
Inte bara ett jobb
En kvalitativ studie om yrkesidentitet kan bidra till en känsla av yrkesstolthet

Maria Hardselius

Sociologi, kandidat 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
  

 

 
Inte bara ett jobb 

- En kvalitativ studie om yrkesidentitet kan bidra till en känsla av yrkesstolthet. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå tekniska universitet 
Instutionen för ekonomi, teknik och samhälle 
Författare: Maria Hardselius 
Handledare: Kristina Johansson 
Examinator: Saila Piippola 
Examensarbete i sociologi, kandidat, S0055A 
Datum 2017-05-24 
  



Förord 
Jag vill på detta sätt hylla alla anställda inom detaljhandeln. Ni gör ett fantastiskt arbete! Ni gör 
mig stolt att få tillhöra handeln och att få vara en av er. Tack! Jag vill även rikta ett ödmjukt 
tack till de informanter som genom deras tankar och känsla av stolthet fick även mig att känna 
yrkesstolthet igen.  
 
Vill även tacka min handledare Kristina för värdefulla råd och intressanta samtal om handeln. 
Jag vill även tacka mina studiekamrater Mona och Jenny, som med uppmuntran och mycket 
fika har underlättat dessa tre år. Sist men inte minst vill jag tacka min familj. I tre år har de fått 
stå ut med svordomar, stress och en frånvarande mamma och fru. De har stöttat, hejjat och 
peppat mig genom glädje och framgång och det har fått mig att känna en enorm stolthet att jag 
genomfört detta. Roland och Wiggo… Ni vet..  
 

Maria Hardselius 
2017-05-24 
Luleå  
  



 
Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka om anställda inom detaljhandeln känner en identifiering med 
sitt yrke och om den bidrar till en känsla av yrkesstolthet. Jag har använt mig av relevant teori 
tillhörande yrkesidentitet, som ger en ökad förståelse kring forskningsområdet. Jag försöker 
förstå och förklara hur yrkesidentitet kan leda till en känsla av stolthet. Tidigare forskning kring 
hur identitet formas till en yrkesstolthet presenteras och ger ett stöd och komplement till 
forskningsområde som kommer att undersökas. För att lättare kunna undersöka om 
yrkesidentitet kan bidra till yrkesstolthet för anställda inom detaljhandeln, delades teorin in i 
tre teman efter Marita Flisbäcks (2010) resonemang och slutsatser om strategier som kan 
användas. Dessa teman är identifiera, särskilja och lokalisera.  

För att studera de anställda inom detaljhandelns upplevelser och förhållningssätt på bästa sätt 
har en kvalitativ ansats använts för att få fram det empiriska materialet. Metoden som använts 
är en semi-strukturerad intervju med åtta anställda inom detaljhandeln. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet och jämförts med varandra. För att plocka ut det material som ansågs 
var relevant delades analysen in i samma teman som teorin.  

Resultatet visade att de intervjupersoner som identifierade sig med sitt yrke, även kände en 
yrkesstolthet. Detta visade sig i att de bland annat kände en trivsel på arbetsplatsen, kände en 
tillhörighet med kollegorna och fick feedback på det arbete de utförde. De kände även att deras 
uppgifter och arbete var meningsfullt. Resultatet visade även att informanterna visste om att de 
representerade organisationen de arbetade för även på deras fritid och accepterade det. 
Resultatet visade att de informanter som svarade att de kände en identifiering med sitt yrke, 
svarade att de kunde även känna ett behov av att särskilja sig från det. Detta yttrade sig främst 
genom att de inte berättade om sitt yrke till personer de inte kände så väl. Det kunde också vara 
så att de inte var så sociala när de kom hem.  

Det kan finnas olika förklaringar till varför människor vill distansera sig från sitt yrke. En 
anledning kan vara att de vill skapa distans till yrkets medföljande stereotyper. En annan kan 
vara deras behov för återhämtning. En del av de intervjuade kände stolthet när de blev 
förknippade med den organisation de arbetade för. Detta visade framför allt en respondent som 
med glädje och stolthet berättade att i privata sammanhang hälsade kunder på hen med ”Hej 
XX!” (organisationens namn), där respondentens yrkesidentitet grundade sig på 
organisationens goda namn och rykte. 

Nyckelord: yrke, yrkesidentitet, stolthet, yrkesstolthet 
 
 
 
 
 
  



Abstract 
The purpose of the study is to investigate whether an identification with its occupation and if it 
contributes to a sense of professional pride. I have used relevant theory to the area's professional 
identity, which gives an increased understanding of the research area. Trying to see how 
identification with work can result in proudness over work. Erlier studies about identity with 
work will be presented and used as a complement for the theory. The study is in theams: 
identify, distinguish and locate.  
 
In order to study In order to study the employees in the retail experiences and approaches in the 
best way, a qualitative approach has been used to obtain the empirical material. 
The method is a semi-structured interview with eight retailers. The interviews were transcribed 
in their entirety and compared to each other. To pick out the material I wanted to share the 
analysis in the same theme as the theory. In order to study people's experiences and approaches 
at best, a qualitative approach has been used to obtain the empirical material. The metode is 
semi-structureerd interview with emloyees in stores.  
 
The result showed that respondents who identified themselves with their occupation also felt 
vocational pride. This showed me that they among other things, felt a comfort at work, felt an 
affiliation with colleagues and received feedback on what they did. They have also felt their 
tasks and work were meaningful. The result also showed that the informants knew that they 
represented the organization they worked for even in their spare time and accepted it. The result 
showed that the informants who answered that they felt an identification with their occupation, 
replied that they could also feel a need to distinguish themselves from it. This was mainly 
because they did not tell about their profession to people they did not feel so well. It could also 
be that they were not so social when they came home. 
 
There may be different explanations as to why people want to distance themselves from their 
profession. One reason may be that they want to create distance to the work's accompanying 
stereotypes. Another may be their need for recovery. Some of the interviewees felt pride when 
they became associated with the organization they worked for. This demonstrated, in particular, 
a respondent who with joy and pride said that in private contexts customers greeted "Hi XX!" 
(The name of the organization), where the respondent's professional identity was based on the 
organization's good name and reputation. 
 
Keyword: profession, Professional identity, pride, professional pride 
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1.Inledning 
Mitt första långvariga arbete var på en större matbutik i den stad jag bodde i. Det var enkelt att 
få jobbet och det var nära hem. Egentligen spelade lönen inte så stor roll, bara det räckte till det 
nödvändigaste och lite till. Jag gillade mitt jobb, kom snabbt in i rutinerna och såg fort vad som 
gällde på arbetsplatsen. Min första tjänst var att stå i kassan och i kundtjänst. På den tiden var 
det här stadens största matvarubutik och de flesta kom dit för att göra de bästa reaklippen. Ibland 
var köerna jättelånga och vi i kassan såg inget slut. De gångerna kom ingen av oss anställda 
iväg på sina raster i tid. Kassaledaren sprang omkring kassorna och hämtade vatten, växlade 
pengar och försökte hjälpa till på ett smidigt sätt. Dessa stunder älskade jag! Tempot, pulsen 
och stressen! Allt! I skrivande stund ska mina år på utbildningen summeras, och därför vill jag 
uppmärksamma det arbete som jag och mina kollegor utfört i så många år. Att belysa den 
identifikation som kan uppstå med det yrke man har och se om det i sin tur kan leda till någon 
slags yrkesstolthet som alla butiksanställd borde ha. 

Handeln är en bransch som många unga får sitt första jobb inom, det kan innebära tillfälliga 
anställningar, småningom resultera i en fastare anställning. Handelsanställdas förbund menar 
att anställda som trivs på arbetet har en tendens att stanna kvar inom organisationen längre. På 
så sätt menar de, byggs värdefull kompetens och kunskap upp och det gynnar organisationen 
på ett fördelaktigt sätt (Handels.se). I ett nytt flexibelt arbetsliv har det enligt Allvin m fl. (2006) 
blivit alltmer otryggare med och ett större krav för individen att passa in på arbetsmarknaden. 
Allvin m fl. (2006) anser även att personal inom serviceyrket krav på sig att inte bara sälja 
företagets produkter utan även representera och uppträda i enlighet med företaget som helhet. 
En stor del av identiteten, menar Aurell (2001), består av det arbete individen har och det 
påverkar även av var denne är anställd. Det vill säga om organisationen är välkänd och 
respektingivande, för omgivningen är det större chans att det resulterar i stolthet. (Aurell 2001), 
Detta får även stöd av Katzenbach (2003) som menar att organisationen och dess rykte en viktig 
del för den anställde för att känna yrkesstolthet.  

Hur individen uppfattar sig själv ur andras perspektiv och andras bedömning spelar en stor roll 
i livet. Det kan skapas en möjlighet att få mer kunskap om en person genom att fråga vad man 
arbetar med utan att bli alltför närgången (Ulfsdotter Eriksson 2012). Det är den grupp vi tillhör, 
menar Hinton (2003), som kan visa vår sociala identitet och även vem vi är i samhället. Genom 
att låta ens yrke bli en del av den man är, kan för en del individer vara viktigt för den personliga 
identiteten. Yrket erkänns som en del av den sociala identiteten menar Ulfsdotter Eriksson och 
Flisbäck (2011) och genom att säga att man är sitt yrke så erkänns det som en del av den. De 
menar även att yrkesidentiteten är en identitetsutveckling som sker hela tiden i relation till andra 
människor som vi är i kontakt med.  

 
Problemformulering 
Idag är det möjligt för individen att vara en person hemma, en person i sociala sammanhang, 
och ytterligare en person på arbetet, då individen i dagens samhälle har andra möjligheter än 
tidigare att utveckla sin identitet. Genom att yrket, enligt Ulfsdotter Eriksson (2012), utgör en 
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del av vår sociala identitet, så är bildar yrket ett socialt band som finns mellan individer. Stolthet 
över det yrke man har, de arbetsuppgifter man har och vart man arbetar, är viktigt. Vi vill alla 
få bekräftelse, bli uppskattade, oavsett vad vi gör, och vi vill känna att det vi gör är meningsfullt. 
Då är omgivningens godkännande och uppskattning viktig för individen för att få en positiv 
sjävbild (Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 2011). 
 
Ur arbetslivsforsknings perspektiv är detaljhandeln ett intressant område att studera då handeln 
och butikslivet innefattar en arena där både status, klass och kön förekommer. Det som kommer 
att undersökas i denna studie är om anställda inom detaljhandeln känner yrkesidentitet och om 
den bidrar till att den anställde känner stolthet över sitt yrke. Forskning om sambandet mellan 
arbete och identitet är inte ny. Inte heller forskning kring varför människor agerar, eller inte 
agerar, på ett visst sätt när de diskuterar om yrke heller. Kristina Johansson menar i sin 
doktorsavhandling (2015) Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser, att 
dagligvaruhandeln är en komplex bransch och relativt outforskat. Därför är det viktigt att forska 
kring handeln och då belysa sambandet mellan yrke och individens upplevda känslor. Genom 
att stärka yrkesidentiteten och yrkesstolthet hos handelsanställda kan forskning därmed även 
öka attraktionen för yrket. Studiens syfte och forskningsfrågor kommer att besvaras med hjälp 
av en teoretisk referensram som är inriktad mot yrkesidentitet och den efterföljande känsla som 
den kan medföra och resultera i yrkesstolthet. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur anställda inom detaljhandeln känner en identifiering 
med sitt yrke och om den bidrar till en känsla av yrkesstolthet.  
 
Frågeställning 
* Identifierar butiksanställda sig med sitt yrke? Om ja, på vilka sätt? 
* Uttrycker butiksanställda en yrkesstolthet? Om ja, på vilka sätt? 
* Hur ser relationen mellan yrkesidentitet och yrkesstolthet ut för butiksanställda? 
 
Disposition 
Studien är indelad i fem huvudkapitel och dessa är inledning, teori, metod, resultat/analys och 
diskussion. I det första kapitlet presenteras studiens handling, det syfte och frågeställningar som 
studien ska besvara samt hur arbetet har avgränsats. Under kapitel två presenteras relevanta 
sociologiska teorier. Där presenteras även viktiga begrepp som återkommer genom hela arbetet 
och hur tidigare forskning inom området behandlas. Därefter kommer det tredje kapitlet där 
metodval presenteras och hur tillvägagångssättet var när studien genomfördes. Detta inkluderar 
både varför det valdes en kvalitativ metod och hur intervjuerna utfördes och bearbetades. Detta 
avsnitt innehåller även en diskussion som tar upp de etiska aspekterna i studien. Det fjärde 
kapitlet innefattar resultat/analys. Där presenteras resultatet av intervjuerna med de 
butiksanställda och analyseras med stöd av teorin som presenterades i det teoretiska ramverket. 
I det femte och slutgiltiga kapitlet besvaras studiens syfte och frågeställningar utefter studiens 
material samt presenterar slutgiltiga reflektioner. Genomgående i studien återkommer tre 
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teman; i teorin, resultat/analys och i diskussionen. Dessa teman är identitet, särskilja och 
lokalisera. 
 
Avgränsning 
Det har gjorts ett medvetet val att avgränsa studien till de anställda som varit inom detaljhandeln 
i minst fem år. Detta av den anledning att då har både kontinuitet och arbetskännedom uppnåtts. 
Därför är studiens informanter personer som har en historia av erfarenheter inom yrket. Det har 
även gjorts en avgränsning när det gäller det specifika temat ”yrkesstolthet” där fokus har varit 
på handelsanställdas personliga åsikter inom ämnet. Att vara stolt över sitt yrke kan även handla 
om omgivningens sätt att se på det, då yrket oftast kan graderas in i samhällets status och 
maktpositioner. Det kan resultera i att omgivningen lätt ser ner på en butiksanställd då arbetet 
inte är förknippat med någon hög status. Hur än intressant det är med status och olika positioner 
i samhället kommer det inte att belysas, trots att det hämtas mycket av den teoretiska 
referensram från författare som har belyst ämnet.  

Det är lätt att blanda ihop den yrkesroll man har med den yrkesidentitet man skapat då 
yrkesidentitet är ett vidare begrepp av yrkesroll. Med en hårsmån kommer studien försöka att 
endast se på yrkesidentitet, då en roll är något som någon spelar upp och det som andra ser, 
medan en identitet är något som individen skapat själv och är. Det finns studier om individens 
identifierande med den organisation denne tillhör. I denna studie kommer det endast att beröra 
den identifiering individen känner med sitt yrke. Studien kommer inte heller ta någon aspekt av 
ålder, position inom yrket, kön, klass eller organisationskultur då studien ska kunna tillämpas 
av alla aktörer inom detaljhandeln.  
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2.Teoretisk referensram 
Kapitlet är en presentation av de teoretiska utgångspunkter vilka kommer att användas som ett 
verktyg för att besvara syfte och forskningsfrågor. Tidigare studier i ämnet visar hur identiteter 
utgörs av egenskaper hos individen, som i sin tur kan resultera i en känsla av yrkesstolthet. För att 
få svar på studiens syfte som är att undersöka om anställda inom handeln känner en yrkesidentitet 
och om den bidrar till en känsla av yrkesstolthet, är det teoretiska ramverket uppdelat i stycken 
enligt Flisbäcks (2011) strategier. Dessa är identifiering, särskiljning och lokalisering. 
 
Tidigare studier 
Identitet som begrepp identifieras enligt Hammarén och Johansson (2009), olika för olika 
individer. De menar att identitet är det som förenar individen med samhället och ”ger dig en 
känsla av vem du är” (Hammarèn, N. & Johansson, T. 2007, s.6). Den personliga identiteten är 
kopplat till individen själv, menar Giddens (2013). Det får en att känna sig unik och gör att 
individen uppfattas så av andra, enligt författaren. Vidare anser han att den sociala identiteten 
är de roller individen tillskrivs själv, ett exempel på detta är de yrkesroller vi har. Kristina 
Abiala (2000) har i sin doktorsavhandling Säljande samspel, studerat hur anställda inom 
handeln identifierar sig med sitt yrke. Abiala menar att ett yrke där det sker en direktkontakt 
med kunder så som det gör inom detaljhandeln, är ”utvecklande för individens sociala förmåga, 
men inte alltid för deras sociala liv” (Abiala. K. 2000 s. 136). Författaren anser att det kan ske 
en så kallad social överansträgning där de anställda visar att de umgås med människor på arbetet 
men vill vara ifred på fritiden. Hon menar olika individer hanterar förhållandet mellan 
privatperson och yrkesrollen på olika sätt och en del individer inte agerar medvetet i en roll 
utan menar att det är en del av deras personlighet. Det menar även Giddens (2013) då han anser 
att den sociala identiteten kan ses som något som individen skapar utifrån samspelet med andra 
och genom de egenskaper som andra tillskriver oss. Med andra ord kan sociala identiteter 
förklara hur olika individer liknar varandra, medan den personliga identiteten istället beskriver 
hur olika individer skiljer sig åt. Enligt Hammarén och Johansson (2009) är social identitet det 
som ger individen sin plats i samhället. De menar att kollektividentitet handlar om gemenskap 
och tillhörighet till en grupp eller en kontext.  

Det var oftast den manliga familjeförsörjaren som utförde arbetet förr. Medans frun var hemma 
och tog hand om hem och barn, kunde mannen arbeta till exempel inom tillverkningsindustrin 
eller som lantbrukare. I takt med att med förändringar i arbetsmarknaden förändrades även 
synen på vilken yrkesidentitet individen hade. I det moderna samhället har denna yrkesidentitet 
omvädreras och kompletteras med andra identiteter. Detta tar Marie Aurell (2001) upp i sin 
doktorsavhandling Arbete och identitet – om hur städare blir städare. Hon menar att ha ett yrke 
eller vara anställd inom en viss organisation påverkar hur individen upplever sig själv och hur 
andra uppfattar individen. Aurell (2001) skriver även att social identitet är ett samspel mellan 
individer i förhållande till den kontext man befinner sig i, exempelvis arbetsplatsen. Aurell 
(2001) anser att social identitet är relevant i samband med arbete, eftersom organisationer och 
arbetssituationer är sociala sammanhang som består av mänskliga interaktioner. Med andra ord, 
yrkesidentitet innefattar hur vi upplever oss själva utifrån vårt yrke, där vi främst använder oss 
av den sociala identiteten. Hammarén och Johansson (2009) hävdar att vissa individer ser sin 
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yrkestillhörighet som den samma som sin identitet. Detta påstår även Ulfsdotter Eriksson 
(2012) som menar att individens yrke kan fungera som en självidentitet då ens yrke kan påverka 
synen på sig själv och få en att agera utefter denna syn. 

Yrkesstolthet som begrepp är enligt Hudsson (2001) relaterat till olika beteenden på 
arbetsplatsen som har betydelse för anställda inom en organisation. Vidare utvecklar Ulfsdotter 
Eriksson och Flisbäck (2011) ordet yrkesstolthet och definierar det som individens 
självupplevda intellektuella upplevelse. Även Aronsson och Mellner (2016) anser att arbete 
som en grund för identitet och menar att individens strävan mot ett mål påverkar självbilden, 
självuppfattningen och identiteten. Katzenbach (2003) däremot definierar yrkesstolthet som en 
känslomässig upplevelse som oftast kan följa efter prestation och framgång inom yrket. Studier 
om identifiering och yrkesstolthet har även Helena Lundberg (2016) i sin doktorsavhandling 
Strävan efter värdighet. Hon menar att identifiering med yrket är nära förknippat med 
yrkesstolthet, självrespekt och integritet och det handlar om hur individen själv ser på yrket. 
Identitet som kan kopplas till arbete, menar Aurell (2001), konstrueras både i förhållande till 
organisation och de arbetsuppgifter individen har. Med tanke på att arbetssituationer kan 
betraktas som sociala sammanhang bör yrkesidentiteten betraktas som en del av den sociala 
identiteten (Aurell, 2001).  

Sammanfattning  
Tidigare forskning om individens identitet visar hur den formas och konstrueras efter den 
kontext individen befinner sig i och beroende på vilket perspektiv som kan intas. Identitet är 
något som individen skapar utifrån samspelet med andra och till de egenskaper som andra 
tillskriver oss. Social identitet är relevant då arbetssituationer består av interaktioner och i 
relation med andra. I och med att yrkesidentitet är en stor del av identiteten för vissa individer 
kan det styras av föreställningar av hur individen ser sig själv och på det yrke individen har. 
Studiens ställningstagande kommer att utgå ifrån att yrkesidentiteten är en del av individens 
identitet, som styrs av den syn individen själv har på sitt yrke. Tidigare forskning har även visat 
att yrkesstolthet är en individuell känsla som upplevs olika. Ett sätt att uppnå stolthet är att 
utföra en prestation med efterföljande känsla av uppnådd stolthet. Ett annat sätt är en 
intellektuell känsla som påverkas av det individen känner inför sin arbetsplats och sina 
uppgifter. Det sätt individen själv ser på sitt yrke formas utifrån det en identitet som är 
förknippat med yrkesstolthet. Studiens ställningstagande kommer att utgå ifrån en individuell 
känsla av stolthet. 
 
Yrkesidentitet - som förhållningsstrategi 
Yrken är identitetsskapande enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) och det påverkar 
omgivningens sätt att se på sig själv och hur vi själva ser på oss. Marita Flisbäck (2010) menar 
i artikeln Från generell bild till individuellt ansikte, att individer förstår både sig själva och sin 
omgivning utifrån hur de uppfattar hur andra individer betraktar dem. En känsla av stolthet som 
kan växa i utövandet av ett yrke som anses ”ha värde och framhålls som önskvärt och väl 
behövt” (Flisbäck. M, 2010 s. 47). Författaren belyser tre olika strategier som individen kan 
inta och därmed kan stoltheten som yrkesutövare växa. Dessa är identifiera, särskilja och 
lokalisera. 
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Identifiera 
Den första positionen som Flisbäck (2010) belyser handlar om att identifiera sig med den 
yrkesverksamhet och hävda dess värde. Genom att lyfta fram betydelse av arbetsuppgifterna 
menar hon att yrkesutövaren identifierar sig med sina sysslor. Flisbäck (2010) påpekar att 
individen försöker se det speciella, komplicerade, samhällsviktiga och även självutvecklande i 
det yrke de har. Katarina Zabrell (2016) anser i sin doktorsavhandling Identitet i arbete(t) – 
Chefers reflektioner om arbetets dimensioner, att yrket kan betraktas som en arena för 
individens identitetskonstruktion. Hon belyser olika dimensioner som hjälper till att stärka 
individens yrkesroll och självbild.  

Ett sätt att uttrycka sin sociala identitet är en fråga om uttalanden och framställan av sig själv 
resonerar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011). Det är hur individen pratar om sig själv och 
andra yrkesgrupper i termen ”att vara sitt yrke”. Ett uttryck som tar sin utgångspunkt i 
identitetens ”vem är jag” enligt författarna, där svaret ges med hänvisning till yrket ”jag är…”. 
Det är också ett sätt för individen att visa stolthet och närhet till yrket. När andra ”är”, menar 
de, så framställs jobbet som ett sätt att skapa en social identitet baserat på sitt yrke och det finns 
ett högre värde att utvinna ur tillhörigheten. En dimension som Zambrell (2016) tar upp är 
möjliggörardimensionen som handlar om olika möjligheter arbetet ger för utveckling av sig 
själv, sin yrkesroll och sin yrkesidentitet som i förlängningen stärker självbilden. Det gäller i 
både individens egna ögon, men också i medarbetares och närståendes ögon. Giddens (2013) 
anser också att den sociala identiteten kan ses som något som vi skapar utifrån samspelet med 
andra och till de egenskaper som andra tillskriver oss. Sociala identiteter kan förklara hur olika 
individer liknar varandra, medan den personliga identiteten istället beskriver hur olika individer 
skiljer sig åt. Genom att skapa en personlig innebörd av yrkesrollen bidrar den anställde även 
till att forma sin yrkesidentitet.  

Särskilja 
Den andra positionen menar Flisbäck (2010), vill individen särskilja sig från sin 
yrkesverksamhet. Individen har en lägre grad av identifiering av yrket och yrkesutövandet. 
Individen erkänner yrkets låga status och medger att yrket är enkelt och kanske till och med 
meningslöst. Individen identifierar sig inte med yrket enligt Flisbäck (2010) och känner därmed 
inte att de behöver ge en förskönande bild av arbetsuppgifterna. Hon menar att individen 
försöker undvika ett lågt erkännande eller låg status genom att distansera sig från arbetet och 
hävda att de själva är bättre än arbetet de har. Ett sätt att presentera sig för den anställde kan 
vara ”jag jobbar som”, detta visar någon form av distans till yrket enligt Ulfsdotter Eriksson 
och Flisbäck (2011).  

Den professionella distansen som ”jag jobbar som” berör relationen mellan det privata och 
arbetet, och fokuserar på själva yrkesutövandet enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 2011. 
Professionell distans menas med andra ord att de anställda skiljer på personligt och privat, där 
den anställde ska vara genuin och engagerad men inte på ett plan så att ens egna känslor blandas 
in i arbetet. Här menar författarna att det är viktigt för en del individer att skilja mellan de egna 
känslorna och det yrke individen har.  
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Genom att individen säger ”jag jobbar som” menar de att det kan även kan visa en strävan efter 
professionell distans till yrket, ibland också till organisationen. Det kan vara en slags strävan 
att inte ha så fullt starka band till sitt yrke, ett sätt för individen att skapa en distans mellan 
arbetslivet och privatlivet. I vissa fall menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) beskrivs 
inte yrket som en social identitet, utan som en avgränsad roll som kan ”tas av” efter arbetstid. 
Dessa tankar stödjer även Zambrell (2016) som kallar det för begränsardimensionen. 
Författaren menar att det även finns känslorelaterade begränsningar som exempelvis brist på 
feedback, bekräftelse, den psykiska arbetsmiljön, balansen mellan arbete och fritid eller när 
individen känner att den måste ”spela en roll” i arbetet. Då menar hon att identiteten i arbetet 
inte går ihop med den personliga identiteten.  

Lokalisera 
Den sista positionen menar Flisbäck (2010) att individen inte ser den egna arbetssituationen 
lika enkel och okvalificerad, som yrket i allmänhet gör. För att skapa självrespekt och ett försvar 
mot omgivningens nedvärderande bedömningar om yrket menar författaren att arbetsplatsens 
villkor och resurser tas som en intäkt för individen. Detta görs bland annat genom uppskattning 
från andra och en möjlighet till personlig utveckling inom yrket. Förstärkardimensionen 
innefattar enligt Zambrell (2016) de situationer i arbetet som gör en person stolt och stärkt av 
sin titel eller position. När Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) pratar om när individen 
säger ”att jobba på/inom” är det också ett förhållningssätt till det egna yrket. Genom att säga 
att man jobbar inom en viss bransch eller i ett visst företag är menar författarna i likhet med 
Flisbäcks (2010) att det kan också vara en strategi för att ta del av företagets goodwill och goda 
rykte. Det kan även vara så enligt författarna, att yrket förknippas med skam, och för att slippa 
omgivningens förnedrande blickar kan individen presentera sig via företagets namn. Det kan 
också handla om att representera ett visst företag, som enligt Zambrell (2016) anser att 
legitimerardimensionen förstärker både legitimiteten och identiteten. Denna dimension är den 
bekräftelse som gör att individen legitimeras tack vare sitt arbete. 
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3. Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning och motivering av valet av metod. Det kommer att redovisas 
för det urval och hur den empiriska insamlingen genomfördes och en slutlig diskussion och 
beskrivning hur validitet och reliabilitet och även hur forskningsetiska principerna tillämpats 
i studien.  
 
Metodval  
I ett tidigt skede av studien var litteratur inom ämnet yrkesidentitet och yrkesstolthet en 
grundsten. Detta för att förbättra de kunskaper och för att kunna sätta fingret på mina tankar, 
och då gick det lättare att utforma studiens syfte och forskningsfrågor. Jag har även tagit del av 
tidigare forskning form av doktorsavhandlingar, det Bryman (2008) kallar sekundärdata. Det är 
material som är insamlat av någon annan forskare i det aktuella ämnet. Det databaser som 
användes var Google, Google Scholar och Luleå tekniska universitets biblioteks databas Primo 
och Scopus. De sökord som användes var bland annat yrke, identitet, yrkesidentitet, stolthet, 
och yrkesstolthet.  
 
Studien ville undersöka yrkesidentiteten hos anställda inom detaljhandeln och huruvida den 
bidrar till en känsla av yrkesstolthet. Detta uppnårs genom att använda en kvalitativ metod, då 
den enligt Bryman (2008) är mer inriktad på ord som ska analysera en känsla, förstå och tolka 
informanternas upplevelser, än på siffror och analys av data. Utgångspunkten för en kvalitativ 
metod menar författaren är det individens upplevelser av det specifika ämnet och utifrån det 
försöka förstå deras handlande i analysen. Den teoretiska referensramen har styrt 
operationaliseringen av intervjufrågorna och arbetet med analyseringen av intervjun. 
Hermeneutisk tolkning som enligt Thurèn (2007) går ut på att förstå, inte bara begripa. Enligt 
författaren är ett hermeneutiskt förhållningssätt som forskarens förståelse om ämnet i relation 
till tidigare föreställningar och nya erfarenheter. Den hermeneutiska metoden kommer att passa 
bra i studien eftersom tolkningar utifrån den insamlade empirin kommer att skapa en förståelse 
för studiens syfte och frågeställningar. Studien är av induktiv karaktär som enligt Bryman 
(2008) är teorin resultat av studiens forskningsansats. Författaren menar att det är möjligt att 
dra allmänna, generella, slutsatser på grundval av empiriska fakta.  
 
Urval 
För att få svar på studiens forskningsfrågor var det aktuellt att intervjua anställda som jobbar 
inom handeln. Med ett urval menar Jacobsen (1993), att prata med olika personer och 
därigenom få olika upplysningar, så att en helhetsbild kan skapas och generella slutsatser kan 
dras. Valet av intervjupersoner fick jag hjälp med av min tidigare chef. Han i sin tur hänvisade 
mig vidare till chefen på den aktuella butiken. Den hjälp jag fick var av stort värde då 
avgränsningen på studien var att intervjua personer som varit anställda inom handeln i minst 
fem år. Chefen skapat ett schema som gjorde det enkelt både för mig och informanterna att både 
träffas och hålla tider. Urvalet av intervjupersoner är ett målinriktat urval, då enligt Bryman 
(2008) strategiskt försöker matcha urvalet med forskningsfrågorna.  
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Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes på den organisation som informanterna är anställda vid. 
Informanterna kom in en i taget i det rum jag tilldelats och vid den tid som tidigare bokats. Det 
föreslogs att respondenten än en gång läste igenom det följebrev som deras chef visat dem 
tidigare. Ett förtydligande av vetenskapsrådets informationskrav satte började inspelade 
intervjun med hjälp av mobiltelefon. Intervjun inleddes med en kort presentation av mig, mitt 
arbete och mina studier. Eftersom syftet med studien är att undersöka individers känsla var 
varken observation eller fokusgrupp något alternativ, då samtalsintervju ansågs vara den mest 
lämpade metoden för studien. För att besvara frågeställningarna på bästa sätt valdes 
halvstrukturerad intervju, vilket innebär att en del frågor är öppna medan andra är fasta och 
följer en bestämd ordning. Det gav även möjlighet att kunna ställa följdfrågor och följa upp 
intressanta inslag. För att intervjupersonerna inte enbart skulle svara ja eller nej utformades 
frågorna efter Jacobsens (1993) tips om att använda frågor som startar med var eller hur. Enligt 
honom kan sådana frågor hålla igång ett samtal och det är något som strävats efter för att på så 
vis få intervjupersonernas subjektiva åsikt. Formuleringar, ordningsföljd och innehållet kan 
variera mellan intervjuerna och Esaiasson m fl. (2012) påpekar att i samtalsintervju kan det ges 
möjlighet att registrera svar som är oväntade. Vidare menar han att i samtalsintervjuer är det 
inte personerna i sig som står i centrum utan de olika uppfattningar och tankekategorier som 
personerna ger uttryck för.  
 
Intervjuguiden (bilaga 1) hade delades upp i olika teman; inledande frågor, yrkesidentitet och 
yrkesstolthet, för att få fram svar som kunde kopplas till den teoretiska referensramen. Innan 
mötet med informanterna utfördes en pilotintervju som Jacobsen (1993) föreslår. Detta för att 
se hur frågorna skulle mottas och även se vilka vägar intervjun kunde ta. Då intervjun är av 
kvalitativ art och har en tyngd på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt, kan även 
intervjufrågorna ha en möjlighet att avvika från intervjuguiden med passande frågor (Bryman 
2008). Efter pilotintervjun formulerades vissa frågor om. Här följer ett exempel; då jag ville få 
fram hur de identifierar sig med sitt yrke användes just den meningen istället för ”hur känner 
du yrkesidentitet”.  När den första intervjun hade ägt rum bekräftades att intervjuguiden som 
utformats var bra, därför fanns inget behov av att ändra några fler frågor. Då utgångspunkten 
var semistrukturerade frågor vid intervjuerna, fanns det en möjlighet att ställa frågor som inte 
fanns med i intervjuguiden. För att inte gå miste om eventuell viktig information tillfrågades 
intervjupersonen om han hade något att tillägga innan intervjun avslutades. De resultat och 
slutsatser som framkommit i studien kan bara generaliseras på den organisationen och för de 
informanter som studien utförts på. Slutligen kan det påpekas att slutsatser studien leder fram 
till är främst för att uppmuntra till vidare forskning kring ämnet.  
 
Det är viktigt att försöka se kritiskt på de data som vi samlat in menar Jacobsen (1993). 
Informanterna är anonyma i studien, men då dom blev utsedda och tillfrågade av deras 
butikschef så finns det en risk att respondenten i grupp inte känner sig särskilt anonyma. Vi satt 
för enkelhetens skull på deras arbetsplats, på deras arbetstid och då kan ju känslan av att tillhöra 
och identifiera sig med företaget kännas starkare. Innan intervjuerna togs intervjufrågor som 
sammanfaller studiens syfte och frågeställningar fram, dock med medvetenheten om att 
informanterna kan ha uppfattat frågorna annorlunda än vad som avsetts. Då intervjufrågorna 
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var av den art då yrkesidentitet kan vara ett ord som upplevs som ”svårt och inte greppbart”. 
Vissa av informanterna kan inte varit medvetna om ordens innebörd, då det vid transkriberingen 
uppstod en känsla att de menar något annat exempelvis yrkesroll än yrkesidentitet. Det kan även 
vara svårt för informanterna att nämna personliga åsikter vid ett så kort tillfälle, vilket kan 
innebära att studien missade informanternas olika uppfattningar, tankar och känslor om ämnet. 
Vid transkriberingen av det insamlade materialet visade det att vissa informanter svarat väldigt 
brett på de olika frågorna istället för att gå mer in på djupet, det kan ha påverkat tolkningen om 
yrkesidentiteten och yrkesstoltheten.  
 
Undersökningsdeltagare 
Studien bygger på material från intervjuer med åtta personer som arbetar inom detaljhandeln. 
De är anställda inom samma organisation i en medelstor kommun i en svensk stad. Intervjuerna 
varade ungefär i 45 - 60 minuter var. Det är inte samma ordning på intervjuerna som jag döpt 
dem till. Citaten har förbättrats utan att de har förlorat sin innebörd, det uteslöts utfyllnadsord 
och upprepningar såsom: ju, liksom, så och typ, detta för att underlätta läsningen.  
 
Ettan är fastanställd inom organisationen på ett fåtal timmar. Jobbar extra då det behövs 
personal. Har nyligen blivit tilldelat ett mindre ansvarsområde som innebär beställning och mer 
ansvar över en avdelning. Ettan har gått ett program i gymnasiet som är inriktat mot handeln. 
Efter avslutade gymnasiestudier hamnade Ettan inom organisationen och har varit där sedan 
2011. 
 
Tvåan har varit anställd inom organisationen i ca 26 år, som Tvåan säger själv; ”sedan 
barnsben”. Tvåan har jobbat på olika butiker med olika befattningar och haft samma 
arbetsgivare hela tiden. Med tiden har tjänsten resulterat i en tillsvidare anställning på heltid. 
Tvåan har ett större ansvarsområde som innebär bland annat schemaläggning och ett 
övergripande personalansvar. 
 
Trean är visstidsanställd på deltid och jobbat inom organisationen i ca 15 år. Anställningen 
började som ett sommarjobb och resulterade i att Trean blev kvar. Trean har ett ansvarsområde 
där uppgiften är att ansvara över beställningar och varuplock.  
 
Fyran har jobbat inom detaljhandeln i många år, och även på olika butiker och olika 
befattningar inom organisationen. Nu har Fyran ansvar över en avdelning och därmed även 
ansvar över beställningar, varuplacering och hantering av kampanjvaror.  
 
Femman har jobbat inom organisationer i ca 26 år, då hen gick in som extra personal. Genom 
åren har Femman varit på olika butiker och fått möjligheten att prova på olika avdelningar. 
Femman har beställningsansvar och ett ansvarsområde och har en viktig säljarroll som är av 
betydelse då Femman står mittemot kunden och säljer varan. 
 
Sexan har varit inom organisationen i ca 8 år, i samma butik. Sexan har varit på olika 
avdelningar och har nu beställningsansvar på ett ansvarsområde. Sexan har gått en gymnasie 
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utbildning som är inriktat mot handeln. Efter avslutade gymnasiestudier jobbade Sexan inom 
en klädkedja, men fick mer timmar inom nuvarande arbetsplats.  
 
Sjuan halkade in i branschen efter att ha jobbat extra över sommaren och det resulterade i en 
visstidsanställning. I år har Sjuan varit anställd 27 år inom organisationen och varit inom olika 
butiker. Sjuan har varit på olika avdelningar på nuvarande arbetsplats och har en befattning som 
innebär ansvar över kampanjer och varuplacering.  
 
Åttan har jobbat inom organisationen i 22 år och jobbat i olika butiker. Åttan började som extra 
personal och stannade kvar. Åttan har ett stort ansvarsområde med både beställningar, 
kampanjansvarig, varuplacering och ett visst personalansvar.  
 
Databearbetning 
För att kunna sammanställa intervjuerna transkriberades materialet för att kunna arbeta vidare 
med det. Genom att utgå från den kategorisering som gjorts i intervjuguiden, nämligen 
yrkesidentitet och yrkesstolthet, skulle det visa uppfattningar, tankar och känslor informanterna 
har om det berörda ämnet i studien. Materialet är kodat efter Flisbäcks (2010) resonemang om 
identitet, särskilja och lokalisera. För att kunna koppla ihop det till forskningsfrågorna är 
intervjuguiden uppdelat i teman yrkesidentitet och i yrkesstolthet. Därefter kopplades det 
kodade materialet ihop med det teoretiska ramverket. Det gjordes genom att se ut identifiera, 
särskilja och lokalisera från informanternas svar. Eftersom det ställdes direkta frågor om vad 
intervjupersonerna kännde och var de jobbade, syntes det ganska fort vilken position 
informanterna hamnade inom. Detta markerades med olika färger så att det tydligt skulle 
synliggöras. Färgerna visade ett större resultat på positionen identifiera. Utifrån empirin valdes 
sedan relevanta citat som kunde förstärka intervjupersonernas tankar och känslor, vilka därefter 
analyserades mot den teoretiska ramen.  
 
Validitet och Reliabilitet 
De vanligaste begreppen som används vid diskussioner om trovärdighet är reliabilitet och 
validitet. Med validitet enligt Ejvegård (2009) avser att det är mätt det som man avser att mäta, 
det vill säga giltighet och relevans. Bryman (2008) förklarar att det menas att forskaren 
undersöker det som faktiskt önskas undersöka, att det är relevant och att det som kommer fram 
i undersökningen går att tillämpa, även gäller för fler än informanterna. För att stärka validitet 
ställdes frågor som rör yrkesidentitet och yrkesstolthet och på så vis få respondenten på samma 
spår och samma tankar under intervjuernas gång. Genom att även studera litteratur inom ämnet 
och teorier om yrkesidentitet innan intervjuerna, för att sedan tillämpa det i både uppbyggnaden 
av intervjuguiden samt under själva intervjuerna. Studien har en transparens i arbetet då det 
gäller förförståelsen där öppenhet med min egen syn på yrket inom detaljhandeln. Det som kan 
göra studiens validitet lägre är resultatet i likartad studie hade med största sannolikhet blivit 
annorlunda om inte samma informanter hade tillfrågats. Om studien skulle använda sig av 
samma informanter så skulle dock resultatet bli lika. 
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Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie menar Bryman (2008) att syftet med studien är att 
få en djupare förståelse för ämnet som är i fokus. Reliabilitet innebär att undersökningen måste 
gå att lita på enligt Thurèn (2007). Han menar att det handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. 
Det teoretiska ramverket tillsammans med den tidigare forskning som använts i studien ansers 
är reliabel, då litteratur inom ämnet har bearbetats och tillämpats. Då studien även utgått från 
litteratur om intervjumetoder och informanternas svar mättes genom att utgå från 
intervjuguiden har studien fått ett bra och tillförlitligt resultat. Utgångspunkten har varit att få 
en hög reliabilitet med genomarbetade frågor och inspelade, bearbetade och analyserande 
intervjuer. Därför har det varit noga med att identifiering, särskilja och lokalisering skulle löpa 
som en röd tråd genom hela uppsatsen. Det gjordes för att lättare knyta an de olika delarna till 
varandra. Då studien är av kvalitativ art har en strävan efter ”en förståelse av beteenden, 
värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförts” (Bryman 
2008. s.372). De tolkningar och det resultat som framkommit genom det material som samlats 
in genom intervjuer, behöver inte nödvändigtvis andra forskare komma fram till, dock går 
studiens resultat att tillämpas i liknande kontexter.  
 
Enligt Thurèn (2007) innebär en förförståelse ett sätt att uppfatta verkligheten och spelar stor 
roll i hermeneutisk tolkning. Förförståelsen går ut på en kännedom till handelsbranschen, det 
finns en kunskap för arbetet inom butik. Studien strävar efter att utföras så opartisk som möjligt. 
Detta görs främst då intervjuerna inte sker på ”min” butik, utan en en ”ny” butik och med 
okända intervjupersoner. Att hålla sig helt opartisk kan vara svårt, då bakgrunden är så rotad i 
min egen yrkesidentitet. Samtidigt kan även ge vissa fördelar vid intervjuerna, så som att det 
kan komma att jag betraktas som ”en av dem” och det finns en gemensam nämnare när vi är 
anställda av samma arbetsgivare. I detta sammanhang då det finns en kännedom för 
handelsbranschen som kan spela roll hur frågor ställs, men även hur tolkningen och analysen 
av empirin har gjorts. Då tillhörigheten inte längre är inom butikslivet i samma utsträckning 
som tidigare på grund av studier, har det därför varit möjligt att i studien vara opartiskt och inte 
förknippa mig med en yrkesidentitet inom handeln. Både handledare och kurskamrater har läst 
och kommenterat under skrivandets gång och påpekat då det blivit för personligt. Då har 
ändringar gjorts för att förtydliga och på så sätt nå större trovärdighet. Citaten från 
informanterna gör att resultatet kan anses mer tillförlitligt. 
 
Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) och Bryman (2008) föreligger det forskningsetiska riktlinjer vid 
forskning. Dessa berör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. 
Informationskravet innebär att informanterna ska få information om studiens syfte, hur studien 
kommer att gå till och att det är frivilligt att delta. Denna information skickades först ut till 
informanternas chef. Han i sin tur hjälpte till vid urvalet och då fick de även läsa följebrevet (se 
bilaga 2). I brevet informerades informanterna om syftet med intervjun och berättade kort om 
studiens handling. Samtyckeskravet betyder enligt Bryman (2008) att deltagaren har rätt att 
bestämma huruvida de vill vara en del av undersökningen eller inte, denne får även bestämma 
hur länge deltagandet ska pågå och under vilka villkor som deltagaren deltar. Här förklarades 
det för informanterna att medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta intervjun utan 
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någon förklaring. Konfidentialitetskravet är ett skydd gentemot deltagarna. Bryman (2008) 
förklarar att kravet innebär att uppgifter ska hanteras med största aktsamhet och förvaras på ett 
sådant sätt att personuppgifterna skyddas från insyn. Informanterna informerades att de var 
anonyma i studien och de inte skulle kunna identifieras. Då studien är av kvalitativ art är det 
viktigare att få ta del av respondentens upplevda känsla och då blir personens åsikter viktigare 
än vem personen är. Avslutningsvis beskrivs nyttjandekravet att de resultat som framkommer 
av forskningen, inte får nyttjas för icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter får heller inte 
användas på ett sådant sätt att de utgör underlag för olika beslut gällande deltagaren om inte 
annat avtalats med informanterna påpekar Bryman (2008). 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer informanternas svar att presenteras. Därefter redogörs och analyseras, 
genom citat och tankar, deras svar utifrån mitt teoretiska ramverk. För att få ett svar på 
studiens syfte som är att undersöka om anställda inom detaljhandeln känner en identifiering 
med sitt yrke och om den bidrar till att känna yrkesstolthet. Kapitlet är indelat i de rubriker 
som finns i det teoretiska ramverket, det vill säga identifiera, särskilja och lokalisera.  
 

Identifiera 
Att lyfta fram betydelsen av arbetsuppgifterna och det betydelsefulla i yrket skapar en starkare 
identifikation med sitt yrke. Försöka framhäva det som är bra med sitt arbete är det som både 
Flisbäck (2010) och Zambrell (2016) anser kan resultera i att individen blir stärkt av sin position 
och det kan bidra till en känsla av stolthet. I intervjun berättade informanterna att arbetsdagen 
inom butik innebar en stor variation av arbetsuppgifter och en dag är inte den andra lik. Femman 
uppskattar och ser det positivt med det omväxlande arbetet och säger att   ” det händer någonting 
hela tiden”. Alla informanter menar att det alltid finns någonting att göra, att packa upp eller att 
städa, ingen går aldrig sysslolös. Tempot kan variera beroende på hur mycket kunder butiken 
har, de toppar som följer med exempelvis lön, storhelger och semestertider. Sexan berättar att 
hen blir extra stolt när hen ser den gemenskap som finns på arbetsplatsen, där kollegor ställer 
upp för varandra för att täcka upp om det tillexempel saknas folk.  
 

När vi hade utvecklingssamtal med chefen sa han att vi inte fick gå ut utan att vi hade sagt något som gör 
att vi vill komma hit, förutom lönen då. Man skulle tänka på vad man tycker är roligt med sitt jobb. Då 
kanske man kan släppa på det som är tråkigt och negativt med jobbet, och försöka fokusera på det som 
är positivt istället, det tror jag är en bra grej ändå. //Sexan 

 
Även Tvåan och Femman berättar om utvecklingssamtalet med chefen. Femman ansåg även att 
chefen de har är både lyhörd och stödjande. Chefen gav dem ”de verktyg som behövdes för att 
få utvecklas hela tiden” (Femman). Stödet och uppmuntran kan också komma från kollegor. 
Att informanterna känner att de har roligt på sitt arbete är ett återkommande svar från samtliga 
informanter. Fyran menar:  
 

Man blir ju stärkt inom sig när man har roligt tillsammans och stärker varandra. Man blir ju stolt över 
sin yrkesgrupp, och över sina arbetskamrater och jag tror ju också att tillsammans blir man ju stark. 
 // Fyran 
 

Fyran hittar en styrka och stolthet i sitt yrke och bland sina kollegor, och menar att kollegor 
bidrar till att känna en gemenskap på arbetsplatsen. Fyran säger även att man alltid lär sig något 
och får nya infallsvinklar av sina kollegor. Till och med att ”äta mer ekologiskt. Men jag har 
inte börjat med `veggogrejjer´ ännu” Fyran skrattar när hen säger det, men hen är inte ensam 
att uppskatta kollegorna, då många av informanterna pratar positivt om sina arbetskamrater.  

Detta kan tolkas för att kunna skapa en yrkesidentitet är gemenskap och kollektiv tillhörighet 
en viktig del då de tillsammans delar den rådande kontexten. Det finns möjligheter att göra ett 
bra arbete där en arbetsplats där kollegor ställer upp för varandra och det är ett gott ledarskap 
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som utgör en förutsättning till det. Tolkningen av det är att de flesta av informanterna upplever 
att de blir motiverade och peppade och får stöd de behöver av butikens två chefer. Med ett bra 
ledarskap, bra feedback och goda kollegor får de anställda bekräftelse för ett väl utfört arbete 
och det i sin tur utgör en känsla av stolthet för de intervjuade informanter. Resenomanget stärks 
utav Flisbäcks (2010) då hon menar att på den arbetsplats där yrkesutövandet har ett värde och 
framhålls som önskvärt och behövligt kan det då växa en stark stolthet över yrket. 

Vid en direkt fråga om de känner någon yrkesstolthet svarade alla informanter ja. En av 
anledningarna var det tilldelade ansvarsområden informanterna hade. Detta innebär beställning 
av varor och belysa veckans kampanjer. Ettan ser ansvarsområdet som: 
 

Det är som ett kvitto på att jag har varit duktig och jag har fått förtroendet att ta hand om ett område. 
Det gör mig stolt //Ettan 

 
Ettan får en bekräftelse att hen gör ett meningsfullt arbete och därmed skapas en god självkänsla 
och en stolthet över det utförda arbetet.  En annan anledning till att informanterna kände stolthet 
var trivsel på arbetsplatsen och i organisationen. Femman menar att hen ”har hamnat rätt” och 
syftar då på arbetsplatsen. Informanterna berättar att det är många som har jobbat med varandra 
i flera år och Tvåan och Femman ser det som att organisationen måste göra någonting rätt, då 
personalen stannar kvar så länge. Informanterna anser att trivsel på arbetsplatsen och framförallt 
med kollegorna är en av de bidragande anledningar som fått dem att stanna kvar hos 
arbetsgivaren så länge som de har gjort.  
 
Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) menar att på det sätt de anställda pratar om sig själv 
och deras förhållande till sitt yrke är en tydlig markering till en känsla av yrkesstolthet och i 
stöd av författarna kan informanternas svar tolkas att ett tilldelat ansvarsområde på 
arbetsplatsen kan vara det som får dem att känna en känsla av yrkesstolthet. En återkommande 
åsikt bland de intervjuade handlade om att känslan att ha hittat ”rätt”. Informanterna ansåg att 
det yrkesval de gjort var ett aktivt och medvetet val, det var inte bara tillfälligt eller ett yrke de 
bara blev kvar i. Att acceptera de val man gjort och slutligen identifiera sig med sitt yrke och 
säga ”jag är” kan vara ett medel för att visa yrkesstolthet. Genom att tolka deras svar som visade 
att ha ett arbete med meningsfulla uppgifter kan leda till en positiv känsla och stolthet över 
yrket man tillhör. Informanterna känner att det är roligt att vara på arbetet kan de slutsatser dras 
att det är trivsel som är en orsak som kan bidra till en starkare identifiering med yrket och det i 
sin tur kan resultera i en känsla av yrkesstolthet. Arbetet utgör både en förutsättning och är 
samtidigt en plattform för många typer av bekräftelser menar Zambrell (2016) då hon beskriver 
möjliggörardimensionen, som anses vara en positivt bekräftande dimension och även en 
grundförutsättning för identitetskonstruktion.  
 
När individen säger ”jag är” menas det enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) att det 
att det är något man är enligt dem, och det är ingen skillnad på privatpersonen och 
yrkesmänniskan. Vid intervjuerna av informanterna var en fråga om var dom skulle säga var 
dem jobbade. Ettan, trean och Fyran presenterade sig själv med ”jag är säljare”. Både Ettan och 
Trean uttryckte sig även ”jag brinner för detta” Ettan, Trean och Fyran är medveten om att de, 
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även fast hen har slutat för dagen, går i butiken för att handla besvarar de kundernas frågor då 
kunderna vet att de arbetar där. Ettan ser inte det som besvärande eller jobbigt utan inser att hen 
är representant för organisationen även på fritiden. Ettan tror inte heller att det finns några större 
skillnader mellan den person hen är på arbetet och den person hen är på fritiden utan Ettan 
upplever att hen är samma person. Trean berättar att hen har en vilja att identifiera sig med 
yrket och de värderingar organisationen har. Trean tror att omgivningen ser hur mycket hen 
uppskattar att gå till sitt arbete och hen pratar gärna om sitt arbete till andra. En yrkesidentitet 
upplevs också hos Sexan, då hen anser det är viktigt att känna meningsfullt att komma till 
arbetet. Hen tror att det går lättare om man identifierar sig med det yrke man har: 
 

Om jag inte hade en yrkesidentitet skulle jag nog inte tycka att det var roligt att gå hit. Jag är en glad 
person och tycker om att ha mycket att göra och jag tror att jag är ganska samma person hemma som jag 
är här//Sexan 
 

Alla informanter utom en pratade om sitt jobb med sin familj och nära vänner. Det var nästan 
som en självklar sak att göra då de ”tillbringar nästan all sin vakna tid här” (Tvåan), och det 
blir en naturlig sak att prata om vid middagsbordet. Trean upplever en glädje med sitt arbete 
och har en känsla av stolthet när hen pratar om det till andra. Trean är också den respondent 
som tydligaste uttrycker sin åsikt om identitet: 
 

Yrkesidentitet handlar för mig att vara typ det jag säljer på nått sätt. Jag vill identifiera mig med det jag 
säljer och de värderingar organisationen har. Jag vill kunna vara mig själv, och inte ta på mig en mask 
och spela någon roll. Det är viktigt för mig, då jag inte tror att man inte gör ett lika bra jobb och en bra 
prestation om man inte kan identifiera sig med sitt yrke. Alltså om man inte tror på det man gör, sänder 
man inte ut ett ”budskap” eller sänder ut en signal som är äkta till kunden. Och då tror inte jag att man 
blir en pålitlig säljare. //Trean 

 
Treans känsla av att ”vara äkta” är en förutsättning för att kunna identifiera sig med sitt yrke 
och därmed också för att sälja varor på ett naturligt sätt. Trean vill inte gå in i en roll som gör 
det möjligt att skilja privatpersonen och yrkespersonen åt, utan det är viktigt för att ha den 
sociala och personliga identiteter enade som en identitet. Informanterna visade en vilja att 
identifiera sig med yrket och känner också en stolthet över det då de inte gör några protester 
mot omgivningen som gör den tillskrivelsen. 
 
Svaren av informanterna tolkas som att det finns en tydlig identifiering med yrket då de är 
medvetna om känslan av stolthet att tillhöra yrket, då de gärna pratar om det även på fritiden 
och känner inget behov av att skilja yrket och det privata livet åt. Den sociala identiteten skapas 
enligt Giddens (2013) i samspelet med andra och i de egenskaper som omgivningen tillskriver 
individen. Genom att informanterna identifierar sig med sitt yrke kan gränsen mellan arbete 
och fritid suddas ut och det kan lätt bli att som vi är på jobbet så är vi också privat exempelvis 
glad, positiv och hjälpsam person. Dessa egenskaper som informanterna har kan även vara 
egenskaper som krävs för yrket vilket gör att de inte skiljer på sig själva som yrkesperson och 
sig själva privat allt för mycket. En av orsakerna varför Åttan valde att jobba inom handeln, var 
att hen gillar att träffa nya människor och ha en givande kundkontakt. Just kundmöten och 
skapandet av kundkontakter tog alla informanterna upp och menade att det var en av yrkets 
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fördelar. Femman berättar efter en större ombyggnation i butiken upplever hen att det är mer 
nya kunder som har hittat dit och det ser hen som ytterligare en utmaning att ha en hög standard 
butiken och avdelningen: 

Sånt är ju jätteroligt! Man blir ju glad när man hör… Det kan komma en kund och tala om hur jäkla 
duktig vi har varit och hur fint vi har byggt en gavel eller ett torg. Eller vara glad över hur hjälpsamma 
vi har varit då värmer det i hjärtat på en. // Femman 

Den syn alla informanter hade om sig själva var att de var oftast glada, trevliga och 
tillmötesgående. Det är också en av de attributioner som kan tillskrivas en serviceanställd, som 
mina informanter ansåg att de var även så som person. Ettan ansåg att hen även hjälper 
människor och är artig. Det menar hen det är något som följer med både på arbetet och privat. 
Ettan, Trean, Femman och Sexan uppger att anledningen för att de upplever stolthet i sitt yrke 
är för att de bra på det, bra på att sälja och bra på att ”ta folk”.  
 
Det kan tolkas som den bekräftelse informanterna får av positiva kundmöten och vetskapen att 
de har gjort en kund nöjd och glad och att de kan tillfredsställa kundens behov, är en 
förstärkning av informanternas positiva syn på deras yrke och att kunna känna en identifiering 
med det och därmed känna en stolthet över det. När informanterna är medvetna om deras 
personliga egenskaper att de är sociala, artiga och tillmötesgående ses som en tillgång inom 
yrket som stärks av responsen från omgivningen.  
 
Särskilja 
Denna strategi går ut på att undvika omgivningens låga erkännande av yrket menar Flisbäck 
(2010) och därmed skilja mellan yrket och identiteten. Detta visade alla utom en av 
informanterna tendenser till. Genom att vilja särskilja sig från organisationen, yrket och 
arbetsplatsen vid privata tillfällen så som vid middagsbjudningar och fester, visade de att det 
fanns en skillnad mellan yrke och identitet. Det framkom främst genom att informanterna inte 
kände något behov att tala om vad de arbetade med. De försökte undvika de följdfrågor som 
oftast kunde uppstå då de berättade med vad och ibland var de jobbade. Situationen som kunde 
uppstå var att samtalsämnet kretsade kring hur omgivningens upplevelser av butiken och om 
organisationen. Om det trots allt uppstod en situation där frågan var de jobbade kom på tal så 
var ett sätt för informanterna att försöka avleda nyfikna frågor, att sätta en tydlig gräns så att 
möjligheten till att ställa följdfrågor inte längre fanns. Det gjorde informanterna genom att 
snabbt ”klara av” den frågan och prata om något annat (Tvåan). Eller som Sexan och Ettan som 
skyndar sig att ställa motfrågan ”vad jobbar du själv med?” Tvåan berättar att det ibland kan 
bli ett helt samtalsämne på en middag och det försöker hen undvika så gott det går.  
 

En gång hamnade jag på en middag tillsammans med en advokat och en polis och så var det jag…. Som 
säljer korv…Jag såg på dem att de fick en bild av mig att jag var en sån….Jag kände mig obekväm i 
situationen så att säga.. Jag kände verkligen att jag hade hamnat på fel…fest // Femman 

 
Femman skrattar lite vid berättelsen om sin upplevelse av omgivningens fördömande åsikter 
om det yrke hen har. Jag tror att anledningen till Femmans skratt kan ha varit ett skydd mot de 
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andras blickar och kanske ett försvar mot det yrkesval hen har gjort. Liknande upplevelser har 
även de andra informanterna. Trean försöker skapa en viss intrigitet till ytliga och tillfälliga 
bekantskaper. I vissa situationer har Trean upplevt att hen var mer allvarligare på jobbet och 
mer skämtsammare på fritiden. Det var ingen av informanterna som upplevde att de medvetet 
spelade en roll när de var på arbetet.  

 
Jag går inte in i en roll när man går till sitt jobb. Det är en del av mig och det är inte ”bara ett jobb” 
som jag går till bara för att jag måste. //Trean 

 
Med detta citat visar Trean tydligt att arbetet är en del av identiteten och att det inte är en roll 
som kan tas av om dagarna. Det höll de övriga informanterna med om. Däremot visste Sexan 
att hen gick in i en roll där arbetet innebär att det är viktigt att le och vara trevlig för att kunderna 
förväntade sig det för att det är ett serviceyrke. Informanterna var även medvetna om att de har 
en roll att inta av en glad och tillmötesgående servicearbetare även de dagar då de känner sig 
allt annat än det. Sjuan och Tvåan är noga med att påpeka att ”oftast kommer man till arbetet 
och är sig själv”.  
 
Min tolkning av informanternas svar då alla informanter utom en kände en känsla av att särskilja 
sig från yrket på fritiden, är att de känner ett behov av att särskilja privatpersonen och 
yrkespersonen just för den anledningen att slippa försvara sitt val av yrke, sin arbetsplats och 
ibland även den organisation de arbetar för. Genom att särskilja sig från arbetet kan det bli lätt 
att träda in i en slags roll när de kommer till sitt arbete för att lämna privatpersonen utanför den 
arenan som arbetet tillhör. Det kan jag tolka som att gränsen mellan yrkesidentitet och yrkesroll 
är hårfin och inte alltid lätt att veta gränsen går. Denna tvetydighet mellan roll och identitet, där 
informanterna inte själva tror att de går in i en roll då de är på sitt arbete utan de tror att de är 
så som person tar Zambrell (2016) upp i begränsardimensionen. 	 

Två av informanterna som presenterade sig själv som säljare var Sjuan och Åttan. Åttan 
berättade att hen försökte så mycket som möjligt lämna sitt jobb och stämplade ut när hen gick 
hem för dagen. Åttan var även den som inte pratade om sitt jobb med sin familj, då hen kände 
ett behov att vara ”privat” och gjort det till vana att aldrig diskutera jobb på sin fritid. Att skilja 
mellan privatperson och den person man är på arbetet kände även Tvåan ett behov av och 
uttrycker sig: 

Jag tror att när man jobbar med det här yrket är man väldigt social på arbetstid och när man kommer 
hem, behöver man stänga av den där delen. Jag far inte och flänger runt för att hälsa på folk, utan det är 
hemma i lugn och ro och varva ner så att man är ”fit for fight” nästa dag. Typ ladda batterierna… Jag 
behöver få släppa lite..känner jag. //Tvåan 

För att kunna särskilja arbete och fritid kan jag utifrån Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck 
(2011) dra de slutsatser att det kan bero på att informanterna inte känner en vilja till att skapa 
en allt för stor identifikation till sitt yrke. Femman uttrycker sig: ”Det är ju inte bara jobb, vi 
är ju privatpersoner också.” Detta visar att en del informanter har ett starkare behov att 
identifiera sig med den personliga identiteten än med den sociala identiteten. Det kan också 
vara så att informanterna håller en professionell distans till yrket och därmed visar att de kan 
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vara engagerad men inte på ett plan så att ens egna känslor blandas in i arbetet. Det kan även 
bero på enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) att de vill även kunna särskilja arbete 
och fritid för att det finns ett starkt behov av återhämtning, då arbetet kräver att du hela tiden 
ska vara den ”perfekte” serviceanställd som kanske förväntas av både kund och arbetsgivare. 
Om den anställde däremot uppger att hen ”jobbar som” då menar författarna att relationen 
mellan yrket och den personliga identiteten lösgörs och det finns en önskan för individen att 
relatera till den anställning man har och inte till den person man är.  
 
Lokalisera 
Flisbäck (2010) menar med den tredje positionen är att individen inte ser arbetssituationen lika 
enkel och okvalificerad som yrket i allmänhet. Femman svarar att: 

 
Folk tror ju att jag bara säljer korv och mjölk. Men det är ju så mycket annat också. Med beställningar 
och så…Men det är ju mitt yrke och jag kan betala mina räkningar och får jobba dom tider jag vill 
//Femman 

 
Femman framhäver att arbetet hen utför är inte bara det omgivningen tror om yrket, utan det 
kräver andra kvalifikationer än att ”bara sälja”. Femman tycker inte om att andra pratar om hens 
arbete på ett negativt sätt och känner att hen måste försvara sitt yrkesval. Sexans svar skilde sig 
från de övriga, då hen presenterade sig själv med att säga att hen jobbar med handel. Om någon 
ställde ytterligare frågor berättade Sexan var hen var. Anledningen till det var att Sexan 
upplevde det som jobbigt att få omgivningens reaktioner och deras personliga åsikter om både 
om yrket och om organisationen. Informanten känner ofta att hen måste försvara sig mot 
omgivningens fördomar mot yrket och även mot det fördömande sätt de har mot hen som 
yrkesperson: 

Ja, jag kan nog bli lite ledsen när dem inte kan förstå varför det är så kul! Det här är ju mitt yrke, som 
jag har valt för att jag vill göra det. Folk kan vara så dömmande…. Man måste nog jobba inom handeln 
för att kunna förstå tjusningen med det. //Sexan 

Det Sexan menar är att andras uppfattningar om yrket är inget som påverkar Sexans egna bild 
av det. Det kan också tolkas som att informanten söker omgivningens bekräftelse att hen har ett 
roligt arbete och inser också att omgivningen dömer på grund av vad de tycker ett felaktigt 
yrkesval. Samtidigt försöker hålla en ståndpunkt och hävda att det ändå är hens val att göra och 
söka andra likasinnade som upplever yrket positivt, och därmed få den acceptans informanten 
är ute efter.  

Enligt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) är ”jobba på/inom” det som är mest 
distanstagande och det hänger ihop med det värde som individens arbetsuppgifter har mot det 
värde som organisationen har. Av informanternas svar var det Tvåan och Femman som svarade 
att de ”jobbar på XX (organisationens namn)”. Femman påpekar att ”alla människor tycker om 
XX” (organisationens namn).  Fyran berättar: 
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När jag jobbade i en mindre butik ropade folk ”Hej XX” (organisationens namn). Vissa människor är 
bara så. Jag kan förstå dem ibland. Men man får som passa sig när man går ut, man får inte skämma ut 
sig när man är så offentlig. // Fyran 

 
Fyran berättar detta med skratt i rösten och det kan även anas lite grann av stolthet också. I och 
med att Fyran blev igenkänd uppnådde hen en position i samhället som annars kanske inte 
uppnåtts. Denna upplevelse nåddes för Fyran, därför att omgivningen har svårt att skilja yrket 
och privatpersonen åt och ser respondenten som en representant för den organisation som hen 
jobbar åt. Fyrans upplevelser delas även av de andra informanterna som också tyckte att 
omgivningen hade problem med att skilja privatpersonen och organisationen åt. Alla 
informanter svarade att de var stolta över att arbeta inom organisationen de var anställda. Ettan 
menar att: ”när jag pratar om jobbet pratar jag om XX” (organisationens namn). Tvåan tycker 
att allt hänger ihop och man följer de ”grunder och värderingar organisationen har”. 
 
Av informanternas svar går det att tolka som att organisationen har ett gott rykte i samhället 
och då en identifiering med organisationen finns för Fyran, framhäver hen gärna det med 
stolthet och en identifikation som bekräftas av omgivningen. I likhet med Zambrells (2016) 
förstärkardimensionen som går ut på att hitta situationer i arbetet som ger en känsla av stolthet 
kan jag tolka av informanternas svar att de känner en stolthet identifierar sig med den 
organisation hen arbetar åt. Det kan även märkas hos de andra informanterna. En identifiering 
med den organisation informanterna arbetar åt, kan resultera i en känsla av yrkesstolthet. 
Informanterna legitimeras tack vare sitt arbete menar Zambrell (2016) som anser att 
legitimerardimensionen förstärker individens legitimitet och identitet.  
 

Sammanfattning 
Under samtalet kring identitet med informanterna, berättade alla om att de identifierar sig med 
sitt yrke mer eller mindre. De tyckte att det var viktigt att ha betydelsefulla uppgifter och därför 
ansåg de att det var viktigt med både ansvar och få feedback på det de gjorde. De flesta pratade 
med sin familj om sitt yrke och var medveten om att det var ett tecken på stolthet och ett sätt 
att identifiera sig med yrket. Att det är viktigt att tycka om det arbete man utför är samtliga 
informanter överens om, detta är för att hitta meningsfullhet i det yrke de har. Det var viktigt 
att göra kunderna nöjda och ses här som en bekräftelse på att de gjort ett bra jobb. Informanterna 
kan uppleva krav från kunder och organisation att leverera en positiv bild av sig själva inför 
omgivningen. Enligt Hodson (2001) är arbetstillfresställelsen viktig för trivseln, glädje och 
acceptans i arbetet. Det framkom att informanterna ansåg att de representerade organisationen 
även på deras lediga tid, det var både accepterat och medvetet av dem.   
 
De som identifierade sig mest med sitt yrke av informanterna var Ettan, Trean och Fyran då de 
alla tre uttryckte sig på så vis att ”jag är”. De visade en tydlig vilja att identifiera sig med sitt 
yrke och uttryckte sig starkt om deras yrke då de bland annat sa ”jag brinner för det här!” Både 
Sjuan och Åttan presenterade sig som ”jag jobbar som” och visade på så vis att de hade en vilja 
att särskilja sig från yrket. Den respondent som mest ville särskilja sig från yrket var Åttan. 
Anledningen till det var att hen markerade tydligt gränsen mellan arbetet och fritid. Resultatet 
visade även att det var två av de intervjuade, Femman och Tvåan, som presenterade sig själv 
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med att de ”jobbar på”. Sexan presenterade sig med att hen jobbade inom handeln. Även om 
individen menar att de inte är sitt yrke säger, Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011), att de 
ändå uttrycker sig på så sätt att yrket är en del av identiteten. Även om de anställda anser att de 
känner en yrkesidentifiering och en stolthet över deras yrke trots det är de starkt påverkade av 
yrkets status och omgivningens åsikter. När det gällde känslan av yrket som identitet framkom 
det i de intervjuer som gjordes på personalen på den butik som studerades att de hade en stark 
identitet till arbetsplatsen, organisationen och yrket som säljare. När det däremot kom till 
omgivningens syn och åsikter om yrket, arbetsplatsen och organisationen var viljan att särskilja 
dessa åt större. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel avses det att besvara studiens forskningsfrågor, det vill säga om anställda inom 
detaljhandeln känner en yrkesidentitet med sitt yrke och om den bidrar till en känsla av 
yrkesstolthet. Det ger även förslag till vidare studier inom ämnet. Avslutningsvis presenteras 
studiens slutsatser. 
 
Identifiera 
I studien visar på att butiksanställda inom detaljhandeln identifierar sig med sitt yrke. Denna 
yrkesidentitet bidrar till att de anställda känner en känsla av yrkesstolthet. En av anledningarna 
till att informanterna kände identifikation med sitt yrke är trivsel med säljaryrket, 
ansvarstagande, sin arbetsplats men främst med kollegorna. Informanterna visade att de i enhet 
med Zambrells (2016) möjliggörardimention ansåg att ha intressanta arbetsuppgifter och ha 
roligt på arbetet kan leda till en stärkt yrkesidentitet. Dessa faktorer var även en bidragande 
orsak för informanterna att stanna kvar hos samma arbetsgivare så länge som de har gjort.  
 
En annan orsak till yrkesidentitet är informanternas egna vilja att identifiera sig med yrket. 
Uttryck som ”jag brinner för detta” och ”jag vill kunna stå för det jag säljer” visar att det inte 
finns någon önskan att skilja den personliga och den sociala identiteten åt. I detta fall benämner 
Zambrell (2016) förstärkarrelationen där individen kan bli stolt och stärkt av sin titel i en 
situation i arbetet. Informanterna känner även en stolthet när de är medvetna om deras 
personliga egenskaper så som att de är sociala, artiga och tillmötesgående. Inom ett serviceyrke 
ses dessa egenskaper som en tillgång och när omgivningen påpekar detta stärks informanterna 
av responsen från omgivningen. Aurell (2001) menar att individens identitet konstueras i 
samspel mellan individen och omgivning. Även innehållet i arbetet används för att konsturera 
och rekonsturera identiteter. Resultatet i studien visar att en större del av informanterna känner 
en identifiering med sitt yrke då de uttrycker sig ”jag är” resultatet av dessa ord utmynnar i 
yrkesstolthet.  
 
Särskilja 
Genom att skilja mellan den personliga identiteten och sitt yrke kan det vara ett sätt för 
individen att bevara självrespekt, på så vis även skapa ett liv utanför arbetet och därmed också 
får arbetet en mindre betydelse för individen. De informanter som hade ett behov av att särskilja 
sig och betonar vikten av en tydlig gräns mellan arbete och privatliv, menar att yrket endast 
utgör en aspekt av individens totala sammanhang. Vissa informanter uttryckte sig att de inte 
hade någon vilja att umgås och vara social på deras fritid. Abiala (2000) menar att alla anställda 
hanterar balansen mellan yrkesroll och privatliv på̊ olika sätt, detta kan enligt författaren leda 
till att man inte vill umgås med människor på̊ fritiden i samma utsträckning som man skulle ha 
gjort annars, man drar sig undan. Abiala (2000) kallar detta för en social överansträngning, som 
hon anser har en negativ effekt av servicearbetet. Detta visar informanterna genom att skapa en 
distans mellan det privata och sitt yrke. När yrkesidentiteten inte går ihop med den personliga 
identitet är det enligt Zambrell (2016) begränsardimensionen, som menar att det måste finnas 
en balans mellan arbete och fritid. Genom att uttrycka sig ”jag jobbar som” är ett sätt att 
distansera sig från sitt yrke menar Flisbäck (2010) och ändå acceptera det som en del av livet. 
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Handeln är en transparant arena då det är många aktörer som ska samsas, då kan det lätt bli så 
att omgivningen har åsikter om både arbetsplatsen och organisationen. Informanterna försökte 
undvika frågor om arbetet från personer de inte kände så väl just för att inte omgivningen skulle 
fokusera så mycket på den frågan. En strategi de hade var att gick det inte att undvika alls, kom 
de med en motfråga som exempelvis; ”Jag jobbar som säljare, vad jobbar du själv med?” På så 
sätt kunde de undvika olika kommentarer och åsikter om arbetsplatsen och organisationen. Det 
var inte så att arbeta på arbetsplatsen eller för organisationen var något som informanterna 
skämdes över, tvärt om. De berättade att de var väldigt stolta över arbetsplatsen och 
organisationen och även stolta över deras yrke. Däremot upplevde informanterna att de inte fick 
en acceptans av omgivningen, då de hade mer åsikter om deras val av yrke, vilken arbetsplats 
de var på och den organisation de arbetade åt, än hur de som person var.  
 
Lokalisera 
Informanterna är medvetna om att deras yrke kan skapa diskussioner och nedvärderande åsikter 
av omgivningen. För att skapa självrespekt och ett försvar mot omgivningens bedömningar av 
yrket menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) att individen hävdar att arbetssituationen 
inte är lika enkel och okvalificerad som andra tror.  Detta gjordes av informanterna genom att 
framförallt berätta om det ansvar som kom med yrket. Att låta organisationen representera den 
individen är, och ta del av de goda rykte menar Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011) kan 
bidra till yrkesstolthet hos de anställda. När författarna tar upp det tredje förhållningssättet, ”jag 
jobbar på̊/inom” lyfter individen fram vilken organisation de arbetar på̊ eller vilken bransch de 
befinner sig i. Informanterna som berättade att omgivningen hälsade på hen med 
organisationens namn och detta accepterads av hen med den förklaringen att ”det är så det är 
ibland” är ett typiskt exempel på denna position. Det ger även en förklaring till 
legitimerardimensionen där respondenten legitimeras tack vare sitt arbete. Lundberg (2016) 
menar yrkesstolthet kan betraktas i relation till både arbetet och i perspektiv i relation till 
omgivningen. Det var omgivningens blickar som fick informanterna att känna både stolthet och 
även också skam, och de menade att de ofta kände att de fick försvara sitt yrke från 
omgivningens generaliseringar om butiksarbete. Informanterna sökte då också efter likasinnade 
för att få bekräftelse att de hade ett roligt jobb.  
 
Slutsatser 
Yrket är en del av indivdens identitet och har därför en stor betydelse både för bemötande och 
bedömande. Efter att ha analyserat empirin med hjälp av det teoretiska ramverket och tidigare 
forskning visar att svaret på studiens första forskningsfråga om butiksanställda identifierar sig 
med sitt yrke är att de gör dem. Detta visar sig främst genom trivsel och gemenskap med 
kollegor. Om känslan av trivsel och identifiering inom sitt yrke inte finns kan det då finnas en 
risk att känna en lägre grad av yrkesstolthet. Då yrkesstolthet i denna studie är en individuell 
känsla som kan stärkas av både yttre och inre faktorer så som bekräftelse, kunders uppskattning 
och en känsla av att det arbete den anställde gör är meningsfullt. Den tolkning som utifrån 
studiens resultat kan utgå ifrån hur anställda inom detaljhandeln uttrycker en yrkesstolthet som 
är svaret på studiens andra forskningsfråga. Informanterna uttryckte sig på det sättet att de hade 
en vilja att identifiera med sitt yrke mot både familj och omgivningen. Informanterna uttryckte 



	 30	

även en vilja att identifiera sig med organisationen och det goda rykte som följde med namnet 
och de positiva reaktionerna från omgivningen om organisationen. Det gav dem en slags status 
och ett anseende som de kanske annars inte uppnått.  
 
Studiens sista forskningsfråga ville belysa hur relationen mellan yrkesidentitet och yrkesstolthet 
ser ut för butiksanställda. Resultatet visar att det finns två sidor av samma mynt, de intervjuade 
informanterna upplevde relationen mellan yrkesidentitet och yrkesstolthet på två sätt. Ena sidan 
var relationen mellan yrkesidentiteten och yrkesstolthet en stark bidragande orsak till 
informanternas känsla av yrkesstolthet. Och andra sidan kunde informanterna även visa en vilja 
att särskilja sig från yrket. En orsak till det var att de inte kunde värja sig mot de åsikter andra 
ansåg sig rätt att uttrycka sig gentemot arbetsplatsen och organisationen. En annan orsak kan 
bero på en motvilja att vara social på sin fritid. Då vissa informanter var motsägelsefulla då de 
inte ville känna av en identitet med yrket kan förklaringen vara den att yrkesstolthet kan vara 
svårt att stå för när omgivningens åsikter blir för nära den personliga identiteten, och det blir 
besvärligt att försvara yrket och organisationen.  
 
När resultatet visade en vilja av att identifiera sig med yrket samtidigt som de vill särskilja sig 
från det, dra slutsatsen att det inte finns bara en position som passar alla. Det går inte att dra så 
givna gränser mellan att identifiera sig eller inte identifiera sig med sitt yrke. Anledningen till 
det är att individen är komplex och det går sällan att få någon att passa in i en ”mall”, utan oftast 
rör individen sig mellan olika sfärer och är under en ständig rörelse livet ut. Individen idag har 
fler valmöjligheter som även innebär större frihet, detta i sin tur bidrar till både mer ansvar och 
krav. Trots att yrket kan ha betydelse för individens identitet, och trots att arbetet endast utgör 
en aspekt av individens totala sammanhang, så verkar identifiering med yrket vara en 
bidragande orsak för en känsla av yrkesstolthet.  
 
Avslutande reflektioner 
Syftet med studien har varit att undersöka yrkesidentiteten hos anställda inom detaljhandeln 
och deras yrkesstolthet. Den definition av yrkesstolthet som ett begrepp är baserats på Aurell 
och Ulfsdotter Eriksson och Flisbäcks definition; det är en individuell känsla som upplevs olika 
och på det sätt individen själv ser på sitt yrke formas det en identitet som är förknippat med 
yrkesstolthet. Det teoretiska ramverket är lämpligt att utgå ifrån i denna studie då det belyser 
identitet och yrkesidentitet och en given koppling till yrkesstolthet finns med.  
Denna studie kan vara av betydelse av den anledningen att det är viktigt att belysa anställda 
inom detaljhandelns arbetsliv och deras villkor därmed kan attraktionen för yrket öka. Valet att 
fokusera på yrkesstolthet beror på att det är en aspekt då jag anser som sällan lyfts fram av 
forskare. Tidigare studier i ämnet kommer ofta in på individens känsla av skam över sitt yrke. 
Det kan handla om att individen känner skam över deras yrke och den status, den klass och 
position yrket har i samhället. Det belyser även olika könsaspekter och anställningsformer inom 
området. Kan hända att samhället och forskning inte förknippar yrkesstolthet med yrket 
butiksanställd inom detaljhandeln just på grund av dessa aspekter? En av anledningarna kan 
också vara den syn som samhället har på yrken och arbete överlag, då arbetslivet ofta kan 
upplevas som en indelning i status och klass. Denna studie kan ses som ett vägledande material 
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till en förståelse av att yrkesidentitet skapar yrkesstolthet bland anställda inom detaljhandeln. 
Min förhoppning är att studien kan bidra till att öka förståelsen för hur en känsla av stolthet kan 
upplevas och även bidra till fortsatta studier inom ämnet. Det skulle vara intressant med en 
djupare studie inom samma ämne och då ett bredare fokus på både kön och klass. 

 

 
	 	



	 32	

Referenser 

Abiala, K. (2000) Säljande samspel, en sociologisk studie av privat sericearbete. 
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. ISBN 91-22-01861-1 

Aronsson, G & Mellner, C. (2016) Illegitima arbetsuppgifter och identitet – En introduktion. 
Arbetsmarknad & Arbetsliv 1, årg. 22, nr 3/4. Sid 28-46 
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1056549/FULLTEXT01.pdf 
Hämtad 2017- 05- 22 
 

Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G. Lundberg, U. (2006) Gränslöst arbete - 
socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Författarna och Liber AB. Stockholm. 
Upplaga 1:1 ISBN 978-91-47-07631-4  

Aurell, M. (2001) Arbete och identitet – om hur städare blir städare. Tema Teknik och social 
förändring, Linköpings universitet, Linköping. Upplaga 1:1. ISBN 91-7373-068-8 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB. Stockholm. Upplaga 2:6 
ISBN: 978-91-47-09069-6 
 
Ejvegård, R. (2007) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 4:4  
ISBN 978-91-44-05474-2 
 
Esiasson, P. Gllljam, M. Oscarsson, H. Wängenrud, L. (2012) Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik AB. Stockholm. Upplaga 4:2 
ISBN: 978-91-39-11217-4 
 
Fangen, K. (2005) Deltagande observation. Liber AB, Malmö. Upplaga 1:3.  
ISBN 987-91-47-07512-6  
 
Flisbäck M. (2010) Från generell bild till individuellt ansikte. Att hantera oförståelse och 
stereotypt bemötande i fyra lågstatusyrken. Sociologisk Forskning, årgång 47, nr1. Sid.29-50 
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:812860/FULLTEXT01.pdf 
Hämtad 2017-04-20 

Giddens, A. & Sutton. P. (2013). Sociologi. Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 5:1. ISBN 
078-91-44-09249-2 

Hammarén, N. & Johansson, T. (2009) Identitet. Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1. ISBN 978-
91-47-08896-6 

Handelsanställdas förbund. Handels utredningsgrupp. Cecilia Berggren. Oktober 2016 
https://www.handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2016/hur-mar-
handeln-korr-20-okt-tryck.pdf 



	 33	

Hämtad 2017-05-22 
 
Hinton, R. P. (2000) Stereotyper, kognition och kultur. Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 
1:4. ISBN 978-91-44-02981-8 

Hudson, R. (2001) Dignity of work. USA: Cambridge University. ISBN 978-0-521-77812-1 

Jacobsen, Krag, J. (1993) Intervju. Konsten att lyssna och fråga. Studentlitteratur AB, Lund 
Upplaga 1:16. ISBN 978-91-44-38361-3  

Johansson, K. (2015) Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser. Luleå Tekniska 
Universitet: Institutionen för teknik, ekonomi och samhälle. Avdelningen för arbetsvetenskap. 
ISBN 978-91-7583-266-1 

Katzenbach, J. (2003). Why pride matters more than money. The power of the world ́s 
greatest motivational force. New York: Crown Business. 

Lundberg, H. (2016) Strävan efter värdighet. Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Karlstad universitet. ISBN 978-91-7063-689-9  

Thurén, T. (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB, Stockholm. Upplaga 2:6. ISBN 
978-91-47-08651-1 

Ulfsdotter Eriksson, Y. & Flisbäck, M. (2011) Yrkesstatus. Erfarenhet, identitet och 
erkännande. Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1. ISBN: 978-91-47-09612-1 

Ulfsdotter Eriksson, Y. (2012) Yrke. Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1. ISBN: 978-47-09786-9 

Zambrell, K. (2016) Identitet i arbete(t) – Chefers reflektioner om arbetets dimensioner. 
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Upplaga 1:1. 
ISBN: 978-91-7246-346-2 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:971627/FULLTEXT01.pdf 

 

Internet 
 
Forskningsetiska principer  
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
Hämtad: 2017-03-23  
 
 
 
 

 



	 34	

 
 

 

Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
 

Information 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

• Informationskravet - Syftet med studien är att undersöka hur yrkesidentiteten hos 

anställda inom detaljhandeln kan påverka deras yrkesstolthet. 

• Samtyckeskravet -  Medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas utan närmare 

förklaring när som helst.  

• Konfidentialtetskravet - Det avidentifierade materialet kommer att användas för 

analys till ett resultat för min studie. I min uppsats kommer inte din identitet att kunna 

spåras, du kommer att vara anonym. Endast jag kommer att ha tillgång till detta 

material. Efter avslutat arbete kommer intervjun att raderas.  

• Nyttjandekravet – Intervjun kommer jag att använda i mitt examensarbete. Det 

kommer att presenteras i början på juni vid Luleå tekniska universitet. 

 
 
Inledande frågor 

1. Berätta om dig själv 

2. Vad jobbar du med? 

3. Antal anställningsår? 

4. Anställningsform? 

5. Hur kommer det sig att du började inom handeln? 

6. Har du alltid jobbat här eller har du varit på någon annan butik? (Eventuellt) 

7. Tycker du att ditt arbete har förändrats med tiden? Hur? Vad har det betytt för dig? 

Hur har det påverkat dig?  
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Yrkesidentitet 

8. Vad tänker du på när du hör yrkesidentitet?  

9.  Är det viktigt att man identifierar sig med sitt yrke tycker du? 

10. Finns det skillnader mellan dig som yrkesperson och dig som privatperson tycker du? 

-Vilken skillnad skulle det vara? 

11. Pratar du om ditt arbete med din familj?  

-Varför gör du det tror du? 

- Vad brukar du säga då?  

-Vad brukar du inte prata om?  

Om inte 

-Varför tror du det är så? 

12. Brukar du prata om ditt arbete med människor du inte känner så väl ex vid nya 

bekantskaper?  

-Vad brukar du berätta då? (yrke/arbetsplats)  

      13. Vad upplever du att du få för reaktioner när du säger vad du jobbar med? 

      14. Vad upplever du att du får för reaktioner när du säger vars du jobbar?  

      15. Vilka tankar och känslor upplever du kring deras reaktioner? 

      16. Hur går det att stärka sin yrkesidentitet som butiksanställd tror du? 

 

Yrkesstolthet 

17. Vad tänker du när du hör yrkesstolthet? ’ 

18. Känner du någon yrkesstolthet?  

-Varför då – vad tror du det beror på? 

Om du inte känner stolthet,  

-vad skulle krävas tror du för att du skulle göra det?  

     19. Tror du att någon annan upplever att du är stolt över ditt yrke?  
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-Varför då? Om vad? På vilket sätt?  

      20. Kan du beskriva någon situation som du gör att du känner dig stolt i /inte stolt i?  

      21. Känner du dig stolt över att arbeta som butiksanställd? 

              - Om ja, varför och vad är du stolt över? 

              - Vad är du mindre stolt över? 

       22. Går det att skilja på yrkesstolthet och stolthet över sin arbetsplats/arbetsgivare?  

-Kan man vara det ena men inte det andra?  

23. Talas det om yrkesstolthet på arbetsplatsen?  

-Om så, vem är det som gör det?  

-Och vad brukar ni prata om då?  

Om inte 

-varför då tror du?  

-Är det något som har förändrats över tid? 

-Gjorde man det förr? Vem? 

24. Vad tror du kan påverka att en butiksanställd känner sig stolt? 

25. Tror du att man känner mer yrkesstolthet om man kan identifiera sig med sitt yrke? 

  -På vilket sätt?` 

26. Är du tillfreds med ditt yrkesval? 

 

 

 

Är det något du vill tillägga om yrkesidentitet och yrkesstolthet?  
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Hej 
Jag heter Maria Hardselius och läser sista terminen på Sociologi programmet, med inriktning 

personal- och arbetsvetenskap. Just nu håller jag på med min c-uppsats som handlar om 

yrkesstolthet bland handelsanställda. Det jag vill undersöka är framförallt kopplingen mellan 

yrkesstolthet och yrkesidentiteten.  

 

Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och den kommer att utföras på arbetsplatsen. Vid 

intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär bland annat att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas 

utan förklaring. Intervjuerna kommer att spelas in och informationen kommer att behandlas 

konfidentiellt.  

 

Vid några frågor eller funderingar kontakta gärna mig  

xxxxxx@xxxxx.se 

Mobil: xxx-xxx xx xx 

 

Handledare: K Johansson (xxxxxx@xxx.se) 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Hardselius 


