
 

 

 

 

 

TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI 



Ujęcia zorientowane na stan 

Starają się określić, czym jest tożsamość 
organizacji  



Tożsamość organizacji 

• Ciągłość w czasie i przestrzeni 
• Spójność ról 
• Wrażenie sprawczości (Alvesson, 

1994) 
• Interakcja z innymi 
• Odrębność, wywołanie wrażenia 

indywidualności (Czarniawska, 
1997).  

 



Barbara Czarniawska 
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Geneza pojęcia tożsamości 
organizacji 

• Historycznie tożsamość potrzebna była 
organizacjom przede wszystkim dla celów 
sprawozdawczości –kategoria osobowości 
prawnej.  

• Pojęcie zapożyczone z psychologii i filozofii.  
• Organizacje jako superosoby (Barbara 

Czarniawska, 1997). 
 



Funkcje tożsamości organizacyjnej 

• Strategicznie tożsamość jest ustalona przez 
rynek na którym firma działa, bazę klientów, 
itd.; 

• Kulturowo tożsamość jest wewnętrznym 
poczuciem przynależności i spójności, 
przekonaniem co do tego, „kim jesteśmy” 
(Majken Schultz, Mary Jo Hatch & Mogens 
Holten Larsen, 2000). 



Majken Schultz I Mary 
Jo Hatch 

Mogens Holten Larsen  



Ujęcia zorientowane na proces 

Opowiadają, jak powstaje i jest utrzymywana 
tożsamość organizacyjna 



Tożsamość jako punkt oparcia 
w procesie zmian 

Potencjał symboliczny  
Dawanie przykładu 

innym uczestnikom 
kultury 

Zmiana poprzez 
oparcie się na 
naturalnej tożsamości 
organizacji 

Ingvar Kamprad 



Tożsamośc organizacji jako proces  

Tożsamość 

 

Ekspresja: tożsamość wyraża 
Znaczenia kulturowe 

Refleksja: osadza  
Tożsamość w kulturze 

 

Odzwierciedlanie: tożsamość 
Odzwierciedla wizerunki innych 

 

Impresja tożsamości 
Tworzy wizerunki innych 

Model tożsamości organizacji Hatch & Schultz.  
Źródło: Hatch i Schultz (2002, s. 991). 

Otoczenie Kultura 



Dynamika tożsamości 

 Ekspresja (Expressing) – proces wyrażania siebie 
przez kulturę poprzez deklaracje 
tożsamościowe;  

 Impresja (Impressing) – proces pozostawiania 
odbicia przez ekspresje tożsamościowe na 
innych; 

 Odzwierciedlanie (Mirroring) – proces 
odzwierciedlania tożsamości w wizerunkach 
innych; 

 Refleksja (Reflecting) – proces osadzania 
tożsamości w znaczeniach kulturowych (Mary Jo 
Hatch & Majken Schultz, 2002).  



Opowieść o silnej tożsamości 

organizacyjnej - IKEA 

Pewnego razu był sobie ubogi młody człowiek, który wierzył, że 
biedni też  mogą mieć piękne meble i że dzięki oszczędnemu 
życiu można żyć wygodnie i miło… 



Ingvar Kamprad bardzo wierzył w IKEĘ. Przekonał do tej 
idei swoich współpracowników i klientów. W ten sposób 
powstała tożsamość, która jest rozpoznawalna dla 
wszystkich do tego stopnia, że stała się kultowa. Weźmy, na 
przykład, liczne dowcipy takie jak te poniżej: 

















Tożsamość nie tylko silna na 
zewnątrz, istnieje też wewnątrz, 
między pracownikami. Książka 
obok (Sebastian Hermann) to 
przykład tej tożsamości – 
opowieść z perspektywy 
pracownika, identyfikującego się z 
firmą. Potwierdzają to też badania 
etnograficzne Miriam Salzer-
Morling. 
Poniżej link to filmu nakręconego 
przez załogę jednego z oddziałów 
po śmierci Kamprada, In loving 
memory. 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=a6PY9SBT1Wc   

https://www.youtube.com/watch?v=a6PY9SBT1Wc
https://www.youtube.com/watch?v=a6PY9SBT1Wc


OPPA 
https://www.youtube.com/watch
?v=XpAutGs2fdg  

Film opowiada o pewnym 
artystycznym sabotażu (?) jaki miał 
miejsce w jednym ze sklepów IKEI: 
Grupa niezależnych designerów 
GRÜPPA, podążając za ideologią i 
estetyką firmy IKEA - cichcem 
wdrożyła do warszawskiego sklepu 
IKEA własny produkt - Dziadka 
Dekoracyjnego OPPÄ. 
Poniżej opis wydarzenia:  
https://issuu.com/beczmiana/docs
/notes64_internet/15  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XpAutGs2fdg
https://www.youtube.com/watch?v=XpAutGs2fdg
https://www.youtube.com/watch?v=XpAutGs2fdg
https://www.youtube.com/watch?v=XpAutGs2fdg
https://issuu.com/beczmiana/docs/notes64_internet/15
https://issuu.com/beczmiana/docs/notes64_internet/15


Dysfunkcje odtwarzania tożsamości 

W procesie tworzenia tożsamości zanikowi 
ulegają czasami jego elementy.  

 Narcyzm – jedynie ekspresja i refleksja: 
samouwielbienie, samozachwyt. 

 Hiperadaptacja – jedynie odzwierciedlanie i 
impresja: utrata kultury, hiperrealność (Hatch 
& Schultz, 2002).  

 Depresja – uwiąd obu stron procesu (Ciuk & 
Kostera, 2010).  

 



Dysfunkcje tożsamości 

Narcyzm 
 

John William Waterhouse 

Organizacja 
interesuje się 
wyłącznie sobą 



Dysfunkcje tożsamości 

Hiperadaptacja 
 

Fond-Ecran Image 

Organizacja 
koncentruje się tylko 
na wizerunku 
rynkowym, 
sondażach, 
rankingach… 



Dysfunkcje tożsamości 

Depresja 
 

Proces zamiera po stronie 
uczestników i po stronie 
otoczenia, wszystkie zasoby 
koncentrowane są na 
symbolicznym efekcie, czyli – na 
marce… (logo) 
https://www.youtube.com/watch
?v=uXwCnwwLGLY  
Depresja organizacyjna jest 
przypadłością śmiertelną, taki 
proces tworzenia tożsamości nie 
jest już punktem oparcia w 
tworzeniu kultury. Organizacja 
przestaje istnieć – zostaje sama 
fasada 

https://www.youtube.com/watch?v=uXwCnwwLGLY
https://www.youtube.com/watch?v=uXwCnwwLGLY


Indywiduacja kolektywna 

Indywiduacja jako ciągły, niekończący się 
proces, w którym jednostka służy jako 
mediacja między dwoma odmiennymi 
porządkami systemowymi. Nie chodzi o 
zasady, lecz procesy. Poszczególne istoty, które 
wypełniają świat, są zatem jedynie pojedynczą 
fazą trwającego procesu indywiduacji. (Gilbert 
Simondon) 



Indywiduacja kolektywna 

Idea współindywiduacji między jednostką a 
środowiskiem opiera się na systemowym 
założeniu, że żadna jednostka nie może istnieć 
bez środowiska, którego jest częścią.  
Środowisko powstaje w tym samym czasie, co 
jednostka, generuje się z procesu 
indywiduacji. (Gilbert Simondon) 



„My” 

„Proces unifikacji My to identyfikacja, 
organizacja i unifikacja różnych elementów 
przeszłości wspólnoty, rzutujących na jej 
przyszłość” (Stiegler, 2010).  
Innymi słowy, jest to proces, poprzez który 
jednostki tworzą własne indywidualne 
tożsamości w odniesieniu do wspólnych 
tożsamości zbiorowych i wytyczają wspólne 
cele dla tych tożsamości. 



Tożsamość jako współ-tworzenie 

„Jednostka, czy to psychologiczna, czy społeczna[…] jest niepełnym 
procesem metastabilnej równowagi… Te dwa procesy indywiduacji 
– te dwie metastabilne równowagi – są dwoma aspektami 
pojedynczej rzeczywistości, które można uchwycić po oddzielnej 
analizie, ale trzeba to ponownie - zebrane w celu zrozumienia w 
kontekście wyjątkowej procesualności, która zarówno je zawiera, jak 
i charakteryzuje: indywidualna psychika jest oryginalnie 
psychospołeczna, a to, co społeczne nie jest „intersubiektywnym” 
zbiorem już ukonstytuowanych jednostek. Indywidualność Ja jest 
indywidualnością My i vice versa”. (Stiegler, 2010, 94) 
Oznacza to, że indywidualizacja psychiczna i indywidualizacja 
zbiorowa to dwie strony tej samej monety; jedno nie może istnieć 
bez drugiego. Procesy adopcji i projekcji indywidualizują tożsamość 
grupową, która jednocześnie indywidualizuje tożsamość osobową. 



Tożsamość a organizacja 

 tożsamość organizacji jest wyrazem kultury 

 i jednocześnie punktem oparcia dla jej 
tworzenia… 


