Bell (2017) nämner 

även att en kvalitativ metod är fördelaktig då det finns begränsad kunskap om ämnet som 

studeras då metoden hjälper till att utforska delar som inte lyfts i direkta frågor utan istället 

uppkommer genom följdfrågor och vidare diskussioner, vilket var fallet i denna studie och 

metoden var därmed till hjälp för att forma en optimal undersökningsmetod för denna 

undersökning. 

  

För att avidentifiera intervjuobjekten tilldelades de fiktiva namn eftersom namnen inte hade 

någon betydelse för studiens resultat. Nedanstående tabell innehåller relevant grundinformation 

om de intervjupersoner som figurerade i studien. 

 

 

Tabell 1. Intervjudeltagare  

Intervjuperson Befattning Anställningstid Intervjulängd 

Lina Senior human resource business 

partner 

3,5 år 45 min 

Eva Controller  8 år 44 min 

Klara Communication professional 2,5 år 25 min 

Magnus HR businesspartner 11 år 28 min 

John Maskinoperatör 23 år 20 min 

Martin Laboratorieingenjör 22 år 20 min 

 

  



14 

  

3.3.1 Den undersökta organisationen 

Det företag som studerades var ett världsledande verkstadsföretag uppdelat i flertalet divisioner 

globalt som bildades genom en avknoppning från dess moderbolag som vi i denna studie 

benämner vid det fiktiva namnet Granit. Avknoppningen genomfördes för att organisationen 

bestod av två olika, så kallade, “ben” som var så distanserade från varandra i organisationen att 

de inte längre tjänade på att ha avdelningarna under samma organisation. Granit såg då 

möjligheten att knoppa av ett av dessa “ben” och skapa organisationen, som i denna uppsats 

nämns vid namnet Skiffer. 

  

Att avidentifiera organisationerna gjordes då syftet med undersökningen var att skapa större 

förståelse för fenomenet och inte hur det specifika företaget hanterade situationen, vilket gjorde 

att företagsnamnet inte var relevant för studiens utformande och slutsats. 

 

3.4 Genomförande 

Insamling av data kan ske på olika sätt, i denna studie genomfördes semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer används ofta när ett ämne ska undersökas och en 

induktiv ansats applicerats på undersökningen (Bryman & Bell 2017), vilket överensstämde 

med vår studie. Denna intervjudesign bygger på förutbestämda frågor som ställts till 

intervjupersonerna, där följdfrågor sedan kan variera beroende på vad respondentens svar leder 

till för samtalsämne och hur diskussionerna formas under intervjutillfället. Intervjuerna har 

därmed samma utgångspunkt men kan utvecklas i olika riktningar. Denna metod valdes då den 

gav struktur vid intervjun samtidigt som den fångade delar som inte var påtänkta innan 

intervjuerna påbörjades, vilket är något även Bryman och Bell (2017) påpekar som en fördel 

med metoden. Det studerade ämnet var relativt outforskat, vilket gjorde denna metod mest 

fördelaktig. För att hålla undersökningen fokuserad på ämnet men samtidigt ge möjligheten till 

ett djup och en utvecklad diskussion, valdes denna intervjumetod. Även det faktum att en 

semistrukturerad intervjumetod förmedlar ett avslappnat samtal gör att respondenten känner en 

trygghet vilket underlättar för att på ett bra sätt besvara de frågor som blir ställda (Bryman & 

Bell 2017). Intervjumetoden gav även en röd tråd genom samtalet samtidigt som det fanns 

möjlighet till vissa utsvävningar vilket bidrog till att intervjun uppmuntrade till samtal och inte 

liknade ett förhör. 

  

Som med alla metoder fanns det även nackdelar med en semistrukturerad intervju. Dessa var 

till exempel den tid som krävdes för att utforma intervjumallen och transkribera de intervjuer 

som genomfördes. I och med att metoden gav respondenten möjligheten att till viss del styra 

samtalsämnena kunde ämnen som inte var relevanta för studien diskuteras, vilket både kunde 

ses som en för- och nackdel beroende på vad som diskuterades. Det var en fördel när det ledde 

till diskussioner kring områden som vi som författare inte tidigare hade tänkt på och en nackdel 

då det tog både tid och uppmärksamhet från det relevanta ämnet utan att tillföra något väsentligt. 

Detta var konsekvenser som vi under arbetsprocessen stötte på då vissa intervjuer utvecklades 

åt ett irrelevant håll. Detta gjorde att intervjuerna tog något fel riktning än vad som var planerat, 

men det var ingenting som påverkade resultatets helhet. Nackdelarna ansågs vara färre än de 

fördelar som identifierades med intervjumetoden, vilket gjorde att metoden valdes till 

undersökningsprocessen. 
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Hur intervjuerna genomfördes hade även stor betydelse för undersökningens trovärdighet. För 

att ge en överblick över intervjuprocessen så kommer denna presenteras i tre steg. Till en början 

kontaktade vi Skiffers kundtjänst för att få information om vem vi kunde kontakta gällande 

vidare kontakt med anställda i organisationen. Vi tog även kontakt med personer i vår 

omgivning, där det visade sig finnas kontakter till medarbetare på Skiffer. Vi fick genom en av 

dessa personer kontakt med anställda som ville medverka i studien och passade in i den 

beskrivning som vi gav på en intervjuperson för studiens syfte. Beskrivningen var: en person 

som arbetat minst två år i organisationen och inte hade en chefs- eller ledarposition i företaget. 

Vi fick genom denna person kontakt med medarbetare som matchade beskrivningen och 

därmed kunde svara på frågorna som gav oss möjligheten att svara på den frågeställning som 

studien syftade till. Vi konverserade med de potentiella intervjupersonerna via email och 

bokade därefter in intervjutillfällen. Detta ledde till sex intervjuer med personer anställda på 

olika avdelningar i organisationen med olika anställningslängd och erfarenheter, men där dessa 

personer hade varit anställda minst två och ett halvt år, vilket betydde att de hade varit en del 

av både Skiffer och Granit samt varit med i den organisationsförändring företaget genomgått. 

Att intervjua personer på olika avdelningar med olika anställningslängd valdes för att ge studien 

underlag för att identifiera skillnader och likheter i de svar som gavs beroende på 

respondenternas position och tid i organisationen. 

 

3.4.1 Intervjutillfället 

 

Intervjuerna med respondenterna arrangerades via mailkonversation och genomfördes sedan 

vid sex olika tillfällen i en lugn miljö på Skiffers kontor. Att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats signalera trygghet då det är deras hemmaarena, vilket har en positiv 

inverkan på intervjun (Bryman & Bell 2017). Innan intervjun började presenterade vi oss och 

redogjorde kortfattat för hur intervjun skulle gå till för att öka tryggheten hos intervjupersonen, 

men även för att skapa en lättsam stämning. Det fanns även tillfälle för intervjupersonen att 

ställa frågor och det redogjordes för den avidentifiering av både företaget och 

intervjupersonerna som gjorts i denna uppsats.  

  

För att fokusera på samtalet och utföra intervjun på bästa sätt valde vi att spela in intervjun och 

endast skriva ett fåtal anteckningar om det uppstod några tankar under intervjun som inte 

uttalades, detta för att kunna vara delaktiga i konversationen med respondenten. Vi var 

uppmärksamma på de svar som gavs och valde därför att hoppa över vissa frågor från den 

intervjumall som följdes då dessa frågor redan upplevdes besvarade. Även följdfrågor ställdes 

för att exempelvis få ett utvecklat svar eller fördjupad diskussion. 

  

Innan intervjun avslutades tillfrågades intervjupersonen om det var någonting denna ville 

tillägga. Detta för att ge personen möjlighet att utveckla eller korrigera delar som lyftes under 

intervjuns gång. Intervjuerna resulterade var för sig mellan 30 och 60 minuter där 20 till 45 

minuter var ren intervjutid. 
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3.5 Intervjuernas utformning 

Intervjuerna utformades med grund i undersökningens syfte och frågeställning för att med 

största sannolikhet få så relevanta svar som möjligt. I och med att syftet med undersökningen 

var att få en större förståelse för fenomenet så var en kvalitativ metod mest lämplig att tillämpa. 

Detta gjorde att intervjufrågorna med fördel utformades med en uppmuntran till utvecklade 

svar. 

  

Vi valde att skapa tre kategorier där tre olika ämnen behandlades för att skapa struktur i 

intervjun. Kategorierna bestod av en inledande del med frågor om bland annat respondentens 

befattning och anställningstid i företaget. Denna del inkluderades för att skapa en trygghet hos 

personen, vilket enklare frågor har en tendens att göra i och med att svaren ofta är självklara för 

intervjupersonen samt för att samla viss grundinformation om respondenten. Den andra delen 

av intervjun fokuserade på organisationsidentiteten och hur denna upplevdes dels före 

avknoppningen och vid intervjutillfället ett och ett halvt år efter att organisationen genomgått 

avknoppningen. Detta avsnitt fokuserade på den första delen av vår frågeställning medan den 

tredje delen fokuserade på själva organisationsförändringen som utgör den andra delen av 

studiens frågeställning. Den sista delen innefattade frågor som behandlade det studerade ämnet 

på ett djupare plan.  

  

Intervjun utformades med en förväntad intervjutid på cirka 30–60 minuter per intervjutillfälle, 

vilket uppskattades till en rimlig tid för att både diskutera alla delar som behövde behandlas för 

att i slutändan inneha tillräckligt med underlag för att utforma en analys och slutsats samtidigt 

som intervjupersonen i fråga skulle ha möjlighet att delta. Detta visade sig vara en rimlig 

tidsbegränsning då vi diskuterade relevanta ämnen samtidigt som det fanns tid för både oss och 

respondenten att utveckla delar som togs upp under intervjun. 

  

3.6 Databearbetning och analys 

För att fortfarande ha intervjun färskt i minnet och därmed skapa en så hög trovärdighet som 

möjligt av det resultat som presenteras i empirin så transkriberades intervjuerna direkt efter 

intervjutillfället. Transkriberingarna sammanställdes sedan för att identifiera likheter och 

skillnader i intervjuerna. Sammanställningen kan även definieras som kodning, vilket användes 

för att strukturera den data som samlats in i olika kategorier (Gibbs 2012). I ett nästa steg 

användes detta för att på ett enklare sätt ha möjlighet att återge datan i empiriavsnittet och 

analysera den för att slutligen formulera en slutsats (Gibbs 2012). Metoden hjälpte även till att 

samla de svar som påminde om varandra i en och samma kategori vilket gav en överblick för 

sammanställningen av det resultat som intervjuerna gav. För att göra detta på ett effektivt och 

strukturerat sätt delades därför transkriberingarna in i tre kategorier: “intervjupersoner och dess 

bakgrund”, “avknoppningen” och “nu och då”. Kategorierna valdes utifrån syftet med studien, 

den frågeställning som studien utgick från samt de intervjufrågor som ställdes. 

  

Sedermera genomfördes en kombination av tematisk analys och grundad teori av intervjuerna 

och det sammanställdes olika fenomen inom dessa kategorier. En tematisk analys syftar till att 
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göra en systematisk analys av vad intervjuobjekten egentligen sa, vilket ledde till att de inte 

krävdes en utgångspunkt i teorin (Bryman 2017). Braun och Clarke (2006) nämner att tematisk 

analys är flitigt använd inom kvalitativa studier, vidare förklarar författarna att en tematisk 

analys identifierar, analyserar och tydliggör mönster inom den data som insamlats från 

intervjuerna. Detta gjordes genom att färglägga meningar och ord beroende på hur detta kunde 

tydas och kopplas samman. Respektive färg representerade rykte, konkret förändring/icke-

förändring, innovation/framåtanda, känslor samt återkommande uttalanden. I kategorierna 

identifierades även nyckelord, metaforer, underliggande faktorer och användbara citat. Detta 

gav oss som författare en helhetsbild som var tydligare att arbeta med genom arbetets gång. 

 

Eftersom tematiska analys är en analysteknik som ligger till grund för många andra 

analysmetoder (Braun & Clarke 2006) tillämpades grundad teori för att nå det explorativa syftet 

med studien. Grundad teori förekommer inom studier som handlar om att utveckla begrepp och 

teori som är grundat i det empiriska materialet (Glaser & Strauss 1967 se Corley & Gioia 2004). 

Efter den tematiska analysen som delade upp det empiriska materialet i kategorier och olika 

koder utforskades relationerna mellan dessa och hur de hänger ihop. Efter detta valdes de 

centrala koder och kategorier ut för att skapa en utforskande studie kring det formulerade 

problemet. 

 

3.7 Metodkritik 

Vid olika tillfällen i arbetsprocessen stötte vi på hinder som gjorde att det planerade 

tillvägagångssättet behövde anpassas till intervjutillfällena. 

  

Till en början hade vi en del svårigheter att få tag på personer som var relevanta för syftet med 

undersökningen, hade tid att delta och ville medverka på en intervju. Tidsbegränsningen som 

förelåg var också en av anledningarna till att det var svårt att få kontakt med potentiella 

intervjupersoner då vissa av de vi kom i kontakt med inte hade möjlighet att boka in en intervju 

under de veckor som vi hade behövt. 

  

Ett annat hinder som vi stötte på under datainsamlingen var brister i utformandet av 

intervjumallen. Några av de frågor som ställdes hade några personer vid intervjutillfället svårt 

att svara på och gav därför inte utvecklade svar som var önskvärda för att vi som författare 

skulle få en större förståelse av deras upplevelse. Ett exempel på en intervjufråga som 

respondenterna några fall hade svårt att svara på var en fråga där ordet identitet nämndes. Denna 

fråga hade kunnat ställas annorlunda genom att exempelvis utelämna identitet som direkt 

begrepp, för att därigenom få respondenterna att förstå frågan. Att detta hinder uppstod kan ha 

flera anledningar, exempelvis kan frågans formulering varit missvisande eller respondentens 

kunskap om ämnet begränsat. Detta problem löste vi på plats genom att på ett enkelt sätt 

omformulera frågan och förklara den på ett annat sätt, vilket hjälpte respondenten. 

  

Vid ett av intervjutillfällena upplevdes en respondent stressad vilket kan ha haft effekt på 

intervjuns resultat då respondenten inte gav utvecklade svar på de frågor som ställdes. För att 

hantera detta på bästa sätt försökte ställa en del följdfrågor som till exempel “hur?” och 
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“varför?” men lät i slutändan intervjun bli något kortare än de andra för att inte påfresta 

respondenten. 

  

Vi valde att intervjua sex personer och använda en semistrukturerad intervjumetod för att 

samtalet mellan oss och respondenten var liknande vid alla intervjutillfällen. Det visade sig 

även att respondenterna svarade överensstämmande på en stor del av de frågor som ställdes. 

Detta i samspel med den tidsbegränsning som förelåg var anledningen till att vi valde att inte 

boka in fler än sex intervjuer. Att intervjua fler personer kan vi dock i efterhand se hade gett 

mer trovärdighet till det resultat som studien presenteras. Vi ser även att intervjuer med den 

högre ledningen hade kunnat bidra till studien då detta hade kunnat ge oss en förståelse för 

vilken organisationsidentitet ville förmedla till de anställda och om/hur de arbetade med 

förändringsprocessen. 

 

3.8 Trovärdighet 

I en kvalitativ metod kan validitet och reliabilitet vara svårt att mäta, men det handlar om att 

den data som använts samlats in och analyserats på ett varsamt sätt. (Bryman 2017). 

  

Lincoln och Guba (1985) förklarar fyra kriterier som används för att bedöma trovärdigheten av 

en studie. Det första är “credability”, som även kan definieras som den interna validiteten syftar 

till att bedöma om empirin representerar en trovärdig tolkning av den data som samlats in. Det 

andra kriteriet är “transferbility” som istället kan ses som den externa validiteten och används 

för att visa att det urval som gjorts är representativt för studiens syfte och leder till att ett 

generaliserande av resultatet kan göras. Att generalisera resultatet av vår studie var dock ett 

kriterium som inte låg i fokus då studien var begränsad och kunde därför inte generaliseras på 

ett övergripande sätt. Detta tas upp vidare i förslag på fortsatt forskning då vi såg stor potential 

inom ämnet och de framtida studier som kan tillföra detta kriterium. “Dependability” är det 

tredje kriteriet och syftar till reliabiliteten i studien. Detta kriterium används för att ta hänsyn 

till förändringar som kan ske med datan som samlats in under analysering. Det sista kriteriet att 

undersöka är “confirmability” och används för att avgöra objektiviteten i undersökningen. Här 

handlar det om att visa hur väl resultat och empiri stämmer överens. 

  

För att pålitligheten skulle bli så hög som möjligt redogjorde vi som författare för hur 

exempelvis val av metod, intervjupersoner och referensramen utformades och tillämpades. 

Även arbetsprocessen som ledde oss till resultatet presenterades tydligt i flera steg för att skapa 

en studie med hög trovärdighet. Studiens metod blev därför en viktig del för att ge läsaren en 

bild av hur insamlingen av empirin gick till och visa att de olika momenten stämde överens, 

men även hur empirin sedan analyserades och sammanställdes. Vi som författare lade stor vikt 

vid att inte analysera i de delar där empiri presenterades för att undvika att förvirra läsaren. 

Analysen presenterades under en egen rubrik för att på ett tydligt sätt sära på empiri och analys. 

Transkriberingen av de utförda intervjuerna genomfördes för att ge läsaren möjlighet att se 

råmaterialet i sin ursprungliga form och därmed stärka trovärdigheten av resultatet samt påvisa 

författarnas objektivitet. 

 



19 

  

4. Empiri 
 

4.1 Medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringen 

Medarbetarnas upplevelse av organisationsförändringen var i stor utsträckning 

överensstämmande. De förklarade att Granit innan avknoppningen bestod av “två ben” som 

hade relativt olika arbetsområden och hade genom åren vuxit sig för stort för att det skulle vara 

lönsamt att bestå som en enda stor organisation. Detta resulterade i att ledningen beslutade att 

bryta isär organisationen i dessa två avdelningar och skapa ett nytt företag av den ena, vilket 

resulterade i organisationen Skiffer. Avknoppningen sågs som en möjlighet till ett koncentrerat 

fokus på det enskilda arbetsområdet och en möjlighet att skapa en egen struktur och identitet. 

 

4.1.1 Orolighet 

Även om det fanns många möjligheter i och med den avknoppning som genomfördes, så 

uppkom olika känslor hos medarbetarna. Lina som arbetade på HR-avdelningen förklarade att 

det till en början uppkom starka känslor när de insåg vilken påverkan det praktiska arbetet med 

förändringen skulle ha på deras arbetsbelastning, men också en orolighet inför vad det slutliga 

resultatet skulle bli. 

  

“Ska inte jag jobba på Granit längre, det här är ju min identitet” 

Lina, Senior human resource businesspartner 

  

“... [det] blev väl lite identitetskris när man skulle stå på egna ben” 

 Lina, Senior human resource businesspartner 

  

Lina berättade att den information de fick i startskedet var så översiktlig att en viss oro växte 

fram angående huruvida alla medarbetare skulle få behålla sin anställning eller inte, det var 

ingen som blev varslad i slutändan men denna information förmedlades inte samtidigt som 

nyheten om avknoppningen, vilket Lina upplevde bidrog till en viss förvirring och oro. Utöver 

det var Lina dock noga med att påpeka att förändringens praktiska genomförande upplevdes 

som trygg och stabil även om det var en stor utmaning. Hon nämnde sedermera att hennes 

upplevelse var att förändringen mottogs olika beroende på anställningstiden på Granit och att 

det möjligtvis var något enklare för de personer som anställts nyligen men att det var en väldigt 

speciell känsla även för dem. När de till slut fick se den nya logotypen tillsammans med det nya 

företagsnamnet började bitarna falla på plats och ett slags lugn spred sig bland medarbetarna, 

förklarade hon. 

  

Den osäkerhet som fanns under organisationsförändringen upplevde även Martin och John på 

produktionsavdelningen. Martin berättade att en del var oroliga för att bli uppsagda men att de 

inte märkte någon större skillnad av förändringen. Han menade även att de fick “ta det som det 

kom” och att det egentligen trots allt “bara” handlade om “ett märke på en tröja”. John nämnde 

å andra sidan att tanken att de skulle knoppas av och förflytta produktionen till Indien eller Kina 

fanns och att det skapade en oroskänsla som han även uppfattade hos sina kollegor. 
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I likhet med Linas reaktion till förändringen så upplevde även Magnus till en början en orolighet 

över att inte vara Granit längre och att det fanns en tung känsla av att i viss mån behöva börja 

om och forma något nytt. 

  

“Då får vi börja om från början, liksom om man gick till skolan på 

arbetsmarknadsdagar förut så kände människor igen oss och nu har vi blivit 

anonyma och får presentera oss som det nya företaget, men att vi var det gamla 

företaget tidigare.” 

Magnus, HR businesspartner 

  

Magnus menade att det förmodligen var den första chocken av beskedet som utlöste negativa 

känslor och att han tillsammans med sina kollegor försökte fokusera på vilka möjligheter 

avknoppningen kunde medföra. Granits tröghet och byråkrati utgjorde en central 

utvecklingsmöjlighet som Magnus och hans kollegor såg fram emot att se en förändring i. På 

samma sätt som Lina beskrev det så menade även Magnus att det var en övergripande positiv 

stämning bland kollegorna på arbetsplatsen när de fått en större insyn i det arbete som skedde i 

och med avknoppningen. 

  

Eva som arbetade som controller på ekonomiavdelningen såg däremot endast möjligheter med 

avknoppningen och var motiverad inför den utmaning som hon och hennes kollegor stod inför. 

Hon var medveten om att avknoppningen inte skulle påverka hennes vardagliga arbete avsevärt, 

men såg ändå en stor motivation i att få lämna det gamla och vara med och skapa en ny 

organisation. Den stundande avknoppningen var ett populärt samtalsämne på så väl fikarasterna 

som på de formella mötena och därigenom uppfattade hon en kollektiv entusiasm samtidigt som 

det stundtals uppkom en viss orolighet i gruppen, detta var däremot något som Eva menade var 

en naturlig del av förändringsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

  

4.1.2 Fysik förändringsprocess 

Avknoppningen förde med sig ett omfattande praktiskt arbete som bland annat innefattade nya 

arbetskläder, ny kontorsinredning och ett eget IT-system som särskiljde sig från Granit. 

Samtliga medarbetare nämnde dessa förändringar i olika former och variationer under 

intervjuernas gång. Lina nämnde att den blå färg som Granit använde sig av inte fick existera 

någonstans i direkt anknytning till Skiffer vilket gjorde att bland annat alla väggar behövde 

målas om. Hon berättade även att det fanns en deadline på cirka sex månader för att byta ut allt 

som kunde förknippas med Granit i och med att övergången inte var möjlig att genomföra “över 

en natt”. Lina menade att det utvecklades en tävlingsstämning på arbetsplatsen om att upptäcka 

saker från Granits tid och att det rådde en konsensus bland medarbetarna om att Granits logotyp 

inte fick förekomma längre. Lina berättade om en händelse som utspelat sig nyligen där hon 

mötte en person som hade på sig en mössa med Granittryck och då ursäktade sig för det. En 

sådan incident ansåg hon visa på medarbetarnas medvetenhet om hur de saker det stod Granit 

på eller hade Granits färger inte längre var tillåtna. Lina tillade att hon tror många tyckte att 

Skiffers nya saker var nytt och modernt. 

  

Något som nämndes av samtliga intervjupersoner var den “goodiebag” de anställda fick när 

Skiffer startades. Många medarbetare hade tidigare valt att med egna medel införskaffa 

profilkläder från Granit och även dessa var produkter som inte fick förekomma på arbetsplatsen 

efter avknoppningen. Skiffer delade därför ut “goodiebags” innehållande bland annat tröjor, 

jackor och vattenflaskor med Skiffers färger och logotyp. Detta förklarade Eva fungerade som 

ett hjälpmedel för att sprida det nya namnet och implementera det hos medarbetarna samtidigt 

som det skapade en gemenskap. Även Lina nämnde att kläderna var uppskattade och att det var 

något som många verkade vara benägna att bära även utanför jobbet. Hon sa även att detta har 

varit en del av det arbete som skett längs vägen för att göra övergången så okomplicerad som 

möjligt. 

  

Klara påpekade hur de nya färgerna och den nya logotypen var något som faktiskt påverkade 

dem som medarbetare i övergångsfasen, men tillade även: 

  

“Många är ju fostrade i Granit och man kan ju inte omvända människor på en 

dag” 

Klara, Communication professional 

  

Även Magnus nämnde att han tidigare hade älskat den färg som användes när de var Granit 

men att den vid intervjutillfället upplevdes något omodern och han menade istället att den nya 

färgen som användes i Skiffer gjorde företaget mer modernt. Han påpekade även att 

omgivningen som var förnyad var den distinkta förändringen mellan Skiffer och Granit. 

 

 

  



22 

  

4.2 Organisationsidentitet nu och då 

Hur organisationsidentiteten upplevdes av medarbetarna i Skiffer vid intervjutillfället och hur 

den upplevdes när de var en del av Granit skiljde sig åt i vissa aspekter medan den till stor del 

påvisade likheter. 

  

Upplevde medarbetarna att de åkte till samma arbetsplats vid intervjutillfället som för två år 

sedan? 

  

Intervjupersonernas svar på frågan var relativt överensstämmande. Lina och Martin svarade 

“både ja och nej” och menade att de åkte till samma arbetsplats, men att lokalerna delvis 

renoverades eller byggdes nya och blev märkta med Skiffer, vilket resulterade i en känsla av 

nystart. Även Klara svarade ”ja och nej” men hon menade istället att till exempel rutiner till en 

början kändes oklara men att dessa delar började fästas vid intervjutillfället, vilket gav en 

trygghet i det nya. Även Eva, Martin och John redogjorde för att det fanns många likheter 

mellan Granit och Skiffer och att det inte var några markanta skillnader. 

Magnus menade däremot att någon som inte varit på arbetsplatsen det senaste halvåret knappt 

kände igen sig och att det upplevdes som ett nytt företag. Han syftade dock främst till 

renoveringen av lokalerna och tillsättning av ny personal. 

 

4.2.1 Skiffer 

Hur intervjupersonerna valde att presentera skillnader och likheter mellan Granit och Skiffer 

varierade. Lina beskrev Skiffer som en organisation som speglades i de anställda där identiteten 

underlättade och hjälpte till att driva arbetet i organisationen. Fortsättningsvis menade Lina att 

interna samarbeten fick ett större utrymme efter avknoppningen och att det blev ett av Skiffers 

kärnvärden tillsammans med innovation och dedikation. Även Eva beskrev Skiffer som 

innovativt, men tillade även att Skiffer skulle stå för en slags trygghet och stabilitet i och med 

att de hade över hundra års erfarenhet från Granit. Hon menade sedermera att det fanns 

svårigheter att differentiera Skiffer vid vissa tillfällen för att de inte var säkra på vilken sida 

som skulle framhävas mest. 

 

“Granit lockade som ett stort bolag med gott rykte, så jag var väldigt 

intresserad av att hamna här” 

Eva, Controller 

  

“Är man längre ner i organisationen kanske man inte märker någon skillnad 

annat än att det står ett annat namn på huskroppen” 

Eva, Controller 

  

Generös, eftertraktad och flexibel var de ord som Magnus använde för att beskriva 

organisationen. Generös då Skiffer erbjöd medarbetarna bland annat internutbildningar och 

generösa friskvårdsbidrag. Eftertraktade menade han kunde användas för att de var en attraktiv 

arbetsplats externt och flexibelt valde han då de var en organisation som försökte anpassa sig 

efter marknaden. Martin beskrev organisationen som lojal, stabil, bestående av en stor och kärna 

och bra arbetsklimat samt världsledande. John hade till skillnad från de andra svårigheter att 
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svara på hur han upplevde organisationen och ville istället sätta borrmaskiner, gruvor och 

dagbrott som de tre ord han tyckte beskrev organisationen verklighetstroget. En familjär känsla 

var även någonting flera av de anställda lyfte vid olika tillfällen. Lina förklarade att Skiffer 

eftersträvade att bemötandet skulle vara överensstämmande på alla kontor i hela världen. Detta 

var även något som John lyfte när han berättade om ett besök på ett kontor i Kalmar där de sa 

att de var glada och tacksamma för att de var en del av familjen Skiffer. Däremot uttryckte John 

under intervjutillfället att han personligen inte fann något intresse av att räknas som “familj” 

med till exempel kontoret i Kalmar för att det inte hade någon inverkan på hans vardagliga 

arbete. John menade att han och hans kollegor på deras avdelning hade arbetat under en lång 

tid tillsammans och hade tillsammans utvecklat sin egen organisationsstruktur som var väldigt 

platt och han uttryckte det som att han kunde arbeta med vem som helst oavsett hierarkisk nivå. 

Däremot menade han att det i stor utsträckning kunde förändras beroende på vilken nationalitet 

och kultur deras chef tillhörde. 

 

Samarbete var ett ord som flertalet gånger återkom under intervjuerna och att det skulle stärka 

den familjära känslan som Skiffer ville förmedla. Lina och Eva sa att de hade arbetat mycket 

med att öka samarbetet över divisionsgränserna efter avknoppningen och det var ett försök till 

att främja identiteten. Eva nämnde även att för att öka och intensifiera identitetsskapandet 

diskuterade på sina veckomöten Skiffers kärnvärden. 

 

4.2.2 Granit 

Hur samtliga intervjupersoner beskrev organisationen var till stor del överensstämmande med 

beskrivningen av Skiffer. Lina beskrev Granit och Skiffer med identiska ord, däremot betonade 

hon att samarbetet inte var lika påtagligt i Granit utan att varje division genomförde sitt arbete 

utan något större samarbete divisionerna emellan. Även Martin betonade att han inte upplevde 

någon större skillnad på organisationen vid intervjutillfället och när de var Granit. 

Klara beskrev Granit med orden lojalitet, stolthet och kunnande, men även hon tillade att 

känslan av Granit och Skiffer till stor del var densamma.  

 

Magnus använde istället orden kända, stora och internationella för att beskriva Granit eftersom 

de hade 44 000 medarbetare världen över. Han förklarade även att beslutsprocesserna var 

väldigt långa i Granit och att organisationen i stor utsträckning präglades av byråkrati, men att 

de i Skiffer hade en egen styrelse vilket resulterade i att beslutsfattandet kom närmare 

medarbetarna. Detta nämnde även John och Eva och de menade att det var en positiv faktor att 

åtminstone upplevelsen var att de var nära när besluten fattades. Eva nämnde att ledningen 

skulle få möjligheter att intressera sig för endast Skiffers verksamhetsområde, vilket hon såg 

som en positiv utveckling. Hon upplevde att det fanns en positiv inställning till deras 

inblandning och möjligheten att vara med och påverka mer eftersom de skulle bli en 

självstyrande enhet jämfört med den position de hade i Granit. 

 

4.2.3 Avtryck från moderbolaget 

Lina med befattningen senior human resource businesspartner såg vikten av att Skiffer skulle 

utarbeta en egen identitet eftersom det var ett annat företag än Granit. Hon menade att 

organisationsidentiteten var ett centralt arbetsområde även ett och ett halvt år efter 
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avknoppningen när intervjun ägde rum för att säkerställa att medarbetarna “drog åt samma 

håll”. Hon nämnde att de fortfarande i viss mån levde i Granits identitet, men att det var något 

som fasades ut successivt. Att medarbetarna i Skiffer till viss del levde kvar i den identitet som 

var stark i Granit nämnde även Eva, Lina och Magnus och påtalade de flertal likheter som 

återfanns mellan företagen. Respondenterna hade en överensstämmande bild om att de aspekter 

som var välfungerande inom Granit valde de att implementera som en replika i Skiffer, men att 

de valde att utveckla sådant som inte var anpassat för Skiffers syfte och verksamhet. Eva 

beskrev Skiffer som ett ungt företag men som ändå upplevdes erfaret på grund av Granits 

gedigna historia och att skillnaderna mellan dem var små. 

 

“Som jag sa tidigare så märker åtminstone inte jag någon större skillnad, 

men sen kanske ledningen gör det. Det är ju samma kamrater, jargong och 

arbetsplats för min del.” 

Martin, Laboratorieingenjör 

 

“Det känns som att det hänt mycket runt omkring, men arbetsuppgifterna är 

densamma” 

John, Maskinoperatör 

  

Magnus menade däremot att förändringarna var svåra att uppmärksamma för att kort tid förflutit 

sedan avknoppningen blev verklighet. Han menade att personer som arbetade på exempelvis 

HR-avdelningen eller chefer som var djupt involverade i avknoppningen hade möjligtvis en 

möjlighet att se ett resultat tidigare än de som arbetade längre ned i organisationen. Även Lina 

och Klara nämnde detta när de förklarade att det var många saker som ännu inte var bestämda 

i form av bland annat identiteten och rutiner utan att detta fortfarande var under utveckling vid 

intervjutillfället. Lina nämnde bland annat att ett identitetsbyte inte sker “över en natt” men att 

det fanns ett intresse i att våga tänka innovativt när organisationen blev mindre. 
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4.2.4 Att bli en del av den nya identiteten 

Organisationsidentiteten är något en organisation hela tiden måste arbeta med då det är en stor 

del och har betydelse för organisationen. Lina tog upp ämnet och sa: 

  

“De som kommer in som nya känner nog mer ‘vadå Granit?’, de har ju inte 

jobbat där, de ser ju Skiffer, även om vissa känner igen det [Granit]. Jag tror 

alla haft sin egen utvecklingsresa här men som företag har det nog varit 

turbulent.” 

Lina, Senior human resource business partner 

  

“Det är ju inte bara någonting som sitter i väggarna utan det har ju med de 

som jobbar här och vad man förmedlar.” 

Lina, Senior human resource business partner 

  

Hon diskuterade ämnet vidare och menade att de hade många nyanställda och att det på sätt och 

vis kunde finnas vissa svårigheter för dem att veta vilken organisationens identitet var. Hon 

påpekade även att det fanns de som inte förstod syftet med organisationsidentiteten men att det 

var ett växande intresse att ha en identitet och vara stolt över att arbeta på företaget. Den starka 

identiteten och stoltheten som många av de anställda utstrålade var något hon lade märke till 

redan när hon började på Granit. 

  

Vid en fråga om vilken organisation de anställda identifierade sig mest med vid intervjutillfället 

hade alla respondenter samma svar. Samtliga svarade Skiffer, men gjorde det till viss del av 

olika anledningar. Eva menade att Granit vid intervjutillfället kändes åldrat och “urblekt” i 

jämförelse med Skiffer som hon upplevde ungdomligt och “fräscht”. Hon nämnde däremot även 

att hon till en början tyckte det var ovant och upplevde att den nya logotypen var något kantig 

och främmande till sitt utseende men att hon efter en tid vande sig vid det nya och menade att 

Skiffers logotyp upplevdes som “piggare” än Granits. Detta var något som Martin delvis 

instämde med då han nämnde att det till en början var svårt med förändringen men att han vid 

intervjutillfället identifierade sig med Skiffer. Även Lina, Magnus och John upplevde att Skiffer 

var den organisation de ville identifiera sig med trots dess korta levnadstid. Lina var mån om 

att tillägga att om intervjun hade ägt rum ett halvår tidigare hade hennes svar troligtvis varit 

annorlunda och hon menade även att frågan förmodligen kunde få olika utfall beroende på 

medarbetarens anställningstid. Lina menade att en person som arbetat i organisationen i 40 år 

troligtvis hade Granits identitet “i ryggraden” på ett annat sätt och att det kunde påverka frågans 

utfall. 
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5. Analys 
 

Huvudsyftet för denna studie var att skapa en bättre förståelse kring organisationsidentitet och 

hur denna påverkas i kontexten av en organisationsavknoppning samt hur detta uppfattas av 

medarbetarna inom organisationen. 

 

5.1 Sammanflytande gränser mellan Skiffer och Granit 

I organisationsavknoppningen från Granit till Skiffer kan vi tydligt i intervjuerna avläsa att en 

slags osäkerhet uppstod när intervjupersonerna fick information om att organisationen skulle 

knoppas av till ett självständigt bolag. De anställda upplevde känslor som osäkerhet om att bli 

uppsagda eller om vilka de skulle bli som organisation. 

  

Vad som kan tolkas av intervjuerna är att det uppstod en tvetydighet när Granit framförde att 

det skulle ske en avknoppning av den division som senare blev Skiffer. Nästan alla 

intervjupersoner var ense om, som Magnus och Lina nämner, att de hade förlorat Granits initiala 

identitet, vilket enligt Corley och Gioia (2004) medför tvetydighet. Författarna skriver om tre 

olika utlösare för tvetydighet i identiteten och dessa är: social referens, temporär avvikelse i 

identiteten och uttolkade externa imageavvikelser. Eftersom vi inte har tillräckligt med underlag 

och för att image inte tillhör vårt forskningsområde för denna uppsats kommer den tredje och 

sista utlösaren för tvetydighet i identiteten inte att diskuteras. 

  

Corley och Gioia (2004) har i tidigare studier undersökt en organisation som genomförde en 

organisationsavknoppning. I den studien fann författarna att de anställda i den nya 

organisationen hade svårt att slå sig ifrån jämförelser med moderbolaget och skapa nya 

referenser för konkurrenter och där svårigheter uppstod för att det nya bolaget hade kvar samma 

namn och logotyp som associerades med moderbolaget. I vår studie har Skiffer tagit ett stort 

avstamp från moderbolaget eftersom en ny logotyp och ett nytt namn togs fram av de anställda 

inom den divisionen. I vår studie har de anställda däremot fortfarande svårt att slå sig ifrån 

jämförelserna med moderbolaget Granit trots att det nya bolaget har bytt namn och logga. 

  

Corley och Gioias (2004) fallstudie visar även att medarbetarna inom den nya organisationen 

hade temporära avvikelser i identiteten som ledde till tvetydighet. Vidare skriver de att anställda 

på det nya bolaget kände att allt inom organisationen hade förändrats men att de fortfarande 

hade exakt samma arbetsuppgifter som de alltid haft samt att dessa genomfördes med exakt 

samma människor som tidigare. Författarna skriver även att de anställda känner att det saknade 

mening med den framtida identiteten. I fallet gällande Skiffer ser vi tydligt att respondenterna 

fortfarande uppfattade tvetydigheter kring identiteten, Martin som var laboratorieingenjör 

nämnde ”… som jag sa tidigare så märker åtminstone jag ingen större skillnad. Men sen kanske 

ledningen gör det. Det är ju samma kamrater, jargong och arbetsplats för min del.” och John 

som var maskinoperatör sa i intervjun ”… det känns att det hänt mycket runt omkring, men 

arbetsuppgifterna är densamma.”. Andra intervjupersoner upplevde att det kändes som ett nytt 

företag vilket visar hur differentierat det är inom organisationen. 
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Till skillnad från Corley och Gioias (2004) studie om organisationsidentitet i kontexten av en 

organisationsavknoppning ser vi att denna typ av utlösare för tvetydighet skiljer sig åt i olika 

fall. I fallet med Skiffer såg vi ett snabbt varumärkesskifte och namnbyte för att ta avstånd och 

inte associeras med Granit. Trots att Skiffer ändrade varumärke och logotyp så nämnde 

majoriteten av alla intervjupersoner att de inte såg stora skillnader inom organisationen gällande 

hur de såg Skiffer som organisation i jämförelse med Granit.  

 

Vad vi kan uttolka från intervjuerna är att det i vissa delar av organisationen fortfarande råder 

en underliggande tvetydighet om vem man är som organisation. Detta kan synas i hur 

intervjupersonerna svarade på de frågor som ställdes under intervjutillfället. Martin som var 

laboratorieingenjör nämnde i intervjun “jag har jobbat här (vår betoning) i 22 år” och Eva, 

som var controller, nämnde “Granit lockade som ett stort bolag med gott rykte så jag var väldigt 

intresserad av att hamna här (vår betoning)”. Citaten visar undermedvetet att de hade känslan 

av att de arbetar för samma organisation som tidigare även fast de båda sa sig identifiera sig 

med Skiffer. Denna studie genomfördes ett och ett halvt år efter avknoppningen från Granit och 

detta är ett återkommande tema som ses i de genomförda intervjuerna. Att detta är en känsla 

som återfanns hos de anställda kan bero på den djupt rotade identitet som Granit hade 

implementerat innan avknoppningen. Ferriani et al. (2012) skriver om detta fenomen och menar 

att den nya avknoppade organisationen ärver mycket från moderbolaget som det knoppas av 

från. I Skiffer kan vi tydligt se att detta skett eftersom flera av intervjupersonerna nämnde att 

organisationen tog det som var välfungerande i moderbolaget och implementerat det i den nya 

organisationen. Ferriani et al. (2012) skriver att även om arv från moderbolaget medför initiala 

fördelar för den nya organisationen kan det också generera en resistens till förändring. I fallet 

gällande Skiffer och hur anställda upplevde förändringen kan vi tydligt, genom intervjuerna 

som genomfördes, tolka att en tvetydighet fortfarande fanns i organisationen. Tvetydigheten 

kan vara ett resultat av att de anställda inte upplevde att de var på en ny arbetsplats trots att de 

var en ny organisation. Vi menar att detta kan bero på att Skiffer ärvt och implementerat mycket 

från moderbolaget Granit. Det kan även bero på att närstående till respondenterna fortfarande 

sammankopplar Skiffer med Granit eftersom det är en organisation som funnits i hundratals år. 

Detta kan skapa identitetstvetydighet hos de anställda av den orsaken att Granit var en stark 

social referens i samhället och hos konkurrenter, den starka historia som Granit hade medför att 

Skiffer fortfarande associeras med Granit, detta kan då göra det svårare att “bryta sig” från 

Granits starka identitet.  

 

Den tvetydighet som fortfarande råder i Skiffer efter ett och ett halvt år är något som kan 

beskrivas av det Hakak (2014) föreslår i sin artikel om tvetydighet i identiteten vid “subtractive 

change” som innefattar organisationsavknoppning. I fall med en ny organisation som är distinkt, 

prestigefylld och har värden som överensstämmer med personliga värden samtidigt som 

individens identifikation med den tidigare organisationen är stark (Hakak 2014). I en sådan 

situation ser författaren tendenser att personen som upplever tvetydighet kring identiteten 

försöker behålla den gamla identiteten samtidigt som de identifierar sig med den nya 

organisationen. Detta tenderar vi att se empiriska bevis på i vår studie i den mån att samtliga 

intervjupersoner identifierade sig med Skiffer men majoriteten har svårt att se skillnad på den 
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nya och gamla identiteten och bibehåller då den gamla identiteten som de är starkt förknippade 

med. 

 

5.2 Hierarkisk position och dess påverkan 

I empirin är det möjligt att urskilja ett mönster. Intervjupersonerna John och Martin, som 

arbetade med produktionen i jämförelse med de andra som arbetade på kontoret, visade ett till 

synes måttligt intresse eller behov för den identitet som återfanns och som till stor del 

fortfarande återskapades inom Skiffer. Även intervjuernas åtgångna tid särskilde Martin och 

John, som tillsammans understeg till exempel Evas intervjutid som uppgick till 44 minuter, 

gentemot de andra intervjupersonerna. Martin och John var de personer i studien som utan 

tvekan hade mest erfarenhet med sina 23 respektive 22 år inom Granit och sedermera Skiffer, 

ändå förefaller det att de har minst att framföra angående organisationsidentitetsförändringen. 

Lina, Eva, och Magnus som arbetade på kontoret upplevde i stor utsträckning att ledningen 

aktivt tillhandahöll verktyg för att utveckla en organisationsidentitet på Skiffer som 

differentierar sig från den tidigare identiteten som återfanns på Granit. Detta kan till exempel 

påvisas genom att de i sina intervjuer på ett eller annat sätt lyfte hur organisationens kärnvärden 

omdefinieras genom nya ledord, exempelvis nämnde Eva att de på sina månadsmöten diskuterar 

värderingar utifrån enstaka ord. Detta var något som varken John eller Martin identifierade sig 

med och menade att något sådant arbete inte förekom på deras avdelning. Två intervjupersoner 

är möjligtvis inte representativt för hela produktionsavdelningen, men det finns ändå intressanta 

aspekter i det som skiljer dessa respondenters åsikter från dem som arbetar på kontoret. Även 

det fysiska kontoret i sig är intressant för denna diskussion då det i skiftet mellan Granit och 

Skiffer utökades med kontorsplatser, ett fik och framförallt en ny huvudentré. Däremot är det 

något som inte påverkar John och Martin eftersom medarbetarna på produktionsavdelningen 

inte använder den nya entrén, utan har en enskild ingång som bestått sedan organisationen var 

Granit. 

  

Som Corley (2004) skriver är det inte orimligt att det finns hierarkier inom Skiffer där olika 

hierarkiska nivåer påverkar medlemmens sätt att uppfatta organisationen och dess centrala 

verksamhet, trots att intervjupersonerna tydligt uttryckte att de inte är en komplex organisation 

i den kontext att det finns en tydlig och fast hierarki. Empirin visade även att orden som 

intervjupersonerna valde att beskriva Skiffer och Granit med skiljde sig karaktärsmässigt 

markant från varandra. John och Martin som tillhörde produktionsavdelningen beskrev 

organisationen med ord som tydligt kan kopplas till företagets operativa verksamhet medan 

resterande intervjupersoner fokuserade på ord som i större utsträckning beskrev en identitet 

eller image. Corley (2004) diskuterar hur medlemmar i toppen av en organisation påverkas av 

hur organisationen beskrivs genom dess värdeord och strategier vid tolkningen av ens identitet 

och de längre ner i organisationen påverkas av förändrat beteende och känslor i den gällande 

organisationen. John och Martin uttryckte att de inte upplevde att de var en del av det 

värdeskapande som de andra uttryckte det. Där väcktes en tanke och ett intresse att ifrågasätta 

huruvida Skiffers ledning reflekterat över sådana frågor och deras ansvar i att inkludera alla 

medarbetare. En anledning skulle kunna vara att de redan hade en djupt rotad identitet i sin egen 

avdelning och att de därför inte var mottagliga för ett sådant värdeskapande som ledningen 

försöker förmedla. Intervjupersonen Magnus, som arbetade på HR-avdelningen menade att det 
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inte fanns någon problematik i att de på produktionsavdelningen inte hade full insyn i det arbete 

som handlar om intern utveckling utan att det viktiga var att medarbetarna i efterhand kunde se 

att det har skett förändringar.  

 

5.3 Granits inverkan på Skiffers identitetsförändring 

Corley och Gioia (2004) argumenterar för att organisationsidentiteten vid en 

organisationsavknoppning kommer att omdefinieras och att det kommer att ske under en kort 

tidsperiod och menar att detta är i motsats till det Albert och Whetten (1985) presenterar som 

en långsam process, där det kan dröja lång tid innan en organisationsidentitet är helt 

omdefinierad. I vår analys presenteras en slags gyllene mellanväg där vi anser att det kan finnas 

anledning att studera vidare angående hur eller om olika delar av identiteten omdefinieras i 

olika faser av en avknoppnings efterdyningar. Ur empirin är det tydligt att samtliga 

intervjupersoner lyfter hur skiftet från Granit till Skiffer naturligt förde med sig många praktiska 

förändringar. Intervjupersonerna pekade på diverse saker som har förändrats endast i det 

konferensrum där vi genomförde intervjuerna och det innefattar bland annat väggarnas färg, 

kaffekopparna och passerkorten. Nyss nämnda artefakter var tidigare tryckta med Granits logga 

och väggarnas färg var “Granitblå”. Att sådana ting ändras när en ny organisation bildas och en 

annan skall fasas ut är en naturlig process. Skiffer valde även att upprätta en ny byggnad som 

symboliskt kan tolkas som ett avstamp från Granit till Skiffer.  

 

Det blir därmed tydligt att vissa praktiska saker kräver en förändring men att Skiffer möjligtvis 

försökt att påskynda identitetsprocessen genom att bygga nya lokaler för att understryka 

avknoppningen. Frandsen (2017) menar att det inte är ovanligt att organisationer öronmärker 

kapital för att stärka den önskvärda organisationsidentiteten vid organisationsförändringar. De 

fysiska aspekterna av att gå från Granit till Skiffer pågick enligt intervjuobjekten under ungefär 

sex månader och skulle sedan inte finnas kvar på de nya kontoren. På ett fysiskt sätt har 

organisationsidentiteten därmed omdefinierats under relativt kort tid och det är ytterst påtagligt 

för de anställda och deras identitetstillhörighet. Däremot går det att utläsa en viss tvetydighet 

där alla intervjupersoner var noggranna med att påpeka att resultatet av identitetsskapandet ännu 

inte är tillräckligt tydligt för att de skulle kunna redogöra för det.  

 

Vi menar därför att det kan finnas tidsmässiga skillnader i hur den fysiska respektive den 

psykiska identiteten implementeras hos en organisation som genomgått en 

organisationsavknoppning. De fysiska aspekterna såsom inredning och nya kläder är 

nödvändiga och tolkas som ett startskott för att signalera att en ny organisationsidentitet har 

fötts. Alla intervjupersoner nämnde vid olika tillfällen en “goodiebag” med kläder från Skiffer 

som medarbetarna fått dels för att de inte längre fick använda de kläder som tillhörde Granit 

men som hade bekostats av dem själva, dels för att implementera en ny identitet. Det skulle 

kunna argumenteras för att det fysiska ger ett slags försprång för att implementera en ny 

identitet. Samtliga intervjupersoner berättade att de identifierade sig med Skiffer, men hade 

samtidigt svårt att redogöra för något som verkligen differentierade dem från Granit på grund 

av den korta tid, det vill säga ungefär ett och ett halvt år, som passerat sedan avknoppningen 

genomdrevs. Vi föreslår därför att det kan förhålla sig på ett sådant sätt, precis som Corley och 

Gioia (2004) skriver, att identitetsförändringen sker under en kort och begränsad tidsperiod, 
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men att det endast innefattar de fysiska aspekterna som ger en slags “grundidentitet”. Vi menar 

sedermera att den slutgiltiga identiteten fastlås avsevärt mycket senare än den tid det som krävs 

för att förändra de fysiska attributen som ligger till grund för en ny organisationsidentitet, precis 

som Albert och Whetten (1985) argumenterar för. 

  

Corley (2004) nämner att det i de olika nivåerna i organisationen går att se både acceptans och 

resistens för identitetsförändring. Författaren menar att de högre upp i organisationen kunde 

kartläggas en hög acceptans för förändring medan de lägre ned i organisationen visade resistens 

mot identitetsförändring. I undersökningen om anställdas uppfattning om avknoppningen från 

Granit till Skiffer uppfattades ingen resistens av de anställda för identitetsförändring. Ingen 

uppfattas haft svårigheter eller varit motståndare till identitetsförändringen, utan att de istället 

varit öppna för förändringen oavsett vilken position personen hade i organisationen. Vad vi kan 

tolka av studien som genomfördes är att de intervjupersoner som hade sitt kontor i den 

nybyggda delen av Skiffer utsätts för den fysiska förändringen av identiteten och även fast 

intervjupersonerna varit öppna för förändringen av identiteten så har det varit svårt att 

implementera en ny identitet i den avknoppade organisationen. 

 

De två intervjupersonerna som arbetade på HR-avdelningen tycks ha implementerat Skiffers 

nya identitet och en anledning till detta kan vara att de var personer vars arbetsuppgifter var att 

förmedla den nya identiteten till resterande medarbetare under dem. Eva som arbetade som 

controller hade sin kontorsplats i den nya byggnaden, men trots detta hade hon svårt att se 

skillnad mellan Skiffers identitet i jämförelse med Granits. John på produktionsavdelningen 

märkte snabbt av nya förändringar av den fysiska identiteten eftersom det investerades mer 

kapital och var ett mer framåtriktat företag, men i övrigt kunde han inte uppleva större skillnader 

i organisationens identitet i jämförelse med det som rådde innan avknoppningen. Även fast Eva 

och John såg de fysiska skillnaderna har de svårt att beskriva skillnaderna för Skiffers identitet 

jämfört med Granits. Det empirin visade tecken på är att yrket personen har i organisationen 

kan ha en betydelse i hur fort organisationsidentiteten förändras i en avknoppad organisation. 

För att framlägga bevis för detta krävs dock djupare studier kring ämnet. 

 

5.3.1 Historisk påverkan 

I Skiffer ser vi tydliga indikationer på att organisationen eftersträvade att ändra sin identitet 

internt i och med att en majoritet av intervjupersonerna påtalade att Skiffer var en organisation 

som stod för nytänkande och fokus på samarbeten, vilket visar att Skiffer ville differentiera sig 

från Granit internt. Samtidigt som intervjuerna tog upp att organisationen ville differentiera sig 

från Granit så framförde de även att de presenterar Skiffer i den kontext att det var Granit förut, 

detta är då hur Skiffer presenterar sin image utåt. Eva som var controller nämnde i sin intervju 

att de ville förmedla en innovativ men samtidigt trygg bild av Skiffer. För att, bland annat, 

fortfarande signalera trygghet till konsumenter och investerare förmedlar man den anrika 

historia som Granit har, detta syns genom anställda eftersom de presenterar Skiffer som det 

gamla Granit, vilket även syns på Skiffers hemsida där de skriver om den anrika historia som 

Granit har för att förmedla trygghet. Detta ser vi som en distinkt skillnad gentemot Corley och 

Gioias (2004) artikel om organisationsidentitetsförändring där författarna studerade en 
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organisationsavknoppning där organisationen endast existerat i sju år. I fallet Skiffer/Granit har 

divisionen som knoppats av funnits i hundratals år. I Corley och Gioias (2004) fall kunde de 

anställda inte längre använda moderbolaget som referens för att beskriva aspekter om den nya 

organisationens identitet. I studien om Skiffer/Granit ser vi tydligt att anställda och 

organisationen Skiffer fortfarande använder sig av Granit för att beskriva vilka de är, vilket kan 

bero på den starka historia som Granit har men även den djupt rotade identitet som Granit har 

på såväl anställda och utomstående. Denna historia är en trygghet som Skiffer vill förmedla och 

därmed fortfarande ser sig själva som en del av. Det empirin i denna studie tar upp jämfört med 

tidigare undersökningar om organisationsidentitetsförändringar i kontext av 

organisationsavknoppning är att moderorganisationen har en anrik historia som påverkar såväl 

anställda och utomstående för den avknoppade organisationen. Den starka historia som 

återfinns används för att förklara vilka Skiffer är än idag och kan bidra till den tvetydighet som 

fanns hos en del av intervjupersonerna eftersom de fortfarande sammankopplas med Granit.  
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6. Slutsats 
  

Medan andra forskare inom ämnet organisationsidentitetsförändring ofta undersökt 

organisationsidentitetsförändringar i kontexten av ihopslagningar och förvärv, har få av dem 

studerat organisationsavknoppning och dess konsekvenser på organisationsidentiteten inom 

den avknoppade organisationen. I denna studie har en organisationsavknoppning från ett globalt 

verkstadsföretag använts för att studera organisationsidentitetsförändringar i den nya 

organisationen. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur en 

organisationsavknoppning påverkar organisationsidentiteten och de anställda. Studien gav 

värdefulla insikter om en organisationsavknoppnings påverkan på identiteten hos en 

organisation. Detta eftersom studien framförde vikten av att moderbolagets historia tenderar att 

ha inverkan på identitetsförändringen i den nya organisationen i det studerade fallet. En stark 

historia i moderbolaget är något som inte framförts tydligt i tidigare litteratur som studerar 

organisationsidentitet i kontexten av avknoppningar.  

 

Det som empirin i denna studie visar på, som inte tidigare litteratur för fram, är att fenomenet 

avknoppning som organisationsförändring kan ses som unikt och där påverkan på identiteten 

kan variera från fall till fall. I organisationsavknoppningen som studerats syns det en tydlig 

tvetydighet om vem man är som organisation samtidigt som individen identifierar sig med den 

gamla organisationen och detta kan vara en konsekvens av den starka identitet som 

moderbolaget haft och dess inverkan på anställda och utomstående. Den starka historia som 

Granit besatt resulterade i att företaget kunde liknas vid ett landmärke. Detta kan ha en 

benägenhet att påverka den planerade identitetsförändringen till att ta längre tid precis som 

Albert och Whetten (1985) skriver, men att identitetsförändringar vid 

organisationsavknoppningar från unga organisationer utan en gedigen historia kan ta kortare 

tid, vilket var fallet i Corley och Gioias (2004) studie gällande organisationsavknoppning och 

förändring av organisationsidentiteten. 

 

6.1 Teoretiska och praktiska implikationer 

Förändringar likt avknoppningar som minskar storleken av en organisation är något som uppstår 

på dagens marknad, trots detta finns det en begränsad förståelse kring vilka konsekvenser 

organisationsavknoppningar kan medföra för de anställda. Denna studie bidrar med en ökad 

förståelse kring komplexiteten gällande organisationsidentitetsförändringar vid 

organisationsavknoppningar och framför att ämnet är tämligen ostuderat. En ökad kunskap om 

organisationsavknoppningars påverkan på identitetsförändringen och hur anställda upplever 

förändringen är därmed relevant för både ledare och teoretiker eftersom nya perspektiv 

framhävs inom ämnet. Dock är det problematiskt att applicera på alla organisationer eftersom 

fallet gällande Granit och Skiffer är aningen unikt. Studien framhäver framförallt vikten av 

moderbolagets historia och dess påverkan på förändringen av identiteten i den nya 

organisationen. 

  

Studien är behjälplig för att skapa förståelse kring hur anställda i organisationen har upplevt 

och upplever den planerade förändringen av identiteten. Den framhäver att det upplevs olika 
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inom organisationen och att arbetet med identitetsförändringen kanske därför bör utföras olika 

beroende på var i organisationen man befinner sig. Corley och Gioia (2004) skriver att det i 

stora organisationsförändringar som avknoppningar uppstår tvetydighet. Detta syntes i empirin 

av den genomförda studien, men till skillnad från Corley och Gioias (2004) studie som inte har 

ett unikt fall som är möjligt att generalisera, dock är fallet med Granit och Skiffer unikt gällande 

dess historia och framför därmed nya perspektiv till teorin som kan studeras vidare. 

 

6.2 Vidare forskning 

  

I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod då det förelåg begränsad tid för 

studiens utförande därmed begränsades även antalet till endast sex intervjupersoner. Strävan 

efter nya perspektiv och djupare förståelse kring ämnet skedde därför på bekostnad av 

generaliserbarheten. Det finns därför stor potential till vidare diskussioner och resonemang 

inom ämnet för att uppfylla detta kriterium. 

  

Studier som innefattar organisationsavknoppningar för att undersöka hur anställda upplever 

förändringen av organisationsidentitet kan medföra en djupare kunskap om komplexiteten kring 

organisationsavknoppningar och dess påverkan på identiteten hos den avknoppade 

organisationen. Framtida forskning inom ämnet kring organisationsavknoppningar och dess 

påverkan på identitetsförändring uppmuntras därmed, då den genomförda studien i detta arbete 

visade att organisationsavknoppningar kan vara unika och kan därmed bidra med nya perspektiv 

till teorin om organisationsidentitet. 

 

Historien hos den undersökta organisationens moderbolag är något som inte diskuterats 

utförligt i tidigare litteratur som behandlar förändringen av identitet vid avknoppningar. 

Fenomenet avknoppning är något som kan studeras vidare inom 

organisationsidentitetsförändringar eftersom de anställda inte tycks besitta samma problematik 

som vid ihopslagningar. Vid ihopslagningar upplever de anställda att de förlorar den identitet 

som de kan ha byggt upp i flera hundra år (Clark et al. 2010). I denna studie upplever inte de 

anställda att de känner förlust av tidigare identitet utan att de fortfarande präglas av den i olika 

sammanhang. 

 

En intressant aspekt att forska vidare blir därmed fall där det skiljer sig åt gällande 

moderföretagets historia och storlek, eftersom detta kan vara en påverkande del vid 

identitetsförändring vid organisationsavknoppningar. För framtida forskningsstudier 

rekommenderas därmed forskare att fokusera på avknoppningar eftersom dessa fenomen oftast 

är unika och tenderar att påverka organisationsidentiteten på olika sätt. Genom att studera vidare 

inom ämnet skulle det kunna generera empiriska bevis för att förstå 

organisationsidentitetsförändring vid organisationsavknoppningar bättre. För att sedan medföra 

en djupare förståelse om ämnet och diskutera hur de externa effekterna påverkar 

identitetsförändringen och dess anställda kan image-litteraturen tillämpas i fortsatta studier. 

  

Det kan även vara av intresse att studera organisationsidentitet från ett ledarperspektiv och ett 

medarbetarperspektiv, där både ledare och medarbetares upplevelse av förändringen kring 
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identiteten undersökts. Detta eftersom det kan finnas en intressant diskussion i huruvida ledare 

i en organisation arbetar med att framföra den nya organisationsidentiteten till respektive 

hierarkisk nivå i organisationen och hur de upplever förändringen. 

  

De slutsatser som framställts i denna studie är en del av svaret på frågeställningen: Hur upplever 

medarbetarna att organisationsidentiteten förändras vid en organisationsavknoppning? 

Däremot krävs större och fler studier för att utöka förståelsen kring vilken betydelse historien 

inom moderbolaget har för identitetsförändringen vid en avknoppad organisation.  
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Bilagor 
 

1. Intervjufrågor 

  

Syftet med intervjun är att vi ska få en förståelse för hur du som medarbetare ser på 

organisationsidentiteten i företaget och om denna har förändrats de senaste åren. 

  

Inledning 

Fråga först om avidentifiering, om det finns några frågor, förklara upplägget 

  

Vem är du? 

  

Hur länge har du arbetat här? 

  

Vad gjorde du innan? (Studier? Jobb?) 

  

Vilken befattning har du inom företaget och hur länge har du haft den? 

  

Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt vardagliga arbete? 

  

Organisationsidentitet 

  

Kan du beskriva organisationen? 

  

Vad var anledningen till att Skiffer startades? 

  

Hur skulle du beskriva Skiffer med tre ord? 

  

Hur skulle du beskriva Granit med tre ord? 

  

Vad tror du att skillnaderna/likheterna i din beskrivning beror på? 

  

Hur skulle du beskriva Skiffer identitet? 

  

Hur skulle du beskriva Granit identitet? 
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Vilken organisation identifierar du dig själv mest med (varför)? 

  

Känns det som att du åker till samma jobb idag som för 2 år sen? 

  

 

  

Organisationsförändringen 

  

Hur gick bytet från Granit till Skiffer till? 

Hur fick du reda på att en förändring skulle ske? 

Vad tänkte och tyckte du om denna förändring? 

  

På vilket sätt förmedlade ledningen organisationsförändringen? (värdeord? Intern 

marknadsföring? Mål? Strategi?) 

  

Hur har organisationen förändrats sedan det blev Skiffer? Ex. anställda, ledning osv. 

  

Vad har varit den största förändringen för dig? 

  

Upplever du att dina arbetsuppgifter har förändrats efter att ni blev Skiffer? (förutsatt 

samma position) 

  

Hur har du upplevt dina kollegors inställning till förändringen både innan och efter 

skiftet? 

  

Finns det något du saknar i Skiffer som fanns när ni var Granit? 

  

Finns det något du tydligt märkt förbättrats från Granit till Skiffer? 

  

Vilka praktiska förändringar har du sett i skiftet när Granit blev Skiffer? (ex. Visitkort? 

Arbetskläder? Broschyrer? Anställningsavtal?) 

  

När nämnde du senast organisationen med fel namn? 

  

Avslutning 

  

Har du någonting du tänkt på som du skulle vilja lägga till?     

      

 


