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Yrkesstolthet och organisationsidentifiering i ett mansdominerat 

företag 

Manliga och kvinnliga chefers perspektiv 
 

Sara Modin och Sandra Thunberg 

 

 

Forskningen gällande könsskillnader i arbetslivet är omfattande och stor 

fokus har lagts på hur kvinnor behandlas på manligt dominerade 

arbetsplatser. Föreliggande studie undersökte manliga och kvinnliga chefers 

organisationsidentifiering och yrkesstolthet i ett mansdominerat företag. 16 

chefer, jämnt fördelat på män och kvinnor, på ett mansdominerat företag i 

mellersta Sverige intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys visade att 

organisationens storlek och dess kärnvärden var betydelsefulla för chefernas 

organisationsidentifiering. För majoriteten av de kvinnliga cheferna var 

kvinnlig kontakt viktigt vilket motsäger resultat från tidigare studier. Tillit 

och stöd var betydelsefulla faktorer för chefernas organisationsidentifiering. 

Yrkesstolthet hos majoriteten av de manliga cheferna visade sig vara 

kopplat till grupprestationer. Hos de kvinnliga cheferna var yrkesstoltheten 

kopplad till en känsla av att som individ bidra med något till företaget. Detta 

strider mot tidigare forskning som menar att kvinnor är mer 

gruppfokuserade än män. Att branschen är mansdominerad tycktes ej vara 

av vikt för identitet och yrkesstolthet. 

 

Keywords: organizational pride, organizational identification, leaders, social 

networks, trust  

 

Inledning 

 

Det har länge varit stort fokus på att forska kring arbetande kvinnor och hur de behandlas och 

trivs inom sin organisation, framförallt om organisationen i fråga är manligt dominerad. En 

stor del av forskningen inom ämnet fokuserar emellertid på huruvida kvinnorna diskrimineras 

eller behandlas annorlunda i jämförelse med deras manliga kollegor.  

 

 

Social identitetsteori, organisationsidentitet och organisationsidentifiering 

 

Den sociala identitetsteorin handlar om hur en individs identitet och självuppfattning kan 

förankras i de sociala grupper individen har kontakt med. Den sociala identitetsteorin (eng. 

social identity theory, SIT) innebär följaktligen att människor definierar sig själva utifrån de 

grupper som de tillhör. SIT och gruppidentifiering handlar om att människor har ett behov av 

att känna tillhörighet och att upprätthålla en positiv självbild. Som ett resultat av en önskan att 

vidmakthålla den positiva självbilden verkar människor generellt sett se mer positivt på 

medlemmar i samma grupp som dem och värderar följaktligen medlemmar i andra grupper 

mindre fördelaktigt. Hur individer värderar organisationen de arbetar för som social kategori 

påverkar deras upplevda tillhörighet till organisationen. Om individerna har en positiv syn på 

organisationen kommer följaktligen deras egen person att gynnas av detta, på samma sätt som 
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de kommer att påverkas negativt av att tillhöra en organisation som de ser negativt på 

(Goldberg, 2003). Upplever individen sig själv som en medlem av en grupp vilken denne ser 

positivt på stärks alltså självkänslan (Egidius, 2008). Är en individ medlem i en grupp av 

minoritet tenderar denne att vara mer medveten om sin unika gruppidentitet vilket kan ge en 

negativ inverkan på självkänslan (Myers, 2008). Eftersom denna studie syftar till att 

undersöka både kvinnliga och manliga chefer är denna teori en lämplig utgångspunkt för att 

undersöka vad cheferna grundar sin identitet i.  

För att knyta an SIT till organisationsvärlden innebär detta att individer, medvetet eller 

omedvetet, till viss del kommer att anställas till organisationer som de kan identifiera sig med 

eller delar liknande mål och värderingar med. Således innebär det även att individer dras till 

organisationer som de känner att de kan identifiera sig med (Schneider, 1987). I linje med 

detta tenderar människor även att förknippa sig själva med organisationerna de arbetar för, 

givet att de värdesätter organisationen och dess värderingar. Det handlar inte om lön och 

dylikt utan vad organisationen har för symbolisk mening för individen och huruvida individen 

skulle vinna på att identifiera sig med organisationen gällande sin självbild (Highhouse, 

Thornbury, & Little, 2007).  

Mycket forskning har bedrivits kring hur anställda ser sig själva i förhållande till 

organisationen de arbetar för (se t ex. Alvesson & Empson, 2008) och hur de skapar en 

identitet utifrån detta. Ett viktigt begrepp i denna forskning är organisationsidentitet (eng. 

organizational identity, OI) vilken kan definieras som att medlemmarna i organisationen ser 

sig som en specifik social grupp jämfört med andra organisationer inom samma område 

(Dutton, Dukerich, & Harquail, 1994). För att en organisationsidentitet ska finnas och fungera 

på ett fördelaktigt sätt för organisationen och dess medlemmar behöver medlemmarna anse att 

deras organisation skiljer sig åt på flera punkter jämfört med andra organisationer. Dessa 

skillnader bör dessutom karaktärisera organisationen som exempelvis att organisationen anses 

behandla sina anställda bättre än andra organisationer och att organisationens produkter står 

sig starka gentemot andra organisationers produkter (Alvesson & Empson, 2008). I sin studie 

av konsultfirmor i London och konstruktionen av organisationsidentitet (OI) fann Alvesson 

och Empson (2008) att det tycks finnas någon typ av OI i samtliga av de organisationer som 

undersöktes. Emellertid kom dessa till uttryck på väldigt olika sätt och de hade även olika 

betydelser beroende på i vilken utsträckning som organisationen i fråga värdesatte en enhetlig 

OI. Oavsett hur organisationen uttrycker sin OI kan värdet av att ha någon form av sådan 

förklaras genom att en OI delvis besvarar individens fråga kring ”vem är jag?” (Alvesson & 

Empson, 2008, s. 1). 

Förutom att de anställda ser sig som en specifik social grupp enligt ovan har även 

begreppet organisationsidentifiering (eng. organizational identification) en stor betydelse för 

såväl individen som företaget i helhet. Organisationsidentifiering innebär att individen 

upplever sig vara ett med organisationen och att organisationens åstadkommanden eller 

förluster är individens dito (Mael & Ashforth, 1992). Det handlar således om de specifika sätt 

genom vilka individer definierar sig själva i termer av medlemskap i en viss organisation. 

Organisationer med hög organisationsidentifiering bland de anställda kan åtnjuta fördelar 

såsom minskade beteenden kopplade till egennytta, ett stort stöd från de anställda samt en 

bättre arbetsatmosfär (Edwards & Peccei, 2007). Organisationsidentifiering har tidigare varit 

ett outforskat område men har erhållit allt mer intresse då det alltså kan resultera i bland annat 

ökad arbetstillfredsställelse och högre lojalitet gentemot företaget (Riketta, 2005). 

Organisationsidentifiering består av en affektiv och en kognitiv komponent där den 

affektiva komponenten kan sägas representera det känslomässiga värdet av att tillhöra 

organisationen, som att exempelvis känna glädje för sitt arbete och sin organisation. Den 

kognitiva komponenten innefattar att individen ser sig som en medlem av organisationen på 

ett mentalt plan, vilket exempelvis innebär att individer kan se likheter mellan organisationens 



 3 

och sina egna värderingar. (van Dick & Wagner, 2002). Dessa komponenter tydliggör om 

individen upplever sig som en typisk medlem av organisationen (van Knippenberg & van 

Schie, 2000) eller om individen känner sig stolt just på grund av sitt medlemskap, vilket beror 

på i vilken utsträckning individer har sammankopplat sin egen person med organisationen och 

hur mycket de är villiga att göra för organisationen (Smidts, Pruyn, & van Riel, 2001). 

Edwards och Peccei (2007) undersökte bland annat vilka komponenter som 

organisationsidentifiering kan antas bestå av och fann i likhet med van Dick och Wagner 

(2002) att det fanns såväl en affektiv som en kognitiv komponent. Därutöver fann de även att 

självkategorisering, delade mål och värderingar samt en känsla av tillhörighet till 

organisationen är av stor vikt. 

 

 

Socialt stöd, upplevt organisationsstöd, sociala nätverk inom organisationer och 

tillit från överordnade 

 

Socialt stöd kan definieras som den materiella och psykiska hjälp som individen erhåller från 

sina sociala nätverk. Tack vare detta känner sig individen uppskattad, älskad och omtyckt 

(Cobb, 1976). Socialt stöd kan via en bredare definition också ses som alla de sociala 

relationer som på något sätt motiverar välmående och hälsa. De kan innefatta såväl 

arbetskamrater som romantiska relationer och familj. Socialt stöd kan också fungera som en 

buffert till senare tillfällen om individen stöter på problem eller stressfyllda händelser och 

bidrar till att minska den negativa effekten av dessa (Ibarra-Rovillard & Kuiper, 2011). Det 

finns flera olika sorter av funktioner som socialt stöd kan inneha där till exempel det 

emotionella stödet avser det stöd som en individ kan få när andra lyssnar och uppvisar 

acceptans vid svårigheter. Informationsstöd (eng. informational support) innebär att individen 

får ta del av andras kunskaper, mottar råd eller ges information om hur problem bör lösas 

(Wills & Shinar, 2000). Avseende socialt stöd på arbetsplatsen har Ferguson, Carlson, 

Zivnuska och Whitten (2012) funnit att anställda som upplever att de får stöd från såväl 

hemmet som sina kollegor känner att de har en bättre balans mellan arbets- och privatliv. 

Därtill tenderar dessa individer även att känna sig mer tillfreds inom båda sfärerna.  

Upplevt organisationsstöd (eng. perceived organizational support, POS) beskrivs som 

utsträckningen i vilken de anställda tror att organisationen de arbetar för bryr sig om dem och 

värderar deras bidrag (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986). Om en anställd 

som upplever ett starkt POS behöver hjälp med något, oavsett om det rör arbetet eller 

privatlivet, känner de sig trygga med att organisationen kommer att finnas där för att erbjuda 

dem hjälp. Dessa anställda blir mer benägna att samarbeta, visa uppskattning och identifiera 

sig med företaget (Chiang & Hsieh, 2012). Sannolikheten är stor att anställda som upplever en 

tillhörighet med andra medlemmar i organisationen även antar att andra ser dem som 

organisationsmedlemmar. Detta resulterar i sin tur i att de också ser sig som fullvärdiga 

medlemmar av organisationen (Ertürk, 2010). Detta kan kopplas till det som van Knippenberg 

och van Schie (2000) kallar för den kognitiva komponenten av organisationsidentifiering. 

Med stöd av dessa forskningsresultat anser författarna följaktligen att upplevt 

organisationsstöd (eng. perceived organizational support, POS) bör inkluderas som en faktor i 

studien. Detta då flertalet studier (se t ex. Eisenberger, Fasolo, & David-LaMastro, 1990) har 

funnit att en hög känsla av POS är starkt positivt korrelerat med organisationsidentifiering 

men även en större affektiv inblandning i organisationen, vilket innebär att en individ är 

känslomässigt involverad i organisationen som helhet.  

Jones och Volpe (2011) utförde en studie där de undersökte den effekt som sociala nätverk 

hade på de anställdas organisationsidentifiering och fann att storleken på nätverket samt 
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styrkan på dessa påverkade organisationsidentifieringen. Ju större nätverk och desto starkare 

banden på relationerna som den anställda har med sin omvärld, desto mer identifierade sig 

individen med organisationen. Detta då de anställda kontinuerligt upprepar och på så sätt 

förstärker bilden av sig själva som en del av organisationen där de arbetar när de 

kommunicerar med varandra. Slutsatsen som kan dras från deras studie är alltså att huruvida 

organisationen uppmuntrar till kommunikation eller inte är av oerhörd vikt för hur starkt de 

anställda identifierar sig med den (ibid).  

Tillit kan i korthet beskrivas som att individer vågar förlita sig på andra och på så sätt 

också göra sig sårbara (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). Tillit till sin överordnade är en av de 

viktigaste aspekterna för att organisationen ska frodas och de anställda ska trivas. Tillit till sin 

överordnade kan beskrivas som den anställdas tro på att dess ledare gör sitt bästa, är ärlig och 

alltid ser till sina underordnades bästa (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). En god tillit till 

sin överordnade skapar den miljö som behövs för att de anställda ska göra sitt bästa men 

underlättar även den överordnades övriga sysslor (Ertürk, 2010). I sin studie av 

industriarbetare i Turkiet fann Ertürk (2010) att en hög tillit till sin överordnade stärkte 

organisationsidentifiering och även den anställdes upplevda kompetens för sitt arbete. Han 

fann även att en hög tillit stärker den affektiva tillgivenheten som den anställde känner inför 

sitt arbete och organisationen. Därtill menar Gao, Janssen och Shi (2011) att anställda som 

litar på sin överordnade känner sig mer bekväma med att uttrycka sina känslor och tankar 

kring organisationen vilket underlättar för positiva förändringar för såväl de anställda som 

företaget. 

 

 

Engagemang för organisationen 

 

Att känna engagemang är en viktig del av en individs prestationer på sin arbetsplats. Graden 

av engagemang (eng. commitment) för organisationen har i tidigare forskning visat sig 

förändras över tid. Nyanställda inom en organisation baserar till större del sitt engagemang för 

organisationen och sitt arbete på följsamhet (eng. compliance), en slags utbytesrelation för 

yttre belöning som exempelvis lön. Med tiden kan den tidigare följsamheten komma att 

utvecklas till ett engagemang baserat på identifikation med- och internalisering av 

organisationens värderingar. Dock kan internaliseringen av organisationens värderingar, samt 

engagemanget för organisationens bästa, påverkas av fler faktorer än organisationen själv. 

Social- och civilstatus samt tidigare erfarenheter är några av de faktorer som kan inverka på 

engagemanget för arbetet. Engagemanget för en organisation kan se olika ut, men ju mer 

individen internaliserar organisationens värderingar desto fler beteenden hos individen med 

ett starkt fokus på att generera vinst för företaget uppstår. Internalisering av- och 

identifikation med företaget är viktiga faktorer för att individen ska utveckla en vilja att satsa 

sin tid och energi till fördel för organisationen (O´Reilly & Chatman, 1986). Att en individ 

upplever sitt arbete som prestigefullt i kombination med identifikation med- och upplevt stöd 

från organisationen har i forskning funnits vara kopplat till graden av individens engagemang 

(Guerrero & Herrbach, 2009; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002). 

Meyer et al. (2002) diskuterar en tre-komponent modell av engagemang. De tre 

komponenterna i modellen är affektivt, varaktigt och normativt engagemang. Det affektiva 

engagemanget handlar om individens känslomässiga koppling till organisationen och hur 

denne identifierar sig med organisationen. Det varaktiga engagemanget innefattar individens 

vilja att stanna kvar inom organisationen och medvetenheten kring de personliga kostnader 

som det innebär att lämna organisationen. Slutligen avser det normativa engagemanget den 

personliga skyldighet en individ känner för att stanna kvar inom organisationen. Dessa tre 
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komponenter av engagemang är till stor del lika varandra men är alla skilda delar. De varierar 

dock i olika hög grad hos oss alla. Det affektiva och normativa engagemanget överlappar 

varandra till stor del medan det varaktiga engagemanget har en måttlig relation till dessa två 

(ibid). Hos en individ kan som nämnts ovan de olika komponenterna vara olika starka och hur 

det normativa engagemanget uppvisar sig beror på vilken av den affektiva eller varaktiga 

komponenten som är dominant. En individs önskan att stanna inom organisationen och 

upplevelsen av medlemskap med organisationen är högst där en individ har en dominans av 

affektivt och normativt engagemang. Att en individ uppvisar hög moral och en vilja att göra 

det rätta har även det funnits korrelera positivt med en hög grad av affektivt och normativt 

engagemang. När det normativa engagemanget uppvisas i kombination med en dominans av 

varaktigt engagemang tenderar individen att endast göra vad som förväntas av henne/honom 

(Gellatly, Meyer, & Luchak, 2006).  

Vidare forskning baserad på Gellatly et als. (2006) studie visade att graden av motivation, 

arbetsprestation och välmående hos en individ med ett dominerande varaktigt engagemang 

påverkas av det affektiva och normativa engagemanget; ju högre grad av affektivt och/eller 

normativt engagemang desto högre arbetstillfredsställelse och välmående. Det är därför av 

vikt att uppmärksamma de olika typerna av engagemang hos de anställda för att bibehålla 

men också skapa väl fungerande organisationer (Meyer, Stanley, & Parfyonova, 2012). Att en 

individ ser sitt arbete som prestigefullt påverkar det affektiva engagemanget för 

organisationen starkare än vad upplevt stöd av organisationen verkar göra, även om båda 

delarna är viktiga. Om den anställde inte bara ser sitt arbete utan även organisationen som 

prestigefullt påverkas styrkan på det varaktiga engagemanget. Det varaktiga engagemanget 

påverkas därutöver även av det upplevda stödet från organisationen (Guerrero & Herrbach, 

2009). Det har även funnits att förtroende för sin chef och ledning har en signifikant positiv 

korrelation med en individs affektiva engagemang (Kim, Lee, Murrmann, & George, 2011). 

 

 

Yrkesstolthet 

 

Stolthet, utöver bland annat engagemang, är ett centralt begrepp för hur individer presterar 

och trivs på sin arbetsplats och inom organisationen. Med detta i åtanke kan det anses vara ett 

av de mer centrala begreppen för studien. Yrkesstolthet i sig är ett relativt outforskat begrepp 

men kan sägas vara en stolthet kring sitt eget arbete och även för organisationen i vilken 

individen arbetar. Anställda kan således efter en tid känna stolthet för sådant som både de 

själva åstadkommer, men även sådant som deras kollegor eller organisationen uträttar 

(Gouthier & Rhein, 2011). Weiner (1985) har i sin studie om attribution funnit att stolthet kan 

grundas i intern och extern attribution, där den interna attributionen handlar om hur en individ 

tillskriver väl utförda uppgifter till sina egna interna egenskaper såsom personlighet, 

individuell kunskap eller den individuella ansträngning som lagts ner på arbetet i fråga. Den 

externa attributionen gällande stolthet gäller individens stolthet för organisationen och dess 

lyckade resultat, prestationerna tillskrivs då organisationen som helhet och inte till individens 

personliga egenskaper (ibid.).  

Den interna och externa attributionen av yrkesstolthet kan enligt författarna relateras till till 

engagemang för organisationen genom kopplingen mellan den externa yrkesstoltheten och det 

affektiva och normativa engagemanget. Detta för att den externa attributionen av yrkesstolthet 

handlar till stor del om känslor för gruppen och organisationen, vilket det affektiva och 

normativa engagemanget också gör. Det affektiva och normativa engagemanget kan, enligt 

Gellatly et al. (2006), kopplas samman med en önskan att stanna inom en organisation och det 

upplevda medlemskapet med organisationen och en vilja att göra rätt för sig. Således kan det 
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därför ställas i relation till vad Weiner (1985) benämner som extern attribution av stolthet där 

organisationen och dess resultat anses som den främsta faktorn för individernas stolthet. 

Yrkesstolthet kan även delas in i två kategorier där stoltheten för egennytta handlar om att 

en individ bygger upp sin stolthet kring att behålla sitt jobb samt sin lön. Den 

institutionsbyggande stoltheten byggs däremot upp av det känslomässiga engagemang och 

den skicklighet för sitt arbete som en individ känner (Katzenbach, 2003). Enligt Katzenbach 

är det de institutionsbyggande källorna till stolthet som skapar en starkare yrkesstolthet vilket 

i sin tur bidrar till en stark och respekterad organisation med engagerade medlemmar. Att 

bygga sin stolthet på egennytta utifrån materiella ting som exempelvis en hög lön är 

visserligen en stark motivationskälla för individen men den är i längden inte lika stark som 

den stolthet som byggts upp med institutionsbyggande faktorer (ibid.). Tidigare forskning 

(Eccles & Wigfield, 2002) har även visat att för att en anställd ska känna stolthet måste denne 

ha jämfört sina förväntningar kring hur organisationen ska utföra saker och ting med hur det 

är i verkligheten, det krävs alltså en kognitiv jämförelse (ibid). Stolthet handlar även till stor 

del om självbild och självkänsla (Lea & Webley, 1997).  

 

 

Kön och ledarskap 

 

Tidigare forskning kring kvinnliga och manliga chefer har lagt stort fokus på teman såsom 

huruvida de kvinnliga ledarna diskrimineras på grund av sitt kön, om de förväntas nyttja en 

annan typ av ledarskap samt om de har svårt att nå högre positioner (Sebrant, 1999). I denna 

studie kommer fokus att ligga på om det finns skillnader i hur kvinnliga och manliga chefers 

yrkesstolthet och organisationsidentifiering ser ut i ett företag med manlig dominans. 

Tilläggas bör även att i en nyare variant av Harvard Business Review fann man att manliga 

chefers syn på huruvida kvinnor passar in i ledarskapsroller ökat från 35% år 1965 till hela 

88% år 2005 (Powell, 2011) vilket kan tolkas som att eventuell diskriminering kan antas 

minska för varje år som går. Statistik gällande svenska chefers syn på kvinnliga ledare kunde 

inte påfinnas. Statistiken som författarna hittade berörde främst att antalet kvinnor i arbetslivet 

blivit fler och således föll valet på en internationell statistik då denna var bättre lämpad för 

den aktuella studien.  

Emellertid finns det tidigare forskning som berör ämnen och källor som skulle kunna 

tänkas påverka de begrepp som är aktuella i denna studie. Rosette och Tost (2010) fann till 

exempel att kvinnliga chefer på mellannivå ansågs vara mer lika män gällande personliga 

egenskaper och effektivitet men att detta blir svagare ju högre upp inom organisationen man 

kommer. Därutöver har Li, Arvey och Song (2011) även funnit att chefers självkänsla 

påverkar huruvida individen lyckas bli chef och klättra uppåt i hierarkin vilket gäller för båda 

könen. En fråga som kan ställas utifrån detta är således om de båda könen upplever att de 

påverkas av att arbeta inom ett företag med manlig dominans eller inte, samt om det under 

studiens gång kan identifieras eventuella skillnader hos individerna som kan bidra till att 

förklara detta.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

En stor del av tidigare forskning som rör organisationsidentitet och organisationsidentifiering 

berör inte explicit eventuella könsskillnader, vilket gör att detta är ett intressant ämne att 

vidare utforska. Detta för att ge varje individ, oavsett kön, de bästa förutsättningarna för att 

känna tillfredsställelse i sitt arbete och med den organisation som denne tillhör. Kan det 
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faktum att vissa branscher och organisationer är mansdominerade påverka 

organisationsidentifieringen för respektive kön. Studien syftar således till att undersöka om 

kvinnliga ledare inom en manligt dominerad bransch eventuellt skiljer sig från deras manliga 

kollegor med liknande placeringar inom organisationens hierarki. En studie av Cole och 

Bruch (2006) visade på att anställdas placering inom företagets hierarki påverkade såväl 

styrkan hos organisationsidentiteten som organisationsidentifieringen. Ju högre upp i 

organisationen som den anställda befann sig desto starkare organisationsidentitet och 

organisationsidentifiering vilket även tycks minska dennes önskan om att lämna företaget. 

De huvudbegrepp vilka denna studie syftar till att beröra är upplevt stöd från 

organisationen, tillit från överordnade, sociala nätverk inom och utanför organisationen samt 

yrkesstolthet. Eftersom studien syftar till att undersöka kvinnliga och manliga chefers 

yrkesstolthet samt organisationsidentifiering är en teoretisk utgångspunkt i social 

identitetsteori väl lämpat för syftet. Detta eftersom såväl yrkesstolthet som 

organisationsidentitet kan grunda sig i hur cheferna ser på den sociala kategori de tillhör och 

betydelsen av exempelvis könstillhörighet och upplevelsen av organisationen. Vad som 

ytterligare bör påpekas är att Ely (1994a) fann underlag för att kvinnor tenderar att avskärma 

sig från andra kvinnor som social kategori i organisationer som är manligt dominerade. Dessa 

upptäckter är mycket intressanta då organisationen vilken denna studie kommer att utföras på 

är just manligt dominerad (vilket generellt sett även gäller för branschen i helhet). Kommer de 

kvinnliga ledarna att ange att de ser andra kvinnor inom organisationen som förebilder och att 

dessa fungerar som en källa för stöd, eller kommer de istället att se dessa kvinnor som ett 

potentiellt hot (Ely, 1994b)? I forskning gällande stereotyper av manliga och kvinnliga ledare 

har det framkommit att män som arbetar i organisationer med majoriteten män tenderar att 

ogilla kvinnligt ledarskap och föredrar manliga ledare, samt att män som arbetar i en bransch 

med majoritet kvinnor till en högre grad uppskattar kvinnligt ledarskap och kvinnliga ledare. 

Författarna påpekar dock att fler studier bör bedrivas kring detta område för ökad 

generaliserbarhet (Stoker, Van der Velde, & Lammers, 2012). En fråga som kan ställas utifrån 

detta är om det kan vara något som påverkar cheferna i studien när det gäller upplevt stöd från 

sina kollegor. 

 

Sammanfattningsvis var syftet med denna studie att undersöka manliga och kvinnliga chefers 

yrkesstolthet och organisationsidentifiering inom en mansdominerad bransch. De 

frågeställningar studien utgår ifrån är: 

 

 Hur ser yrkesstoltheten och organisationsidentifieringen ut för manliga och kvinnliga 

chefer? 

 Vilka faktorer upplevs påverka de manliga respektive kvinnliga chefernas 

yrkesstolthet och organisationsidentifiering?  

 På vilket sätt upplever de manliga respektive kvinnliga cheferna att dessa faktorer 

påverkar deras yrkesstolthet och organisationsidentifiering? 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

De inklusionskriterier studien utgick ifrån var att deltagarna innehade en aktuell anställning 

på företaget i fråga och var chef med någon typ av personalansvar. Några exklusionskriterier 

fanns inte. Deltagare till studien valdes ut med ett snöbollsurval, vilket är en form av 
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bekvämlighetsurval där kontakt tas med en eller flera personer som kan antas ingå i den grupp 

man vill studera. Dessa personer kan sedan agera mellanhand och förmedla ytterligare 

kontakter till andra individer som är relevanta för studien (Langemar, 2008). Först togs 

kontakt med en HR-chef på företaget där studien i korthet presenterade samt att 

kontaktuppgifter önskades till manliga och kvinnliga chefer med personalansvar. HR-chefen 

delgav kontaktuppgifter till de chefer som denne ansvarade för varpå de via e-post 

kontaktades med en förfrågan om de var intresserade av att delta i studien. Därutöver erhölls 

kontaktuppgifter till tre deltagare via en privat kontakt som också arbetade på företaget. 

Intervjuer genomfördes med samtliga personer som kontaktats, förutom en chef som inte 

besvarade e-postmeddelandet. 

I studien deltog 16 personer jämnt fördelade på kvinnor och män. Samtliga av dessa 

arbetar i dagsläget på en större tillverkningsindustri i Södermanland och innehar 

ledarpositioner med personalansvar. Deltagarna befann sig i åldersspannet 25-55 år och hade 

haft sin nuvarande position som chef i minst sex månader. Deltagarna valdes ut baserat på 

deras position som ledare med någon form av personalansvar då detta innebar att de hade den 

kunskap och erfarenhet som krävdes för att tillräckligt med information skulle erhållas för att 

svara på studiens frågeställningar. Gällande könsfördelningen ansågs det av stor vikt att denna 

var så jämn som möjligt för att jämförelser mellan könen skulle möjliggöras. Ingen ersättning 

utgick. 

 

 

Material 

 

Vid datainsamlingen genomfördes halvstrukturerade intervjuer vilket enligt Langemar (2008) 

innebär att forskaren utgår ifrån ett antal färdigformulerade frågor som följs upp med 

följdfrågor eller ytterligare frågor som uppstår under intervjuns gång. Vid denna typ av 

struktureringsgrad är det inte något krav på att frågorna ställs i exakt samma ordning eller på 

samma sätt under varje intervju.  

Intervjuguiden berörde frågeområden gällande organisationen, sociala nätverk, stöd, tillit 

från överordnade och yrkesstolthet. Exempel på centrala frågor som ställdes kring 

frågeområdet organisationen var ”Kan du berätta lite om hur du upplever att det är att arbeta 

på [företagets namn]?”. Inom frågeområdet sociala nätverk ställdes frågor såsom ”Hur viktigt 

är möjlighet till sociala relationer på jobbet för dig?”. För att komma åt hur deltagarna såg och 

upplevde frågeområdet stöd ställdes bl.a. frågan ”Hur viktigt är det för dig att du kan få stöd 

när det behövs? Varifrån hämtar du detta stöd i sådant fall?”. Avseende frågeområdet tillit 

från överordnade berördes frågor såsom ”Hur tänker du kring tilliten du får från din/dina 

överordnade?”. I slutet av intervjuerna tillfrågades deltagarna om hur de såg på begreppet 

yrkesstolthet. Utifrån dessa nämnda frågeområden fick deltagarna berätta fritt om sina 

upplevelser. Följdfrågor ställdes därefter för att få utförlig information om de nyckelbegrepp 

som var av vikt för studien. Innan intervjuerna avslutades tillfrågades deltagarna även om de 

hade några frågor eller tankar som uppstått under intervjuns gång.  

 

 

Procedur 

 

När deltagarna delgivit sitt intresse av att delta i studien skickades ett missivbrev till dem per 

e-post ett par dagar innan den fysiska intervjun där information om frivillighet, 

konfidentialitet och möjlighet att när som helst under intervjuns gång välja att avsluta sin 



 9 

medverkan delgavs dem. Utöver informationen i missivbrevet poängterades att när 

inspelningarna transkriberats kommer dessa att raderas och att eventuella namn och platser 

som framkommer under intervjuerna skulle komma att fingeras vid transkriberingen. Varje 

respondent meddelades således om Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Samtliga intervjuer skedde på företaget där cheferna arbetade och de fick själva bestämma 

dag, tid och plats på företaget. Respondenterna ombads att avsätta 60 minuter för intervjun. 

Längden på intervjuerna varierade från 30 minuter upp till 60 minuter beroende på hur 

mycket respondenten upplevde att han eller hon hade att säga. Vid de sju första intervjuerna 

deltog båda författarna och skiftade mellan att anta en roll med huvudansvar och en mer 

avvaktande roll. Huvudansvaret för intervjun innebar att leda intervjun. Vid den avvaktande 

rollen gavs tillfälle att i slutet av intervjun ställa eventuella följdfrågor eller be respondenten 

att utveckla ett uttalande. Vid de resterande nio intervjuerna deltog bara en av författarna då 

det upplevdes som mer avslappnat att föra intervjun mellan endast två personer. Denna 

författare genomförde de nio intervjuerna ensam. Då båda författarna vid denna tidpunkt övat 

sig på att bli säkrare i sin roll som intervjuare ansågs det inte föreligga någon risk att 

eventuella följdfrågor ej skulle ställas.  

Intervjuerna inleddes med att respondenterna ännu en gång informerades om de 

forskningsetiska principer som gällde och de fick möjlighet att ställa ytterligare frågor innan 

intervjun påbörjades. Därefter inleddes intervjun med att respondenten ombads berätta lite 

allmänt om sin sociala situation och sitt arbete på företaget. De tidigare nämnda 

frågeområdena avhandlades sedan i olika ordning beroende på vad respondenten valde att 

berätta. När samtliga nyckelord och ämnesområden avhandlats tillfrågades respondenten om 

denne hade ytterligare saker att lägga till eller om nya frågor uppstått under intervjuns gång. 

När dessa avklarats avslutades intervjun och diktafonen för inspelning stängdes av. 

Intervjuerna överfördes sedan ordagrant till författarnas respektive datorer för att därefter 

transkriberas med hjälp av Express Scribe. För att underlätta i arbetet delades de 16 

intervjuerna upp så att författarna transkriberade hälften var. Samtliga respondenterna 

uttryckte en önskan om att efter studiens slut få ta del av resultatet.  

 

 

Databearbetning 

 

Studien är av explorativ art då den ämnar utveckla och fördjupa redan befintliga begrepp som 

fram till idag varit relativt outforskade. En studie av explorativ karaktär är även lämplig att 

använda då det aktuella syftet med studien och frågeställningarna är att utforska och fördjupa 

förståelsen för redan definierade begrepp. Analysen utgick ifrån den sociala identitetsteorin 

vilket medför att de data och resultat som erhölls underordnas och analyserades med 

utgångspunkt i denna teori.  

Vid analysen av det insamlade materialet har en kvalitativ innehållsanalys använts för att 

bäst svara på studiens syfte och frågeställningar. Den samlade mängden transkriberad text 

från båda författarna uppgick till 186 sidor. Författarna läste var för sig igenom de 

transkriberade intervjuerna flertalet gånger för att få en känsla om helheten. De meningar som 

framstod som viktiga för att svara på studiens syfte och frågeställningar markerades med 

överstrykningspenna. Därefter plockades de meningsenheter som de manliga och kvinnliga 

respondenterna sagt om respektive område ut och sorterades efter det ämnesområde som 

meningsenheterna berörde. Därpå läste författarna, återigen var för sig, igenom 

meningsenheterna som plockats ut för respektive kön och kondenserade detta till kortare 

enheter som fortfarande bibehöll ett för studien relevant innehåll. När detta var gjort jämförde 
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författarna tillsammans de kondenserade meningsenheter som respektive person urskiljt för att 

på så sätt kunna koda enheterna utifrån deras innehåll. Då alla kondenserade meningsenheter 

för respektive män och kvinnor samt för varje ämnesområde belagts med en kod skapades 

kategorier och underkategorier. De koder som berörde samma ämne lades in under en 

kategori alternativt en underkategori. Utifrån detta framträdde sex kategorier där fem av dem 

fick ett antal underkategorier (se tabell 1). Inom kategorin Att arbeta på ett mansdominerat 

företag fanns underkategorierna Identitet i ett mansdominerat företag samt Den kvinnliga 

närvaron i gruppen. Stolthet kopplat till organisationen, Stolthet kopplat prestationer och 

Stolthet kopplat till känslor sammanfördes till kategorin Yrkesstolthet. Inom kategorin Stöd 

placerades underkategorierna Upplevt behov av stöd, Källor till stöd. Kategorin Tillit bestod 

av underkategorierna Påverkan av tillit och Upplevelsen av tillit och kategorin Sociala 

nätverk/relationer omfattade underkategorierna Typ av socialt nätverk/relation, Betydelsen av 

sociala nätverk/relationer och Organisationens betydelse för nätverk/relationer. 

Avslutningsvis fanns kategorin Upplevelsen av Organisationen vilken inte fick några 

underkategorier.   

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategorier 

Att arbeta på ett mansdominerat 

företag 

 Identiteten i ett mansdominerat företag 

 Den kvinnliga närvaron i gruppen 

 

Yrkesstolthet 

 Stolthet kopplat till organisationen 

 Stolthet kopplat till prestationer 

 Stolthet kopplat till känslor 

 

Stöd 

 Upplevt behov av stöd 

 Källor till stöd 

Tillit 
 Påverkan av tillit 

 Betydelsen av tillit 

 

Sociala nätverk/relationer 

 Typ av socialt nätverk/relation 

 Betydelsen av sociala nätverk/relationer 

 Organisationens betydelse för 

nätverk/relationer 

Upplevelsen av organisationen  

Dessa kategorier presenteras mer ingående nedan. 

 

 

Resultat 

 

Att arbeta på ett mansdominerat företag 

 

Genom denna kategori beskrivs hur de manliga och kvinnliga cheferna upplever att det är att 

arbeta i ett företag med manlig dominans bland både chefer och medarbetare. 

 

Identiteten i ett mansdominerat företag. De kvinnliga respondenterna uppger att de känner sig 

trygga i sin yrkesroll och i sin kompetens vilket gör att de inte reflekterar mycket kring om de 

bemöts annorlunda för att de är kvinnor då det visar sig snabbt om de levererar eller ej. Flera 

av de kvinnliga cheferna upplever dock att de till viss mån behöver anpassa sig efter den 
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”grabbiga” miljö som ibland råder på företaget och framförallt då vid möten. De poängterar 

att deras kvinnliga identitet på intet vis försvinner utan att de i vissa situationer måste anta lite 

mer stereotypt manliga sätt att kommunicera för att hantera den manliga jargongen som kan 

råda.  

En kvinnlig respondent beskriver sig som rättfram och rak vilket hon kopplar till mer 

manliga drag och att hon inte har de mjuka sidor som förväntas av en kvinna. Detta berättar 

hon kan ligga henne till last eftersom det inte är accepterat att vara drivande och hård som 

kvinna på samma sätt som det inte är helt accepterat för en man att ha mer mjukare sidor. En 

manlig respondent berättar om att han upplevt att kvinnliga chefer uppträtt brutalt för att 

bevisa att de inte är en kvinna som låter sig bli trampad på. Som en följd skar det sig med de 

underställda och kvinnorna fick lämna sin post.  

Flera kvinnliga respondenter påpekar att de är så pass få i företaget även kan leda till att 

de bemöts annorlunda på ett positivt sätt ”jag tror snarare att på ett sånt här ställe blir man 

uppskattad om man är kvinna eller tjej därför att vi inte är så många”. Majoriteten av de 

kvinnliga respondenterna uppger det faktum att genom att de är relativt få på företaget får de 

en viss pondus. En av de manliga respondenterna uttrycker att han ofta hellre går till en av de 

kvinnliga cheferna för att be om råd och bolla idéer då kvinnor har ett ”annat tankesätt” vilket 

kan vara ett verifierande av detta. En manlig respondent upplever att kvinnor behöver bevisa 

sina kunskaper i en högre utsträckning än män i en mansdominerad bransch, ”de får ju hela 

tiden liksom sträva i att de måste vara lite bättre än killarna för att bli bedömda som att de är 

lika duktiga”.  

En av respondenterna som tidigare arbetat på en arbetsplats med kvinnlig dominans uppger 

att hon på den arbetsplatsen upplevde en rivalitet bland kvinnor som inte alls förekommer på 

samma sätt på det företag där hon arbetar idag just för att det är fler män. En kvinnlig 

respondent berättar att det bland yngre män kan det förekomma en viss prestige vilket innebär 

en känsla av att behöva bevisa sig själva och sin kompetens. Som kvinna har man bara genom 

att vara kvinna på företaget bevisat sin kompetens medan männen försöker dominera och 

synas. Prestige kan uppfattas som en svårighet att ta kritik och medge sina brister. Det kan 

ibland upplevas som en tävling och ”tuppfäktning” männen emellan. En manlig respondent 

berättar att han inte upplever prestige hos de personer som är trygga i sin roll. Prestigen 

kopplas ihop med en vilja att göra karriär och för att främja sig själv, kan synas hos dem som 

inte arbetat så länge på företaget och inte har inblick i organisationen som helhet. Det finns 

där en stolthet och rädsla för att fråga andra om hjälp och att inte göra fel. Ett par yngre 

manliga respondenter uppger dock motsatsen, att många personer som har arbetat länge ibland 

har svårt att motta andra tankesätt. De upplever en känsla av att det kan handla om en rädsla 

för att blotta sig själv genom att fråga om hjälp och råd. 

 Majoriteten av de respondenter som behandlat ämnet prestige berättar att de arbetar aktivt 

med att förebygga förekomsten av prestige genom att utveckla sig själva med olika kurser och 

utbildningar för att göra relationerna mer öppna. Det är dock oklart om detta beror på att 

företaget är mansdominerat eller om det beror på andra faktorer som specifikt kan kopplas till 

just detta företag eller gäller generellt även inom andra företag och branscher. 

Synen på prestige verkar förändras beroende på arbetad tid på företaget. Ett par av de 

yngre manliga respondenterna berättar att de kan uppleva prestige bland äldre män som 

arbetat länge på företaget och därigenom anser sig ”kunna sitt jobb”, att de har svårt att 

acceptera att de yngre har idéer för att förbättrar arbetet. De äldre respondenterna tenderar 

dock att tvärtemot de yngre att uppleva prestige bland de yngre som inte arbetat lång tid på 

företaget. Att de på något sätt inte är trygga i sin roll och därför behöver hävda sig och sina 

kunskaper. Detta är intressant ur forskningssynpunkt då prestige och synen på prestige verkar 

kunna ställas i relation till arbetad tid på företaget och att det kan förändras med åldern. 
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Flertalet av de kvinnliga respondenterna uppger att de inte känner av prestige bland 

kvinnor de arbetar med. Detta kan ställas i relation till det som kvinnorna själva också tar upp, 

att de bara genom att vara kvinnor på ett mansdominerat företag har bevisat sina kunskaper 

och att de är trygga i sina roller.  

En kvinnlig respondent med erfarenhet av att arbeta på ett kvinnodominerat företag tog 

upp att hon upplevde en rivalitet bland kvinnorna där, vilket hon inte upplever finns bland 

kvinnorna på ett mansdominerat företag.  

 

Den kvinnliga närvaron i gruppen. Samtliga respondenter medger att en blandad 

könsfördelning ger dynamik i gruppen. En del nämner att etnicitet och bakgrund också ger en 

större dynamik och att kön inte påverkar gruppen till större del. En möjlig tolkning är att en 

generell uppfattning bland respondenterna är att en grupp fungerar bäst gällande reflektioner 

och problemlösning med en blandning av kön, ålder och/eller etnicitet. Genom en blandning 

av människor ger man en fråga nya infallsvinklar, vilket i sin tur kan skapa bättre effektivitet. 

 

”Det blir ju lite roligare, det blir ju ett lite annorlunda klimat. Det är den erfarenheten 

jag har, så de är ju mycket roligare att jobba så. Ett blandat kön om man säger, det är 

bra för alla tror jag.” 

 

När de kvinnliga respondenterna talar om gruppens dynamik tar flera av dem upp att en 

blandad könsfördelning inte påverkar mer än vad en blandning av ålder och bakgrund gör. 

Dock poängterar några av dem att en blandad könsfördelning bidrar till en bredare dialog. En 

av respondenterna reflekterar kring att hon på ett professionellt plan inte har några svårigheter 

att arbeta med vare sig män eller kvinnor men att hon socialt väljer att söka sig till kvinnor då 

hon upplever det som roligare. 

Flera kvinnliga respondenter berättar att de ibland märker försök till översitteri från 

männen men att det inte är ett stort problem då de har lätt att ta för sig, inte är rädda för att 

säga ifrån och är säkra på sin kompetens ”så länge man levererar så får man respekt”.  

Samtliga av de manliga respondenterna uttryckte att de ser positivt på att ha kvinnor i 

gruppen eftersom detta enligt dem medför en bättre balans på diskussionerna och ger en 

annan dimension på kommunikationen. Majoriteten av männen säger också att det kan bli en 

viss jargong när det bara är män närvarande och att respekten höjs vid kvinnlig närvaro. Flera 

av de manliga respondenterna uttrycker att det är få kvinnor som söker till industrin, vilket 

några av de kvinnliga respondenterna bekräftar och beklagar.  

 

 

Stöd 

 

Genom denna kategori beskrivs det upplevda behovet av stöd och de källor där 

respondenterna finner stöd. 

 

Upplevt behov av stöd. Samtliga respondenter poängterar vikten av att stöd finns när det 

behövs för att exempelvis kunna bolla idéer men att de inte är i stort behov av att ha stöd 

konstant närvarande. En av respondenterna uppger också hon känner sig tryggare när hon vet 

att hon inte står ensam vid beslut utan har uppbackning. En majoritet av respondenterna 

upplever att de får stöd när de behöver men att rent formellt stöd ofta är upp till individen 

själv att söka. Ett par av respondenterna upplever också att stöd är någonting som man 

förtjänar och att det byggs upp över tid.  
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En stor del av respondenterna berättar att i en stor organisation kan stödet ibland bli 

diffust när det handlar om arbetsrelaterade problem. Ju längre ifrån kärnan problemet hamnar 

desto svårare kan det bli att få hjälp eftersom organisationens storlek gör det svårt att veta var 

stödet ska hämtas. Därtill uppger en kvinnlig respondent att hon upplever att cheferna fått allt 

mer administrativt arbete att utföra vilket resulterat i mindre tid för stöd både gällande sina 

medarbetare men även för henne själv.  

Två av de manliga respondenterna berättar om personliga händelser där de var i behov av 

stöd från sin chef men inte erhöll det. Detta resulterade i besvikelse och ett minskat 

engagemang för sitt arbete. En av respondenterna uttryckte att han bytte tjänst som en följd av 

bristen på stöd från sin chef. Han berättade även att hans eget engagemang för sina 

medarbetare har ökat på grund av detta på så vis att han till exempel planerar in regelbundna 

avstämningsmöten för att både diskutera arbete och privata saker om medarbetaren önskar. 

Den andre respondenten som upplevt bristande stöd från chefen menar att han som en följd av 

detta är mer avvaktande i mötet med nya personer.  

 

Källor till stöd. Majoriteten av respondenterna uppger att en av de viktigaste källorna till stöd 

är deras chefskollegor och att en tight relation cheferna emellan även ger ett informellt stöd. 

Vissa av respondenterna hade även gamla studiekamrater vilka de använde som en källa för 

stöd. Andra viktiga källor till stöd är närmsta chef, vänner på och utanför arbetet samt 

familjen i viss mån. Två manliga respondenter uppger att de hämtar energi från att umgås med 

sina barn. Flera kvinnliga respondenter berättar att det är viktigt att känna respekt och 

förtroende för sin chef eftersom en avsaknad av en bra relation resulterar i att det inte blir bra 

oavsett hur man gör. Under två av intervjuerna framkommer det att stöd hämtas medvetet från 

personer som respekteras av personerna i fråga eller bekräftar dem på det sätt som situationen 

kräver. Det upplevs också vara av vikt att känna samsyn med företagets beslut och 

värderingar för att känna trivsel på sin arbetsplats.   

Många av respondenterna berättar att företaget anordnar utbildningar och kurser för att 

främja självutveckling och ledarskap vilket gör att man skapar tightare relationer med 

varandra. Därigenom blir det mer naturligt att öppna sig och ge varandra stöd.  

 

”Vi fick åka på en sån här psykologikurs, i tre dagar skickades vi iväg isolerade // man 

skulle gå in i sitt inre och öppna sig och när man har öppnat sig såhär mycket så blir 

det en helt annan relation till allihop också. Man blir mycket öppnare mot varandra, 

stöttar varandra mycket mer, man förstår lite hur man fungerar och hur man reagerar.” 

 

Under en intervju framkom det att ju längre tid man arbetat på företaget desto större nätverk 

får man och därigenom större möjlighet till stöd. Vad gäller det upplevda behovet av stöd 

kunde författarna inte se någon direkt skillnad mellan männen och kvinnorna. Flera av 

respondenterna betonar att det är viktigt att få stöd när och om det behövs men att de innehar 

sina nuvarande yrkesroller för deras förmåga att arbeta självständigt och ta beslut. Formen på 

det stöd som behövs beror på om man sitter i anknytning till produktionen eller ej eftersom 

det i produktionsmiljö krävs en annan sorts stöd från stödfunktioner för att få ut produkterna 

till kunderna. Det kan tolkas som att stödet också handlar om respekt på så vis att det 

medvetet hämtas hos de personer som man känner sig trygg med. Två av de manliga 

respondenterna ger exempel på händelser då de inte känt stöd och på de konsekvenser som 

detta medförde. Även om det endast handlar om två respondenter är författarna av 

uppfattningen att brist på stöd kan leda till minskat engagemang och trivsel samt att det kan 

leda till att man faktiskt byter arbete.  
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Avseende källor till stöd kunde inte heller där några direkta könsskillnader urskiljas. 

Majoriteten av respondenterna vänder sig främst till sina chefskollegor för stöd. Vilken källa 

till stöd som används är situationsberoende, men de är alla lika viktiga.  

 

 

Tillit 

 

Genom denna kategori beskrivs påverkan av tillit och dess upplevda betydelse 

respondenternas yrkesstolthet och organisationsidentifiering.  

 

Påverkan av tillit. Majoriteten av respondenterna berättar under sina intervjuer att de känner 

fullt förtroende från sin närmsta chef i dagsläget. De berättar också att tillit är något som ökar 

över tid där både manliga och kvinnliga respondenter ger exempel på hur relationen mellan 

dem själva och sin chef utvecklats ju mer de ”förstår hur den andre tänker”.   

Majoriteten av de manliga respondenterna uppger att de märker när de har tillit på så vis 

att chefen inte lägger sig i och ifrågasätter det arbete som respondenterna utför och de beslut 

som tas. En manlig respondent ger ett exempel på det han beskriver som ”för mycket tillit” 

från en tidigare chef vilket yttrade sig som sådant att hans dåvarande arbetsgrupp inte såg sin 

chef på lång tid då de ansågs ”klara sig själva”. Detta resulterade i att gruppen kände sig 

”chefslös” och att han idag anser att en chef behöver finnas närvarande och synas samt ge 

uppskattning vid ett väl utfört arbete. En annan av de manliga respondenterna berättar om en 

erfarenhet av en enligt honom dålig chef tidigare i sitt arbetsliv där han upplevde brist på tillit. 

Detta resulterade i att han sökte nytt arbete.  

Ungefär hälften av de kvinnliga respondenterna påtalar vikten av öppenhet i relationen 

med chefen och att inga dolda agendor bör finnas för en fungerande relation. En av de 

kvinnliga respondenterna berättar att hon känner tillit från ledningen och att det visar på att 

hennes avdelning består av kompetenta individer. En av de kvinnliga respondenterna berättar 

att tilliten mellan henne själv och hennes chef resulterar i att hon känner sig trygg med att 

även diskutera obekväma frågor. En kvinnlig respondent ger ett exempel på hur hon tidigare 

upplevt att brist på tillit från chefen gjorde att energin och viljan att arbeta minskade. 

  

Betydelsen av tillit. Majoriteten av respondenterna uttrycker att chefsrollen innebär mycket 

självständigt arbete och att man då måste känna ett ömsesidigt förtroende för att arbetet utförs 

på ett tillfredsställande sätt. De uttrycker även vikten av att känna att chefen finns där när det 

behövs.  

Det framkom under studien att företagsledningen ser till att alla mår bra och inte bränner 

ut sig trots att mål och resultat står i fokus. Detta skapar tillit till att organisationen ser till 

individens bästa. Tillit behöver nödvändigtvis inte yttra sig som medhåll i sakfrågor det 

viktiga är att erhålla riktlinjer i sitt arbete, hålla en rak och tydlig kommunikation och att 

känna ett förtroende för sin kompetens.  

Några av de manliga respondenterna berättar att de upplever att deras chef ger dem 

personlig omtanke och ser till deras bästa men att det kanske skulle ske mer frekvent i form av 

avstämningsmöten. Det framkommer också att även om chefen ger personlig omtanke är det 

företagets bästa som kommer i första hand.  

De skillnader vi kunde se mellan könen var att flera av de kvinnliga respondenterna 

betonade vikten av öppenhet i relationerna som betydande för tilliten. Det ska inte förekomma 

dolda agendor eller rädsla för att ta upp obekväma frågor utan så länge man är öppen med sin 

chef och sina medarbetare kommer arbetet att underlättas och tillit skapas.  
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”Jag tycker att öppenhet är väldigt viktigt och då brukar man ju vinna det tillbaka 

också. Det är likadant mot mina medarbetare; det är öppenhet som gäller // man går 

inte omkring med en annan agenda utan prata öppet om det så kan jag som chef hjälpa 

till; vill du byta jobb? Prata öppet om det för då kan ju jag hjälpa till.” 

 

Majoriteten av de manliga respondenterna berättade att tillit främst yttrar sig på så vis att de 

inte blir ifrågasatta i sitt arbete utan får fria händer. Chefen ska finnas där om det behövs men 

även våga lita på kompetensen hos sina medarbetare. Dessa skillnader gällande tillit är ett 

intressant resultat av studien. Är det något som påverkas av det kön som respondenter innehar 

eller kan det vara andra faktorer som påverkar detta? 

Tillit verkar också vara något som utvecklas över tid. Samtliga respondenter har inte 

uttryckligen sagt att tillit ökar över tid, men antydningar finns om att tilliten påverkas av 

vilken relation man har till sin överordnade och sina kollegor och att relationerna blir bättre ju 

bättre man lär känna varandra. 

 

 

Yrkesstolthet 

 

Genom denna kategori beskrivs kategorin yrkesstolthet i form av underkategorierna stolthet 

kopplat till organisationen, stolthet kopplat till prestationer samt de känslor som stoltheten 

grundar sig i och leder till. 

 

Stolthet kopplat till organisationen. Samtliga respondenter uttrycker att de är stolta över 

företaget, dess produkter och prestationer. Flera av respondenterna berättar också att de 

känner stolthet för företaget när de ser företagets produkter i olika sammanhang. En stor del 

av de kvinnliga respondenterna berättar även att de upplever en generellt sett hög 

yrkesstolthet bland de anställda på företaget. En manlig respondent berättar att han under åren 

fått en större insikt i organisationen och vad den gör för sina medarbetare vilket därmed 

innebär att han känner en starkare stolthet för företaget.  

 

Stolthet kopplat till prestationer. De flesta av de kvinnliga respondenterna beskriver under 

samtal kring yrkesstolthet att det är viktigt att göra ett bra arbete ”det spelar ingen roll vad 

man gör, så länge man gör det bra då blir man stolt”. Det är viktigt att känna att man bidra 

med att göra skillnad på företaget och att känna stolthet för arbetet är viktigt för att göra sitt 

bästa. 

Flera av de manliga respondenterna uttrycker att stolthet är något som upplevs när 

arbetsgruppen presterar goda resultat. En av de manliga respondenterna berättar att han först 

och främst tänker arbetstillfredsställelse när han fått ”sina gubbar att göra något de inte 

trodde de kunde göra” och att stoltheten kommer med erkännandet för prestationen. En 

manlig respondent uttrycker ”jag försöker väl att framhäva laget då i första hand, att de vet 

att de gör ett bra jobb, det är ju liksom nummer ett för mig som chef, det känns viktigt och då 

är det ju en yrkesstolthet”. En manlig respondent uttrycker att han vill känna att hans arbete är 

utmanande, utvecklande och att det ger ett personligt avancemang. En manlig respondent 

berättar att ”man gör inte ett dåligt jobb, att göra fel är okej så länge man gör sitt bästa”.  

 

Stolthet kopplat till känslor. Yrkesstoltheten beskrivs av samtliga respondenter ha 

känslomässig anknytning.  Flera kvinnliga respondenter ger en beskrivning av yrkesstolthet 

som en känsla att känna glädje för sitt arbete varje dag och att vara lojal till sitt företag. En av 

dem säger att det ska vara kul på jobbet och att det är viktigt att försvara företaget när någon 
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talar illa om det. Det är viktigt att känna arbetet man utför är meningsfullt. En kvinnlig 

respondent menar att det är mycket känslor hela tiden men att hon blir lite tårögd i vissa lägen 

när företaget visar upp sina produkter för allmänheten. En annan kvinnlig respondent 

uttrycker att hon har behov av att ha känslomässiga saker att hänga upp sig på för att känna 

passion och stolthet.  

Det framkommer att engagemang och delaktighet är viktiga delar av att trivas på arbetet 

och att det roligaste med yrkesrollen är att ha möjlighet att påverka och att se hur mycket som 

kan åstadkommas genom att arbeta som ett team. En manlig respondent menar att han inte gör 

sitt arbete för lönens skull utan för att det är ”askul”. Under en intervju berättar en manlig 

respondent att han bytt inriktning inom organisationen ett par gånger men att han nu är 

tillbaka med de uppgifter som han först arbetade med och att han inte tror att han skulle hitta 

något han skulle trivas bättre med än det han gör idag. En manlig respondent uttrycker att 

yrkesstolthet är bland det viktigaste som finns, en känsla av att ”jag vill det här”. En av de 

manliga respondenterna berättar om ett möte med en person som pratade illa om företagets 

arbetare, att han då kände ilska över detta och en känsla av tillhörighet till företaget och dess 

personal.  

Något som framkom under några av intervjuerna med de manliga respondenterna gällande 

yrkesstolthet är att den förändrats över tid. De menar att de kände en högre yrkesstolthet när 

de arbetade i produktionen. I och med chefskapet så har arbetsuppgifterna förändrats och 

stoltheten bytt fokus. 

Under studien upptäcktes att flera av männen kopplar yrkesstolthet till att få gruppen att 

prestera mot gemensamma mål. Kvinnorna betonade istället vikten av att göra ett bra arbete 

och känna att man som individ bidrar till att göra skillnad i företaget. Något av vikt gällande 

yrkesstolthet var att respondenter som arbetat inom produktion antyder att yrkesstoltheten är 

något som har förändrats över tid och påverkas av arbetsuppgifter och yrkesroll. När 

respondenterna i fråga arbetade ”på golvet” kände de inte en stolthet för företaget på samma 

sätt som när de avancerat lite högre upp. I takt med att de fick en större inblick i 

organisationen kunde de känna en större stolthet kopplat till företaget. Det kan tolkas som att 

en helhetssyn i företaget bidrar till en starkare stolthet för sin organisation och att 

yrkesstolthet är ett dynamiskt och föränderligt begrepp. Yrkesstolthet verkar se olika ut och ta 

sig olika grund beroende på var i organisationen en individ befinner sig. 

Känslan av yrkesstoltheten verkar kunna kopplas till känslor av både positiv och negativ 

karaktär. Både när man ser att företaget presterar bra men också när någon talar illa om 

företaget. Tolkningen av respondenternas utsagor är att glädje och passion är viktiga känslor 

för yrkes- och organisationsstolthet.  

 

Sociala nätverk/relationer 

 

Genom denna kategori beskrivs de olika typer av sociala nätverk/relationer som 

respondenterna har eller använder sig av, betydelsen som de sociala nätverken/relationerna 

har för dem samt vad organisationen har för betydelse för nätverk/relationer. 

 

Typ av socialt nätverk/relation. Flera av de kvinnliga respondenterna deltar i sociala nätverk 

som består av andra kvinnor. Dessa kvinnliga nätverk syftar till att de kvinnliga 

respondenterna ska bibehålla en kvinnlig kontakt där de stödjer varandra, bollar idéer och 

coachar varandra.  
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”Man träffas och har det väldigt trevligt, det är friendship, man ska stötta varandra 

framförallt // så träffas man och nätverkar, har trevligt och ventilerar massor, samlar ny 

och positiv energi” 

 

Vissa av nätverken som de kvinnliga respondenterna deltar i är av informell karaktär. Det 

handlar om att ha det trevligt tillsammans och nätverka med andra kvinnor som också arbetar 

i ett företag med manlig dominans. De upplever att ”det är lite speciellt att vara kvinna i 

manliga branscher, det blir ju lite speciella frågeställningar om hur man ska tackla prestige 

och maktspel och såna saker”. En av de kvinnliga respondenterna uttryckte att hon upplever 

kontakten och relationerna med andra kvinnliga chefer som mer naturlig eftersom det endast 

finns ett fåtal kvinnor på företaget och att man därför stöttar varandra. 

Ett antal respondenter av båda könen har sociala nätverk som de skapat via kurser och 

utbildningar vilket ger dem möjlighet att också skapa informella nätverk med andra chefer. 

Majoriteten av respondenterna uppgav att den kontakt de har med andra chefer på samma nivå 

generellt sett fungerar bra. Flertalet av respondenterna sitter även fysiskt nära sina 

chefskollegor vilket medför att det är lätt att ta kontakt med och hjälpa varandra. En av de 

kvinnliga respondenterna uttryckte att det är viktigt för henne att ha en god kontakt med andra 

chefer eftersom man som chef inte kan bli en del av gruppen med medarbetare och att 

chefsgrupperna därför används för att känna samhörighet.  

 

Betydelsen av sociala nätverk/relationer. Majoriteten av respondenterna upplevde att det var 

viktigt med fungerande sociala relationer på arbetet och möjlighet att nätverka för att känna 

delaktighet, teamkänslor och att känna glädje på arbetet. En av de kvinnliga respondenterna 

upplevde att det var viktigt att fysiska möten ”för att man connectar med varandra” på ett 

annat sätt jämfört med om man bara använder sig av telefonmöten. Det framkom under 

intervjuerna att vissa av respondenterna umgicks med andra chefer på företaget också privat. I 

kontrast uttryckte respondenter av båda könen att det är viktigt att ha fungerande relationer, 

oavsett om personkemin fungerar eller ej och att de skiljer på privat- och arbetsliv. De 

menade att man inte bör ha hela sin vänkrets på arbetsplatsen eftersom detta medför 

svårigheter att koppla bort arbetsrelaterad stress och kan ta för mycket tid från arbetet i 

anspråk vilket påverkar effektiviteten. 

En kvinnlig respondent menar att de sociala relationerna på arbetet hade blivit allt mindre 

viktigt för henne med åren och att nu var de formella sociala relationerna mer betydelsefulla. 

Detta trodde hon kunde bero på att hon har fått djupare vänskapsrelationer privat.  

 

Organisationens betydelse för nätverk/relationer. En del av respondenterna upplever att 

organisationen främjar delaktighet och möjlighet till sociala nätverk och relationer genom att 

anordna och erbjuda kurser, föreningsliv och events. Vissa av respondenterna upplever också 

att kulturen i organisationen främjar sociala relationer och att den arbetar för att skapa en mer 

öppen dialog över alla nivåer. Övriga respondenter upplever däremot att organisationen inte 

främjade sociala nätverk och relationer utan att det sker på helt egna initiativ. Vissa uttryckte 

att möjligheter till umgänge fanns men att det var upp till individen att ta tillvara på tillfällena.  

Ett par respondenter upplever att det inte finns tid till att nätverka eftersom det är fullt upp 

hela dagarna, samt att umgänget inom funktionerna fungerar bättre än mellan funktionerna.  

Det var vid analysen av materialet gällande sociala nätverk/relationer som de största 

skillnaderna mellan män och kvinnor upptäcktes. En majoritet av de kvinnliga respondenterna 

uppger att de gärna arbetar med män men att de även har specifika kvinnliga nätverk gällande 

den sociala aspekten för att känna en kvinnlig gemenskap. De flesta av kvinnorna uppger att 

det är viktigt för dem att ha denna möjlighet att umgås med andra kvinnor för att kunna 

hantera att arbeta på ett mansdominerat företag. Tolkningen av resultatet är att för männen är 
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sociala nätverk kopplade till en känsla av samhörighet inte lika viktiga som för kvinnorna i 

det mansdominerade företaget där föreliggande studie genomfördes. Dock poängterar 

samtliga respondenter av båda könen att det är viktigt med att ha goda sociala relationer på 

arbetet för att främja en trivsam arbetsmiljö. I enlighet med vad majoriteten av de kvinnliga 

respondenterna uttrycker när det handlar om den sociala biten med kvinnor kan det tolkas som 

att det är av vikt för individer att känna en viss typ av ”könstillhörighet”. Även om det inte är 

nödvändigt i arbetet i sig då flera av de kvinnliga respondenterna uttrycker att de hellre 

arbetar tillsammans med män så är det av vikt att reflektera, bolla ideér och hämta stöd hos 

”likasinnade”. 

 

 

Upplevelsen av organisationen 

 

Majoriteten av respondenterna upplever att så länge individen vill utvecklas så är 

utvecklingsmöjligheterna inom organisationen goda. De menar att personlig utveckling 

uppmuntras och möjligheter finns för att såväl resa som jobba utomlands. Flertalet av 

respondenterna uttrycker även att organisationen fokuserar mycket på vikten av ledarskap och 

erbjuder därför kurser och utbildningar i ledarskap. En av de manliga respondenterna upplever 

dock att det är lättare att utveckla sig och avancera horisontellt snarare än vertikalt inom 

företaget och att utvecklingsmöjligheterna utan akademisk bakgrund blir allt sämre ju högre 

upp inom hierarkin man kommer.  

En del av respondenterna anser också att organisationen ständigt arbetar med att förbättra 

sig vilket ger dem en rolig miljö att arbeta i. De uppger dock också att tiden inte räcker till för 

att ge medarbetarna feedback och skapa en stark känsla av att vara ett team.  

Överlag uttrycker respondenterna att organisationen har en bra personalpolitik och 

genomgående behandlar sina anställda med respekt samt ställer vikten av att vara en bra 

förebild som chef i fokus. Ett antal respondenter reflekterar även kring att deras fabrikschef är 

intresserad av mjuka frågor såsom personalpolitik vilket de trodde kunde ha stor påverkan på 

hur personal behandlas överlag.  

Flera respondenter anser att organisationen genomsyras av dess positiva ledord och att 

personalen generellt sett tenderar att stanna länge i organisationen. Därtill pratar ett par av 

respondenterna om att organisationens hierarki luckrats upp allt mer vilket gör det högt i tak 

och lättare att kommunicera mellan olika nivåer. En manlig respondent uttrycker dock att han 

upplever att hierarkin gör att ju högre upp man är, desto större rätt till att vara en del av 

organisationen och att de lägre ner i hierarkin inte kan utvecklas på samma sätt eftersom de 

inte syns lika mycket. En av de kvinnliga respondenterna reflekterar kring att hon upplever att 

de ur personalen som arbetat en längre tid inom organisationen fortfarande verkar väldigt 

involverade i- och engagerade för sitt arbete. 

 

”det finns ju väldigt många individer här i [stadens namn] som har varit inom 

[företagets namn] i många många år men fortfarande har ett väldigt driv, ja väldigt 

positiva, engagerade // jag tror att det kanske är nånting som är lokalt här i [stadens 

namn]” 

 

Flera av respondenterna uttrycker att organisationens storlek innebär en trygghet, struktur och 

ordning men att organisationens storlek också kan resultera i en viss tröghet där det är svårt 

att genomföra saker snabbt eller ta snabba beslut eftersom arbetssättet är standardiserat och 

fokuserat på regler. Det upplevs av några respondenter att det inom organisationen är lätt att 

skylla på och lägga över problem på andra men att det arbetas aktivt med att förbättra detta.  



 19 

Tolkningen av resultatet är att utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är en 

betydande faktor för de anställdas organisationsidentifiering och yrkesstolthet. Inga skillnader 

i hur män och kvinnor såg på utvecklingsmöjligheterna kunde urskiljas. Däremot fanns 

skillnader i hur respondenterna upplevde utvecklingsmöjligheter beroende på om de jobbat sig 

upp från produktionsmiljö eller ej. Det kan tolkas som att individerna upplever större 

utvecklingsmöjligheter ju större inblick de får i organisationen, vilket också kan bero på 

vilken position de innehar. Det fanns tendenser till att de chefer som arbetade nära 

produktionen och själva jobbat sig uppåt ansåg att det fanns en gräns på hur långt upp man 

kan ta sig innan utvecklingen främst sker på ett horisontellt plan, att det finns en form av 

akademisk hierarki i företaget. Om det är en upplevelse från respondenternas sida eller att det 

faktiskt är så det fungerar kan studien inte svara på.  

Resultatet av studien kan tolkas som att det faktum att organisationen är mansdominerad 

inte är lika betydande för organisationsidentifieringen och yrkesstoltheten, som storleken på 

företaget verkar vara. Majoriteten av respondenterna betonar just organisationsstorleken som 

en betydande faktor för både möjligheter, men också att med storleken kommer lång väg till 

beslut och ett ibland diffust stöd. Ytterligare något som studien visar är att företagets 

kärnvärden spelar en betydande roll för företagets anställda. Det är främst kvinnorna som 

återkommer till de kärnvärdena som ingår i företagets policy. Männen tar upp dessa 

kärnvärden på ett mer indirekt sätt då de diskuterar kring dem men inte explicit uttrycker dem 

så som de står i företagets policydokument.  

Den fabrikschef som majoriteten av respondenterna är underställda påverkar företagets 

och framförallt då fabrikens kultur till stor del.  Respondenterna uttrycker att han främjar 

sociala relationer och att det genomsyrar hela fabrikens personalpolitik. Detta kan tolkas som 

en mycket viktig del i hur individerna identifierar sig med organisationen då det i hög grad 

påverkar hur de anställda upplever företagets värderingar. Vidare kan det tolkas som att en 

ledares beteende och bemötande gentemot sina underställda är en av de viktigaste bitarna för 

att de underställda ska trivas med sitt arbete och drivas av en vilja göra sitt bästa. Att bli sedd, 

hörd och uppskattat kan anses vara viktigt i en stor organisation där en individ annars blir ”en 

bricka i spelet”. Detta anser författarna i själva verket kan vara en av de viktigaste delarna för 

att få en väl fungerande organisation där alla samarbetar. Med en organisationsledning som 

besitter egenskaper och värderingar som en individ kan internalisera och identifiera sig med 

skapas en arbetsplats med positiva medarbetare. 

Vid samtliga intervjuer tenderade respondenterna att benämna organisationen och allt som 

rörde denna som ”vi”. Detta kan tolkas som att samtliga chefer på något sätt identifierar sig 

med organisationen.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka manliga och kvinnliga chefers yrkesstolthet och 

organisationsidentifiering i en manligt dominerad bransch. Skillnaderna mellan männen och 

kvinnorna var små och chefernas yrkesstolthet och organisationsidentifiering verkade inte 

påverkas nämnvärt av att de arbetar på ett manligt dominerat företag utan snarare i hur de 

upplever organisationen. Storleken på organisationen och hur denna behandlar sina anställda 

var i denna studie av stor betydelse för huruvida respondenterna kände sig stolta för och 

sammankopplade med sitt företag. 

Utifrån den sociala identitetsteorin tenderar människor att identifiera sig med de grupper 

de tillhör (Goldberg, 2003). I föreliggande studie fann författarna att det fanns en större 
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tendens till att de manliga och kvinnliga cheferna identifierar sig med den arbetsgrupp de 

tillhörde snarare än till exempel könsrelaterade grupper. Kvinnornas sätt att tala kring 

ämnesområdena och sig själva samt deras sätt att föra sig tolkades som att de var relativt 

starka i sin yrkesroll och identitet. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna reflekterade 

inte heller speciellt mycket över att de är just kvinnor kanske främst för att de är starka 

individer som vet att de är kompetenta och duktiga på det de gör.  

Majoriteten av respondenterna, oavsett kön, uppgav att sociala nätverk och relationer är av 

stor vikt för att de ska trivas, känna delaktighet och tycka att det är roligt att gå till jobbet 

varje dag. Nätverken används dock inte främst för att knyta an till organisationen utan för att 

främja och utveckla den egna personen. Ely (1994a, 1994b) fann att i mansdominerade 

organisationer tenderar kvinnorna att distansera sig från andra kvinnor som social kategori 

och uppleva dessa som ett potentiellt hot. Resultatet av föreliggande studie visar tecken på 

motsatsen. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna hade olika typer av nätverk bestående 

av andra kvinnor. Som en följd av att det endast är ett fåtal kvinnor inom organisationen 

verkar kvinnorna söka sig till varandra för att känna den kvinnliga kontakten och stötta 

varandra i den mansdominerade organisationen. De kvinnliga nätverken och relationerna 

fungerar således som en plats för att bolla idéer, reflektera kring problem och hämta stöd. De 

kvinnliga respondenterna uppger sig inte ha några problem att arbeta med männen i 

organisationen då de är trygga i sig själva, sin kompetens och kvinnlighet. Tolkningen av 

resultatet av föreliggande studie är att de kvinnliga respondenterna är trygga i sin identitet 

som kvinna och de är stolta över att tillhöra denna sociala kategori i en mansdominerad 

bransch.  

Forskning har visat på att i manligt dominerade organisationer föredrar männen manliga 

ledare och ogillar kvinnligt ledarskap (Stoker et al., 2012). Utifrån resultatet av föreliggande 

studie ser manliga ledare positivt på att arbeta tillsammans med kvinnliga ledare och de ser 

gärna att fler kvinnor söker sig till organisationen. Huruvida de ser positivt på att själva ha 

kvinnliga ledare kan denna studie inte svara på. Då en manlig respondent uppgav att han 

främst vänder sig till en chefskollega av kvinnligt kön för att bolla idéer, kan det tolkas som 

att en manlig ledare på intet sätt favoriseras. Emellertid har denna studie endast undersökt 

chefer på ett specifikt företag vilket begränsar möjligheten att generalisera resultatet. 

Flera av respondenterna uppger att det inte är lönen som är det viktigaste med arbetet utan 

att arbetet är roligt och utmanande uppges vara av större vikt. Utifrån den forskning som 

Katzenbach (2003) bedrivit, kan resultatet av föreliggande studie tolkas som sådant att de 

institutionsbyggande källorna till yrkesstolthet är mest förekommande. Respondenterna 

uppfattar sig själva som kompetenta i sitt arbete. Majoriteten av dem menar att de saker som 

ger mest tillfredsställelse är att de som individer gjort en skillnad för företaget samt att få 

gruppen att nå gemensamma mål. De institutionsbyggande källorna är i längden av störst 

betydelse för såväl individ som organisation. Detta kan styrkas genom respondenternas 

utsagor om att de upplever yrkesstoltheten på företaget som stark överlag. Flera av 

respondenterna uppgav också att de blev extra stolta när organisationen i sig åstadkom goda 

resultat eller lyckades med något, vilket är en väldigt central del av begreppet yrkesstolthet 

(Gouthier & Rhein, 2011).  

Flera de kvinnliga respondenterna talar om att det är viktigt att vara lojal mot sin 

arbetsgivare exempelvis när någon talar illa om denna. Lojaliteten kommer vid sådana 

tillfällen till uttryck genom att de anställda känner en önskan om att försvara företaget. 

Männen talar inte explicit om detta på samma sätt utan det sker snarare indirekt genom deras 

utsagor. En av de manliga respondenterna berättade om en situation då han hört andra tala illa 

om organisation varpå han reagerade med ilska; ”då kände jag att det stack till i mig ’vaddå 

dom är ju skitduktiga’ // då kände jag ’vafan sitt inte här och snacka skit om de våra’ // då 

kände jag faktiskt att jag tillhör [företagets namn]”. Riketta (2005) fann att en hög 
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organisationsidentifiering kan medföra en hög lojalitet gentemot företaget vilket gynnar 

denna. Därtill fann han att organisationsidentifiering även kan resultera i högre 

arbetstillfredsställelse vilket stämmer överens med resultatet av föreliggande studie. En 

majoritet av respondenterna talar om att det råder en väldigt trevlig miljö och positiv atmosfär 

inom organisationen. Dessa faktorer spelar enligt respondenterna stor roll i varför de trivs och 

stannar på företaget.  Utifrån detta kan resultatet av studien tolkas som sådant att det finns en 

hög organisationsidentifikation med internalisering av organisationens värderingar bland 

respondenterna i studien. 

Att se sig själv och sin organisation som en specifik social grupp är en viktig del av 

organisationsidentitet och organisationsidentifiering (Dutton et al., 1994). Då majoriteten av 

respondenterna i studien talar om organisationen som ”vi” och ofta nämner företagets 

kärnvärden och ledord under intervjuerna kan slutsatsen att de ser organisationen som 

särskiljd från andra organisationer och även sig själva som en del av detta dras. Det kan även 

tolkas som att organisationen genom att befästa dessa kärnvärden hos sina anställda strävar 

efter att skapa en stark organisationsidentitet vilket enligt med Alvesson och Empsons (2007) 

forskning är viktigt för att individen ska kunna svara på vem denne är. En av respondenterna 

benämner uttryckligen häftet med företagets ledord och kärnvärden som en ”bibel” vilket 

ytterligare understryker hur väl befäst den allmänna organisationsidentiteten på företaget är. 

I avseendet stöd verkar det som att det som Wills och Shinar (2000) kallar för 

informationsstöd är en av de viktigare aspekterna för respondenterna. Under diskussion kring 

stöd och dess betydelse så talade de främst om stöd som att kunna bolla idéer och reflektera 

kring problem och situationer. Att ha källor till stöd där man kan hämta ny energi och kraft är 

något som flertalet respondenter tar upp, men slutsatsen av studiens resultat är att 

informationsaspekten av stödet är överordnad detta då majoriteten av respondenterna explicit 

uttrycker detta.  

Att känna att organisationen bryr sig om de anställda personligen och stöttar dessa i såväl 

arbets- som privata frågor, det vill säga att man har ett högt upplevt organisationsstöd (POS) 

(Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986) spelar en stor roll i hur framgångsrik 

organisationen är. Bland respondenterna i studien verkar det upplevda organisationsstödet 

vara högt och de flesta av respondenterna uppger att de tror att deras chefer ser till deras bästa 

och att de kommer att få hjälp vid problem. De respondenter som inte erhållit det stöd de 

behövde från organisationer de tidigare arbetat hos har lämnat den eller tappat engagemanget 

för sitt arbete vilket understryker vikten av denna faktor.  

Sett utifrån studiens resultat kände majoriteten av respondenterna en stark 

organisationsidentifiering och uppgav att de kände att företaget skulle finnas där för dem om 

de behövde stöd och hjälp. Resultatet visar följaktligen att känslan av upplevt 

organisationsstöd och organisationsidentifiering är sammankopplade gällande hur individen 

känner för organisationen och hur individen identifierar sig med organisationen. Detta är 

samstämmigt med de studier som Eisenberger et al (1990) bedrivit där de fann att 

organisationsidentifiering och upplevt organisationsstöd är starkt korrelerade med varandra.  

Hos respondenterna i studien upptäcktes att typen av engagemang genomgående var av 

känslomässig karaktär. Främst då med dominans av ett affektivt engagemang men också ett 

normativt engagemang, vilket i enlighet med Gellatly et al. (2006) korrelerar starkt med 

individernas önskan att stanna inom organisationen, samt i vilken grad de känner sig som 

fullvärdiga medlemmar av organisationen. Resultatet av studien styrker att engagemanget i 

samstämmighet med O´Reilly och Chatman (1986) tenderar att öka med tiden och verkar även 

i enlighet med vad Kim et al. (2011) funnit, kunna kopplas samman med det upplevda stödet 

från organisationen. Gällande typen och graden av engagemang kunde inte några 

könsskillnader urskiljas, utan de manliga och kvinnliga cheferna i studien tenderade att 

uppleva detta på ett liknande sätt. 
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Under diskussion med respondenterna gällande begreppet tillit, framkom det att 

majoriteten av dem kände tillit både till och från sin överordnade i hög grad. I likhet med 

tidigare forskning (Ertürk, 2010; Gao et al., 2011) så visade föreliggande studie att tillit till sin 

överordnade var en stark bidragande faktor till organisationsidentifiering hos respondenterna. 

Det gavs också konkreta exempel på tillfällen då respondenter inte upplevt tillit och därför 

avslutat sin anställning vilket styrker detta resultat. Det verkar också föreligga en tidsaspekt 

gällande tillit i den bemärkelsen att tillit ökar över tid. 

Resultatet av föreliggande studie bekräftar tidigare forskning på många punkter men likväl 

uppkom även motstridig information till tidigare studier (se t ex. Ely, 1994) såsom att 

kvinnorna faktiskt tenderar att söka sig till varandra som social kategori snarare än att 

avskärma sig. Det fanns även skillnader i hur manliga och kvinnliga chefer såg på tillit och 

hur det yttrar sig. Vidare visar studiens resultat också att engagemang och stolthet verkar vara 

sammankopplade med varandra på så vis att de uppstår med ett beroende av varandra.  

Utifrån resultat av föreliggande studie kan de manliga chefernas yrkesstolthet 

sammanfattas som att den främst grundas i grupprestationer och att få gruppen att nå 

gemensamma mål. Detta kan kopplas till vad Gouthier och Rhein (2011) menar, att 

yrkesstolthet kan vara kopplat till såväl vad individen åstadkommer som vad organisationen 

och andra presterar. Kvinnornas yrkesstolthet verkar kunna kopplas till de egna prestationerna 

och medvetenheten om att man som individ kan göra skillnad i företaget. Detta är vad Weiner 

(1985) kallar för intern attribution. Allmänt för båda könen gäller dock att en helhetssyn är 

viktig för att kunna känna en hög stolthet och även att stoltheten är kopplad till känslor såsom 

glädje och passion. Därtill verkar yrkesstoltheten förändras, utvecklas och skifta fokus över 

tid beroende på vilken arbetsroll individen besitter. 

Vad gäller organisationsidentifieringen betonar flertalet av respondenterna att det är 

viktigt att dela företagets mål och värderingar för att kunna stanna i organisationen och utföra 

ett bra arbete. Detta stämmer överens med Mael och Ashforths (1992) slutsatser om att en 

central aspekt av organisationsidentifiering är att man ser företagets förluster som individens 

förluster. Utifrån denna forskning har författarna också reflekterat kring att männen i viss 

utsträckning verkar ha en annan typ av organisationsidentifiering än deras kvinnliga motparter 

då de är mer fokuserade på teamet och grupprestationer. Flera av de manliga respondenterna 

arbetar nära produktionsmiljön och kan därigenom vara mer gruppfokuserade i den 

bemärkelsen att chefen och dennes arbetsgrupp har ett tydligt fokus för sitt arbete, det vill 

säga att leverera produkter. Således kan resultatet tolkas som att de flesta av respondenterna 

delar värderingar med och identifierar sig med organisationen. Liksom tidigare nämnt talar 

majoriteten av respondenterna om organisationen som ”vi” vilket tyder på att de har 

internaliserat företagets ståndpunkter och ser denna som en del av sin person. 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av att genomföra de sju första intervjuerna tillsammans var på grund av författarnas 

ovana med intervjusituationer och för att kunna agera stöd och komplement till varandra 

under intervjuernas gång. Efter de sju första intervjuer kände författarna sig trygga med att 

genomföra intervjuer ensamma och risken för att missa eventuella uppföljningar av 

respondenternas svar upplevdes som liten. Allt eftersom intervjuerna genomfördes upptäcktes 

att följdfrågor uppkom mer naturligt. En pilotintervju kunde därför ha genomförts för att 

upptäcka eventuella brister i intervjuguiden. Dock ansåg författarna att tid och tillfälle inte 

fanns för att genomföra en pilotintervju. Tre av intervjuerna avbröts av kortare telefonsamtal 

som snabbt avslutades. Vid en intervju blev samtalet stört av att lampan slocknade och 

intervjun avbröts en kort stund innan lampan hade lagats. Det bedöms dock som att 
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telefonsamtalen eller lampan som släcktes inte på något sätt inverkade på respondenternas 

svar. 

Reliabiliteten kan ha försämrats då respondenter under vissa intervjuer bad författarna att 

utveckla vad det var de var ’ute efter’. På grund av oerfarenhet ställdes därför ibland ledande 

frågor. I fråga om reliabiliteten gavs författarna genom att vara två möjlighet att jämföra de 

analyser som görs och på så sätt uppnå bedömaröverensstämmelse (Langemar, 2008).  

Studiens interna validitet kan ha påverkats av att författarna är två kvinnor och att det 

därigenom uppstod en påverkan av social önskvärdhet från de manliga respondenternas sida 

vid samtal om könsaspekter. En av de manliga respondenterna tog på ett skämtsamt sätt upp 

att intervjuaren var kvinna och han man och att intervjuaren därför skulle uppleva honom som 

”en mansgris”, vilket kan vara en antydan på att svaren från männens sida i vissa fall kan ha 

getts med en tanke om att de inte ville uppfattas på ett för dem ofördelaktigt sätt. Då 

företagskulturen uppfattades påverka respondenterna och deras organisationsidentifiering 

starkt kan även en social önskvärdhet av att inte ”prata illa” om företaget ha funnits hos 

samtliga respondenter och därigenom påverkat deras svar. Även om detta inte är något som 

författarna upplevde påverkade de svar som respondenterna gav under intervjuerna kan den 

sociala önskvärdheten likväl ha påverkat studiens validitet.   

Ett ytterligare hot mot den interna validiteten i studien är urvalsförfarandet via 

användandet av snöbollsurval. Att använda snöbollsurval på detta sätt på ett företag uppger 

Langemar (2008) kan skapa problem med anonymiteten, därtill är detta inte att räknas som ett 

fritt val och representativiteten hos urvalet kan bli lidande. Emellertid uttryckte 

respondenterna i studien inte några obehagskänslor kring det faktum att någon kunde få reda 

på att de deltagit i studien utan talade istället om att de upplevde hela situationen som rolig 

och intressant. Som en följd av det aktuella urvalsförfarande fick studien ett varierande urval 

vad gäller kön, ålder och antal år arbetat på företaget. Detta möjliggör ett brett perspektiv på 

de fenomen som ämnades undersökas i studien vilket stärker studiens överförbarhet, det vill 

säga i vilken utsträckning resultatet kan överföras till ett annat urval av individer.  

Resultatets överförbarhet är också beroende av variationen och innebördsrikedomen i 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Trots ett varierande urval respondenter i det valda 

företaget är överförbarheten i föreliggande studie ändå relativt låg då antalet informanter som 

deltog i studien är för få för att ge ett svar på gruppen manliga och kvinnliga chefer i en 

mansdominerad bransch. En brist är också att studien genomfördes på endast ett företag. Dock 

uppnåddes en mättnad utifrån de intervjuer som gjorts då respondenterna var relativt 

samstämmiga i sina utsagor. Följaktligen är författarna av uppfattningen att fler intervjuer inte 

hade utvidgat förståelsen för de undersökta fenomenen på det företag studien genomfördes på.  

 

Framtida forskning 

 

Då föreliggande studie utfördes på ett globalt företag kan med fördel ytterligare forskning 

bedrivas med fokus på ett jämförande av stora och små företag. Detta för att undersöka 

betydelsen av en organisations storlek för de anställdas organisationsidentifikation och 

yrkesstolthet. Då de chefer som arbetat i produktionen uttryckte att de kände en annan typ av 

yrkesstolthet när de arbetade i produktionsmiljö och då det gavs ett konkret exempel på att 

med insikt i organisationen kom en starkare stolthet för företaget är ett förslag för fortsatt 

forskning därför att undersöka yrkesstoltheten på olika nivåer inom en organisation. Ett 

förslag på vidare forskning kan även vara att jämföra manligt och kvinnligt dominerade 

arbetsplatser gällande organisationsidentifiering och yrkesstolthet. 

Slutligen var något som berördes under föreliggande studie begreppet prestige, dess 

betydelse och uppkomst. Resultatet visar på att begreppet prestige verkar ha olika betydelse 
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för äldre och yngre individer på företaget samt grunda sig på olika sätt. Begreppet prestige var 

inte något som författarna hade planerat att behandla som ett frågeområde under intervjuerna. 

Detta var något som framkom under några av intervjuerna vilket skapade ett intresse för att 

undersöka det vidare. Således väcker detta ett intresse för en utveckling av vad prestige 

handlar om. Är prestige något som är specifikt för manligt dominerade företag eller 

förekommer det även på kvinnligt dominerade företag. Tar begreppet sig i sådana fall uttryck 

på något annat sätt? Detta skulle kunna vara frågor för framtida forskning.  
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