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Organisationsstolthet 

Sett utifrån motivation och personlig stolthet  

 
Linnea Bengtson och Moa Fjell 

 

 

Människor har ett behov av att identifiera sig med andra individer och 

enligt teorin om social identifikation sker identifikationen främst med dem 

som människor känner tillhörighet till. Social identifikation i arbetslivet 

kan ske mot organisationen och kan kopplas samman med organisations-

stolthet. Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka 

organisationsstolthets samband till variablerna inre och yttre motivation, 

genuin och överdriven stolthet, ålder samt kön. I resultatet identifierades 

en positiv korrelation mellan inre motivation och organisationsstolthet. 

Högre grad av genuin stolthet tycks även leda till högre grad av 

organisationsstolthet. Även ålder och kön inverkade på den upplevda 

organisationsstoltheten. Den variabel som korrelerade starkast med 

organisationsstolthet var kontrollvariabeln arbetstillfredsställelse. Utöver 

organisatoriska faktorer är det även viktigt att uppmärksamma och få 

förståelse för individuella skillnader för att bibehålla och öka 

organisationsstoltheten.  
 

Keywords: Organizational pride, intrinsic motivation, extrinsic motivation, 

authentic pride, hubristic pride 

 

 

Inledning 
 

 

Att identifiera sig med andra individer är ett naturligt behov hos människan och enligt teorin 

om social identifikation sker identifikationen främst med dem som människor känner 

tillhörighet till (Hogg & Abrams, 1999). Inom forskning i social identifikation är 

organisatorisk identifikation av betydelse och det är främst den emotionella kopplingen till en 

organisation som har positiv inverkan på anställdas arbetsrelaterade beteende (Mathieu & 

Zajac, 1990). En av de emotioner som har visat sig ha betydelse för de anställdas beteende är 

organisationsstolthet (Arnette, Laverie, & McLane, 2002). Stolthet är generellt sett en 

självvärderande känsla vilket betyder att människor värderar sig själva utifrån ansvaret att 

uppvisa ett socialt accepterat beteende (Mascolo & Fischer, 1995). Sett från organisationen 

som kontext betyder det att en anställd värderar sig själv, som en del av organisationen, 

utifrån sitt ansvar att uppvisa ett socialt beteende som är accepterat inom densamma. Detta 

bör ses i ljuset av att organisatorisk identifikation är beroende av i vilken utsträckning som de 

anställda ser sig själva som en del av organisationen (Cicognani, Palestini, Albanesi, & Zani, 

2012). Stolthet kan vara både positiv och negativ men oavsett vilket kan stolthet sägas utgöra 

en stark kraft som har inverkan på människans beteende (Katzenbach, 2003b). Tracy och 

Robins (2004, 2007) redogör för två typer av stolthet, genuin och överdriven stolthet 

(”authentic and hubristic pride”). Genuin stolthet innebär, enligt författarna, att härleda 

framgång till en ansträngning, alltså att framgång uppkommer som en konsekvens av en 
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ansträngning. Medan överdriven stolthet handlar om att härleda framgång till en begåvning, 

det vill säga att framgången uppkommer som en konsekvens av en begåvning.  

Något annat som inverkar på människans beteende är motivation (Deci & Ryan, 1985). 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation (White, 1959), där inre motivation 

attribueras till inre orsaker som exempelvis att något är lustfyllt att genomföra och yttre 

motivation kopplas samman med yttre orsaker som exempelvis belöningar (Finkelstein, 

2011). 

Forskning inom organisationsstolthet är på uppgång men fortfarande relativt begränsad. I 

ljuset av detta är denna studie fokuserad på att klargöra sambandet mellan genuin respektive 

överdriven stolthet och organisationsstolthet. Där genuin och överdriven stolthet ses som två 

prediktioner för vilken grad av organisationsstolthet som anställda upplever. Då forskning 

även indikerar att samband finns mellan inre respektive yttre motivation och organisations-

stolthet (Katzenbach, 2003a) utgör även dessa fokusområden för denna studie. 
 

 

Organisatorisk identifikation 
 

van Dick och Wagner (2002) redogör att organisatorisk identifikation kan ske med en individs 

karriär, grupp, organisation eller yrke. Då denna studie avser att undersöka stolthet till en 

organisation, ligger fokus på organisatorisk identifikation som ett element relevant för 

organisationsstolthet och inte på identifikation med ens karriär, grupp eller yrke. 

Organisatorisk identifikation kräver en viss distinktion och Alvesson och Empson (2008) ger 

belägg för en uppdelning i fyra dimensioner av detta: a) kunskapsarbete, b) ledarskap och 

medlemskap, c) personlig orientering samt d) externt gränssnitt (”external interface”). 

Författarna redogör för att dimensionen kunskapsarbete innefattar hur kunskap 

konceptualiseras och hur den anställde identifierar sig med denna kunskap. Kärnan inom 

aspekten ledarskap och medlemskap utgörs av hur organisationen leds samt hur de anställda 

relaterar till både kollegor och ledning. Den tredje aspekten, personlig orientering, är 

fokuserad på hur de anställda ser på sina moraliska åtaganden gentemot organisationen. 

Slutligen är den centrala frågan inom den fjärde aspekten, externt gränssnitt, hur den anställda 

upplever att organisationen uppfattas utifrån.  

Organisatorisk identifikation ligger mycket nära begreppet organisatoriskt åtagande 

(”organizational commitment”) men van Dick och Wagner (2002) trycker på betydelsen av att 

skilja dem åt för att kunna förklara arbetsrelaterade attityder och beteenden (se även Ashforth 

& Mael, 1989; Becker, Billings, Eveleth, & Gilbert, 1996). Organisatorisk identifikation 

handlar om i vilken utsträckning en anställd ser sig själv som en del av organisationen 

(Cicognani et al., 2012), medan organisatoriskt åtagande består av arbetsrelaterade attityder 

och anses vara stabilt och bestående (van Dick & Wagner, 2002). Det finns olika dimensioner 

som har inverkan på hur pass mycket en anställd identifierar sig med sin organisation 

(Alvesson & Empson, 2008), vilket indikerar att organisatorisk identifikation är mer flexibelt 

och föränderligt än organisatoriskt åtagande. Identifikation reflekteras av i vilken utsträckning 

som grupptillhörighet till en organisation inkluderas i en persons självuppfattning (van Dick 

& Wagner, 2002) och enligt Ashforth och Mael (1989) kommer mer av organisationens 

intresse att ingå i den anställdes värderingar ju mer individen identifierar sig med den. Det 

leder i sin tur till att individen agerar mer till förmån för organisationens bästa (van Dick & 

Wagner, 2002). Det är alltså själva identifieringen med organisationen som spelar stor roll för 

den anställdas attityd och beteende (van Dick, van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel, & 

Wieseke, 2008). 

Mathieu och Zajac (1990) skriver konkluderande att forskning har pekat ut kopplingen 

mellan främst emotionella band till en organisation och organisatoriska fördelar, som 

exempelvis hög arbetstillfredsställelse och arbetsprestation samt färre intentioner att byta jobb 
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och det faktiska antal som byter jobb. Som nämndes inledningsvis är stolthet, och främst 

organisationsstolthet, en av de känslor som är relaterade till organisatorisk identifiering.  
 

 

Stolthet 

 
Stolthet är en självvärderande känsla, likt skuld och skam, och Mascolo och Fischer 

(1995)  redogör för att självvärderande känslor är en del av människors värderingsprocess. 

Stolthet är en känsla ”som har genererats av värderingar att man är ansvarig för (...) vara en 

socialt accepterad person” (Mascolo & Fischer, 1995, p. 66) [vår översättning]. Utvärderingen 

av det egna beteendet utgör, enligt författarna, en central del i människans lärande och 

adaption; där positiva känslor speglar tillfällen när en person lyckats möta egna eller andras 

förväntningar och där negativa känslor speglar tillfällen när dessa förväntningar ej kan 

bemötas och således genererar mer oro. Vidare redogör författarna att människor som 

upplever stolthet känner sig längre, större och starkare än människor som inte upplever 

stolthet och de kan identifieras på deras strålande ansikten, breda leenden, stolta hållning samt 

gester som påkallar uppmärksamhet.  

Lawler (1992) beskriver stolthet som en positiv känsla medan Katzenbach (2003b) anser 

att känslan är något mycket mer och han beskriver stolthet som en ”mäktig drivkraft” [vår 

översättning] (Katzenbach, 2003b, p. 125). Decrop och Derbaix (2009) kopplar stolthet till 

prestation och Katzenbach (2003b) framhäver att lyckade prestationer mynnar ut i en känsla 

av stolthet, men att det även är stolthet som motiverar människor att nå uppsatta mål och 

därmed lyckas med en prestation. Detta beror på att stolthet resulterar i en belönande känsla 

och det är den känslan människor strävar efter.  

Lea och Webley (1997) framhäver att stolthet är betydelsefullt för människors ekonomiska 

beteende genom att det påverkar deras prestationer i bland annat förhandlingar. Även 

Williams och DeSteno (2008) redogör för stolthetens positiva inverkan på våra handlingar 

och i sin studie undersökte de stolthetens påverkan på uthållighet. Författarna kunde 

konstatera att personer som upplever stolthet uppvisar högre grad av uthållighet på en tråkig 

och svår uppgift än personer som inte upplever stolthet. Författarna menar därför att stolthet 

har en motiverande effekt på efterkommande ansträngande uppgifter precis som förutspåddes 

i deras hypotes. Likt Williams och DeSteno (2008) framhäver Bouckaert (2001) att stolthet 

kan resultera i motivation eftersom att det som i grunden driver stolthet antingen är inre eller 

yttre motivation. 

Stolthet ses ofta som en positiv känsla men det finns även vissa negativa följder av att 

känna stolthet (Tangney, 1999). Exempelvis kan en person som upplever stolthet bli så 

självsäker att vederbörande blir högfärdig och börjar handla egoistiskt. När stolthet går till 

överdrift brukar den kallas för hybris (Fischer & Tangney, 1995; Lewis, 2000). Lewis (2000) 

definierar hybris som ”överdriven stolthet eller självsäkerhet” (p. 749) [vår översättning] och 

framhäver att känslan kan uppstå när fokus ligger helt på det egna jaget och den uppnådda 

framgången utvärderas med fokus på exempelvis ens egen målsättning. Hybris är alltså, 

utifrån denna definition, en känsla där individen ser på sig själv som extremt framgångsrik, 

vilket kan resultera i storhetsvansinne. Känslan beskrivs även av författarna som kortvarig 

och beroendeframkallande, vilket gör att personer som har upplevt hybris kan skapa eller söka 

upp nya situationer som resulterar i samma eller liknade känslor.  
 

Genuin och överdriven stolthet. Stolthet kan delas in i olika undergrupper och ett exempel 

på indelning är genuin och överdriven stolthet. Tangney och Tracy (2012) redogör att genuin 

stolthet kan kopplas samman med ett mer socialt samt prestationsorienterat beteende medan 

överdriven stolthet kan kopplas samman med ett mer självupphöjande beteende. Distinktionen 
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mellan genuin och överdriven stolthet fick praktisk grund av Tracy och Robins (2007) då de i 

en studie, innehållande flera delstudier med olika metodologiska tillvägagångssätt, fann att 

människor delar upp stolthet i just dessa två typer av stolthet. Deltagarna fick bland annat 

skriva vad de förknippar stolthet med och i resultatet blev det tydligt för författarna att stolthet 

går att förknippa med både positiva känslor samt känslor av hybris, genuin stolthet respektive 

överdriven stolthet.  

Carver, Sinclair och Johnson (2010) betonar vikten av att skilja genuin och överdriven 

stolthet från varandra då de drivs av olika typer av motiv samt att de ger olika konsekvenser 

på målreglering och sociala funktioner. Tracy och Robins (2007) menar dock att det inte går 

att särskilja genuin och överdriven stolthet genom de händelser som framkallar dem. Det är 

alltså inte den specifika händelsen som avgör vilken typ av känsla som upplevs utan det är hur 

händelsen bedöms som påverkar om en person upplever genuin eller överdriven stolthet 

(Lazarus, 1991). 

Tracy och Robins (2007) menar att personer som härleder framgång till en ansträngning 

oftare känner hög grad av genuin stolthet. Författarna beskriver personer som upplever hög 

grad av genuin stolthet som utåtriktade och samvetsgranna när de upplever stolthet. De 

tenderar även att ha hög självkänsla i dessa situationer och är dessutom benägna att uppleva 

känslor av genuin stolthet i vardagslivet. Å andra sidan tenderar personer som upplever hög 

grad av överdriven stolthet att härleda framgång till begåvning. Dessa personer anses ofta 

vara mer pompösa samt självbelåtna när de upplever stolthet och de är även benägna att 

uppleva känslor av överdriven stolthet i vardagen. 

Enligt Carver et al. (2010) besitter personer som upplever hög grad av genuin stolthet 

egenskaper som är både positiva och adaptiva, som exempelvis att känna mening med livet 

och egenskapen att inte fastna i det som förlorats utan att alltid sträva mot nya mål. Genuin 

stolthet kopplas samman med att motivera beteenden som leder till mer långsiktiga 

förverkligande och upprätthållande av sin status, vilket kan beskrivas som relationsorienterat 

(Tracy & Robins, 2007). Dessa personer tycks även, i större utsträckning, njuta av livet än de 

personer som besitter hög grad av överdriven stolthet (Carver et al., 2010). Carver et al. 

(2010) redogör för att det som kännetecknar personer som upplever hög grad av överdriven 

stolthet är fokus på att klättra i hierarkin och strävan att nå externa mål som leder till 

belöningar i form av exempelvis igenkännande eller ekonomisk framgång. Det är alltså inte 

vägen till målet, utan belöningen som uppstår när målet nås, som resulterar i njutning. Tracy 

och Robins (2007) beskriver att personer som upplever hög grad av överdriven stolthet i stor 

utsträckning ser till mer tillfälliga, kortsiktiga lösningar för att nå en omedelbar men mer 

temporär status, vilket grundas i beundran utifrån. Författarna fann även att personer som 

känner hög grad av överdriven stolthet är mer benägna att känna skam än personer som 

känner hög grad av genuin stolthet, vilket författarna förklarar med att överdriven stolthet är 

en defensiv reaktion bestående av underliggande skamkänslor. 

Tracy och Robins (2007) framhäver att personer som upplever hög grad av genuin stolthet 

anser att framgång är en följd av en ansträngning. Alltså att när framgång förknippas med 

inre, icke permanenta men kontrollerade orsaker upplever personer oftare hög grad av genuin 

stolthet. Tvärtemot är fallet när personer förknippar framgång med begåvning. Det vill säga 

att när framgång förknippas med inre, permanenta men okontrollerade orsaker upplever 

personer hög grad av överdriven stolthet. Detta innebär att stabilitet, huruvida något är 

permanent hos personen, och kontrollbarheten av intern attribution av framgång skiljer sig 

mellan genuin och överdriven stolthet. Carver et al. (2010) fann ytterligare en egenskap som 

skiljer sig mellan genuin och överdriven stolthet, nämligen självkontroll. Utfallet av en 

undersökning, där självkontroll kontra impulsivitet studerades, visade att personer som 

besitter hög grad av genuin stolthet också hade hög grad av självkontroll medan personer med 
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hög grad av överdriven stolthet visade sig ha bristande återhållsamhet samt en hög grad av 

impulsivitet.  
 

Organisationsstolthet. Som tidigare nämnts kan organisatorisk identifikation delas in i 

identifikation med en individs karriär, yrke, grupp eller organisation (van Dick & Wagner, 

2002). Denna typ av indelning kan liknas med den som kan göras gällande stolthet, där 

stolthet som begrepp kan kopplas till vad en person specifikt känner stolthet inför. Inom 

arbetslivet talas det därför bland annat om organisationsstolthet (Ricketta, 2005) och 

yrkesstolthet (Frankel, 1989). Baserat på definitionen av stolthet (Mascolo & Fischer, 1995), 

grundas organisationsstolthet i att en anställd värderar sig själv, som en del av organisationen, 

utifrån sitt ansvar att uppvisa ett socialt beteende som är accepterat inom densamma.   

Graden av stolthet som de anställda upplever påverkas av ett antal olika faktorer enligt 

Katzenbach (2003a). Faktorerna utgör en stark inre motivation och kan exempelvis vara vad 

som produceras, hur arbetet utförs, vem de arbetar med samt vem de arbetar för. Det är även 

stolthet som skapar en bra grupprestation när gruppen består av kollegor som respekterar 

varandra. Stolthet utgör en motivationskälla hos de anställda eftersom den kan öka 

ansvarstagande inom en organisation, ge strategiska fördelar samt leda till att de anställda 

presterar bättre (Katzenbach, 2003a). Även andra studier redovisar ett positivt samband 

mellan stolthet för organisatoriskt medlemskap och arbetstillfredsställelse (Helm, 2011, 

2012), däremot framkom att frekvent kundkontakt kan ha en negativ inverkan på 

organisationsstoltheten (Helm, 2012). Detta beror, enligt författaren, på att anställda med 

frekvent kundkontakt uppfattar organisationens rykte som sämre och därmed känner de lägre 

grad av stolthet när de förknippas med organisationen än anställda med lite eller ingen 

kundkontakt. Arnette et al. (2002) fann att organisationsstolthet och arbetstillfredsställelse har 

ungefär lika stor inverkan på positivt beteende hos de anställda. Med ett positivt beteende 

menar de att som anställd bistå med bra service till gäster/kunder, att samarbeta med kollegor 

samt att engagera sig i organisationen. Det har även visat sig att kvinnor upplever en högre 

grad av arbetstillfredsställelse än män (Clark, 1997; Clark, Oswald & Warr, 1996; Wharton, 

Rotolo, & Bird, 2000), men Clark (1997) menar att detta är en övergående fas. Han redogör 

för att anledningen till att kvinnor upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse än män 

grundas i att de, historiskt sett, har haft sämre förutsättningar på arbetet och att de därför inte 

har haft lika höga förväntningar på ett arbete som män har haft. Detta är dock något som har 

jämnats ut och även kommer att fortsätta i samma riktning (Clark, 1997). Även ålder har visat 

sig ha ett samband med arbetstillfredsställelse, där arbetstillfredsställelsen ökar med ålder 

(Glenn, Taylor & Weaver, 1977).  

Ytterligare faktorer som korrelerar positivt med organisationsstolthet är bland annat de 

anställdas upplevelse om företagets anseende, de anställdas känslomässiga engagemang samt 

deras medvetenhet om sin egen påverkan på företagets anseende (Helm, 2011). Detta innebär 

exempelvis att ju bättre anseende företaget upplevs ha desto stoltare är de anställda. Att de 

anställdas upplevelse av företagets anseende har visat sig ha en inverkan på organisations-

stolthet stärker resonemanget att organisationsstolthet till stor del utgörs av organisatorisk 

identifiering. Speciellt utifrån de anställdas uppfattning om hur organisationen uppfattas 

utifrån, det vill säga den fjärde dimensionen, ett externt gränssnitt (Alvesson & Empson, 

2008). Det tycks alltså finnas likheter mellan organisationsstolthet och de fyra dimensioner 

som Alvesson och Empson (2008) lyfter fram som relevanta för organisatorisk identifikation. 
 

 

Inre och yttre motivation 
 

Förutom känslan att bry sig om en organisation har även motivation inverkan på anställdas 

arbetsrelaterade beteende (Finkelstein, 2011). Deci och Ryan (1985) menar att motivation är 
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grunden till alla processer som är relaterade till människors beteenden, alltså att motivation 

utgör grunden till varför människor beter sig på ett visst sätt. Motivation delas ofta in i inre 

och yttre motivation och Finkelstein (2011) klargör att en elementär skillnad mellan att känna 

inre och yttre motivation ligger i belöningens förekomst. Hon menar att i inre motivation 

finns belöningen i själva beteendet och personer är således inte intresserade av belöningar 

som är relaterade till en aktivitet. I yttre motivation, å andra sidan, tillkommer belöningen 

efter själva utförandet och personer har en tendens att i större utsträckning väga för- och 

nackdelar med ett visst beteende.  

Amabile, Hill, Hennessey och Tighe (1994b) beskriver inre motivation som ”motivationen 

att engagera sig i ett jobb först och främst för dess egen skull, eftersom att arbetet i sig självt 

är intressant, engagerande eller på något vis tillfredsställande.” (p. 950) [vår översättning]. 

Det kan även liknas vid att en person utför en uppgift på grund av den tillfredsställelse 

uppgiften ger samt att den i sig kan beskrivas som rolig eller intressant (Ryan, Lynch, 

Vansteenkiste, & Deci, 2011). Innebörden av inre motivation kan även kännas igen från 

Whites (1959) resonemang om att personer ofta engagerar sig i uppgifter som berör deras 

egna kompetensområden eller involverar sig i uppgifter för att få uppleva känslan av 

effektivitet. Författaren beskriver att motivation inte uppstår av slumpen, utan grundar sig i ett 

överflöd av energi som är baserat på tidigare kunskap eller kompetens. Deci och Ryan (1985) 

menar att inre motivation driver människor mot utmaningar som passar den enskilda 

individens kompetens och den fungerar på så vis som energi till ett visst beteende. Amabile et 

al. (1994b) delar in inre motivation i undergrupperna utmaning och njutning och beskriver att 

personer som motiveras av utmaningar är intresserade av problemlösning, komplexa problem 

och vill att arbetet skall bestå av arbetsuppgifter som kan öka deras kunskap och förmågor. 

Att motiveras av njutning beskriver de som att göra något för att det är roligt eller 

tillfredsställande. 

 Goetz et al. (2012) menar att inre motivation har en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelse samtidigt som Finkelstein (2011) fann att personer som upplever inre 

motivation i större utsträckning uppvisar beteenden som riktar sig till organisationens bästa än 

vad personer som upplever yttre motivation gör. Hon fann att inre motivation är en unik 

prediktion för att de anställda ska uppvisa ett beteende som gynnar organisationen. I studien 

framkom även att personer kan uppvisa ett beteende som gynnar organisationen enbart för att 

göra intryck på en specifik person, exempelvis en chef. Denna typ av beteende uppstår dock 

enbart när personen i fråga känner sig observerad av den specifika personen, personen söker 

på så vis bekräftelse. Detta skulle kunna tolkas som att personer som upplever yttre 

motivation, i större utsträckning kommer att uppvisa ett beteende som gynnar organisationen 

när de observeras än när de inte observeras. 

Yttre motivation definieras som ”motivationen att arbetet först och främst är till följd för 

något förutom själva arbetet, så som belöning, erkännande eller diktat från andra människor.” 

(Amabile et al., 1994b p. 950) [vår översättning]. Yttre motivation är alltså den motivation 

som påverkar en person utifrån (Sansone & Harackiewicz, 2000). Ryan och Deci (2000) 

understryker att belöningar som kommer utifrån påverkar yttre motivation positivt, vilket 

innebär att sannolikheten att en mindre rolig uppgift ska bli genomförd ökar om belöning 

utifrån förekommer. Amabile et al. (1994b) delar in yttre motivation i kompensation och yttre 

faktorer. Författarna beskriver att personer som motiveras av kompensation drivs av pengar 

och befordringar samtidigt som personer som motiveras av yttre faktorer drivs av erkännande 

och framgång. 

Lepper och Henderlong (2000) menar att det ofta kan vara svårt att bestämma om det är 

inre eller yttre motivation som leder till att en uppgift genomförs, då båda ofta är med och 

påverkar. Även Finkelstein (2011) fann att inre och yttre motivation är svåra att separera. 

Vidare fann hon en positiv korrelation mellan inre och yttre motivation samt att de kan 
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komplettera varandra, exempelvis kan en person som måste slutföra en uppgift även vilja 

slutföra den. Inre och yttre motivation kan alltså samexistera och därmed även simultant 

påverka ett beteende (Lepper & Henderlong, 2000). 

Det finns ett antal variabler som tycks ha en inverkan på organisationsstolthet hos 

anställda. För att testa variablernas inverkan på stolthet har studiens författare utformat nio 

hypoteser som undersöker huruvida dessa variabler har en inverkan på organisationsstolthet. 

Variablerna som hypoteserna är fokuserade kring är inre och yttre motivation, genuin och 

överdriven stolthet, ålder samt kön. Förhoppningen är att denna studie ska öka förståelsen 

angående vad som inverkar på stoltheten inom en organisation. 

 
 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att undersöka inre respektive yttre motivations samband till 

organisationsstolthet. Syftet var även att undersöka om genuin stolthet har en positiv inverkan 

på organisationsstolthet samt om överdriven stolthet har en negativ inverkan på densamma.  

Förhoppningen var slutligen att klargöra om också kön och ålder kan knytas till skillnader av 

upplevd organisationsstolthet.  

 

H1: Ju högre grad av inre motivation desto högre grad av organisationsstolthet. 

H2: Ju högre grad av yttre motivation desto lägre grad av organisationsstolthet. 

H3: I Balansmått inre motivation upplever personer med Måttlig inre motivation högre grad 

av organisationsstolthet än personer med Låg inre motivation.  

H4: Ju högre grad av genuin stolthet desto högre grad av organisationsstolthet. 

H5: Ju högre grad av överdriven stolthet desto lägre grad av organisationsstolthet. 

H6: I Balansmått genuin stolthet upplever personer med Måttlig genuin stolthet högre grad av 

organisationsstolthet än personer med Låg genuin stolthet.  

H7: Ju äldre en person är desto högre grad av organisationsstolthet upplevs. 

H8: Kvinnor upplever högre grad av organisationsstolthet än män. 

H9: Kontrollvariabeln arbetstillfredsställelse förklarar mest av variansen i organisations-

stolthet.  
 

 

Metod 
 

 

Deltagare och urval 
 

Organisation 1 var verksam inom IT och energisektorn i Mellansverige. Deltagarna befann sig 

mestadels på samma arbetsplats, några var dock stationerade utomlands. Enkäten skickades ut 

till sammanlagt 165 anställda och antalet besvarade enkäter var 97. Av deltagarna var 78 män 

och det var 4 personer som ej uppgav kön. Enkäten lämnades ut både på svenska och på 

engelska, varav nio besvarades på engelska. Det generella bortfallet var 68. Deltagarna var i 

åldrarna 26-66 och arbetade främst som ingenjörer. Det utgick ingen ersättning till deltagarna.  

Undersökningen genomfördes på ytterligare en organisation, Organisation 2, denna inom 

energisektorn i Mellansverige. Sammanlagt tog 580 anställda del av enkäten och 

deltagarantalet var 314, varav 197 var män och 4 ej uppgav kön. Det generella bortfallet var 

266. Deltagarna var i åldrarna 21-73 och de arbetade som bland annat tekniker, projektledare, 

personaladministratörer, inköpare, ingenjörer och säljare. Det utgick ingen ersättning till 

deltagarna. 
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De deltagande organisationerna valdes enligt ett tillgänglighetsurval där kriterierna var att 

de deltagande organisationerna skulle bestå av minst 150 anställda samt ha ett visst 

erkännande på marknaden. Personliga kontakter hjälpte studiens författare med en första 

kontakt med organisationerna.   

Till analysen skapades ett antal indelningar. För det första delades deltagarna in i 

åldersgrupperna: 21-33, 34-50 och 51-73. Medelåldern för samtliga deltagare var 46.29 och 

standardavvikelsen var 10.66. Deltagarna delades även in i grupper med avseende på antal år i 

organisationen, där grupperna var 0-5, 6-15, 16-25 och 26-43. Medelvärdet för antal år inom 

organisationen var 13.14 och standardavvikelsen 11.82. Kravet vid gruppindelningarna var att 

det skulle vara minst 30 personer i varje grupp. För att kunna urskilja vilken motivations- och 

stolthetstyp som i genomsnitt var dominant hos deltagarna subtraherades inre motivation med 

yttre motivation och genuin stolthet med överdriven stolthet. Detta resulterade i två nya 

variabler, Balansmått inre motivation och Balansmått genuin stolthet. För vardera variabel 

delades resultatet vid 50 % enligt en median split där brytpunkten för motivationstyp ligger på 

0.47 och för stolthetstyp på 1.57. Den dominanta motivationstypen på variabeln Balansmått 

inre motivation var inre motivation och de två grupperna kallades för Låg inre motivation och 

Måttlig inre motivation. Den dominanta stolthetstypen på variabeln Balansmått genuin 

stolthet var genuin stolthet och de två grupperna kallas för Låg genuin stolthet och Måttlig 

genuin stolthet.  

Då deltagarantalet var relativt stort och då två organisationer deltog redovisas nedan de 

partiella bortfallet för respektive index och organisation. Inom Organisation 1 var de partiella 

bortfallen: Organisationsstolthet 19, Inre motivation 2, Yttre motivation 2 och Balansmått inre 

motivation 3. Inom Organisation 2 var de partiella bortfallen: Organisationsstolthet 70, 

Arbetstillfredsställelse 16, Inre motivation 18, Yttre motivation 14, Genuin stolthet 13, 

Överdriven stolthet 16, Balansmått inre motivation 26 och Balansmått genuin stolthet 25. 
 

 

Material 

 
Enkäten bestod av fem delar: bakgrundsfrågor, organisationsstolthet, arbetstillfredsställelse, 

motivation samt personlig stolthet. Bakgrundsfrågor var: ”Vilken är din högsta fullföljda 

utbildning?” ”Hur länge har du arbetat inom organisationen?”, ”Om du har arbetat längre än 

ett år, ange hur många år du har arbetat inom organisationen?”, ”Hur många olika positioner 

har du haft inom organisationen?” och ”Har du idag en arbetsledande position?”.  

Till delen om Organisationsstolthet användes en reviderad enkät, som ursprungligen 

utformats för Stolt-projektet (personlig kommunikation, projektansvarig Kerstin Isaksson, 

april, 2013). För att ta del av Stolt-projektets kompletta enkät kontakta professor Kerstin 

Isaksson på Mälardalens Högskola. Antalet påståenden var sju och svarsalternativen bestod av 

en femgradig likertskala, som gick från 1 (Nej, instämmer inte alls) till 5 (Ja, instämmer helt). 

Exempel på påståenden är ”Jag känner mig stolt över organisationens värderingar” och 

”Organisationens framgångar gör att jag upplever stolthet”. I enkäterna är ordet organisation 

utbytt mot organisationens namn. Till den engelska versionen översattes denna skala med 

backtranslation. Studiens författare översatte de svenska påståendena till engelska. Dessa 

översattes sedan från engelska till svenska av en person som talar flytande engelska och 

svenska. Därefter jämfördes den backtranslation som gjordes med originalpåståendena, för att 

försäkra att innebörden var densamma. I överlag visade sig översättningarna vara överens-

stämmande med originalpåståendena, dock förekom några stilistiska skillnader men den 

essentiella innebörden kvarstod. I den engelska versionen gick skalan från 1 (Strongly 

disagree) till 5 (Strongly agree). Cronbachs alfa för indexet är .79. Organisationsstolthet var 

beroendevariabeln i denna studie. 
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The generic job satisfaction scale (Macdonald & MacIntyre, 1997). Denna del av enkäten 

undersökte Arbetstillfredsställelse genom tio påståenden och var en kontrollvariabel. 

Anledningen till att arbetstillfredsställelse användes som kontrollvariabel var dess nära 

koppling till organisationsstolthet (Helm, 2011). Förhoppningen var att kunna urskilja hur 

pass mycket mer av variansen i upplevd organisationsstolthet som studiens oberoende-

variabler kunde förklara genom regressionsanalyser. Frågorna rörde olika delar som tidigare 

har visat sig inverka på arbetstillfredsställelse. Exempel på påstående var ”Jag känner mig 

trygg med mitt jobb”. Svarsalternativen bestod av en femgradig likertskala som gick från 1 

(Nej, instämmer inte alls) till 5 (Ja, instämmer helt). Då de flesta deltagarna var svensktalande 

och då originalpåståendena var på engelska användes även i detta fall backtranslation. 

Studiens författare översatte påståendena från engelska till svenska och samma person som 

gjorde backtranslation från engelska till svenska gjorde i detta fall en översättning från 

svenska till engelska. Även i detta fall stämde originalpåståendena i det stora hela överens 

med originalpåståendena, de skillnader som fanns var stilistiska men med bibehållen 

innebörd. I den engelska versionen gick skalan från 1 (Strongly disagree) till 5 (Strongly 

agree). Cronbachs alfa är .89. 

Work preference inventory (Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe, 1994a). Denna del av 

enkäten undersökte huruvida deltagarna upplever inre och/eller yttre motivation. Inre och 

yttre motivation utgjorde var sitt index med åtta påståenden var och utgjorde två av studiens 

oberoende variabler. Den reviderades dock från 30 till 16 påståenden. Den främsta 

anledningen till att den reviderades var att den ansågs för omfattande och därav skulle ta 

fokus från det egentliga huvudområdet för undersökningen, organisationsstolthet. Dessutom 

ansågs den sammansatta enkäten bli för lång och därmed kräva för mycket tid av deltagarna, 

vilket ansågs kunna påverka svarsbenägenheten.  

Den kompletta enkäten av Amabile et al. (1994a) bestod av fyra områden där Njutning och 

Utmaning utgjorde två versioner av inre motivation och där Yttre faktorer och Kompensation 

utgjorde två versioner av yttre motivation. Av dessa användes Utmaning och Kompensation i 

sin hela form medan tre påstående från respektive Njutning och Yttre faktorer plockades ut. 

På detta sätt ville studiens författare spegla alla fyra motivationsaspekter. De påståenden som 

användes var: ”Jag tycker om att lösa problem som är helt nya för mig”, ”Jag motiveras starkt 

av de pengar jag kan tjäna”, Jag vill ta reda på hur bra jag verkligen kan bli på mitt arbete”, 

”Jag tycker om att försöka lösa komplexa problem”, ”Jag är mycket medveten om de mål jag 

har satt upp för mig själv”, ”Nyfikenhet är drivkraften bakom mycket av det jag gör”, ”Jag 

måste känna att jag får någonting för det jag gör”, ”Ju svårare ett problem är ju mer tycker jag 

om att försöka lösa det”, ”Det som betyder mest för mig är att tycka om det jag gör”, ”Jag 

tycker att det saknar mening att göra ett bra jobb om ingen annan vet om det” och ”Jag är 

mycket medveten om de mål jag har satt upp för mig själv angående lön”. Även påståendena 

”Jag föredrar arbete som jag vet att jag kan utföra, framför arbete som tänjer på mina 

förmågor”, ”Jag gillar relativt enkla, okomplicerade uppgifter”, ”Jag tänker sällan på lön och 

befordran”, ”Så länge jag kan göra det jag tycker om så är lönen mindre viktig för mig” och 

”Jag struntar i vad andra tycker om mitt arbete” användes och dessa är skalvända. 

Svarsalternativen består här av en fyrgradig likertskala, som gick från 1 (Stämmer aldrig eller 

nästan aldrig) till 4 (Stämmer alltid eller nästan alltid) i den engelska versionen 1 (Never or 

almost never true of me) till 4 (Always or almost always true of me). Backtranslation 

användes enligt samma procedur som för arbetstillfredsställelse. Överensstämmelsen var hög 

så när som på några stilistiska skillnader. Cronbachs alfa för inre motivation var .77 och för 

yttre motivation .41. Genom att plocka bort påståendet ”Jag struntar i vad andra tycker om 

mitt arbete” höjdes Cronbachs alfa för yttre motivation till .52. Trots att Cronbachs alfa är för 

lågt, valde studiens författare att ta med yttre motivation i analysen eftersom att förlusten av 

information skulle vara för stor om den helt skulle bortses ifrån.  
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Authentic and hubristic pride scale (Tracy & Robins, 2007). Denna avslutande del 

undersöker om deltagarna upplever genuin och/eller överdriven stolthet. Genuin och 

överdriven stolthet var två separata index med sju påståenden var och utgjorde två av studiens 

oberoende variabler. I denna del fick deltagarna begrepp som beskriver känslor tillhörande 

antingen genuin eller överdriven stolthet och för var och ett av orden fick sedan deltagarna 

skatta på en femgradig likertskala för hur ofta de upplever känslan. Svarsalternativen var 

aldrig, ganska lite, måttligt, väldigt mycket och extremt i den svenska versionen och No, not 

at all, somewhat, moderately, very much och extremely i den engelska versionen. Exempel på 

ord som beskrev genuin stolthet var ”självsäker” och exempel på ord som beskrev överdriven 

stolthet var ”självbelåten”. Även i detta fall användes backtranslation då originalenkäten var 

på engelska. Samma procedur användes som i ovanstående fall och med liknande stilistiska 

skillnader. Cronbachs alfa för genuin stolthet var .74 och för överdriven stolthet .87.  
 

 

Procedur 
 

Organisation 1 kontaktades via mail för att undersöka om intresse till deltagande fanns. De 

anställda i organisationen blev presenterade för studien via en kort presentationsfilm, skapad 

av studiens författare, på drygt en minut. I filmen introducerade studiens författare muntligt 

sig själva, syftet med undersökningen samt att deltagandet var frivilligt. Drygt en vecka 

senare skickades enkäten ut via mail, genom en av organisationens administratörer, och 

genom att klicka på en bifogad länk kom deltagarna till undersökningen. Där möttes de först 

av ett missivbrev där de återigen fick ta del av syftet med undersökningen. I missivbrevet 

introducerades de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna delgavs 

att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när som de kände för det enligt 

informationskravet. Enligt konfidentialitetsprincipen delgavs deltagarna att undersökningen 

var konfidentiell och att deras svar därför ej skulle kunna kopplas ihop med deras person. 

Enligt nyttjandekravet delgavs deltagarna att materialet enbart skulle användas i 

forskningssyfte. I och med att deltagarna påbörjade enkäten gav de sitt informerade samtycke 

enligt samtyckeskravet. Missivbrevet följdes av enkätfrågorna och sist av allt i enkäten 

tackades deltagarna för sin medverkan och där kunde de även ta del av kontaktuppgifter till 

studiens författare om de skulle ha några frågor angående undersökningen eller om de skulle 

vara intresserade av att ta del av resultatet. Efter att undersökningen avslutats delgavs de 

anställda i organisationen utfallet av studien vid ett årsmöte. 

Även Organisation 2 kontaktades via mail för att undersöka om intresse för deltagande 

fanns. I detta fall introducerades enkätundersökningen för de anställda via en intern portal och 

även via mail. I mailet presenterades studiens författare samt vad syftet med undersökningen 

var. När de anställda sedan klickade på den bifogade länken kom de till enkätundersökningen. 

Där möttes de av samma missivbrev som de anställda på Organisation 1 möttes av. Från 

denna punkt är proceduren identisk med den för Organisation 1, förutom att Organisation 2 

delgavs resultatet genom ett möte med ansvariga på personalavdelningen.  
 

 

Resultat 
 
 

Eftersom två organisationer, som skiljer sig från varandra, deltog i studien var första steget att 

klargöra huruvida en skillnad i upplevd organisationsstolthet kunde urskiljas. Då en skillnad 

identifierades (F1, 234 = 34.28, p < .001) redovisas vissa delar av organisationernas data separat 

(Tabell 1). Däremot analyserades merparten av datan från de båda organisationerna 
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tillsammans då skillnaderna organisationerna emellan är små och organisationerna främst 

skiljde sig i upplevd organisationsstolthet. Denna skillnad påverkande inte resultatet avsevärt.  

I resultatet framkom att de anställda inom Organisation 1 upplevde en grad av stolthet som 

ligger strax över skalans mitt (M = 3.60, SD = 0.68) och inom Organisation 2 upplevde de 

anställda en grad av stolthet som ligger på skalans övre halva (M = 4,13, SD = 0.72) (se 

Tabell 1).  

 

 

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för index 

 Organisation 1 Organisation 2 Organisation 1 & 2 

Index M SD M SD M SD 

Organisationsstolthet
a 

3.60 0.68 4.13 0.72 4.00 0.74 

Arbetstillfredsställelse 
a 

3.52 0.75 3.51 0.71 3.51 0.72 

Inre motivation
b 

3.28 0.42 3.26 0.47 3.27 0.45 

Yttre motivation
b 

2.69 0.48 2.79 0.44 2.77 0.45 

Balansmått inre motivation
b 

0.60 0.55 0.47 0.58 0.50 0.57 

Genuin stolthet
a 

3.18 0.64 3.16 0.45 3.16 0.50 

Överdriven stolthet
a 

1.58 0.63 1.60 0.54 1.60 0.56 

Balansmått genuin stolthet
a 

1.59 0.71 1.56 0.61 1.57 0.64 
a 
Skalans variationsvidd 1-5. 

b 
Skalans variationsvidd 1-4  

not. N = 187. 

 

 

Uträkningar med Pearson korrelation visade att organisationsstolthet korrelerade signifikant 

med sju av variablerna: Åldersgrupp, Kön, Arbetstillfredsställelse, Inre motivation, 

Balansmått inre motivation, Genuin stolthet och Balansmått genuin stolthet (se Tabell 2). Av 

dessa sju variabler korrelerade sex stycken positivt med organisationsstolthet medan Kön 

korrelerade negativt med densamma. Arbetstillfredsställelse är den variabel som korrelerade 

starkast med organisationsstolthet. Av tabellen framgår stöd för hypotes 1, ju högre grad av 

inre motivation desto högre grad av organisationsstolthet. Däremot fick inte hypotes 2, ju 

högre grad av yttre motivation desto lägre grad av organisationsstolthet, stöd. Tabellen visar 

även stöd för hypotes 4, ju högre grad av genuin stolthet desto högre grad av 

organisationsstolthet, men inte för hypotes 5, ju högre grad av överdriven stolthet desto lägre 

grad av organisationsstolthet. 
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Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser och Pearsonkorrelationer mellan bakgrundsfrågor och index 

 
Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Organisationsstolthet 
d
 

 

-           

2. Ålder 

 

-.04 -          

3. Åldersgrupp 

 

.12* -.90** -         

4. Kön 
a 

 

-.29** -.11* .08 -        

5. År inom organisationen 

 

-.04 -.61** .54** .11* -       

6. Arbetstillfredsställelse 
d
 

 

.64** -.06 .09 -.07 -.06 -      

7. Inre motivation 
e
 

 

.30** .03 -.06 -.05 -.15** .27** -     

8. Yttre motivation 
e
 

 

.08 .00 -.02 .03 -.06 .03 .20** -    

9. Balansmått inre motivation 
b, 

e 

 

.13* .03 -.03 -.05 -.07 .18** -.64** -.63** -   

10. Genuin stolthet 
d
 

 

.33** -.05 .06 .10* .02 .38** .28** .26** .02 -  

11. Överdriven stolthet 
d
 

 

-.07 .08 -.10* .22** -.00 -.03 -.10 .04 -.09 .30** - 

12. Balansmått genuin stolthet 
c, 

d 

 

.35** -.11* .14** -.12* .02 .34** .31** .16** .03 .53** -.65** 

Not. *p < .05, **p < .01. 
a 
0 = kvinna, 1 = man. 

b 
Inre motivation minus yttre motivation 

c 
Genuin stolthet minus överdriven stolthet 

d
 Skalans variationsvidd 1-5

 
 

e 
Skalan variationsvidd 1-4 
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Som redovisats i Tabell 1 finns det en skillnad mellan organisationernas upplevda 

organisationsstolthet och därför genomfördes varje variansanalys i två versioner, en utan 

Organisation som kovariat och en med Organisation som kovariat det vill säga en ANCOVA. 

Både deltagarna som tillhörde gruppen Låg inre motivation (M = 3.92, SD = .75) och 

deltagarna som tillhörde gruppen Måttlig inre motivation (M = 4.08, SD = .69) upplevde en 

relativt hög grad av organisationsstolthet. Både deltagarna som upplevde Låg genuin stolthet 

(M = 3.81, SD = 0.83) och deltagarna som upplevde Måttlig genuin stolthet (M = 4.16, SD = 

0.59) kände relativt hög grad av organisationsstolthet. 

I en första 2 (Balansmått inre motivation: låg, måttlig) x 2 (Balansmått genuin stolthet: låg, 

måttlig) ANOVA för oberoende mätningar med Organisationsstolthet som beroende variabel 

visade sig en huvudeffekt av Balansmått genuin stolthet (F1,238 = 10.61, p = .001, η
2
 = .04). 

Deltagare med Måttlig genuin stolthet upplevde högre grad av organisationsstolthet (M = 

4.16, SD = 0.59) än deltagare med Låg genuin stolthet (M = 3.81, SD = 0.83), vilket stödjer 

hypotes 6. Det fanns ingen huvudeffekt av Balansmått inre motivation (F1,238  = .93, p = .336) 

och heller ingen interaktionseffekt (F1,238 = .08, p = .772) mellan Balansmått inre motivation 

och Balansmått genuin stolthet. (se Figur 1)  
I ANCOVAn med Organisation som kovariat framkom att resultatet inte skiljer sig åt med 

avseende på vilken effekt som var signifikant eller inte. Däremot uppvisade Balansmått inre 

motivation en svag tendens i hypotes 3:s riktning (F1,237 = 2.54, p = .112), att i Balansmått inre 

motivation upplever personer med Måttlig inre motivation högre grad av organisationsstolthet 

än personer med Låg inre motivation.  

 

 

 
Figur 1. Upplevd organisationsstolthet som en funktion av balansmått inre motivation samt 

balansmått genuin stolthet. Skalans variationsvidd 1-5. 
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I en 2 (Kön: man och kvinna) x 4 (Antal år i organisationen, grupper: 0-5, 6-15, 16-25, 26-43) 

ANOVA för oberoende mätningar med Organisationsstolthet som beroende variabel visade 

sig en huvudeffekt av Kön (F1,274 = 19.567, p < .001, η
2
 = .07). De kvinnliga deltagarna 

upplevde högre grad av organisationsstolthet (M = 4.30, SD = 0.55) än de manliga deltagarna 

(M = 3.85, SD = 0.78), vilket stödjer hypotes 8, att kvinnor upplever högre grad av 

organisationsstolthet än män. Det fanns ingen huvudeffekt av Antal år i organisationen (F3,274 = 

.581, p = .628). Däremot förelåg en signifikant disordinal interaktionseffekt (F3,274 = 3.430, p = 

.018, η
2
 = .04) mellan Kön och Antal år i organisationen (se Figur 2).  

I en enkeleffektanalys framkom att kvinnor upplever högre grad av organisationsstolthet än 

män i avseende på antal år i organisationen, i åldersgrupperna 0-5 (t107  = 3.723, p<.000), 6-15 

(t62.080  = 3.344, p = .001) och 16-25 (t14.539  = 3.839, p = .002). För gruppen som har arbetat 26-43 

(t49  = -.692, p = .492) år inom samma organisation var inte den observerade skillnaden mellan 

könen signifikant. En ANCOVA genomfördes med Organisation som kovariat, men resultatet 

skilde sig inte med avseende på vilken effekt som var signifikant.  

 

 

 
Figur 2. Upplevd organisationsstolthet som en funktion av antal år i organisationen och kön. 

Skalans variationsvidd 1-5. 

 

 

I en 2 (Kön: man och kvinna) x 3 (Åldersgrupp: 21-33, 34-50, 51-73) ANOVA för 

oberoende mätningar med Organisationsstolthet som beroende variabel visade sig en 

huvudeffekt av Åldersgrupp (F2,308  = 3.09, p = .047, η
2
 = .02). Post-hoc tester (FLSD) visade 

en signifikant skillnad mellan personer som var 21-33 (M = 3.75, SD = 0.92) och 34-50 (M = 

4.04, SD = 0.74) (p = .012), där de äldre var stoltare än de yngre av de två. Det fanns även en 

signifikant skillnad mellan personer i åldrarna 21-33 (M = 3.75, SD = 0.92) och 51-73 (M = 

4.08, SD = 0.62) (p = .009), där de äldre var stoltare än de yngre. Dock fanns ingen 

signifikant skillnad mellan personer som var i åldrarna 34-50 (M = 4.04, SD = 0.74) och 51-

73 (M = 4.08, SD = 0.62) (p = .729). Post hoc testen stärkte delvis hypotes 7, att ju äldre en 
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person är desto högre grad av organisationsstolthet upplevs. Det förelåg inte heller en 

signifikant interaktionseffekt (F2,308  = 1.712, p = .182) mellan Kön och Åldersgrupper (se Figur 

3). En ANCOVA genomfördes även med Organisation som kovariat, men likt ovanstående 

fall skilde sig inte resultatet med avseende på vilken effekt som var signifikant eller inte. 

Trots att en signifikant interaktionseffekt inte fanns genomfördes en enkeleffektanalys för 

att kunna urskilja om det förekom en signifikant skillnad mellan män och kvinnor över ålder. 

Där framkom att i åldersgrupperna 21-33 (t40,786 = 2.35, p =.024) och 34-50 (t162 = 5.03, p < .001) 

upplevde kvinnor högre grad av organisationsstolthet än män. En tendens till skillnad fanns 

mellan könen i åldersgruppen 51-73 (t45,424 = 1.65, p = .107),.  

 

 
Figur 3. Upplevd organisationsstolthet som en funktion av åldersgrupper samt kön. 

Skalans variationsvidd 1-5. 

 

 

Fyra stycken hierarkiska regressionsanalyser (Tabell 3) genomfördes för att undersöka hur 

mycket mer av variansen i organisationsstolthet som kan förklaras av Inre motivation, Genuin 

stolthet, Balansmått inre motivation respektive Balansmått genuin stolthet utöver variablerna 

Arbetstillfredsställelse, Kön och Åldersgrupper. De sistnämnda variablerna infogades i första 

steget i samtliga hierarkiska regressionsanalyser. I andra steget infogades respektive 

oberoendevariabel. Det första R
2
-värdet i tabellen syftar till det gemensamma R

2
-värdet för 

variablerna i steg 1, Arbetstillfredsställelse, Kön och Åldersgrupper. Medan det andra R
2
-

värdet syftar till det gemensamma R
2
-värdet för alla fyra variabler, exempelvis 

Arbetstillfredsställelse, Kön, Åldersgrupp och Inre motivation. Endast de oberoendevariabler 

som korrelerar signifikant med den beroendevariabeln användes i regressionsanalyserna. I 

analys 1 och 2 visade resultatet att Inre motivation respektive Genuin stolthet förklarade 
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vardera .02 mer av variansen i organisationsstolthet. Även Balansmåttet genuin stolthet i 

analys 4 förklarade ytterligare .01 av variansen i organisationsstolthet. Däremot förklarade 

inte Balansmått inre motivation i analys 3 mer av variansen i organisationsstolthet 

 

 

Tabell 3 

Fyra hierarkiska med tillhörande oberoendevariabler, standardiserade beta-värde, t-värde, 

R
2
 och R

2
-change 

 

 Oberoendevariabler Stand. β t R
2 

Δ R
2
 

Analys 1 Arbetstillfredsställelse 

Kön 

Åldersgrupp 

 

Inre motivation 

 .58 

-.25 

 .10 

 

 .14 

13.46** 

 -6.09** 

  2.43* 

 

  3.22** 

 

 

.48 

 

.49 

 

 

 

 

.02** 

      

Analys 2 Arbetstillfredsställelse 

Kön 

Åldersgrupp 

 

Genuin stolthet 

 .56 

-.27 

 .09 

 

 .14 

12.57** 

 -6.59** 

  2.12* 

 

  3.22** 

 

 

.48 

 

.49 

 

 

 

 

.02** 

      

Analys 3 Arbetstillfredsställelse 

Kön 

Åldersgrupp 

 

Balansmått inre 

motivation 

 .61 

-.25 

 .09 

 

 .02 

14.22** 

 -5.99** 

  2.12* 

 

    .41 

 

 

.48 

 

.48 

 

 

 

 

.00 

      

Analys 4 Arbetstillfredsställelse 

Kön 

Åldersgrupp 

 

Balansmått genuin 

stolthet 

 .58 

-.24 

 .08 

 

 .12 

13.07** 

 -5.76** 

  1.79* 

 

  2.61* 

 

 

.48 

 

.49 

 

 

 

 

.01* 

Not. *p < .05, **p < .01. 

 

 

Slutligen gjordes en stegvis regressionsanalys (Tabell 4) som visade att kontrollvariabeln 

arbetstillfredsställelse (Δ R
2
 = .41) förklarar mest av variansen i organisationsstolthet av de 

variabler som användes. Endast de oberoendevariabler som korrelerar signifikant med den 

beroendevariabeln användes i regressionsanalyserna. I enlighet med hypotes 9 så förklarar 

studiens kontrollvariabel arbetstillfredsställelse mest av variansen i organisationsstolthet.  
 

 

Tabell 4 

En stegvis regressionsanalys med tillhörande oberoendevariabler, standardiserade beta-

värde, t-värde, R
2
 och R

2
-change 

 



17 
 

 

 Oberoendevariabler Stand. β t R
2 

Δ R
2
 

Analys 5
b
 Arbetstillfredsställelse 

Kön 

Genuin stolthet 

Inre motivation 

Åldersgrupp 

 .54 

-.27 

 .12 

 .11 

 .10 

11.84** 

 -6.41** 

  2.57* 

  2.60* 

  2.34* 

.41 

.47 

.49 

.49 

.50 

 

.06** 

.09* 

.01* 

.01* 
Not. *p < .05, **p < .01. 

 

 

Diskussion 

 

 
Syftet med denna studie var att undersöka inre respektive yttre motivations samband till 

organisationsstolthet. Syftet var även att undersöka om genuin stolthet har en positiv inverkan 

på organisationsstolthet samt om överdriven stolthet har en negativ inverkan på densamma. 

Förhoppningen var slutligen att klargöra om också kön och ålder kan knytas till skillnader av 

upplevd organisationsstolthet.  

 

 

Motivation 
 

I korrelationsmatrisen (Tabell 2) framkom stöd för hypotes 1, att ju högre grad av inre 

motivation desto högre grad av organisationsstolthet. I resultatet framkom även stöd för 

hypotes 3, att i balansmått inre motivation upplever personer med måttlig inre motivation 

högre grad av organisationsstolthet än personer med låg inre motivation. Dock upplevde de 

båda grupperna av inre motivation en relativt hög grad av organisationsstolthet, något som 

stärker resultatet som bekräftar hypotes 1. I den efterföljande regressionsanalysen framkom 

även att inre motivation signifikant kan förklara ytterligare några procent av variansen i 

upplevd organisationsstolthet, efter att variablerna Kön, Åldersgrupp och Arbetstillfreds-

ställelse angetts i ett första steg. Det tycks därför som att inre motivation kan ha en viss 

betydelse för vilken grad av organisationsstolthet en person upplever, detta i enlighet med 

tidigare forskning (Katzenbach, 2003a). Eftersom människor är olika och drivs av olika 

motivationsfaktorer är det viktigt att klargöra vad som motiverar de anställda inom den egna 

organisationen för att de ska vilja prestera sitt yttersta, först då kan den enskilde individens 

specifika behov av uppmärksamhet och belöning tillgodoses. Förutom att ha en positiv 

inverkan på organisationsstolthet fann Goetz et al. (2012) att inre motivation även har en 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelse, vilket även var fallet i denna studie. Arbetstill-

fredsställelse visade sig även vara den variabel som korrelerade starkast med 

organisationsstolthet. Detta är ett samband som även tidigare forskning belyst (Mathieu & 

Zajac, 1990). Detta tyder på att inre motivation har betydelse för anställdas arbetsrelaterade 

attityder, både direkt och indirekt. Direkt genom att korrelera positivt med organisations-

stolthet och indirekt genom att ha en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse som i sin tur 

korrelerar positivt med organisationsstolthet.  

Däremot visade resultaten inget stöd för hypotes 2, det vill säga att yttre motivation skulle 

ha en negativ inverkan på organisationsstolthet. Anledningen till detta kan vara att deltagarna 

känner mer inre motivation än yttre motivation eller att yttre motivation ger en mer skamlig 

känsla och att deltagarna därför angett låga siffror på de påstående som rörde yttre motivation. 

Detta trots att inget av dessa två typer av motivation kan sägas vara bättre eller sämre än den 

andra, utan att de snarare bör ses som kompletterande (Lepper & Henderlong, 2000). Det 
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skulle även kunna vara så att de personer som upplever högre grad av yttre motivation än inre 

motivation får sitt behov av uppmärksamhet tillgodosett och att de därför även upplever en 

relativt hög grad av organisationsstolthet. Ytterligare en anledning till att resultatet inte visade 

stöd för hypotes 2 kan vara för att inre och yttre motivation kan vara svåra att separera samt 

att de båda motivationstyperna kan komplettera varandra (Finkelstein, 20011) och därmed 

simultant påverka ett beteende (Lepper & Henderlong, 2000).   

 

 

Genuin och överdriven stolthet 
 

I resultatet framkom stöd för hypotes 4, att ju högre grad av genuin stolthet desto högre grad 

av organisationsstolthet (Tabell 2). En efterföljande regressionsanalys visade att ytterligare 

några procent av variansen i organisationsstolthet kan förklaras av genuin stolthet. Det tycks 

därför som att även genuin stolthet har viss betydelse för hur mycket stolthet en anställd 

känner för sin organisation. Huruvida en person upplever mestadels genuin eller överdriven 

stolthet beror på hur denna tolkar eller bedömer en viss situation (Lazarus, 1991) och genuin 

och överdriven stolthet torde därför kunna anses vara något individuellt. På detta sätt kan det 

vara svårt att från ett chefperspektiv försöka påverka vilken typ av stolthet som de anställda 

upplever. Genom att belysa personliga attribut så som att känna sig framgångsrik eller 

produktiv, vilket är personlighetsdrag som förknippas med genuin stolthet (Tracy & Robins, 

2007) kan chefer få praktiskt användning av detta i sin personalpolitik. Inte för att direkt 

påverka de anställda men för att medvetandegöra potentiella förklaringar till varför de 

anställda upplever mer eller mindre stolthet för organisationen.  

 Som Ashforth och Mael (1989) skriver kommer allt mer av organisationens intresse ingå i 

en anställds värderingar ju mer denna identifierar sig med organisationen, vilket i sin tur leder 

till att den anställda agerar allt mer för organisationens bästa (van Dick & Wagner, 2002). Om 

den anställda tolkar detta agerande som en framgång som härleds till den egna ansträngningen 

(Tracy & Robins 2007), torde också detta leda till ökad stolthet för organisationen. I denna 

studie kunde det konstateras att genuin stolthet har en positiv relation till organisationsstolthet 

både genom hypotes 4, att ju högre grad av genuin stolthet desto högre grad av 

organisationsstolthet, och genom hypotes 6, att i Balansmått genuin stolthet upplever personer 

med Måttlig genuin stolthet högre grad av organisationsstolthet än personer med Låg genuin 

stolthet. I detta sammanhang är det dock väsentligt att poängtera att genuin stolthet endast 

förklarar lite mer av variansen i organisationsstolthet än vad variablerna Kön, Åldersgrupp 

och Arbetstillfredsställelse redan gör. Den variabel som är av störst vikt är just 

arbetstillfredsställelsen och bör därför uppmärksammas i tidigt skede när en organisation med 

låg grad av organisationsstolthet vill förändra denna.  

 

 

Kön och ålder 
 

En signifikant skillnad mellan den yngsta åldersgruppen (21-33) och den äldsta åldersgruppen 

(51-73) identifierades med avseende på upplevd organisationsstolthet. Mellan den yngsta 

åldersgruppen (21-33) och den mellersta (34-50) samt mellan den mellersta åldersgruppen 

(34-50) och den äldsta (51-73) fanns det en tendens till signifikant skillnad. Det tycks därför 

som att ålder har en viss betydelse och att yngre personer inte känner lika hög grad av 

organisationsstolthet som äldre personer gör, vilket delvis stödjer hypotes 7. Anledningen till 

denna skillnad kan möjligtvis förklaras med att yngre personer inte har hunnit etablera sig i 

organisationen och av den anledningen inte upplever lika hög grad av organisationsstolthet 

som äldre personer gör. 
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Resultatet i denna studie visade stöd för hypotes 8, att kvinnor upplever högre grad av 

organisationsstolthet än män. Detta resultat skulle kunna förklaras med Clarks (1997) 

förklaring om varför kvinnor upplever högre arbetstillfredsställelse än män, nämligen att de 

historiskt sett haft sämre förutsättningar på arbetet. Om detta resonemang stämmer torde 

därför även kvinnors högre organisationsstolthet dala i takt med att deras förväntningar på 

arbetet ökar. Det som är intressant är att se att anställningstid samvarierar med grad av 

organisationsstolthet på olika sätt för män och kvinnor. Då det är relativt många av studiens 

deltagare som har arbetat länge inom samma organisation kunde deltagarna delas in i fyra 

olika grupper med avseende på antal år inom organisationen. Under de första 15 åren 

upplever kvinnor en högre grad av stolthet än män, där graden av stolthet ökar för både män 

och kvinnor under denna period. För personer som har varit anställda i 16-25 år går det att 

utläsa en markant skillnad då männens organisationsstolthet blir lägre samtidigt som kvinnor 

som har varit anställda lika länge blir stoltare. Tvärtemot blir det när personerna har arbetat i 

26-43 år då graden av stolthet bland kvinnor sjunker och männens stolthet ökar. I resultatet 

framgår dock att denna skillnad inte är signifikant.  

Som framgår av den stegvisa regressionsanalysen så förklarar kontrollvariabeln 

arbetstillfredsställelse störst del av variansen i organisationsstolthet, däremot förklarar de 

oberoende variablerna kön, genuin stolthet, inre motivation och åldersgrupp ytterligare några 

procent var av variansen i organisationsstolthet. Detta stödjer hypotes 9, att kontrollvariabeln 

arbetstillfredsställelse förklarar mest av variansen i organisationsstolthet. . Resultatet visar att 

arbetstillfredsställelsen är den variabel som är av störst betydelse när organisationsstolthet 

berörs, i enlighet med tidigare forskning (Mathieu & Zajac, 1990). Däremot visar resultatet att 

det finns andra variabler som även de kan förklara skillnader i upplevd organisationsstolthet. 

Dessa tycks inte vara lika lätta att påverka från organisationens håll då de kan ses som 

personliga. 

 

 

Metoddiskussion 
 

För att mäta motivationstypen hos de anställda användes enkäten Work preference inventory 

(Amabile et al., 1994a). Enkäten är publicerad i en etablerad tidsskrift och torde därför kunna 

anses både ha hög validitet och reliabilitet. Eftersom att enkäten är relativt omfattande så togs 

beslutet att korta enkäten. Enkäten reviderades alltså från 30 påstående till 16 påståenden. 

Konsekvensen av detta är att frågeområdena Njutning och Yttre faktorer inte är kompletta 

vilket kan ha resulterat i att information från områdena har gått förlorad alternativt att en 

snedvriden bild uppvisats då alla aspekter som den anställde upplever inte fångades upp. Det 

kan vara anledningen till att Cronbachs alfa för Yttre motivation blev låg. Det faktum att den 

ursprungliga enkäten reviderades kan eventuellt utgör ett hot mot enkätens interna validitet, 

det vill säga att enkäten faktiskt inte belyser huruvida deltagarna upplever yttre motivation.  

För att med säkerhet nå upp till ett tillräckligt antal enkäter delades de ut till två olika 

organisationer, detta ökar även möjligheten att generalisera resultatet. Med tanke på det 

relativt höga deltagarantalet bör det gå att dra slutsatsen att organisationsstolthet främst 

inverkas av arbetstillfredsställelse men att även personliga attribut som motivation och 

personlig stolthet kan inverka på hur mycket organisationsstolthet en anställd upplever. De 

två organisationerna skiljer sig åt i avseende på faktorer som exempelvis organisations-

struktur, yrkesområde samt att den ena är en internationell aktör och den andra en nationell 

aktör. Detta kan ha inverkat på den upplevda organisationsstoltheten, precis som Macdonald 

och MacIntyre (1997) beskriver att faktorerna inverkar på arbetstillfredsställelsen. I resultatet 

var det som skiljde organisationerna åt den upplevda organisationsstoltheten och den 
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upplevda arbetstillfredsställelsen och inte huruvida de olika variablerna förhöll sig till 

organisationsstolthet. Detta stärker studiens resultat och även generaliserbarheten.  

 Studier beträffande genuin och överdriven stolthet är ännu i sin linda och forskning på 

högre nivån har ännu inte fördjupat sig närmare i sambandet mellan genuin/överdriven 

stolthet och organisationsstolthet. Tracy och Robins (2007) enkät som mäter genuin och 

överdriven stolthet är den enda som har identifierats inom det området. Orden som används i 

enkäten reflekterar olika känslotillstånd är direkta och värdeladdade. Framförallt de inom 

överdriven stolthet kan upplevas som negativt laddade, exempelvis pompös och arrogant. Det 

kan ifrågasättas huruvida människor är benägna att erkänna att de exempelvis är arroganta 

även om de i verkligheten är det. Detta kan utgöra en anledning till varför överdriven stolthet 

inte korrelerade signifikant med organisationsstolthet och att därför hypotes 5, ju högre grad 

av överdriven stolthet desto lägre grad av organisationsstolthet, inte blev bekräftad. Skalans 

tillförlitlighet stärks genom att den har använts i flera studier (Carver et al., 2010; Tracy, 

Cheng, Robins, & Trzesniewski, 2009) samt även finns publicerad i en välkänd tidskrift 

(Tracy & Robins, 2007). Som redovisats i resultatet fick både genuin och överdriven stolthet 

godkända nivåer på Cronbachs alfa även i denna studie. Dock kvarstår det faktum att 

alternativa mätinstrument saknas och därför finns god anledning att undersöka andra 

alternativ. 

Det har även kunnat konstateras att det är ett smidigt tillvägagångssätt att använda sig av 

webbenkät för att nå ut till många deltagare, framförallt när tiden att få ut samt samla in 

enkäten är begränsad. Samtidigt ger det även deltagaren möjlighet att fylla i enkäten när 

denna känner att tid finns att avvara. Det slutgiltiga deltagarantalet blev relativt stort, om än 

med visst partiellt bortfall för de olika variablerna. Antalet deltagare ger undersökningen viss 

tyngd och studien kan därför användas som ett avstamp till vidare forskning. Det finns risker 

med att använda webbenkäter, exempelvis kan mailet glömmas, sorteras bort eller kastas om 

inte mottagaren känner igen avsändaren. Detta hanterades genom att deltagarna fick 

information om enkäten innan den skickades ut, att enkäten mailades ut av en anställd inom 

organisationen samt att en påminnelse om möjligheten att fylla i enkäten gick ut efter ungefär 

halva tiden. Dock uteblev den personliga kontakten helt, vilket kan vara negativt då den 

personliga kontakten kan vara till fördel genom att deltagarna får en bättre bild av såväl 

studien, dess författare och att författarna direkt kan besvara frågor kring enkäten. 

 

 

Framtida studier 
Eftersom organisationsstolthet har positiva konsekvenser på arbetsplatsen (Gunter & 

Furnham, 1996; Helm, 2011; Katzenbach, 2003a) tycks det vara av vikt att på olika sätt 

främja dess utveckling. I denna studie har fokus legat på att klargöra huruvida faktorer som 

motivation, personlig stolthet, ålder samt kön inverkar på organisationsstolthen. Eftersom att 

inre motivation korrelerar signifikant med organisationsstolthet tycks det finnas belägg för att 

även framtida studier kan fokuseras kring inre motivations inverkan på den upplevda 

organisationsstoltheten. Eftersom att yttre motivation samtidigt inte fick godkända nivåer på 

Cronbachs alfa vore det intressant att se om resultatet skulle ge belägg för hypotes 2, ju högre 

grad av yttre motivation desto lägre grad av organisationsstolthet, om den kompletta enkäten 

av Amabile et al. (1994a) användes. Förhoppningsvis skulle detta kunna ge en tydligare 

indikation på huruvida motivationstyp har inverkan på graden av organisationsstolthet eller 

inte. Om en relation finnes vore det även av intresse att undersöka arbetsledarnas möjligheter 

att förändra organisationsstoltheten utifrån den motivationstyp som de anställda upplever, då 

personer med olika typ av motivationstyp troligtvis behöver bemötas på olika sätt för att nå 

det önskade resultatet.  
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Även genuin stolthet tycks vara av viss betydelse gällande organisationsstolthet. Personliga 

skillnader, så som genuin och överdriven stolthet, kan vara av vikt för människor inom 

organisationer att vara medvetna om, för att på så vis få en bättre förståelse för sina 

medarbetare och deras stolthet för organisationen. I denna studie framkommer även att genuin 

stolthet korrelerar positivt med inre motivation och framtida forskning skulle även kunna 

undersöka om inre motivation också har en medierande effekt mellan genuin stolthet och 

organisationsstolthet.  

Ytterligare ett uppslag för framtida studier skulle vara att undersöka könskillnaden 

närmare. Det vore exempelvis intressant att fördjupa sig i orsaken till varför kvinnor är 

stoltare för sin organisation än män. Samtidigt vore det även intressant att försöka finna en 

förklaring till varför organisationsstoltheten är olika hög hos kvinnor och män beroende på 

hur länge de har arbetet inom organisationen. Eftersom det blir allt vanligare att människor 

byter arbetsplats redan efter cirka fem år kommer chansen att undersöka detta samband 

successivt att försvinna. 

Genom att undersöka enbart en organisation går det att säkerställa att deltagarna refererar 

tillbaka till samma kärna, exempelvis ledarskap, kollegor och struktur. Alternativet är att 

vidga undersökningen till ett flertal organisationer och på så vis få en större representativitet 

och generaliserbarhet. Detta kan göras genom att slumpa deltagare från olika organisationer 

men eventuellt inom samma bransch för att kunna uttala sig om hur organisationsstoltheten 

bland exempelvis ekonomer ter sig. De skulle även vara intressant att göra en longitudinell 

studie och då enbart se på en organisation, på detta sätt skulle det gå att se hur organisations-

stoltheten förändras över tid. 

 

 

Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka inre respektive yttre motivations samband till 

organisationsstolthet. Syftet var även att undersöka om genuin stolthet har en positiv inverkan 

på organisationsstolthet samt om överdriven stolthet har en negativ inverkan på densamma.  

Förhoppningen var slutligen att klargöra om också kön och ålder kan knytas till skillnader av 

upplevd organisationsstolthet. I enlighet med hypoteser visade resultatet ett stöd för hypotes 

1, ju högre grad av inre motivation desto högre grad av organisationsstolthet. Även hypotes 4, 

ju högre grad av genuin stolthet desto högre grad av organisationsstolthet, fick stöd i 

resultatet. Organisationsstoltheten ökar även med avseende på ålder där äldre är stoltare än 

yngre, i enlighet med hypotes 7. Dessutom upplever kvinnor i större utsträckning högre grad 

av organisationsstolthet än män, hypotes 8. Utöver detta återfanns stöd för att 

kontrollvariabeln arbetstillfredsställelse, likt tidigare studier, var den variabel som korrelerade 

starkast med organisationsstolthet men att studiens oberoende variabler förklarar ytterligare 

delar av variansen i organisationsstolthet, hypotes 9. 

 

 

Referenser 
 

 

Alvesson, M., & Empson, L. (2008). The construction of organizational identity: Comparative 

case studies of consulting firms. Scandinavian Journal of Management, 24, 1-16. 

Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. M. (1994a). Correction to Amabile et 

al. in the article ”The work preference inventory: Assessing intrinsic and extrinsic 

motivational orientations. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 580. 



22 
 

 

Amabile, T. M., Hill, K. G., Hennessey, B. A., & Tighe, E. M. (1994b). The work preference 

inventory: Assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations. Journal of Personality 

and Social Psychology, 66, 950-967. 

Arnett, D. B., Lavarie, D. A., & McLane, C. (2002). Using job satisfaction and pride as internal-

marketing tools. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quaterly, 43, 87-96. 

Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of 

Management Review, 1, 20-39.  

Becker, T. E., Billings, R. S., Eveleth, D. M., & Gilbert, N. L. (1996). Foci and bases of 

employee commitment: Implications for job performance. Academy of Management Journal, 

39, 464-482. 

Bouckaert, G. (2001). Pride and performance in public service: Some patterns of analysis. 

International Review of Administrative Sciences, 67, 16-27. 

Carver, C. S., Sinclair, S., & Johnson, S. L. (2010). Authentic and hubristic pride: Differential 

relations to aspects of goal regulation, affect, and self-control. Journal of Research in 

Personality, 44, 698–703. 

Cicognani, E., Palestini, L., Albanesi, C., & Zani, B. (2012). Social identification and sense of 

community among members of a cooperative company: The role of perceived organizational 

values. Journal of Applied Social Psychology, 42, 1088-1113. 

Clark, A. E., Oswald, A., & Warr, P. (1996). Is job satisfaction U-shaped in age? Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 69, 57–81.  

Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour 

Economics, 4, 341-372. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behavior. New York, NY: Plenum.  

Decrop, A., & Derbaix, C. (2009). Pride in contemporary sport consumption: A marketing 

perspective.  Journal of the Academy of Marketing Science, 38, 586-603. 

Finkelstein, M. A. (2011). Intrinsic and extrinsic motivation and organizational citizenship 

behavior: A functional approach to organizational citizenship behavior. Journal of 

Psychological Issues in Organizational Culture, 2, 19-34. 

Frankel, M. S. (1989). Professional codes: Why, how, and with what impact? Journal of 

Business Ethics, 8, 109-115. 

Glenn, N. D., Taylor, P. A., & Weaver, C. N. (1977). Age and job satisfaction among males and 

females: A multivariate, multisurvey study. Journal of Applied Psychology, 62, 189-193.  

Gunter, B. & Furnham, A. (1996). Biographical and climate predictors of job satisfaction and 

pride in organization. Journal of Psychology, 130, 193-208.  

Goetz, K., Campbell, S. M., Broge, B., Dörfer, C. E., Brodowski, M., & Szecsenyi, J. (2012). 

The impact of intrinsic and extrinsic factors on the job satisfaction of dentists. Community 

Dentestry and Oral Epidemiology, 40, 474-480. 

Helm, S. (2011). Employees' awareness of their impact on corporate reputation. Journal of 

Business Research, 64, 657-663. 

Helm, S. (2012). A matter of reputation and pride: Associations between perceived external 

reputation, pride in membership, job satisfaction and turnover intentions. British Journal of 

Management, 1-15. 

Hogg, M. A., & Abrams, D. (1999). Social identity and social cognition: Historical background 

and current trends. In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds.), Social identity and social cognition 

(pp. 9-12). Oxford: Blackwell. 

Katzenbach, J. R. (2003a). Pride, a strategic asset. Strategy & Leadership, 31, 34-38. 

Katzenbach, J. R. (2003b). Why pride matters more than money: The power of the world´s 

greatest motivational force. New York, NY: Crown Business. 



23 
 

 

Lawler, E. J. (1992). Affective attachments to nested groups: A choice-process theory. American 

Sociological Review, 57, 327-339. 

Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York, NY: Oxford University Press. 

Lea, S. E. G., & Webley, P. (1997). Pride in economic psychology. Journal of Economic 

Psychology, 18, 323-340. 

Lepper, M. R., & Henderlong, J. (2000). Turning ”play” into ”work” and ”work” into ”play”: 25 

years of research on intrinsic versus extrinsic motivation. In C. Sansone & J. M. Harackiewicz 

(Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance 

(pp. 257-307). Woodbine, NJ: Academic Press. 

Lewis, M. (2000). Self-conscious emotions: Embarrasment, pride, shame, and guilt. In M. 

Lewis, J. M. Haviland-Jones & L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (Vol. 3, pp. 

742-756). New York, NY: Guilford. 

Macdonald, S., & MacIntyre, P. (1997). The generic job satisfaction scale: Scale development 

and its correlates. Employee Assistance Quarterly, 13, 1-16.   

Mascolo, M. F. & Fischer, K. W. (1995). Developmental transformations in appraisal for pride, 

shame, and guilt. In J. P. Tangley & K. W. Fischer (Eds.), Self-conscious emotions: The 

psychology of shame, guilt, embarrassment, and pride (pp. 64-113). New York, NY: 

Guilford. 

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, 

and consequences of organizational commitment. Psychological Bulletin, 108, 171-194. 

Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational 

Behaviour, 66, 358-384. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). When rewards compete with nature: The undermining of 

intrinsic motivation and self-regulation. In C. Sansone & J. M. Harackiewicz (Eds.), Intrinsic 

and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance (pp. 13-54). 

Woodbine, NJ: Academic Press. 

Ryan, R. M., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., & Deci, E. L. (2011). Motivation and autonomy 

in counseling, psychotherapy, and behavior change: A look at theory and practice. The 

Counseling Psychologist, 39, 193–260. 

Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (2000). Controversies and new directions-is it dèjá vu all 

over again? In C. Sansone & J. M. Harackiewicz (Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: 

The search for optimal motivation and performance (pp. 443-453). Woodbine, NJ: Academic 

Press. 

Tangney, J. P. (1999). The self-conscious emotions: Shame, guilt, embarrassment and pride. In 

T. Dalgleish & M. Power (Eds.), Handbook of cognition and emotion (pp. 541-568). West 

Sussex: Wiley. 

Tangney, J. P., & Tracy, J. L. (2012). Self-conscious emotions. In M. R. Leary, & J. P. Tangney 

(Eds.), Handbook of self and identity (pp. 446-478). New York, NY: Guilford. 

Tracy, J. L., Cheng, J. T., Robins, R. W., & Trzesniewsy, K. H. (2009). Authentic and hubristic 

pride: The affective core of self-esteem and narcissism. Self and Identity, 8, 196-213. 

Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2004). Putting the self into self-consious emotions: A theoretical 

model. Psychological Inquiry, 15, 103-125. 

Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). The psychological structure of pride: A tale of two facets. 

Journal of Personality and Social Psychology, 92, 506-525. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

van Dick, R., van Knippenberg, D., Kerschreiter, R., Hertel, G., & Wieseke, J. (2008). 

Interactive effects of work group and organizational identification on job satisfaction and 

extra-role behavior. Journal of Vocational Behavior, 72, 388-399. 



24 
 

 

van Dick, R., & Wagner, U. (2002). Social identification among school teachers: Dimensions, 

foci, and correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology 11, 129–149. 

Wharton, A. S., Rotolo, T., & Bird, S. R. (2000). Social context at work: A multilevel analysis of 

job satisfaction. Sociological Forum, 15, 65-90. 

White, R. W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological 

Review, 66, 297–333. 

Williams, L. A., & DeSteno, D. (2008). Pride and perseverance: The motivational role of pride. 

Journal of Personality and Social Psychology, 94, 1007–1017. 


