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Yrkesstolthet 
En jämförelse mellan kommunal- och privatanställda barnskötare och 

förskollärare 
 

Karin Jonsson och Maria Svensson 
 
 

Katzenbachs teori om yrkesstolthet är den mest omfattande kring begreppet. 
Organisationen man arbetar i samt hur produkten/ tjänsten man arbetar med 
värderas av andra är faktorer som påverkar graden av yrkesstolthet. 
Yrkesstolthet leder till ökad motivation och prestation i arbetet. Denna 
studie fokuserar på hur graden av yrkesstolthet ser ut hos förskolepersonal. 
Finns det skillnader mellan barnskötare och förskollärare samt mellan privat 
och kommunalanställd förskolepersonal? Ett frågeformulär som mäter 
graden av yrkesstolthet skapades av författarna utifrån det etablerade 
instrumentet QPS-Nordic. En enkätundersökning gjordes på 162 
barnskötare och förskollärare inom privata och kommunala verksamheter. 
Resultatet visade en hög yrkesstolthet. Ingen skillnad mellan 
yrkeskategorierna kunde påvisas. De privatanställda skattade dock en 
signifikant högre yrkesstolthet. De upplevde sitt arbete som mer 
meningsfullt och kände sig mindre stressade. En diskussion fördes kring 
möjliga orsaker till skillnaderna samt åtgärder, som mer uppskattning och 
beröm, för att höja graden av yrkesstolthet inom hela yrkeskåren.  
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Inledning 
 
I dagsläget är cirka 4,9 miljoner av Sveriges drygt 9 miljoner invånare sysselsatta i någon 
form av arbete. Den genomsnittliga arbetstiden är 26 timmar i veckan (Statistiska 
centralbyrån, 2010a) i 37 år (Statistiska centralbyrån, 2004). De flesta individer är beroende 
av ett avlönat arbete för sin försörjning och det är naturligtvis skäl nog för att tillbringa stor 
del av sin tid i arbete. Utöver att arbeta för behov av inkomst är frågan vad som motiverar till 
engagemang och prestation i arbetet?  

 
Motivation beskriver vilka yttre och inre drivkrafter som får oss att handla, vilken riktning 
våra handlingar tar och med vilken intensitet. Motivation definieras som ”de biologiska, 
psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteende i 
olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, sid 
51). Enligt Katzenbach (2003) är känslan av stolthet en starkt motiverande kraft. 

Stolthet är en positiv självmedveten känsla (Takahashi et al., 2008), vilket innebär att 
känslan är baserad på en positiv bedömning och utvärdering av självet. Denna känsla är 
följden av våra prestationer som krävt ansträngning och skicklighet (Tracy & Robins, 2007 ). 
Även framgångar av närstående eller av den egna gruppens medlemmar kan frambringa 
känslan av stolthet (Kitayama, Mesquita & Karasawa, 2006). Människor i alla kulturer kan 
känna igen icke-verbala känslouttryck av stolthet (Tracy & Robins, 2004, 2008). Enligt 
Nationalencyklopedin definieras ordet stolt som ”tillfredställelse och självkänsla över något 
positivt som vederbörande, direkt eller indirekt, är upphov till eller har anknytning till” 
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(Nationalencyklopedin, 2010). Stolthet är en känsla som härstammar från den egna och andras 
uppfattning om dig själv (Arnett, Laviere och McLane, 2002). Att känna stolthet i sitt yrke 
och sin yrkesutövning kan uttryckas som yrkesstolthet. Det centralt i begreppet bedöms vara 
arbetet och arbetsplatsens sociala anseende i och utanför organisationen (Gustavsson, Kullven 
& Larsson, 1997). Yrkesstolthet är en attityd som varje arbetsgivare borde önska hos sina 
anställda (Hill 2004). 

 
Forskning kring begreppet yrkesstolthet riktar sig mot stolthetens inverkan på motivation, 
engagemang eller prestation i arbetet. Även organisationens arbetssätt och den anställdes grad 
av kollektivism och vad detta har för inverkan på yrkesstoltheten har studerats (O´Reilly & 
Chatman, 1986; Verbeke, Belschak & Bagozzi, 2004; Belschak & Verbeke, 2004; Hattrup, 
Ghorpade & Lackritz, 2007; Boezeman & Ellemers, 2008). Närliggande begrepp så som 
arbetstillfredsställelse, yrkesidentitet, organisationsidentifikation och 
organisationsengagemang kopplas i forskning samman med yrkesstolthet (Day, Elliot & 
Kington, 2005; Lasky, 2005; Avalos & Aylwin, 2007; Gaskell & Leadbetter, 2009; Lim, 
2010; Yang, 2010; Millward & Postmes, 2010). 

Arbetstillfredsställelse kan definieras som den anställdes emotionella utvärdering av sitt 
jobb och här är rolltydligheten av betydelse för att individen skall känna 
arbetstillfredsställelse (Arnett el al., 2002). Yrkesidentitet handlar om att kunna identifiera sig 
själv med det yrke man utövar. Yrkesidentiteten påverkar vårt sätt att agera i arbetet och 
bygger på en komplex relation mellan individens yrkeskunskaper och agerande i yrket 
(Watson, 2006). Faktorer som visat sig vara av betydelse för att skapa yrkesidentitet är bland 
annat utveckling av färdigheter och rolltydlighet (Gaskell & Leadbetter, 2009). 
Organisationidentifikation definieras som ”upplevelsen av att vara ett med en organisation 
och därmed känna dess framgångar och misslyckanden som sina egna” (Mael & Ashforth, 
1992, sid.103). Denna känslomässiga samhörighet med organisationen leder till att den 
anställde identifierar sig med organisationen (Mael & Ashforth, 1992). 
Organisationsengagemang kännetecknas av den anställdas relation till organisationen och 
dess känsla av ansvar att stanna i organisationen. Begreppet kan definieras som den anställdes 
vilja att vara lojal, anstränga och engagera sig i en organisation (Kanter, 1968). 

 
 
Konsekvenser av yrkesstolthet 

 
Stolthet påverkar motivationen som är relaterad till prestation och organisationsbeteende. Det 
har en signifikant positiv effekt på prestationen då stolta individer jobbar hårdare och har en 
starkare tro på sin egen förmåga. Effekten av att känna stolthet har även ett positivt samband 
med att ta sig an ett lämpligt organisationsbeteende. Ju mer stolt man känner sig desto mer 
inspirerar man till förbättringar inom organisationen, man agerar mer hjälpsamt och har ett 
trevligare bemötande mot andra inom organisationen. Stolthet främjar målsträvan och 
resulterar i positiva konsekvenser för den anställde och för hela organisationen (Verbeke, 
Belschak & Bagozzi 2004). En hög organisatorisk stolthet leder till ett positivt beteende från 
de anställda. De uppvisar lojalitet mot organisationen, en god samarbetsförmåga med kollegor 
och satsningar i sina arbetsuppgifter (Arnett el al., 2002). 

Det har också visat sig att stolthet gynnar och förhöjer engagemanget i organisationen där 
man är verksam (Boezeman & Ellemers, 2008). Organisationsengagemang har i sin tur visat 
sig vara den viktigaste indikationen på motivation i arbetet (O´Reilly & Chatman, 1986). I en 
undersökning bland volontärarbetare fann Boezeman och Ellemers (2008) ett signifikant 
positivt samband mellan en känsla av stolthet och organisationsengagemang. Stoltheten 
visade sig komma från upplevelsen av att arbetet man gjorde var viktigt. 
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”Stolthet är den primära källan till energi och känslomässigt engagemang i organisationen” 
(Katzenbach 2003, sid 43). Enligt Belschak och Verbeke (2004) leder stolthet till att de 
anställda i högre grad arbetar mot samma mål. Att strategiskt ingjuta stolthet tycks vara ett 
effektivt sätt för chefer att förbättra anställdas prestationer. Stolthet kan därmed ses som ett 
verktyg i ledarskapet (Belschak & Verbeke, 2004). 

Forskning visar att yrkesstolthet har önskvärda konsekvenser som förknippas med goda 
arbetsinsatser. 
 
 
Förutsättningar för yrkesstolthet 
 
Beröm är en förutsättning för att känna stolthet. Chefer och ledares sätt att berömma sina 
anställda påverkar de anställdas prestationer. En studie av Belschak och Verbeke (2004) gjord 
på holländska och filippinska försäljare inom industrin visade att då de anställda fick beröm 
så kände de sig stolta vilket i sin tur ledde till förhöjda prestationer. De positiva 
konsekvenserna av att känna stolthet i form av ökad prestation visade sig på liknande sätt i de 
båda kulturerna. Även om ingen resultatförbättring skedde så var beröm positivt för de 
anställdas framtida insatser (Belschak & Verbeke, 2004).  

Även graden av individualism och kollektivism har en påverkan på yrkesstoltheten. 
Individualsim syftar på att individen är självfokuserad och drivs av resultat som gynnar den 
egna individen medan kollektivism å andra sidan syftar på att individen fokuserar på gruppens 
intresse och mål och anser att det är gruppen som är det viktigaste elementet. Yrkesstoltheten 
är högre hos individer som har hög kollektivism (Hattrup, Ghorpade och Lackritz, 2007).  

De viktigaste faktorerna för att känna yrkesstolthet är att organisationen man arbetade i är 
känd för: att behandla sina anställda väl, sin goda kundservice, att göra skillnad i människors 
liv, att bidra till samhället samt att vara framgångsrik (Hill, 2004). Att ha stolthet i 
organisationen, som är en förutsättning för yrkesstolthet, har sitt ursprung i både individens 
egna och andras uppfattning och erfarenhet av organisationen. Om man känner hög stolthet 
över organisationen uppfattar man den som viktig, meningsfull och en betydelsefull del av 
samhället. (Arnett el al., 2002). Känslan av samhörighet med organisationen man arbetar för 
har en effekt på yrkesstoltheten som i sin tur motiverar till ökad prestation (Katzenbach, 
2003). Millward och Postmes (2010) har i en studie undersökt sambandet mellan 
organisationsidentifikation och produktivitet hos arbetstagare. De fann att ju högre grad 
arbetstagarna identifierade sig med organisationen desto mer produktiva var de (Millward & 
Postmes, 2010). 

Rolltydligheten är en annan viktig förutsättning för yrkesstolthet, det vill säga att den 
anställde är på det klara med vad som förväntas av den och vilket ansvarsområde den har. Då 
rolltydligheten är given blir det lättare för den anställde att möta dessa kriterier och känna en 
högre grad av yrkesstolthet(Arnett el al., 2002). Flera studier har gjorts kring yrkesidentitet 
hos lärare och dessa visade att känslan av en yrkesidentitet var en viktig faktor för lärarnas 
arbetsmotivation och effektivitet (Avalos & Aylwin, 2007; Day, Elliot & Kington, 2005; 
Lasky, 2005). Faktorer som visade sig centrala för yrkesidentiteten var rolltydlighet och 
kompetensutveckling (Gaskell & Leadbetter, 2009) vilka i sin tur är starkt kopplade till 
förutsättningarna för att känna yrkesstolthet (Katzenbach, 2003; Arnett et al., 2002).  

Yrkesstolthet ses som en ingående komponent i arbetstillfredsställelsen (Gustavsson et al., 
1997). Arbetstillfredsställelse påverkas av arbetstagarens förmåga att lära sig 
organisationskulturen och arbetstagarens lojalitet mot organisationen. Desto bättre en 
arbetstagare lär sig organisationens kultur och ju mer lojal arbetstagaren är mot 
organisationen desto högre är arbetstillfredsställelsen (Lim, 2010). Yang (2010) undersökte 
vad arbetstillfredsställelse får för konsekvenser för arbetare inom hotellindustrin. Även i 
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denna studie fanns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och lojalitet mot företaget. Yang 
påvisade även ett samband mellan arbetstillfredsställelse och effektivitet i arbetet. De 
individer som kände sig tillfredställda i sitt arbete var mer effektiva (Yang, 2010).  
 
 
Katzenbachs teori om yrkesstolthet 
 
Katzenbach (2003) har den mest genomgripande teoribildningen kring begreppet som delats 
upp i två delar: självtjänande yrkesstolthet och institutionsbyggande yrkesstolthet.  

Den självtjänande yrkesstoltheten innefattar faktorer som gynnar den egna individen så 
som pengar, makt och position. Här motiveras individen av monetära ersättningar och 
positioner som innebär mer makt för kontroll över resurser. Den självtjänande yrkesstoltheten 
tenderar enligt Katzenbach att vara flyktig och riskfylld då den bygger på monetära 
ersättningar och makt. Denna stolthet kan därmed komma och gå i samspel med 
organisationens/företagets framgångar och motgångar. Självtjänande yrkesstolthet fungerar 
enligt Katzenbach bra i goda tider men sämre i dåliga tider då individer som motiveras av 
denna stolthet har större tendens att överge sin arbetsplats då löner och maktpositioner kan 
komma att försämras. Man har kunnat visa att pengar har en motiverande kraft men att denna 
kraft är mycket begränsad. Katzenbach menar dock att många företag använder sig av 
monetära ersättningar för att försöka skapa stolthet. Förutom att denna typ av yrkesstolthet 
inte är lika djup och betydelsefull som den institutionsbyggande så är det långt ifrån möjligt 
för alla organisationer att använda sig av monetära ersättningar då det i många fall är en 
ekonomisk omöjlighet (Katzenbach, 2003). 

Den institutionsbyggande yrkesstoltheten innefattar både individ- och organisationsfaktorer 
som i förlängningen gynnar båda parter. Det är stolthet över hur arbetet utförs, resultatet av 
arbetet samt stolthet över vem man arbetar för och med. Exempel på detta är 
prestationsfaktorer så som kundtillfredsställelse, godkännande från kollegor och chefer, 
kompetensutveckling och kvalitén på arbetet och arbetsprodukten Denna stolthet bygger på 
ett känslomässigt engagemang. Vi känner denna typ av stolthet när andra ser upp till oss på 
grund av produkten/tjänsten vi arbetar med och hur den produkten/tjänsten värderas av andra. 
Även kunskapen vi bemästrat, genom utbildning och erfarenhet, för att klara vårt arbete samt 
ryktet som organisationen/arbetsgruppen vi arbetar i har, utlöser denna typ av stolthet. 
Katzenbach menar att det är den institutionsbyggande yrkesstoltheten som är den viktigaste 
motiverande kraften inom ett företag och är mycket mer betydelsefull än pengar. Denna 
stolthet främjar känslor av självkänsla, grupptillhörighet och personlig utveckling. Till 
skillnad från den självtjänande yrkesstoltheten ger den institutionsbyggande en djup, stark och 
långvarig motiverande kraft. Den institutionsbyggande yrkesstoltheten leder till att individen 
utvecklas och blir bättre i sitt arbete då den känner stolthet över sitt resultat. Den anställde 
tenderar också att se till kollektivets intresse (arbetsgruppens/organisationens) istället för sina 
egna. Denna typ av stolthet resulterar i ett beteende som är kundfokuserat och leder till bättre 
tjänster/produkter och därmed ekonomisk framgång. Den institutionsbyggande 
yrkesstoltheten är enligt Katzenbach påverkbar och går att bygga upp. Han menar dessutom 
att stolthet är något mer än att bara känna stolthet över något man har presterat. Även 
förväntningarna över att få känna sig stolt är i sig starkt motiverande. Man behöver därför inte 
ha uppnått resultat innan man känner stolthet då förväntningarna på stoltheten i sig är en 
starkt motiverande kraft. Katzenbach hävdar att chefer i alla typer av organisationer kan ta 
tillvara på denna förväntan på att känna stolthet för att motivera sina medarbetare till högre 
prestationer. Det finns två motiverande dimensioner: känna stolthet över sig själv och få dem 
som du respekterar och ser upp till att känna stolthet över dig (Katzenbach, 2003).  
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Författarnas definition av yrkesstolthet 
 
Författarna har i sin definition av förutsättningarna för yrkesstolthet främst utgått från den del 
av yrkesstolthet som Katzenbach (2003) benämner institutionsbyggande yrkesstolthet. 
Begreppet har brutits ner och delats in i fem dimensioner. Dessa dimensioner har av 
författarna döpts till kompetens, organisation, arbetslag, meningsfullhet och uppskattning.  

Enligt Katzenbach är viktiga komponenter för yrkesstolthet att känna stolthet över hur 
arbetet utförs och över resultatet, det vill säga kvalitén på arbetet man utför och kvalitén på 
den färdiga produkten/tjänsten. För att uppnå detta behövs kunskap, genom utbildning och 
erfarenhet samt kompetensutveckling. Dessa komponenter har författarna slagit ihop till en 
dimension under namnet kompetens. Katzenbach menar också att vem man arbetar för, det vill 
säga organisationen, och dess rykte är en viktig komponent för yrkesstoltheten. 
Organisatorisk samhörighet leder till yrkesstolthet. Även Arnett et al. (2002) och Gustavsson 
et al. (1997) talar om att organisationen och dess rykte samt individens uppfattning om denna 
är viktig för yrkesstoltheten. Utifrån detta har dimensionen organisation skapats. Katzenbach 
(2003) talar på liknande sätt om arbetsgruppens rykte och samstämmighet som ytterligare en 
komponent för att känna yrkesstolthet. Dimensionen arbetslag har därför lagts till. 
Katzenbach menar även att det är viktigt hur tjänsten/produkten man arbetar med värderas av 
andra för att känna yrkesstolthet. Med denna vetskap har dimensionen meningsfullhet skapats. 
Slutligen talar Katzenbach om vikten av att få godkännande från kollegor, chefer och de som 
använder sig av tjänsten/ produkten för att känna yrkesstolthet . Denna komponent har 
författarna kommit att kalla uppskattning. Sedan har dimensionen rolltydlighet, baserat på 
Arnetts et al. (2002) teori om rolltydlighetens starka koppling till yrkesstolthet, inkluderats. 
Med rolltydlighet menas att individen vet vad som förväntas av den och vilket ansvarsområde 
den har. 

Dessa dimensioner bedöms leda till, och ha en positiv inverkan på, yrkesstolthet. Utifrån 
en kvalitativ pilotstudie, gjord vid tidigare tillfälle av författarna, framkom det att stress hade 
en negativ inverkan på yrkesstoltheten hos de fyra personer som intervjuades i studien. Därför 
ses stress som en faktor som bidrar till en lägre grad av yrkesstolthet. 

Enligt författarna definieras yrkesstolthet som känslan av stolthet i sin yrkesutövning under 
förutsättningarna att man har: rätt kompetens för arbetsuppgifterna, klara definierade mål för 
arbetet, samma värderingar som organisationen man arbetar för och arbetsgruppen man 
arbetar i samt känner att arbetet är meningsfullt och att man får uppskattning för sina insatser. 

Då yrkesstolthet leder till ökad motivation och högre prestation i arbetslivet bör graden av 
den mätas. Det finns inget etablerat instrument som mäter graden av yrkesstolthet. 
Questionnaire of Psychological and Social factors at work (QPS- Nordic) är ett instrument 
som mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet som bidrar till välbefinnande hos 
individen, gruppen och organisationen (Dallner et al., 2000). Frågor från instrumentet skulle 
tillsammans med specifika frågor som riktar sig mot yrkesstolthetens förutsättningar kunna 
mäta graden av yrkesstolthet  

 
 
Förskolepersonal och verksamhetsform 
 
Förskollärare och barnskötare är två yrkesgrupper som inom förskolan arbetar tillsammans i 
lag. De utför i stort sett samma arbetsuppgifter inom samma ansvarsområden men har olika 
utbildningsbakgrund och titlar. Förskollärarutbildningen är en del av lärarutbildningen och 
omfattar sju terminer på högskola eller universitet (Högskoleverket, 2009). Barn och 
fritidsprogrammet är sedan tio år tillbaka ett treårigt gymnasieprogram (Skolverket, 2000). I 
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Sverige finns det 81 200 yrkesverksamma förskollärare och 92 300 yrkesverksamma 
barnskötare (Statistiska centralbyrån, 2008). Förskollärare är en yrkeskategori som det råder 
brist inom och de är därför svårrekryterade (Statistiska centralbyrån, 2010b). Många har också 
valt att inte fortsätta arbeta inom barnomsorgen. 15 300 förskollärare är inte längre 
yrkesverksamma som förskollärare. Anledningarna till att många av dessa valt ett annat yrke 
är bland annat låg lön, låg personaltäthet och bristande psykosocial arbetsmiljö. En tredjedel 
av dessa icke yrkesverksamma förskollärare kan dock tänka sig att söka anställning igen om 
vissa förändringar görs så som exempelvis högre lön och ökad personaltäthet (Statistiska 
centralbyrån, 2005). Barnskötare är en yrkesgrupp på väg att ersättas av förskollärare 
(Skolverket, 2005).  

Sedan slutet av 80-och början på 90-talet har det skett en privatisering av förskolan som 
tidigare drivits i kommunal regi (Tallberg-Broman, 1995). Privatiseringen skedde utifrån 
politikernas ideologi om valfriheten. En möjlighet till kvalitetsförbättringar genom konkurens 
sågs. I och med privatiseringen ökade personalens möjlighet till att välja arbetsgivare och 
troligtvis ökade även chanserna till att påverka verksamheten på arbetet. Även kundens 
(föräldrarnas) valfrihet ökade (Jordahl, 2002). 74 % av alla förskolor drivs i dag i kommunal 
regi och 81 % av alla inskrivna barn är placerade inom dessa verksamheter. Resterande 26 % 
av förskolorna drivs i privat regi och 19 % av alla inskrivna barn är placerade där (Skolverket, 
2009). Detta innebär att de privata alternativen i genomsnitt har ett lägre antal barn per 
förskola än vad den kommunala verksamheten har (Jordahl, 2002). Kommunen har en 
skyldighet att erbjuda alla barn plats i den kommunala förskoleverksamheten inom tre till fyra 
månader efter det att föräldern ansökt om plats (Skolverket, 2008). 

446 100 barn i Sverige går på förskola (Skolverket, 2009) och det har visat sig att barn som 
gått på förskolan och börjat vid tidig ålder klarar sig bättre i skolan. Detta visar att 
verksamheten inte bara är viktig för föräldrars möjlighet att arbeta utan även för barns 
mognad och vidare skolgång (Skolverket, 1998). 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Yrkesstolthet har visat sig vara en starkt motiverande kraft för att prestera i arbetet (O´Reilly 
& Chatman, 1986; Verbeke et al, 2004; Belschak & Verbeke, 2004; Boezeman & Ellemers, 
2008; Avalos & Aylwin, 2007; Day, Elliot & Kington, 2005; Lasky, 2005).  

Katzenbach (2003) har den mest omfattande teoribildning kring begreppet. Författarna 
anser dock att denna teori är bristfällig gällande vilka specifika förutsättningar som bidrar till 
yrkesstolthet. Det finns heller inget vedertaget instrument som mäter graden av yrkesstolthet. 
Här finns en kunskapslucka att fylla. Författarna har skapat en definition av förutsättningarna 
för yrkesstolthet. 

Då yrkesstolthet är ett begrepp som förknippas med goda arbetsinsatser bör det 
undersökas. Yrkesstolthet innehåller synen på den egna yrkesrollen, graden av kompetens, 
arbetslagets samstämmighet och samhörigheten med organisationen man arbetar i samt dess 
betydelse och rykte. Därför kan yrkesstolthet lämpligen studeras på barnskötare gentemot 
förskollärare inom de olika verksamhetsformerna privat och kommunal verksamhet. Den låga 
rolltydligheten mellan dessa yrkesgrupper och skillnad i utbildning (kunskap) skulle utifrån 
yrkesstolthetens förutsättningar visa en skillnad. Då barnskötarna successivt ersätts av 
förskollärare (Skolverket, 2005) som i sin tur är svårrekryterade och tenderar att byta yrke 
(Statistiska centralbyrån, 2010b) samt möjlighet till högre lön inte finns inom dessa 
verksamheter måste andra förändringar göras. Yrkesstoltheten är påverkbart (Katzenbach, 
2003). Det går att höja denna, och på så vis höja motivationen och prestationen i arbetet. Av 
denna anledning bör graden av yrkesstolthet undersökas och inom vilka dimensioner som 
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yrkesstoltheten eventuellt är hög eller låg hos förskolepersonal. Detta för att aktivt kunna göra 
insatser för att höja graden i de dimensioner där behov finns.  

Organisationen har visat sig vara av betydelse för yrkesstoltheten (Hill, 2004, Millward & 
Postmes 2010, Gustavsson et al, 1997, Arnett et al, 2002, Boezeman & Ellemers, 2008, Yang, 
2010). Då en privatisering av förskoleverksamheten har växt fram sedan 90-talet kan det vara 
lämpligt att undersöka om det föreligger någon skillnad i graden av yrkesstolthet mellan 
privat- och kommunalanställd förskolepersonal. Utifrån vetskapen om 
organisationsidentifikationens och organisationsengagemangets starka koppling till 
yrkesstolthet skulle man kunna tänka sig en skillnad i grad mellan personalen i de olika 
verksamhetsformerna Då barngrupperna varierar i storlek mellan privat- och kommunal 
verksamhet kan det även vara relevant att undersöka effekten av en eventuellt högre 
arbetsbelastning/stress på yrkesstolthet.  Mer stress borde leda till lägre grad av yrkesstolthet. 

Syftet med studien är att undersöka yrkesstolthet hos förskolepersonal i Västmanland. 
Frågeställningarna är: 
 

• Hur är graden av yrkesstolthet hos förskolepersonal i Västmanland? 
• Vilka av de sex dimensionerna av begreppet yrkesstolthet skattas högst respektive 

lägst av förskolepersonal? 
• Finns det någon skillnad i graden av yrkesstolthet mellan barnskötare och 

förskollärare? 
• Finns det någon skillnad mellan barnskötare och förskollärare beträffande de sex 

dimensionerna av yrkesstolthet?  
• Finns det någon skillnad i graden av yrkesstolthet mellan kommunalanställd 

förskolepersonal och privatanställd förskolepersonal? 
• Finns det någon skillnad mellan kommunalanställd förskolepersonal och privatanställd 

förskolepersonal beträffande de sex dimensionerna av yrkesstolthet? 
• Finns det någon effekt på graden av yrkesstolthet beroende av verksamhetsform och 

yrkeskategori?  
• Har stress någon påverkan på yrkesstolthet? 

 
 

Metod 
 
Deltagare 
 
Undersökningsdeltagarna bestod av 162 personer, 156 kvinnor och 6 män, mellan 22-64 år 
(M= 41 år) anställda på olika kommunala och privata förskolor i Västerås kommun. I snitt har 
personalen arbetat 14 år inom branschen. Av deltagarna var 54 förskollärare (33 %) och 33 
barnskötare (20 %) inom den kommunala verksamheten och 46 var förskollärare (28 %) och 
29 barnskötare (18 %) inom den privata verksamheten. Urvalet av förskolor skedde 
slumpmässigt utifrån en lista över kommunens alla förskolor. Telefonkontakt togs med 
chefen/enhetschefen på varje förskola där studien presenterades. Alla förskolor som 
kontaktades var positiva till att delta och var villiga att ta emot ett varierat antal enkäter. Vissa 
förskolor tog emot lika många enkäter som det fanns personal medan andra tog emot ett 
mindre antal som delades ut av chefen/enhetschefen. Det generella bortfallet bestod av 38 
personer (23 %) som inte besvarade enkäten och det partiella bortfallet bestod av sju personer 
(4 %) som inte fyllde i enkäten fullständigt och därför exkluderades ur undersökningen. Den 
totala svarsfrekvensen var 78 %. 
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Material 
 
Den utdelade enkäten bestod av fem bakgrundsfrågor om kön, ålder, befattningstitel, antal år 
inom yrket samt vilken verksamhet man jobbar inom och 19 påståenden och frågor från 
Questionnaire of Psychological and Social factors at work (QPS- Nordic) samt 11 påståenden 
och frågor som lagts till av författarna (se appendix/bilaga). 

QPS- Nordic mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet som bidrar till 
välbefinnande hos individen, gruppen och organisationen. Instrumentet har visat god validitet 
och reliabilitet med ett cronbach’s alpha mellan .60-.88. Instrumentet består i sin helhet av 
123 frågor. Frågorna/påståendena besvaras på en femgradig skala 1 (mycket sällan eller 
aldrig), 2 (ganska sällan) 3 (ibland) 4 (ganska ofta) 5 (mycket ofta eller alltid). Frågorna är 
indelade i 12 index och exempel på index är arbetskrav, rollförväntningar och 
organisationskultur (Dallner et al., 2000).  

Utifrån de sex dimensioner av yrkesstolthet som författarna tagit fram (kompetens, 
organisation, meningsfullhet, arbetslag, uppskattning och rolltydlighet) har index av frågor 
skapats för respektive dimension. Ytterligare ett index har skapats som kom att kallas stress. 
Stress har utifrån en pilotstudie visat sig ha en negativ inverkan på yrkesstolthet. Stress har 
därför tagits med i en variansanalys som ett kovariat vilket innebär att effekten av stress 
kontrolleras för att undersöka dess effekt på yrkesstolthet.  

För dessa sju index har 19 frågor från QPS- Nordic, som riktar sig mot dimensionerna, 
handplockats. Även 10 egna frågor har utformats och lagts till för att täcka in dimensionerna 
väl (se appendix/bilaga). En elfte kontrollfråga som löd: ”är du stolt över ditt yrke?” och som 
inte indexerades utformades av författarna och lades till i enkäten. Då denna fråga direkt 
frågade om deltagarnas yrkesstolthet jämfördes resultatet av frågan med resultatet av hela 
instrumentet. Efter reliabilitetstestning plockats fem frågor bort för att öka reliabiliteten. En 
av de bortplockade frågorna kom från indexet kompetens, två från meningsfullhet samt två 
från rolltydlighet  

Index för kompetens består av fem frågor varav fyra är från QPS- Nordic och en fråga som 
författarna själva lagt till. En fråga exkluderades för att höja Cronbach’ alpha från .52 till .56. 
Exempel på fråga från detta index är: ”utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer 
utbildning för?”( vänd) samt den egna frågan: ”är du nöjd med det arbete du gör med 
barnen? . Indexet för organisation består av sex frågor varav fyra är från QPS- Nordic och 
två frågor av författarna. Exempel på påstående och frågor är: ”mina egna värderingar är 
mycket lika organisationens”, ”behandlar organisationen medarbetarna väl?” (egen) och 
”behandlar organisationen föräldrarna väl?” (egen). Cronbach’s alpha för detta index är .84. 
Indexet meningsfullhet fick ett Cronbach’ alpha på enbart.5. Denna dimension kom därför att 
bestå av endast en fråga då de övriga två exkluderats. Frågan löd ”tycker du att ditt arbete är 
meningsfullt?” och kommer från QPS- Nordic. Indexet för arbetslag består av fyra frågor 
varav två är från QPS- Nordic och två av författarna. Exempel på fråga är ”uppskattar du att 
ingå i ditt arbetslag?”, ”har ni inom arbetslaget samma värderingar?” (egen) och ”är du 
stolt över det arbete som de övriga medlemmarna i arbetslaget utför?”(egen). Cronbach’s 
alpha för detta index är .78. Indexet för uppskattning består av tre frågor varav en kommer 
från QPS- Nordic och två från författarna. Exempelfråga här är ”får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste chef?”, ” får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från dina närmaste kollegor?” (egen) och ” får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från föräldrarna?” (egen). Cronbach’s alpha för detta index är .64. 
Rolltydlighet har ett index med enbart två frågor. Detta på grund av att reliabiliteten kunde 
höjas från .58 till .71 då två av de ursprungliga frågorna uteslöts. Båda frågorna kommer från 
QPS- Nordic och exempel på fråga är ”vet du vilket ansvarsområde du har?”. Slutligen 
består indexet för variabeln stress av tre frågor varav två är från QPS- Nordic och en från 
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författarna och har Cronbach’s alpha på .73. Exempel på fråga om stress är ”Har du för 
mycket att göra på arbetet?” (vänd) och ”måste du arbeta i ett mycket högt tempo?” (egen) 
(vänd). 

I och med att frågorna om stress är vända betyder ett högt värde (4-5) på skalan en lägre 
grad av stress och ett lågt värde (1-2) på skalan en högre grad av stress. Det vill säga att en 
högre skattning leder till högre yrkesstolthet precis som för de övriga dimensionerna.  

Cronbach’s alpha för hela instrumentet framtaget av författarna, som slutligen kom att 
bestå av 24 frågor och påståenden, är .88. Även bakgrundfrågan om antal arbetsår har 
behandlats som ett kovariat. Resterande bakgrundfrågor angående kön och ålder har 
exkluderat då antalet män i studien var för få och variabeln ålder samvarierade med antal 
arbetsår (pearsonkorrelation = .70, p<.01). Det insamlade materialet har analyserats med hjälp 
av dataprogrammet SPSS.  
 
 
Procedur 
 
Enkäterna delades ut under en veckas tid till alla förskolor som deltog. Det var 
chefen/enhetschefen eller personal i verksamheten som mottog frågeformulären för vidare 
distribution. På vissa av förskolorna besvarades enkäterna vid ett och samma tillfälle under 
personalmötestid och samlades direkt in. På de förskolor där enkäten inte fylldes i av alla vid 
samma tillfälle följde det med kuvert för att stoppa svaren i. Detta för att deltagarna skulle 
kunna vara anonyma inför sina kollegor och chefer. Dessa kuvert samlades i ett stort kuvert 
för upphämtning vid ett bestämt datum. Med varje enkät ingick ett missivbrev som 
informerade om enkätens innehåll, vad studien handlade om, vad insamlad data skulle 
användas till och av vilka studien gjordes. Ytterligare upplysningar om frivilligheten att delta, 
möjligheten till att avbryta och att konfidentialitet rådde då endast författarna kommer att 
hantera insamlad data. På några av förskolorna hade man inte hunnit fylla i enkäten vilket 
medförde att en andra och även tredje insamling gjordes ett par dagar senare. Alla deltagare 
erhölls ett löfte om att få ta del av undersökningens syfte och resultat då uppsatsen blivit klar. 
En papperskopia av uppsatsen utlovades till varje förskola som deltagit. 

 

 

Resultat 
 
Tabell 1 visar Cronbach’s alpha, korrelation samt medelvärde och standardavvikelse för 
respektive indexerade variabler samt för arbetsår och för hela indexet yrkesstolthet.  
 
Som tabell 1 visar var medelvärdet på skattad yrkesstolthet hos förskolepersonalen 4.18 med 
en standardavvikelse på .41. Av de sex dimensionerna av yrkesstolthet skattades 
meningsfullhet högst (4.73) följt av, kompetens, arbetslag, rolltydlighet, organisation och 
lägst uppskattning (3.57).  
Yrkesstolthet korrelerade högst med variablerna organisation (.86) samt uppskattning (.79) 
och korrelerade minst med variablerna arbetsår (-.01) och stress (.29). 
 
Tabell 2 visar resultatet av ett t-test för de indexerade variablerna och variabeln yrkeskategori 
med dess medelvärde, standardavvikelse, t-värde och signifikansnivå.  
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade variabler samt deskriptiv statistik (n = 162). 
Skala 1-5  
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M SD 

1. Kompetens .56         4.48 .37 
2. Organisation .41** .84        3.80 .71 
3. Arbetslag .33** .41** .78       4.33 .55 
4. Meningsfullhet .36** .33** .30** -      4.73 .58 
5. Uppskattning .47** .58** .44** .24** .64     3.57 .77 

6. Rolltydlighet .47** .35** .36** .40** .33** .71    4.16 .49 

7. Stress .17* .26** .25** .12 .24** .12 .73   2.70 .78 

8. Arbetsår .07 -.09* -.03 -.00 .02 .27* -.04 -  13.73 10.81 

9. Yrkesstolthet .68** .86** .69** .47** .79** .57** .29** -.01 .88 4.18 .41 
Not 1. Cronbach’s alpha i diagonalen. 
** Korrelationer p < .01. * Korrelationer p < .05 
 
 
Tabell 2 
T- test för indexerade beroendevariabler och oberoende variabeln yrkeskategori (n = 162) 

 
Index 

 
Yrkeskategori M SD t Sig. (2-

tailed) 
 
Yrkesstolthet 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
4.19 
4.16 

 
.42 
.38 

-.38 .71 

 
Kompetens 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
4.48 
4.49 

 
.39 
.34 

 
-.26 

 
.80 

 
Organisation 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
3.82 
3.77 

 
.76 
.64 

 
.39 

 
.70 

 
Arbetslag 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
4.33 
4.33 

 
.58 
.50 

 
-.01 

 
.99 

 
Meningsfullhet 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
4.73 
4.73 

 
.53 
.66 

 
.05 

 
.96 

 
Uppskattning 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
3.58 
3.55 

 
.75 
.81 

 
.25 

 
.80 

 
Rolltydlighet 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
4.21 
4.09 

 
.49 
.48 

 
.03 

 
.12 

 
Stress 
 

 
Förskollärare 
Barnskötare 

 
2.66 
2.74 

 
.75 
.81 

-.62 .54 
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Som tabell 2 visar fanns det inte någon signifikant skillnad mellan förskollärare och 
barnskötare i graden av yrkesstolthet eller beträffande de sex dimensionerna kompetens, 
organisation, arbetslag, meningsfullhet, uppskattning och rolltydlighet (p > .05). Det fanns 
inte heller någon skillnad i hur stressad man upplevde sig vara. 
De båda yrkeskategorierna uppvisade samma mönster i skattning av dimensionerna där 
meningsfullhet skattades högst, följt av kompetens, arbetslag, rolltydlighet, organisation och 
sist uppskattning.   
 
Tabell 3 visar resultatet av ett t-test för de indexerade variablerna och variabeln verksamhet 
med dess medelvärde, standardavvikelse, t-värde och signifikansnivå.  
 
 
Tabell 3 
T-test för indexerade beroendevariabler och oberoende variabeln verksamhet (n = 162) 
 
Index 

 
Verksamhet M SD t Sig. (2-

tailed) 
 
Yrkesstolthet 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.26 
4.11 

 
.36 
.43 

-2.41 .017 

 
Kompetens 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.52 
4.45 

 
.36 
.38 

 
1.15 

 
.25 

 
Organisation 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.03 
3.60 

 
.58 
.76 

 
4.00 

 
.00 

 
Arbetslag 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.39 
4.28 

 
.49 
.60 

 
1.28 

 
.20 

 
Meningsfullhet 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.85 
4.62 

 
.39 
.69 

 
2.59 

 
.01 

 
Uppskattning 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
3.57 
3.56 

 
.77 
.78 

 
.083 

 
.93 

 
Rolltydlighet 
 

 
Privat 
Kommunal 

 
4.17 
4.16 

 
.50 
.48 

 
.24 

 
.81 

 
Stress 
 

 
Privat 
kommunal 

 
2.91 
2.52 

 
.77 
.78 

 
3.30 

 

 
.00 

 
      
 
Som tabell 3 visar fanns det en statistisk signifikant skillnad mellan kommunal och 
privatanställd förskolepersonal i grad av yrkesstolthet (t (160) = -2.41, p < .05), Eta2 = .03. 
Skillnaden kan ses inom dimensionerna organisation (t (160) = 4.00 p < .01), Eta2 = .09 och 
meningsfullhet (t (160) = 2.59, p < .01), Eta2 = .04 samt stress (t (160) = 3.30 p< .01) Eta2 = 
.06.  
Personal från de båda verksamheterna uppvisade samma mönster i skattning av 
dimensionerna där meningsfullhet skattades högst, följt av kompetens, arbetslag, rolltydlighet, 
organisation och sist uppskattning.   
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Tabell 4 visar resultatet av en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar av 
beroendevariabeln yrkesstolthet och oberoende variablerna yrkeskategori och verksamhet. 
Tabellen redogör för variablernas kvadratsummor, frihetsgrader, medelvärdeskvadrat, F-
värde, signifikansnivå, Eta² och adj R².  
 
Tabell 4  
Tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar av sammantagna måttet på yrkesstolthet och 
beroende variablerna yrkeskategori och verksamhet (n = 162) 
Variationskälla SS df MS F Sig. Partial Eta 

Squared 
Yrkeskategori 14.682 1 14.682 .188 .665 .001 
Verksamhet 3049 1 3049 4.472 .036 .028 
Interaktion 79.548 1 79.548 1.019 .314 .007 
Error 12016 154 78.028    
Corrected 
Total 12559 158     
Adjusted R Squared = .025 
 
Som tabell 4 visar hade de två verksamhetsformerna olika effekt på graden av yrkesstolthet  F 
(1, 154) = 4.472, p < .05. Den förklarade variansen var 2.5 % (Adj R² = .025). 
Det fanns ingen interaktionseffekt mellan yrkeskategori och verksamhetsform F (1, 154) = 
1.019, p > .05.  
 

Tabell 5 visar en tvåvägs kovariansanalys för oberoende mätningar av beroendevariabeln 
yrkesstolthet och oberoendevariablerna yrkestitel och verksamhet samt kovariaterna arbetsår 
och stress. Tabellen redogör för variablernas kvadratsummor, frihetsgrader, 
medelvärdeskvadrat, F-värde, signifikansnivåer, Eta² och Adj R². 
 
Tabell 5 
Tvåvägs kovariansanalys för oberoende mätningar av sammantagna måttet av yrkesstolthet 
samt oberoende variablerna yrkeskategori och verksamhet och kovariaterna arbetsår och 
stress (n = 162) 
Variationskälla SS df MS F Sig. Partial Eta 

Squared 
Arbetsår 44.116 1 44.116 .618 .443 .004 
Stress 934.897 1 934.897 13.06 .000 .080 
Yrkestitel 36.893 1 36.893 .517 .473 .003 
Verksamhet 191.232 1 191.232 2.681 .104 .018 
Interaktion 79.701 1 79.701 1.117 .292 .007 
Error 10700 150 10700    
Adjusted R squared = .10 
 

Som tabell 5 visar fanns det en statistisk signifikant effekt av stress på yrkesstolthet (F (1, 
150) = 13.06, p < .05. Den förklarade variansen var 10 % (Adj R²= 10 %) och stress stod för 8 
% (Partial Eta= .08). Det fanns en tendens till statistisk signifikans av effekt av 
verksamhetsform på yrkesstolthet (Sig = .104) Variabeln stress förklarade större del av 
variansen i skattad yrkesstolthet än vad verksamhetsformen gjorde. 
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Diskussion 
 
Den sammantagna graden av yrkesstolthet hos förskolepersonalen i Västerås kommun var hög 
på den femgradiga skalan som mätte begreppet. På kontrollfrågan ”är du stolt över ditt yrke” 
skattade deltagarna till och med ännu högre. Detta skulle kunna förklaras av att kontrollfrågan 
var rakt på sak och att man som deltagare svarade efter social önskvärdhet, man ville vara 
yrkesstolt. Yrkesstolthet som begrepp tycks vara multifacetterat och kan inte mätas utifrån en 
enda fråga då dess förutsättningar består av flera dimensioner.  

Av de sex dimensionerna var meningsfullhet, vilken innebär hur meningsfullt man 
uppfattar sitt arbete, den dimension som skattades högst. Uppskattning, vilket innebär vilken 
uppskattning man får från chefer, kollegor och de som använder sig av tjänsten man utför, är 
den dimension som skattades lägst. Att meningsfullhet skattades högst berodde sannolikt på 
att arbetet med människor och i synnerhet barn tros vara grunden för att uppfatta sitt yrke som 
meningsfullt. Även om dimensionen uppskattning hade den lägsta skattningen av 
dimensionerna var den inte markant låg. Det är dock viktigt att notera detta då forskning visar 
att beröm och uppskattning leder till stolthet som i sin tur leder till ökade arbetsprestationer 
(Belschk & Verbeke, 2004).  

Det fanns ingen skillnad i skattning av yrkesstolthet mellan barnskötare och förskollärare. 
Under de olika dimensionerna av yrkesstolthet svarade barnskötare och förskollärarna mycket 
lika. Dimensionen rolltydlighet var den enda som visade en tendens till skillnad mellan de två 
yrkesgrupperna. Barnskötare och förskollärare utför i princip samma arbetsuppgifter och har 
samma ansvarsområden trots olika utbildningsbakgrund och yrkestitlar. Detta skulle kunna 
förklara tendensen till en skillnad i upplevelsen av rolltydlighet. Att barnskötarna och 
förskollärarna svarade så lika inom övriga dimensioner skulle kunna förklaras av att de just på 
grund av sina lika arbetsuppgifter och ansvarsområden känner sig lika kompetenta, 
uppskattade, lika behandlade av organisationen och att man har samma värderingar som 
övriga medlemmar i arbetslaget. Utifrån resultatet skulle man kunna dra slutsatsen att 
utbildningsnivån inte spelar någon roll för yrkesstoltheten utan att det handlar mer om 
erfarenhet och en kompetens som inte är så starkt kopplad till utbildningsnivån.  

Det fanns en signifikant skillnad, om än liten, i skattning av yrkesstolthet mellan 
kommunal och privatanställd förskolepersonal. Det var i dimensionerna organisation, vilken 
bland annat innebär hur man känner för och talar om organisationen där man arbetar, och 
meningsfullhet som skillnaderna fanns. Kommunalanställda skattade lägre i båda dessa 
dimensioner. Anledningarna till dessa skillnader skulle kunna vara många. För dimensionen 
organisation skulle skillnaden bland annat kunna bero på att de privatanställda mer aktivt har 
valt sin arbetsgivare/organisation utifrån intresseområde och pedagogiskt synsätt och 
värderingar. Privata organisationer tenderar också att vara mindre och därmed blir det lättare 
att känna samhörighet och identifiera sig med organisationen. Att privatanställda skattade 
högre på dimensionen meningsfullhet skulle möjligen kunna gå hand i hand med dimensionen 
organisation. Ju mer nöjd man är med organisationen man jobbar för ju mer meningsfullt 
anser man sitt arbete vara. Möjligen är det organisationens uppgift att lyckas förmedla till sina 
anställda hur meningsfullt och viktigt deras arbete är. Resultatet från en tvåvägs variansanalys 
visade också att det fanns en statistiskt signifikant effekt av de olika verksamhetsformera i 
avseende på graden av yrkesstolthet. Det fanns dock ingen interaktionseffekt mellan 
variablerna.  

Resultatet från en kovariansanalys visade även att det fanns en statistisk signifikant effekt 
av stress på yrkesstolthet. Variationen i skattad yrkesstolthet berodde till 8 % av stress. Då 
verksamheten inte längre visade sig vara signifikant i denna kovariansanalys kan man utgå 
från att det var stressen i verksamhetsformen (kommunal/privat) som hade den största 
effekten på yrkesstoltheten. Verksamhetsformen visade fortfarande en tendens till effekt på 
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graden av yrkesstolthet. Kommunalanställd förskolepersonal kände mer stress än 
privatanställd förskolepersonal. Att det fanns en skillnad i graden av stress mellan kommunal 
och privat verksamhet skulle kunna vara en effekt av att barngrupperna inom kommunala 
verksamheter tenderar att vara större än inom de privata verksamheterna.  
 
Utifrån författarnas definition av yrkesstolthet och instrument som mätte begreppet har 
studien lyckats att svara på frågeställningarna på ett tillfredställande sätt. Instrumentet som 
skapades av författarna och användes i denna studie hade i sin helhet en god reliabilitet (.88) 
vilket tyder på att frågorna och dimensionerna tillsammans mäter yrkesstolthet på ett bra sätt. 
Reliabiliteten för dimensionerna var för sig var dock varierande med ett Cronbach’s alpha 
mellan .56- .84. Detta kan vara ett hot mot reliabiliteten. Två av dimensionerna, kompetens 
och uppskattning, har ett Cronbach’s alpha under .7. Här finns möjlighet för utveckling av 
instrumentet. Ett annat hot mot reliabiliteten är att frågor exkluderats för att höja Cronbach´s 
alpha och vissa index består av mindre än tre frågor. Dimensionen rolltydlighet hade ett index 
med enbart två frågor och dimensionen meningsfullhet bestod av enbart en fråga.  Även här 
finns möjlighet för utveckling av frågor för att täcka in begreppen på ett bättre sätt. Om flera 
frågor hade skapats under varje index hade eventuellt möjligheten att bevara flera frågor ökat. 
Kanske kunde borttagna frågor behållits om de varit annorlunda formulerade. Utifrån det högt 
skattade medelvärdet av yrkesstolthet finns det anledning att misstänka att instrumentet är 
okänsligt. Även här kunde en omformulering av frågor förhöja trovärdigheten och skapa ett 
känsligare instrument. Frågorna om ”att vara nöjd” är en svaghet i instrumentet då många 
skattat en femma på skalan då de ”bara” kände sig nöjda. Det går inte att skatta sig som” jätte 
nöjd”. I påståendet: ”organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa” finns det 
däremot utrymme till större variation i svaren. Frågan är också hur känsligt instrumentet är för 
själva yrket. Inga frågor eller påståenden beaktar effekten av yrkesstolthet vilket borde funnits 
med. Frågor om motivationen att prestera kunde funnits med för att validera yrkesstoltheten. 

I studien ingick 162 personer vilket är ett tillfredsställande antal deltagare. Urvalet var 
slumpmässigt och fördelningen av deltagare över de olika yrkeskategorierna och 
verksamhetsformerna var mycket jämn. Mot denna bakgrund borde resultatet vara möjligt att 
generalisera på hela populationen. 
 
Resultatet från denna studie stödjer tidigare forskning kring arbetets meningsfullhet för 
yrkesstoltheten. Katzenbach (2003) talade om att yrkesstoltheten påverkas av vad den produkt 
eller tjänst vi arbetar med gör för andra. Enligt Boezeman och Ellmers (2008) kände man sig 
stolt då man uppfattade sitt arbete som viktigt. Hill talade också om att om organisationen är 
känd för att göra något meningsfullt och bidrog till samhället så hade det en inverkan på 
yrkesstoltheten. Dimensionen meningsfullhet skattade förskolepersonal från både kommunal 
och privat verksamhet högst på av de sex dimensionerna.  

I Katzenbach’s (2003) teori om yrkesstolthet poängterades att vem man arbetar för hade 
betydelse för yrkesstoltheten. Hill (2004) menade att organisationens rykte påverkade graden 
av yrkesstolthet. Detta skulle kunna förklara skillnaden mellan kommunal och privat 
verksamhet då en privat organisation möjligen har bättre rykte än kommunen som 
arbetsgivare.  

 
Vilka yrkesstolthetens förutsättningar egentligen är har, som tidigare nämnts, i dagsläget inte 
klarlagts. De dimensioner som författarna inkluderat i sin definition av yrkesstolthet är en 
tolkning av Katzenbach’s teori kring begreppet.  Författarna har utifrån denna teori om 
yrkesstolthet brutit ner begreppet. Då författarnas definition är en tolkning och inte en 
vedertagen definition behövs mycket mer forskning för att kartlägga begreppet yrkesstolthet. 



  15

Instrumentet som använts i studien har formats utifrån författarnas definition och även här 
behövs vidare forskning för utveckling av ett instrument.  

Denna studie belyser trots allt att det faktiskt finns en skillnad mellan 
verksamhetsformerna i dimensionerna organisation och meningsfullhet. Exakt vad det är 
inom dessa dimensioner som orsakar skillnaderna är oklara. Stress har visat sig ha en 
påverkan men om det är denna som står för hela skillnaden eller om det är andra faktorer så 
som exempelvis organisationens rykte, värderingar samt hur organisationen behandlar sina 
anställda och kunder är ej klarlagt. Detta skulle det behöva forskars vidare om. Även att 
undersöka vilka faktorer som främjar organisationsidentifikation och 
organisationsengagemang i en stor organisation som kommunen är förslag till fortsatt 
forskning. Ett annat intressant uppslag är att undersöka en organisations rykte bland 
allmänheten för att se vad ryktet består av och grundar sig i. Angående dimensionen 
meningsfullhet har av författarna frågan väckts om denna dimension möjligen kan vara en 
effekt av organisationen? Vidare skulle man därför behöva undersöka om individer känner att 
arbetet man utför är mer meningsfullt desto mer lika värderingar som organisationen man har 
och desto bättre man anser att organisation är.  
 
Enligt Katzenbach (2003) kan man påverka yrkesstoltheten. Utifrån resultatet av denna studie 
skulle möjligen förändringar i organisationen kunna genomföras för att höja yrkesstoltheten 
hos förskolepersonalen. Stress var en faktor som hade en negativ inverkan på yrkesstoltheten 
och var signifikant större hos kommunalanställda. Då barngrupperna är mindre inom de 
privata verksamheterna skulle möjligen gruppernas storlek vara en faktor som påverkar 
stressnivån. Att minska storleken på barngrupperna inom de kommunala verksamheterna 
skulle eventuellt minska stressen och därmed höja yrkesstoltheten. Om detta är en ekonomisk 
möjlighet är diskuterbart. Kommunernas skyldighet till platsgaranti tros bidra till de större 
barngrupperna och därmed överbelastningen.  Då kommunala verksamheter tillhör en stor 
organisation, till skillnad mot privata, är det möjligen svårare för anställda att identifiera sig 
med organisationen och att skapa ett känslomässigt engagemang. Därför blir det extra viktigt 
för den kommunala organisationen att ha en öppen och personlig dialog med de anställda 
angående värderingar, arbetsmoral och hur viktigt och meningsfullt arbetet på förskolan 
verkligen är. Att jobba på sitt rykte som organisation kan också vara ett sätt att höja 
yrkesstoltheten hos sina anställda. 
Att dimensionen uppskattning skattades lägst av båda yrkeskategorierna i båda 
verksamhetsformerna är värt att uppmärksamma då beröm och uppskattning är så viktigt för 
att känna stolthet. Det kostar inget att visa uppskattning och ge beröm men det är 
betydelsefullt och leder till något positivt. Forskning visar att uppskattning och beröm i 
förlängningen leder till bättre arbetsresultat (Belschak & Verbeke, 2004). Det är alltså viktigt 
att genom beröm ingjuta känslan av stolthet. Därför borde alla inom organisationen tänka på 
hur man berömmer sina kollegor och medarbetare. Detta är något man kan ta upp till 
diskussion för att belysa. Att undersöka varför dimensionen uppskattning skattades lägst vore 
intressant. 
Denna studie visar att dimensionerna organisation, meningsfullhet och uppskattning är 
områden som behöver utvecklas för att eventuellt höja yrkesstoltheten hos förskolepersonal.  
 
Författarnas förhoppning är att yrkesstolthet och dess betydelse ska komma att upp- 
märksammas. Att man skall dra nytta och använda sig av yrkesstolthetens inverkan på 
motivation och prestation i arbetet. Att höja yrkesstoltheten är trots allt i mångt och mycket en 
kostnadsfri insatts på arbetsplatsen. Tyvärr är nog inte kunskapen om denna positiva kraft så 
allmänt känd bland arbetsgivare och arbetstagare.  
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Appendix 
 
 
Kompetens 
 

 
- Är dina arbetsuppgifter för svåra? 
- Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 
- Är du nöjd med kvalitén på arbetet du gör? 
- Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande      
   föräldrarna? 
- Är du nöjd med det arbete du gör med barnen?1 
- Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning 
   För?2 

 
Organisation 
 

 
- Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? 
- För mina vänner berättar jag att organisationen är ett mycket bra 
        att arbeta för 
- Mina egna värderingar är mycket lika organisationens 
- Organisationen inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa 
- Behandlar organisationen medarbetarna väl?1 
- Behandlar organisationen föräldrarna väl?1 

 
Arbetslag 
 

 
- Uppskattar du att ingå i ditt arbetslag? 
- Är ditt arbetslag bra på att lösa problem? 
- Har ni inom arbetslaget samma värderingar?1 
- Är du stolt över det arbete som de övriga medlemmar i arbetslaget  
   utför?1 

 
Meningsfullhet 
 

 
- Tycker du att ditt arbete är meningsfullt 
- Är ditt arbete betydelsefullt för andra?1 2 
- Är ditt arbete till nytta för samhället?1 2 

 
Uppskattning 
 

 
- Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste 
   chef? 
- Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från dina närmaste 
        kollegor?1 
- Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från föräldrarna?1 

 
Rolltydlighet 
 

 
- Finns det klara definierade mål för ditt arbete?2 
- Vet du vilket ansvarsområde du har? 
- Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 
- Får du ansvarsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att 
  utföra dem 2 

 
Stress 
 

 
- Har du för mycket att göra på arbetet? 
- Måste du arbeta i ett mycket högt tempo?1 
- Har du känt dig stressad den senaste tiden?  

1)   Fråga författarna skapat själva 
2) Fråga som exkluderats  
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