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En kvantitativ studie  

 
Alicia Kusnierz och Alexandra Pettersson 

 

Arbetet spelar en central roll i livet för de flesta människor och 

vi spenderar större delen av vår vakna tid på arbetet. I denna 

uppsats definieras yrkesstolthet som en självupplevd känsla som 

gör att individen känner sig viktig och engagerad i sitt yrkesliv 

och i en organisation. För att förstå individens känsla av 

yrkesstolthet behöver ett par aspekter tas i beaktning. 

Undersökningsledarna har genomfört en kvantitativ studie med 

122 deltagare, varav 79 kvinnor. Enkäten innehöll 25 

påståenden angående yrkesstolthet, individens arbetsplatstrivsel 

och sociala relationer med en skala från ett till fem. Resultatet 

visade att de deltagande svarade generellt fyra på enkätfrågorna 

och därför antas trivas på arbetsplatsen. De effekter som visade 

sig vara starkast var sambanden mellan individens 

arbetsplatstrivsel, sociala relationer och yrkesstolthet. Att ingå i 

ett socialt sammanhang påverkar trivseln på arbetet och 

yrkesstoltheten. Andra faktorer som visade sig ha betydelse för 

yrkesstolthet var kön, ålder och utbildningsnivå.  

 

Keywords: pride at work, social relationships, organization, 

employees, job satisfaction 

 

 

Inledning 
 

Basch och Fisher (1998) skriver om Affective Events Theory (AET) där det föreslås att 

organisationshändelser kan vara orsaker till känslomässiga reaktioner. Oundvikliga saker 

händer i arbetet och människor reagerar ofta känslomässigt gentemot dessa händelser. Dessa 

affektiva upplevelser har direkt påverkan på attityder och beteenden (Weiss & Cropanzano, 

1996). Enligt Lazarus (1966) tes innebär kognitiv värdering å andra sidan att individer enbart 

kommer att känna samma känslor om deras värdering av en händelse är den samma. 

Definitioner som återkommer är dock att det är upplevelsen, värderingen och tolkningen av 

händelser, snarare än händelserna i sig som blir avgörande för den känsla som upplevs 

(Roseman & Spindel, 1990). Känslomässig stolthet beskrivs som en diskret och intensiv men 

kortvarig mental upplevelse. Stolthetskänslan för de resultat som organisationen kan uppvisa 

är relativt kortvarig (Fisher & Ashkanasy, 2002). Vanligtvis skapar ett specifikt stimulus 

objekt eller en specifik händelse känslan av stolthet (Basch & Fisher, 2000). Stolthet kan även 

beskrivas som en ”självmedveten” känsla. Det för att den behöver utvärderas av individen 

själv och beror även på individens förmåga till självkännedom (Tracy et al., 2010). Forskning 

har visat att stolthet är ett tydligt icke verbalt uttryck som är relativt lika mellan kulturer och 

kan uppfattas av både barn och vuxna. Detta gör att stolthet kan betraktas som en 
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grundläggande känsla. Stolthet kan visa sig genom en individs beteende och kan öka 

individens självkänsla (Tracy & Robins, 2007).  

En studie som har gjorts som är grundad i psykologiska efterforskningar menar att stolthet 

är övervägande karaktäriserade som en positiv, prestationsrelaterad känsla. Dess förekomst 

triggas av specifika händelser så som den upplevda känslan av framgång vad gäller personliga 

gärningar (Gouthier & Rhein, 2011). Yrkesstolthet kan ses ur perspektivet att någon innehar 

ett yrke och är väldigt stolt över detta. Exempel på detta kan vara att individen är stolt över 

sitt hantverk och att detta tillhör en viss bransch. Yrkesstolthet kan även ses ur perspektivet att 

en individ är stolt över sin prestation på arbetsplatsen. En specifik händelse på arbetsplatsen 

kan också skapa en känsla av stolthet över företeelsen men för dennes skull behöver individen 

inte vara stolt över sitt yrke. 

Yrkesstolthet kan definieras som en självupplevd mental upplevelse som vittnar om hur en 

individ ser, tycker, känner, tänker och orienterar sig kring sin arbetsplats samt kring sina 

arbetsuppgifter och prestationer på företaget denne arbetar på. I den här uppsatsen definieras 

yrkesstolthet som en självupplevd känsla som gör att individen känner sig viktig och 

engagerad i sitt yrkesliv och i en organisation. Stolthetskänslor vad gäller prestation åtföljs av 

en individs analyserande kapacitet att reflektera över sina egna bedrifter och att relatera 

lyckade genomföranden till interna orsaker så som förmåga, personlighet eller ansträngning. I 

enlighet med attributionsteorin kallas fenomenet att vara stolt över ett företags resultat extern 

attribution, till skillnad från den som skapat resultatet som då upplever inre attribution 

(Weiner, 1985). Enligt principen extern attribution kan anställda vara stolta över de resultat 

som deras kollegor åstadkommer, sin arbetsgrupp eller företaget generellt och därför utveckla 

känslan av organisatorisk stolthet (Gouthier & Rhein, 2011). 

 Även Foulkes anser att det sociala är centralt för vår känsla av stolthet. Han menade att 

individen är genomsyrad av det sociala och att individen är gruppen och att gruppen är 

individen. Därför är det viktigt att se över gruppens inverkan på individen men även 

individens inverkan på gruppen. Foulkes menar också att människan har ett behov av 

tillhörighet. Tillhörighet och kvalitén på tillhörigheten påverkar människans psykiska hälsa 

(Bonnerup & Hasselager, 2010). Tidigare forskning visar på att individer lättare uppfattar 

negativa saker än positiva vilket i sin tur kan ge ett ogynnsamt fokus på arbetsplatsen.  

Att negativ information har benägenhet att ha större inverkan på individer än positiv 

information har är välkänt. Forskning (t ex Ajzen, 2001) har visat att individer lättare minns 

negativt laddade ord än positivt laddade ord. Detta är viktigt att komma ihåg då individer som 

uttalar sig negativt om sin arbetssituation kan komma att påverka sina kollegor negativt vilket 

i sin tur kan påverka yrkesstolthet. Yrkesstolthet kan även visa sig genom inre attribution som 

kan uppstå då individen reflekterar över sin egen kapacitet och bedrift. Exempelvis som när 

en individ känner sig nöjd över sin prestation eller får feedback på sitt arbete. Den kan likaså 

yttra sig genom extern attribution då individen kan uppleva stolthet gentemot sina kollegor, 

sin arbetsgrupp eller företaget. Detta kan yttra sig när kollegan, arbetsgruppen eller företaget 

uppnått ett positivt resultat. En tänkbar orsak till känslomässiga reaktioner hos individen kan 

vara händelser inom organisationen enligt Affective Events Theory (AET). Möjligtvis kan 

detta i sin tur påverka yrkesstolthet hos individen. 

 

 

Individfaktorernas betydelse för yrkesstolthet 

 
För att förstå individens reaktioner behöver dennes attityd granskas. Dessa attityder kan 

förklara hur individen tänker, känner och är benägen att agera. Individen har även attityder 

som är relaterade till sitt arbete, hur individen känner för sitt arbete. Ett begrepp som tagit en 

ledande roll inom forskningen är arbetstillfredsställelse. Det kan bero på att detta begrepp kan 
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förklara individers inställning till sitt arbete. Vidare handlar forskningen om hur individers 

trivsel på arbetet skapas. Studier har bland annat visat på tre betydelsefulla förklaringar. Dessa 

är arbetsklimatet/arbetsmiljön, individens personlighet och den sista förklaringen är 

interaktionen mellan arbetsklimaten/miljön och personligheten (Aronsson et al., 2012). 

Forskning presenterad i Aronsson et. al. (2012) har visat att arbetstillfredsställelse har en 

koppling till övergripande livstillfredställelse, mental hälsa och närvaro på arbetet. 

Forskningen har även visat att individers prestationer på arbetet och avsikten att fortsätta 

arbeta på företaget påverkas av arbetstillfredsställelse. Fisher (2000) fann att positiva och 

negativa känslor signifikant relaterar till mätningen av arbetstillfredsställelse genom att 

individens uppvisar sin attityd och inställning till arbetet. Har individen en positiv inställning 

till arbetet uppfattar individen i större utsträckning arbetet som lustfyllt. Om individen å andra 

sidan har en negativ inställning till sitt arbete kommer individen med större sannolikhet att 

uppfatta arbetet som påfrestande. Känslor fungerar även som en signal om miljön påverkar 

bedömningar och potential skapar nederlagsintentioner (Frijda, 1988). Detta skulle kunna 

förklaras som att om individen inte trivs på sin arbetsplats eller i den arbetsmiljö som råder så 

ökar sannolikheten att individen inte vill fortsätta att gå till sin arbetsplats.  

För att förstå individens inställning till sitt arbete kan även arbetsengagemang studeras. 

Begreppet kan förklaras som ett positivt känslomässigt tillstånd som är arbetsrelaterat och 

uttrycker möjligheten till självuppfyllelse i arbetet och ger en helhetsbild (Aronsson et al. 

2012). Detta tillstånd påminner om känslan att vara motiverad. Begreppet beskrivs med tre 

dimensioner som skildrar engagemanget. Absorbering är dimensionen som handlar om att 

individen är positivt upptagen av sitt arbete och är koncentrerad. Absorberingen kännetecknas 

även av att individen känner ett flyt i sitt arbete och har svårt att slita sig från uppgifterna. 

Dimensionen hängivenhet innebär att individen känner en stolthet och entusiasm, är starkt 

involverad i sitt arbete och känner att individen gör en betydelsefull insats för företaget. Den 

tredje dimensionen vitalitet handlar om att individen är beredd att anstränga sig i arbetet, är 

mentalt uthållig och fylld av energi (Aronsson et al., 2012). 

Det finns teorier om att motivation utgår från att individer strävar efter att öka glädje och 

minska smärta (Weiner, 1986). Ett sätt att se på motivation skulle kunna vara njutning - 

smärta principen som präglar psykoanalytiskteori. Föreställningen bygger på tanken att 

människor strävar efter att minska inre spänning. Den grundläggande motiverande principen 

är att alla människor som avvikelser från balans tillskrivs en motiverande kraft för att återgå 

till föregående tillstånd av inre jämvikt (Weiner, 1986).  Då motivation är en känsla som krävs 

för att människor skall vilja utföra sitt arbete på ett bra sätt vilket i sin tur kan gå hand i hand 

med yrkesstolthet.  

 Betydande kognitiva teorier om motivation har föreslagits av bland annat Atkinson 

(prestationsteori), Lewin (fältteori) och Rotter (social inlärningsteori). Ett exempel på Rotters 

sociala inlärningsteorin är betydelsen av symboler, självreglerande processer och imitation för 

det sociala beteendet hos människan. Till exempel enligt Weiner (1986) ökar belöning 

(njutning) sannolikheten för att upprepa en respons medan straff (smärta) minskar 

sannolikheten för responsen före det negativa utfallet. Motiverande mål är ofta komplext 

sammanflätade och anslutna till varandra. Exempel på detta kan vara kunskaper i stöd och 

måluppfyllelse eller kognitiv behärskning vilket ökar motivationen. I en grupp är alla 

individer olika fokuserade på att lösa uppgifter. Individens engagemang för att lösa en uppgift 

beror dels på viljan att leva upp till sina egna krav (Bonnerup & Hasselager, 2010).  

Arbetet spelar en central roll i livet för många människor då det upptar mesta delen av 

individens tid. Tidsaspekten har en väsentlig roll för yrkesstolthet då denna känsla spelar en 

viktig roll i varför individen går tillbaka till arbetet dag efter dag. Som en utdelning av den tid 

och det engagemang som individen lägger ner på sitt arbete blir då yrkesstolthet en belöning i 

form av en känsla av stolthet över sitt arbete. Arbetsplatsen ses av många som en mer eller 
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mindre problemfri zon och de anställdas tankar om arbetet påverkar deras uppfattning om 

arbetsplatsen. Personalen kan ställa sig frågor som; ”är det värt det? Ska jag lägga ner så pass 

mycket tid på arbetet?” (Abrahamsen, 2003).  

För att en individ ska trivas på ett företag behöver arbetet vara motiverande. Hackman och 

Oldman (hämtat från Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 2012) har 

med hjälp av forskning hittat fem viktiga utgångspunkter för att arbetet ska vara just 

motiverande.  Dessa utgångspunkter är kunskapsvariation som handlar om att individen ska få 

tillämpa olika förmågor och kunskaper i sitt dagliga arbete. Den andra kallas identifikation 

med arbetsuppgifterna och menar att individen behöver förstå helheten i arbetet och hur 

individens egen insats bidrar till företagets helhet. Vidare behöver individen känna att arbetet 

har betydelse och kommer till nytta, punken heter arbetets betydelse. Individen behöver även 

känna autonomi, vilket betyder att individen behöver självbestämmande i arbetet och 

oberoende i sättet individen utför sina arbetsuppgifter. Den sista viktiga utgångspunkten är 

återkoppling i arbetet. Hackman och Oldman menar att individen behöver få direkt och tydlig 

feedback på sitt arbete för att känna sig motiverad. 

Yrket bestämmer även individens ekonomiska utfall och dess livsstil. Därför bildar 

värderingar och trosuppfattningar om det egna arbetet psykologiska konstruktioner (Furnham, 

Bond, Heaven, Hilton, Lobel, & Masters, 1993). Dessa psykologiska konstruktioner kan bestå 

utav känslor av delaktighet och engagemang i sin arbetsroll och dessa är i sin tur kopplade till 

individens självuppfattning och känsla av tillhörighet. De mest viktiga och grundläggande 

delarna i arbetet är centrala arbetsuppgifter och stolthet (Feild & Hirschfeld, 2000). 

För att förstå individen vid ett företag behöver arbetssituationen begripas. Hur 

arbetssituationen tolkas kan bero på sociala och organisatoriska faktorer. Dessa faktorer kan 

exempelvis vara ledarskapet, hur organisationen är utformad, hur beslutsvägarna ser ut och 

samspelet med andra individer i företaget. Hur individen sen tolkar detta kan sedan effekter 

som arbetsglädje, motivation, välbefinnande och prestation förklaras. Detta ger även en 

beskrivning av individens uppfattning av arbetsklimatet. Dessa beskrivningar blir olika för 

individer då det inte bara är de sociala och organisatoriska faktorerna som spelar in, utan även 

individfaktorer (Aronsson et al., 2012).  

En modell som även påverkar arbetsklimatet är kanske den mest uppmärksammande Krav –

kontroll - modellen av Karaseks (1979). Krav avser arbetsbelastning och tidspress medan 

kontroll avser chansen att använda sina förmågor i arbetet och beslutsutrymmet. Denna 

modell har kompletterats av Karasek och Theorell (1990) med betydelsen av socialt stöd i 

arbetet. Denna sammansättning har efter det haft en stor betydelse i forskningen om 

arbetsklimat och dess samverkan med individens motivation och välbefinnande (Aronsson et 

al. 2012). 

Även Peter Warrs (hämtat från Aronsson et al. 2012) tar upp om individens kontroll som en 

viktig aspekt för välbefinnande på arbetet. En del i Peter Warrs modell kallad 

Vitaminmodellen som senast är uppdaterad år 2007 beskriver individens möjlighet till 

personlig kontroll. Han beskriver den delen som en viktig komponent för att individen ska 

känna välbefinnande på arbetet. Han menar att individen ska ha möjlighet att själv bestämma 

hur denne ska agera på arbetet.  

Aronsson et al. (2012) tar upp olika typer av kontraproduktivt beteende och även ibland 

kallat antisocialt beteende. Dessa handlar om alla slags ageranden som missgynnar företaget. 

Dessa beteenden kan vara att individen sätter i system att ofta eller alltid komma försent, dra 

ut på arbetsuppgifter, försvåra för kollegor att utföra sitt arbete eller vara otrevlig mot sina 

kollegor. Kontraproduktivt beteende kan i mildare former skapa ett försämrat arbetsklimat. 

Dessa beteenden kan bero på en missbelåtenhet över arbetsvillkoren eller ledningen, 

besvärliga hemförhållanden och personliga problem eller ett uttryck för individens 

personlighet (Aronsson et al., 2012). 
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Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på att individens attityd och inställning till 

sitt arbete kan ses som skäl till individens beteende på arbetet. Vidare kan individens 

reaktioner och arbetsengagemang ses som effekter till följd utav dessa skäl.  

 

 

Individen i organisationen 

 
Vissa anser att arbetsmoralen minskar i både USA samt andra industrialiserade länder (Miller, 

Woehr, & Hudspeth, 2002). Oro har uttryckts över att minskningen i arbetsmoralen hänger 

samma med lägre nivåer av arbetsprestation, högre nivåer av frånvaro, samt ökningar av 

oönskade beteenden som tillexempel anställda som stjäl eller tar ogiltiga raster. En individ 

som tar ogiltiga raster eller stjäl på arbetsplatsen signalerar om en bristande respekt gentemot 

företaget. Känslan av respekt gentemot sig själv, sina arbetskamrater, sitt yrke/hantverk och 

sin organisation är en förutsättning för att kunna uppleva yrkesstolthet. Om en individ inte 

spenderar tid eller engagemang på arbetsplatsen är detta negativt i förhållande till 

yrkesstolthet då bland annat tid är en viktig aspekt. Andra hävdar att arbetsmoral inte alls 

minskar, snarare att arbetsmoralen bland de klassade som ”Generation X” är annorlunda än 

hur det sett ut för tidigare generationer (Miller et al., 2002).  

Då beteenden och roller förändrats har organisationer blivit mer intresserade av att 

lokalisera anställda som är hängivna och har en stark arbetsmoral. Genom att fokusera på 

arbetsmoral siktar organisationer på att bygga en arbetsstyrka som proaktivt kommer att 

engagera sig och envisas med sitt beteende över tid, uppgifter och situationer (Meriac, Taylor, 

& Woehr, 2009). I synnerhet har bedömningen av arbetsmoral blivit allt viktigare då det 

tillåter beslutsfattare i organisationer att bygga och underhålla en motiverad arbetskraft 

(Meriac et al., 2009). 

Den individuella utvecklingen får allt större utrymme inom företag och ses som viktig för 

att individen ska vara attraktiv som arbetskraft. För att individuell utveckling ska ske är ett 

användbart verktyg utvecklingssamtal. Då kan individens personlighet och roll i gruppen 

lättare identifieras. Detta genom diskussioner och feedback. Dock är det viktigt att fokusera 

på hela gruppen då den har påverkan på individen, dess roll, attityd och relation i gruppen 

(Bonnerup & Hasselager, 2010). 

Det är inte bara arbetsengagemang som individen påverkas av utan även 

organisationsengagemang. Begreppet innefattar huruvida individer i företaget ställer upp och 

antar företagets mål och värderingar. Begreppet handlar även om individernas känsla av 

samhörighet, lojalitet, graden av identifikation med företaget och en stolthet att tillhöra 

företaget (Aronsson et al., 2012). Meyer skapade en begreppsapparat med tre dimensioner 

som definierar organisationsengagemang ytterligare. Den första handlar om att återge graden 

av känslomässig anknytning till företaget. Detta baseras på arbetsvillkor och utsträckningen 

de svarar till individens förväntningar. Den andra dimensionen förklaras som bristande 

möjligheter att lämna företaget. Exempelvis på grund av att individen är beroende av inkomst. 

Den sista dimensionen är normativ och har anknytning till individens personliga värderingar 

och individens känsla av plikt gentemot företaget. 

Organisationsengagemang har länge varit aktuellt och författaren Kanter menar att 

organisationsengagemang förenar individens behov av sammanhang med företagets intressen. 

Hon ansåg att företagets livskraft och effektivitet är beroende av individens arbetsglädje och 

motivation som hör ihop med organisationsengagemang (Aronsson et al., 2012). 

Begreppet yrkesstolthet är nära relaterat med arbetsplatsbeteende, det vill säga hur individen 

beter sig på sin arbetsplats. Enligt tidigare forskning är upplevelsen av arbetet beroende av 

individens upplevda stolthet över sina arbetsuppgifter. Den upplevda stoltheten påverkar även 

det beteende individen får på arbetsplatsen och hör även ihop med arbetstillfredsställelsen. 
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Yrkesstolthet kan öka om en arbetsuppgift som kräver skicklighet genomförs av alla 

tillsammans i gruppen (Hodson, 1998). 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på att arbetsmoralen minskar i vissa delar 

av världen. För att höja arbetsmoralen bör individen ges en större frihet då detta gynnar den 

personliga utvecklingen. Forskningen visar även på vikten av att fokusera på hela gruppen då 

den påverkar individen. Detta kan skapa engagemang inom organisationen där individens 

identitet, roll och lojalitet speglas. 

 

 

Stolthet över sin organisation  

 
I artikeln ”the psychological structure of pride: A tale of two facets” skriver Tracy och 

Robins (2007) om Rousseau som år 1754 beskrev sin uppfattning om stolthet och visade på 

att det är viktigt att hålla isär stolthet och egenkärlek. Han menade att det är två begär som har 

olika effekter och karaktärer. Stolthet beskriver han som en känsla som är skapad av 

samhället. Individen bör se sitt eget värde som större än någon annans värde, det vill säga 

egenkärlek. Detta skulle kunna gå att omvandla till individens känsla om sitt eget värde i 

förhållande till företagets framgångar. 

Om den anställda betraktar gärningen som lyckad uppstår känslan av organisatorisk stolthet. 

Känslan av organisatorisk stolthet liksom alla känslor påverkar attityder och beteenden. Först 

kommer känslan och konsekvensen av känslan blir attityder och beteenden. Attityder kommer 

efter känslomässiga reaktioner (Elfenbein, 2007). Å ena sidan orsakar känslor attityder, å 

andra sidan är känslor del av en attityd i sig (Lines, 2005). Av denna anledning kan det antas 

att attitydmässig organisatorisk stolthet är resultatet av upprepandet av känslor av 

organisatorisk stolthet över tid (Gouthier & Rhein, 2011). I kontrast till känslan av 

organisatorisk stolthet som är en inre subjektiv känsla är attitydmässig organisatorisk stolthet 

gemensam och kollektiv. Den kommer utav den anställdas behov av tillhörighet i 

organisationen (Lea & Webley, 1997) 

Den initiala utlösaren som är ansvarig för upplevelsen av en organisatorisk stolthetskänsla 

är en kognitiv motsvarighet mellan det egentliga resultatet från företaget och den anställdes 

grundförväntningar av huruvida organisationsuppgiften uppfylls av företaget (Eccles & 

Wigfield, 2002). Utvärdering av den egna prestationen behöver inte nödvändigtvis 

uteslutande orsaka känslor av stolthet. Anställda kan även uppleva känslor av stolthet då 

organisationen uppvisat framgångsrika resultat och inte på grund utav egna bidrag. En 

förutsättning för denna känslomässiga stolthet gentemot organisationen är individens starka 

behov av tillhörighet i organisationen (Gold, 1982). Om anställda stannar kvar i samma 

företag under en viss tid kan känslan av organisatorisk stolthet på arbetsplatsen upplevas inte 

bara en gång utan upprepade gånger (Gouthier & Rhein, 2011). 

Katzenbach (2003) skriver i sin rapport ”Pride: a strategic asset” att ekonomisk ersättning 

inte kan motivera individer att skapa en känslomässig relation till sitt arbete som just stolthet 

kan. Han skriver att stolthet är en långvarig och motiverande kraft som finns på alla nivåer 

inom ett företag. Stoltheten kan även påverka prestationsnivån till det bättre.  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på att yrkesstolthet är en känsla som är en 

kort mental upplevelse. Den kan enbart upplevas och beskrivas utifrån den egna individen. 

Både barn och vuxna kan uppleva denna grundläggande känsla och uppvisas genom en 

individs beteende. Forskning har visat att stolthetens händelseförlopp ter sig genom att en 

känsla först uppstår och konsekvensen av känslan blir attityder och beteenden. Känslan av 

stolthet kan inte motiveras genom ekonomisk ersättning utan skapas utav individens 

känslomässiga relation till arbetet.  
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Syfte 

 
Syftet är att undersöka yrkesstolthet hos anställda på ett större företag inom detaljhandeln i 

Mälardalen. Undersökningsledarna vill med hjälp av en enkätundersökning se om de 

deltagande anställda upplever yrkesstolthet. Om möjligt är även ambitionen att finna 

betydande och inverkande faktorer till eventuell yrkesstolthet bland de deltagande anställda. 

Variablerna som undersökningsledarna vill studera är oberoende variabler som sociala 

relationer och trivsel på arbetet. Ålder, kön, utbildningsnivå, anställningsavtal och antal 

anställningsår är ytterligare bakgrundsfaktorer som kommer att tas med i beräkningarna. 

 

 

Frågeställningar 

 
● Vilken grad av yrkesstolthet upplever de anställda på företaget? 

● Har kön, ålder, utbildningsnivå, anställningsavtal eller antal anställningsår något 

samband med yrkesstolthet? 

● Vilken betydelse har sociala relationer för yrkesstolthet?  

● Har individens arbetsplatstrivsel något samband med yrkesstolthet? 

 

 

Metod 
 

Studien är ett komplement till Stoltprojektet vid Mälardalens högskola (Mdh) där forskarna 

ämnar studera yrkesstolthet hos kommunalanställda i Västerås stad och Eskilstuna kommun. 

 

Deltagare 

 
Urvalet av deltagare baserades på tillgänglighet då deltagarna behövde finnas på sitt arbete 

vid ett av tre tillfällen. Företaget har cirka 350 anställda. Under de tre tillfällena lämnades 183 

enkäter ut och 122 samlades in. Detta gav ett deltagande på 67 % och ett generellt bortfall på 

33 % då 61 enkäter inte returnerades. Deltagarna var 42 stycken män (35 %) och 79 stycken 

kvinnor (65 %), varav en deltagare har inte uppgett sitt kön. Deltagarna hade en ålder mellan 

19 år och 64 år. Detta gav en medelålder på 30 år (SD= 9.43). Kvinnorna i studien hade 

medelåldern 29 år och männen hade medelåldern 32 år.  

Deltagarnas utbildningsbakgrund var uppdelad i tre olika alternativ: grundskola, gymnasium 

och högskola/universitet. Ingen av deltagarna svarade grundskoleutbildning som sin högsta 

utbildning, 60 % svarade gymnasieutbildning och 38 % svarade 

högskola/universitetsutbildning. En deltagare svarade inte på denna fråga vilket ger ett 

bortfall på 2 %. 

Deltagarna ombads besvara vilken form utav anställningsavtal som de hade just då. Av 

deltagarna svarade 21 % timanställd, 4 % svarade visstidsanställd, 66 % svarade 

tillsvidareanställd, 1 % svarade vikariat och 5 % svarade praktikant. Av deltagarna svarade 3 

% inte på denna fråga. Vidare fick de även fylla i hur många år de varit anställda vid 

företaget. Antal anställningsår hade intervallen av 0,5 år upp till 39 år, varav 12 deltagare inte 

har uppgett antal anställningsår. Vad gäller antal anställningsår har undersökningsledarna valt 

att redovisa resultatet i hel och halvår. 
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Material 

 
Mätinstrumentet som använts är en egenutformad enkät. Frågorna ett till 11 är hämtade från 

Stoltprojektet vid Mdh (Isaksson, 2012). Dock har ordet organisation från Stoltprojektets 

frågor ersatts av ordet företaget, detta för att passa undersökningen. Övriga enkätfrågor 

konstruerades av undersökningsledarna själva, några med inspiration från ARIA 

(Waldenström, 2009). 

Enkäten inleds med beskrivande fakta angående deltagaren så som ålder, kön, utbildning, 

anställningsavtal och antal anställningsår. Vidare ställdes 25 påståenden angående 

yrkesstolthet, individ och sociala relationer vid företaget. Svarsalternativen besvarades på en 

femgradig skala från 1 (Nej, instämmer inte alls), 2 (Nej, stämmer ganska dåligt), 3 (Stämmer 

delvis), 4 (Ja, stämmer ganska väl) till 5 (Ja, instämmer helt).  

 

Enkätens olika index. Enkäten bestod utav 25 frågor som behandlar områdena yrkesstolthet, 

individens arbetsplatstrivsel och sociala relationer. Påstående ett till elva kombineras till ett 

gemensamt index för yrkesstolthet för att kunna mäta medelvärden. Exempel på påståenden 

om yrkesstolthet är ”Jag känner mig stolt över företagets värderingar.” och ”Jag kan uppleva 

stolthet bara av att tänka på företaget.”. Index för yrkesstolthet fick Cronbach´s alpha .71 

vilket tyder på tillförlitlighet.  

Påstående 12 till 20 kombineras till ett sammansatt index för individens arbetsplatstrivsel 

för att kunna mäta medelvärden. Exempel på påståenden om individens arbetsplatstrivsel är 

”Jag känner att jag är kvalificerad för mina arbetsuppgifter.” och ”Jag känner att jag har 

möjligheter att utvecklas inom företaget.”. Index för individens arbetsplatstrivsel fick .74 på 

Cronbach´s alpha vilket tyder på god tillförlitlighet.  

Påstående 21 till 25 kombineras till ett gemensamt index för sociala relationer för att kunna 

mäta medelvärden. Exempel på påståenden om sociala relationer är ”Jag umgås gärna med 

mina kollegor.” och ”Jag känner att jag påverkar mina kollegors arbetsmoral och 

värderingar.”. Detta index som behandlar sociala relationer fick Cronbach´s alpha .84 även 

detta index hade god reliabilitet.  

 

Variabler, bakgrundsfaktorer och kodning. Yrkesstolthet är den beroende variabeln. 

Individens arbetsplatstrivsel och sociala relationer är två oberoende variabler. Kön, ålder, 

utbildning, anställningsavtal och antal anställningsår är bakgrundsfaktorer men ses även dem 

som oberoende variabler. Variabeln kön har i statistikprogrammet SPSS kodats som 0= man 

och 1= kvinna. Variabeln ålder har kodats in i fyra åldersklasser (1=19-25, 2= 26-35, 3= 36-

45 och 4= 46-65). Variabeln utbildning har kodats enligt följande; 0 = grundskola, 1 = 

gymnasium och 2 = högskola/universitet. Variabeln anställningsavtal har i ett senare skede 

dummykodats som 0= Tim, visstid, vikariat och praktikant. 1= tillsvidareanställd. 

 

 

 

Procedur 

 
En utav undersökningsledarna var på företaget och pratade med butikschefen om att göra en 

undersökning bland de anställda på företaget. Detta tyckte butikschefen lät intressant och 

beviljade ansökan som även skickats via e-post. Undersökningsledarna kom via e-post 

överens med butikschef samt personalansvarig att komma och besöka företaget för att dela ut 

enkäter till de närvarande anställda. För att undersöka yrkesstolthet har undersökningsledarna 

besökt företaget vid tre tillfällen för att träffa de anställda. De deltagande anställda har vid 
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dessa tre tillfällen fått möjlighet att besvara en enkät. Dessa tre tillfällen valdes ut då 

undersökningsledarna ville nå så stort antal deltagare som möjligt.  

Enkäterna har delats ut personligen till var och en av de 183 personerna som 

undersökningsledarna har mött under studien. Detta för att omsorgsfullt kunna informera 

varje deltagare om deras medverkan i studien, de forskningsetiska principerna samt försöka 

säkerställa insamlingen av data. Varje enkät hade ett missivbrev som gick att dra loss från 

resterande enkät. I detta missivbrev kunde deltagarna ta del utav de forskningsetiska 

principerna. Samtliga av de forskningsetiska principerna användes och består utav 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom att information angående 

studien presenterades i missivbrevet. I enlighet med samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet skrevs följande i missivbrevet: ”Att svara på denna enkät innebär inget 

tvång och Ni kan när som helst välja att avbryta Ert deltagande i undersökningen.  Era 

personuppgifter och Era svar som Ni tillhandahåller oss kommer inte publiceras individuellt 

utan endast som medelvärden på grupper. Ingen obehörig kommer att få tillgång till 

formulären. Svaren vi får in genom den här enkäten kommer endast användas i vårt 

studiesyfte”.  Deltagarna fick sedan ta den tid de behövde för att besvara enkäten. En 

papperskartong märkt ”Enkäter yrkesstolthet” placerades ut vid vaktcentralen som även 

fungerar som reception. Där kunde deltagarna när som helst lämna in sin enkät. Deltagarna 

kunde även välja att lämna sin enkät personligen till undersökningsledarna då de befann sig i 

varuhuset under en längre tid vid de tre tillfällena. Undersökningsledarna har medvetet valt att 

inte fråga deltagarna angående deras position på företaget då det finns en möjlighet att detta 

kan röja deras identitet. 

 

 

Resultat 
 
 

Nedan presenteras enkätresultatet där följande variabler och index redovisas i ordningen: 

index medelvärden (tabell 1), Pearsonkorrelationer mellan kön, ålder, utbildningsnivå och de 

tre index (tabell 2), index medelvärden mellan kön (tabell 3), medelvärden – index och 

åldersklasser (tabell 4), medelvärden och utbildningsnivå (tabell 5), medelvärden och 

anställningsavtal (tabell 6), för att sedan avsluta med en hierarkisk regressionsanalys (tabell 

7). I resultatdelen kommer individens arbetsplatstrivsel benämnas som individens trivsel.  

 

Tabell 1 

Index -medelvärden, standardavvikelse  

Index             M      SD           

Yrkesstolthet          4.17     .67           

Individens trivsel         4.13     .72           

Sociala relationer         3.97     .62          

 

Beträffande frågeställning vilken grad av yrkesstolthet upplever de anställda på företaget? 

framgår svaret på denna fråga av tabell 1. Tabellen visar att de index som skapades fick 

yrkesstolthet högst medelvärde. Dock skiljde sig detta värde marginellt från de andra 

medelvärdena inom indexet. Även de andra index hade marginella medelvärdesskillnader, 

exempelvis sociala relationer som var det index med längst medelvärde och 

standardavvikelse. Samtliga index fick ett värde över .70 på Cronbach´s alpha vilket tyder på 

god tillförlitlighet.  
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Tabell 2 

Pearsonkorrelationer mellan kön, ålder, utbildningsnivå och de tre index (n=122) 

Variabel       1   2    3   4   5   6   7   8 

1. Ålder       -    

2. Kön       -.13  - 

3. Utbildning     -.03  .12  - 

4. Anställningsavtal   .20*  -.12  .00  - 

5. Antal anställningsår  .75**  -.13  -.10  .25**  - 

6. Yrkesstolthet    .10  .16  -.17  .12  .03  - 

7. Individens trivsel   .24**  -.02  -.12  .26**  .12  .72**  - 

8. Sociala relationer   .18*  .14  -.04  .15  .20*  .59**  .55**  - 
* p< .05, **p< .01(tvåsidig prövning) 

 

Beträffande frågeställningen har kön, ålder, utbildningsnivå, anställningsavtal eller antal 

anställningsår något samband med yrkesstolthet? är resultatet redovisat i tabell 2. För att få 

fram resultatet i tabell 2 har en korrelation enligt Pearson beräknats. Tabell 2 visar en 

signifikants korrelation mellan: antal anställningsår korrelerat med ålder (p<.01), index 

individens trivsel med ålder (p<.01), antal anställningsår med anställningsavtal (p<.01), index 

individens arbetstrivsel med anställningsavtal (p<.01), index individens trivsel med index 

yrkesstolthet (p<.01), index sociala relationer med index yrkesstolthet (p<.05) och index 

sociala relationer med index individens trivsel (p<.01). Det visade sig finna ett samband 

mellan antal anställningsår och den deltagande anställdes ålder. Hur deltagaren trivs på sin 

arbetsplats korrelerar med ålder vilket visar sig i tabell 2. Deltagande anställda får en annan 

typ av anställningsavtal ju längre de har arbetat vid företaget. Den deltagandes 

anställningsavtal har ett samband med individens trivsel på arbetet. Den deltagande anställdes 

trivsel på arbetet har ett samband med dennes sociala relationer. Dessutom finns en relation 

mellan den deltagande anställdes yrkesstolthet och dennes trivsel på arbetet. Det visar även att 

dennes sociala relationer spelar in.  

 

  

Tabell 3 

Index medelvärden–skillnader och jämförelse mellan kvinnor och män 

Index             n     M    SD   F   Sig. 

Yrkesstolthet    

    Kvinna  78     4.25   .63   3.35   .070 

    Man 40     4.01   .74        

Individens trivsel    

Kvinna           77     4.12   .72  .05   .808

 Man            41     4.21   .76        

Sociala relationer    

    Kvinna           78     4.03   .58  2.40   .124 

    Man            41     3.84   .69        
p< .05 

 

Gällande frågeställning har kön, ålder, utbildningsnivå, anställningsavtal eller antal 

anställningsår något samband med yrkesstolthet? kan även tabell 3 besvara denna 

frågeställning, I tabell 3 har en jämförelse mellan de olika könens medelvärden gjorts. För att 

få fram medelvärdesskillnader genomfördes en variansanalys.  Ingen medelvärdes jämförelse 

var signifikant. Det index som fick det högsta medelvärdet för yrkesstolthet var kvinnor. Detta 
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värde har även en tendens till signifikans i jämförelse med männens medelvärde. Dock skiljde 

sig kvinnornas medelvärde något från de andra medelvärdena inom index.  

Några av de medelvärden som studien fått fram men inte redovisat i tabeller är följande. 

Kvinnorna har lägre medelålder jämfört med männens medelålder. Männen (n = 37, M = 7.09, 

SD = 7.92) fick ett högre medelvärde för antal anställningsår än kvinnorna (n = 72, M = 5.21, 

SD = 5.93). Studien visar även att män (7 år) varit anställda längre än kvinnorna (5 år). Dock 

har männen en högre standardavvikelse vilket tyder på att det finns en hög svarsvariation 

inom gruppen män. Det var fler kvinnor (n = 78) som deltog i undersökningen än män (n = 

42). För båda könen var standardavvikelsen hög vilket tyder på en stor variation mellan 

deltagarnas åldrar. I genomsnitt har den anställde vid företaget som svarat på enkäten en ålder 

av 30 år (M = 30.10, SD = 9.32). 

 

Tabell 4 

Medelvärden – jämförelse mellan de olika indexen och åldersklasser 

Variabel           n     M    SD          Post-hoc 

Yrkesstolthet                        F = 3.35, 

 1) 19-25 år         48     4.25   .55      2<1,3,4;

 2) 26-35 år         38     3.88   .81     1<3, 4; 3<4 

 3) 36-45 år         23     4.25   .59      

 4) 46-65 år         9     4.77   .24  

Individens trivsel                       F = .05, 

 1) 19-25 år         48     4.07   .64       

 2) 26-35 år         38     3.89   .84      

 3) 36-45 år         23     4.42   .52       

 4) 46-65 år         9     4.79   .33        

Sociala relationer                       F = 2.40, 

 1) 19-25 år         50     3.98   .52      2<1,3,4; 

 2) 26-35 år         37     3.72   .66     1<3,4;3<4 

 3) 36-45 år         23     4.12   .59       

 4) 46-65 år         9      4.57   .68  
*p< .05 

 

I tabell 4 har en jämförelse mellan de olika åldersklassernas medelvärden gjorts beträffande 

variabler yrkesstolthet, individens arbetsplatstrivsel och sociala relationer. En variansanalys 

gjordes för att visa på skillnader mellan de fyra åldersklasserna. För index yrkesstolthet fick 

åldersklassen 4 (dvs. 46-65 år) högst medelvärde. Det lägsta medelvärdet fick åldersklassen 2 

(dvs. 26-35 år). De andra åldersklasserna hade marginella skillnader mellan medelvärdena. 

Index yrkesstolthet redovisade F(1,116) = 3.35, p<.07. Detta tyder på att skillnaderna var små 

inom index yrkesstolthet och inte signifikanta. 

För index individens trivsel fick åldersklassen 4 högst medelvärde. Det lägsta medelvärdet 

fick åldersklassen 2. De andra åldersklasserna hade marginella skillnader mellan 

medelvärdena. Index individens trivsel redovisade F(1, 116) =.05, p<.80 vilket visar på att 

skillnaderna mellan åldersgrupperna var små och inte signifikanta.  

För index sociala relationer fick åldersklassen 4 högst medelvärde. Det lägsta medelvärdet 

fick åldersklassen 2. De andra åldersklasserna har i kontrast till de andra index en större 

skillnad mellan medelvärdena. Värt att notera är att det finns en ojämn fördelning av deltagare 

i de olika åldersklasserna. Index sociala relationer redovisade F(1,117) = 2.40, p<.124. Detta 

tyder på att skillnaderna inte är signifikanta. 

Medelvärdet för samtliga index sjunker i åldersklass 2 för att sedan öka i åldersklass 3 (dvs. 

36-45 år) och 4. Detta har visat sig i samtliga index för åldersklasserna vilket kan tyda på ett 
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icke linjärt samband mellan ålder och variablerna yrkesstolthet, individens trivsel och sociala 

relationer. 

 

Tabell 5 

Index medelvärden–skillnader och jämförelse mellan gymnasie- och 

högskola/universitetsutbildning 

Index             n   M    SD   F    Sig. 

Yrkesstolthet    

    Gymnasium 70    4.25   .62    3.63   .059 

    Högskola/universitet       47    4.02   .73       

Individens trivsel   

Gymnasium          71    4.19   .67   1.80   .182 

Högskola/universitet       46    4.01   .78         

Sociala relationer    

    Gymnasium          72    3.99   .64   .267   .606 

 Högskola/universitet       46    3.93   .59   
p< .05 

 

I tabell 5 har en jämförelse mellan de olika utbildningsnivåernas medelvärden gjorts. För att 

få fram medelvärdesskillnader genomfördes en variansanalys. Det index som fick högst 

medelvärde var yrkesstolthet för gymnasieutbildning. Detta värde har även en tendens till 

signifikans (M=4.25, SD=.62), F(2,118)= 3.63, p<.05, i jämförelse med högskole- och 

universitetsutbildnings (M=4.02, SD=.73) medelvärde. Dock skiljde sig gymnasieutbildnings 

medelvärde marginellt från högskole- och universitetsutbildningens medelvärde inom index. 

Skillnaderna var små men intressanta då de som har gymnasieutbildning uppvisar en något 

större tendens till yrkesstolthet.  

 

Tabell 6 

Medelvärden – jämförelse mellan de olika indexen och anställningsavtal 

Variabel             n    M    SD   F   Sig. 

Yrkesstolthet 

1)Tim, visstid, vikariat och praktikant   37    4.15   .63  .03   .86 

2)Tillsvidare           78    4.17   .69 

Individens trivsel 

1)Tim, visstid, vikariat och praktikant   37    3.95   .72  3.18   .07 

2)Tillsvidare           78    4.21   .72 

Sociala relationer 

1)Tim, visstid, vikariat och praktikant   38    3.83   .57  2.44   .12 

2)Tillsvidare           78    4.03   .63 
p< .05 

 

Tabell 6 har resultatet tagits fram genom en jämförelse av de dummykodade 

anställningsavtalen. För att få fram medelvärdesskillnader genomfördes en ANOVA. För 

index yrkesstolthet fick anställningsform 1 (dvs. Tim, visstid, vikariat och praktikant) ett lägre 

medelvärde än anställningsform 2 (dvs. Tillsvidare). För index individens trivsel fick 

anställningsform 2 högre medelvärde än anställningsform 1, vilket betyder att 

anställningsform 2 har en något högre trivsel. Det finns en tendens till signifikant skillnad 

mellan anställningsavtal 1 (M= 3.95, SD=.72) F(2,116)= 3.18, p<.05, och 2 (M=4.21, SD= 

.72) för index individens trivsel. För index sociala relationer fick anställningsform 1 lägre 

medelvärde än anställningsform 2. 
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Tabell 7 

Hierarkisk regressionsanalys mellan två grupper med oberoende variabler  

Variabel (modell)        Beta      t      Sig.    R² 

1 (Konstant)          ---      9.95    .000    .06 

Ålder            .20     1.35    .178 

Kön            .22     2.27    .025 

Utbildning          -.21     -2.13    .036  

Anställningsavtal        .11     1.11    .267 

Antal anställningsår       -.12     -.86    .391 

2 (Konstant)          ---      2.86    .005    .59 

Ålder            -.01     -.10    .920 

Kön            .11     1.74    .084 

Utbildning          -.14     -2.15    .034 

Anställningsavtal        -.04     -.68    .498 

Antal anställningsår       -.07     -.75    .451 

Individens trivsel        .55     6.37    .000 

Sociala relationer        .30     3.55    .001 
Not. a. Beroende variabel: Yrkesstolthetsindex 

p< .05 

 

 

En hierarkisk regressionsanalys gjordes med yrkesstolthet som beroende variabel och 

presenteras i tabell 7. R² värdena togs in från modellsummeringen. I steg 1 kan yrkesstolthet 

till 6 % förklaras med hjälp av de oberoende variablerna (R² = .06). I steg 2 kan den totala 

variansen i yrkesstolthet till 59 % förklaras med hjälp av de oberoende variablerna (R² = .59). 

53 % av variansen av den beroende variabeln kan förklaras med hjälp av de två variablerna 

som tillkom i steg 2. Steg 1:s resultat (p< .000) och steg 2:s resultat (p = .005) visade sig vara 

signifikanta på en 1 % nivå. I steg 1 var variabeln kön (p = .025) och utbildning (p = .036) 

signifikanta på en 5 % nivå. I steg 2 visade sig variabeln utbildning (p = .034) vara 

signifikant. Detta tyder på att anställda med gymnasieutbildning har en högre yrkesstolthet 

jämfört med anställda med högskola/universitetsutbildning.  Variablerna index individens 

trivsel (p< .000) och index sociala relationer (p< .001) visade sig vara signifikanta på en 1 % 

nivå. Kön försvagades och hade en tendens i steg 2.  

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka yrkesstolthet hos anställda i ett större företag inom 

detaljhandeln i Mälardalen. Om möjligt var även ambitionen att finna betydande och 

inverkande faktorer till eventuell yrkesstolthet bland de deltagande anställda. De 

frågeställningar som studien ämnat besvara var vilken grad av yrkesstolthet upplever de 

anställda på företaget, har kön, ålder, utbildningsnivå, anställningsavtal eller antal 

anställningsår något samband med yrkesstolthet, vilken betydelse har sociala relationer för 

yrkesstolthet och har individens arbetsplatstrivsel något samband med yrkesstolthet.  

 Undersökningsledarna har försökt att kartlägga individens attityder gentemot företaget och 

sina arbetskollegor. Det vill säga en individs arbetsplatstrivsel och sociala relationer. Dessa 

attityder kan som inledningen beskriver förklara hur individen tänker, känner och är benägen 

att agera. Tidigare forskning har visat att arbetstillfredsställelse har koppling till individens 



15 
 

övergripande livstillfredställelse och att den dessutom påverkar individens prestation 

(Aronsson et. al., 2012). Ambitionen var att se samband med yrkesstolthet.  

 Resultatet av studien visar att en anställd vid företaget som deltagit i studien generellt 

svarar runt fyra på samtliga enkätfrågor vilket besvarar frågeställningen vilken grad av 

yrkesstolthet upplever de anställda på företaget. Detta är en relativt hög siffra då maximalt är 

fem. Detta kan tyda på en positiv attityd bland de anställda. Det kan finnas en rad olika 

förklaringar till detta så som att personalen är relativt stolta över sitt arbete, kan identifiera sig 

med företaget eller trivs på sitt arbete. Förklaringar kan också vara att de trivs med sina 

arbetsuppgifter, anser att de kan utvecklas inom företaget och det skulle även kunna bero på 

vilken relation den anställda har till sina arbetskollegor och närmaste chef.  

En jämförelse mellan anställningsavtal visar att de deltagare med anställningsavtalet 

tillsvidare svarat något högre medelvärde än de deltagare med ett tim, visstid, vikariat eller 

praktikants anställningsavtal. Detta kan bero på hur seriöst företaget utger sig för att vara och 

om de lever upp till dessa förväntningar. Individen får en viss säkerhet med en 

tillsvidareanställning jämfört med ett vikariat. Undersökningsledarna tror att det är lättare att 

identifiera sig med företaget när individen är tillsvidareanställd. En individ med ett vikariat 

känner antagligen en ovisshet inför framtiden och kan inte räkna sig till företaget som en 

tillsvidareanställd kan. Ju mer tid en individ spenderar på arbetet desto mer lär denne känna 

sina kollegor vilket i sin tur bidrar till en känsla av att vara ”en i gänget”. Denna samhörighet 

kan vidare kopplas till Meyers teori om organisationsengagemang (Aronsson et al., 2012). En 

stark effekt finns även mellan yrkesstolthet och sociala relationer. Detta betyder att sociala 

relationer har en stor betydelse för yrkesstolthet som en deltagande individ känner vid 

företaget. Detta besvarar frågeställningen vilken betydelse har sociala relationer för 

yrkesstolthet. 

Detta skulle undersökningsledarna säga går hand i hand med frågeställningen har individens 

arbetsplatstrivsel något samband med yrkesstolthet. Det har visat sig i undersökningen att de 

deltagande känner en hög trivsel vid sitt arbete. Den sociala delen av arbetet är för det mesta 

en stor del av arbetet och som inledningen beskriver spenderar människan en stor del av sin 

vakna tid vid sitt arbete (Abrahamsen, 2003). Därför blir de sociala relationerna viktiga för att 

en person ska trivas vid sitt arbete. Dock är det inte endast de sociala relationerna som har 

betydelse för en persons arbetsplatstrivsel utan även att personen trivs med sina 

arbetsuppgifter, kan hantera de krav och den tidspress som ställs på denne och att arbetet är 

motiverande och betydande. Som Hodson (1998) skrivit i sin tidigare forskning så är 

stoltheten av den egna arbetsinsatsen direkt kopplad till upplevelsen av arbetet. Det vill säga 

att hur personen upplever sitt arbete beror på hur denna känner stolthet över sina utförda 

arbetsuppgifter. Detta påverkar i sin tur hur personen tenderar till att bete sig på sin 

arbetsplats. Så om denne är stolt över sina utförda arbetsuppgifter och uppfattar sitt arbete 

som roligt tenderar denna person till att ha ett mer positivt och glatt beteende på sin 

arbetsplats. Detta i sin tur påverkar oftast resten av gruppen att stäva mot samma beteende. 

Därför går yrkesstolthet och arbetsplatstrivsel mer eller mindre hand i hand. Det betyder i 

teorin att ett företag skulle kunna öka yrkesstoltheten på företaget genom att arbeta med 

arbetsplatstrivseln.  

Studien har även tagit med ytterligare bakgrundsfaktorer för att försöka förstå vad som 

påverkar yrkesstolthet. En av dessa bakgrundsfaktorer har varit kön. Det har visat sig i studien 

att kvinnor har tenderat till att känna en högre yrkesstolthet. Detta är intressant och inte något 

tidigare forskning har kunnat ge förklaringar på. Undersökningsledarna har diskuterat om 

detta kan bero på vilken slags bransch företaget befinner sig i. Diskussionen har även 

innefattat arbetsklimat och sociala relationer. Då undersökningsledarna inte kan ge några 

klara svara på vad det är som ger detta resultat kan de inte säga mer än att kön har ett 

samband med yrkesstolthet. Studien har även visat att utbildningsnivå har ett samhand med 
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yrkesstolthet. De resultat studien har fått fram är att deltagarna med gymnasieutbildning 

känner något högre yrkesstolthet än de med högskole-/universitetsutbildning. Detta har 

undersökningsledarna diskuterat om det har blivit detta resultat då de flesta av det undersökta 

företagets arbetsuppgifter inte kräver högre utbildning än just gymnasieutbildning. 

Bakgrundsfaktorn antal anställningsår visade sig inte ha något större samband med 

yrkesstolthet och får därför inget större utrymme i diskussionen.  

 

 

Styrkor och svagheter  
 

En styrka med studien skulle kunna vara att undersökningsledarna delade ut enkäterna 

personligen till de deltagande anställda vilket skulle kunna ha en inverkan på antalet ifyllda 

och inlämnade enkäter. Studiens Cronbach´s alpha är tillräckligt högt för att studien skulle 

kunna vara tillförlitlig. Detta tyder på att enkätfrågorna nära relaterar med varandra i sina 

respektive indexgrupper, vilket uppfyller kravet för reliabilitet.  

Vidare menar undersökningsledarna att kravet för validitet är uppfyllt då frågorna i enkäten 

är utformade efter vad som ska mätas, situation och företag. Således att frågorna mäter det de 

avsett mäta och därför är relevanta i sitt sammanhang.  

Kritik mot enkätens utformning skulle kunna vara att det smugit in sig formalia fel innan 

utskriften av enkäterna. Troligtvis har resultatet inte påverkats men eventuellt studiens 

trovärdighet. Undersökningsledarna fick även frågan under utdelningen av enkäterna om 

position inom företaget borde vara med som en beskrivande faktor. Undersökningsledarna har 

tagit ställning till detta innan studien och har tillsammans med handledaren tagit beslutet att 

utesluta denna fråga. Det för att inte undanröja någon anställds identitet eller skapa osämja vid 

företaget efter att studiens resultat blivit presenterat. De olika grupperna med positioner inom 

företaget skulle utgöra få antal deltagare vilket inte skulle ge resultat som gick att 

generalisera. Däremot skulle den beskrivande frågan om position inom företaget kunna 

användas vid en studie med större antal deltagare.  

Vissa systematiska fel har uppmärksammats av undersökningsledarna vid 

sammanställningen av data då flera enkäter genomgående innehållit svarsalternativ fem i 

enkäten.  

En styrka i studie var att svarsfrekvensen har varit till belåtenhet. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att de resultat som framkommit i studien är baserat på en liten grupp deltagande 

anställda på företaget och är inget generellt resultat för hela företaget vilket kan påverka den 

yttre validiteten. 
 

Slutsatser 

 
Det finns ett antal faktorer som har inverkan på yrkesstolthet hos de deltagande anställda vid 

företaget. Starkast samband visade sig individens arbetsplatstrivsel och sociala relationer att 

ha genom starka effekter på yrkesstolthet hos de deltagande anställda. Studien har även visat 

att variabeln kön har tendenser till signifikans och utbildning är direkt signifikant i relation till 

yrkesstolthet hos de deltagande anställda vid företaget. Vid företaget har deltagande kvinnor 

något högre yrkesstolthet än deltagande män. Intressanta resultat som kommit fram är att 

utbildning har en tendens till att påverka yrkesstolthet.   

 

Förslag till fortsatt forskning 
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Om studien skulle göras om anser undersökningsledarna att det skulle vara intressant med en 

kompletterande intervju med ett antal anställda vid företaget. Då skulle studien få ytterligare 

bredd och undersökningsledarna skulle kunna ställa följdfrågor till påståendena på enkäten. 

Önskvärt skulle kunna vara att studera fler privatägda företag för att kunna göra en större 

generaliserbarhet i studien. Den totala svarsandelen i studien var låg vilket har medfört ett 

osäkert resultat. För att kunna generalisera studiens resultat skulle en högre svarsandel 

behövas.  

För vidare forskning anser undersökningsledarna skulle vara att fokusera på individen och 

dennes uppfattning om motivation och stimulans denne får genom sitt arbete. Studien har 

även visat att sociala relationer har ett samband med en individs upplevda yrkesstolthet. En 

frågeställning som skulle kunna användas är: på vilket sätt är de sociala relationerna viktiga? 

Vilka relationer påverkar yrkesstolthet mest?Undersökningsledarnas förslag till fortsatt 

forskning skulle kunna röra sig inom områdena kön, ålder, utbildning, individens 

arbetsplatstrivsel och sociala relationer i förhållande till yrkesstolthet. Genusperspektivet är 

även det intressant då kvinnor tenderat till att få ett högre medelvärde på index gällande 

yrkesstolthet och sociala relationer. Då variabeln utbildningsnivå varit kontinuerligt 

signifikant genom studien skulle detta vara ett möjligt område att fortsätta forska inom. Vad 

är det som gör att de med lägre utbildning trivs bättre? Undersökningsledarna lämnar studien 

med frågan: hur kommer det sig att individer med lägre utbildningsnivå tenderar till att ha 

högre yrkesstolthet och är detta generaliserbart? Oklara resultat i studien är något som kan 

klargöras i andra undersökningar. 
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