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Förord  
Kära läsare och medresenär, att skriva examensarbete är ett hårt och slitigt arbete men 

det sägs att tiden flyger när något är roligt vilket får känneteckna vårt arbete. Det har 

varit en tid fylld av svett och tårar men samtidigt har ämnet varit så intressant att vi med 

lätthet har begravt oss i teorier om identifikation och prestige istället för att ha ett socialt 

liv. Vi hoppas att vår glädje för ämnet lyser igenom hela uppsatsen och att ni som läsare 

finner vår resa genom identifikationsvärlden intressant och landar lite visare om ämnet 

efteråt.   

 

Självklart hade resan inte kunnat göras så, förhoppningsvis, bra utan några viktiga 

personer. Till att börja med vill vi tacka de anställda på SAS som har ställt upp på våra 

intervjuer. Vi är medvetna om bolagets pressade situation och att det kan vara känsligt 

att prata om. Vi uppskattar att ni tog er tid till att svara på våra frågor och vi hoppas att 

fikan var god! 

 

Ett varmt tack även till Jan Lundh för hans brinnande intresse för vår uppsats och för 

hans hjälp med att boka intervjuer. Utan din hjälp hade vi gett upp!   

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till Emelie Karlsson som läste igenom uppsatsen och 

vars kommentarer hjälpte oss föra examensarbetet framåt. Vi vill även tacka vår 

handledare Kjell Arvidsson och examinator Mikael Lundgren för värdefull handledning 

och återkoppling under uppsatsens gång som har hjälpt oss att utveckla vårt 

examensarbete på bästa sätt.  

 

Slutligen vill vi tillägna uppsatsen till vår respondent Ulla, som med sina beskrivande 

svar gav oss färgrika citat och titeln på vår uppsats som även får representera vår känsla 

inför eventuell kritik: Rör inte min baby! 

 

Kalmar den 16 januari, 2013 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Maria Lundh   Emmy Nilsson
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Sammanfattning 
 

Titel:  Rör inte min baby – En studie om organisations- och 

professionsidentifikation i ett krisande SAS 

Författare: Maria Lundh och Emmy Nilsson 

Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan 

Program: Turismekonomprogrammet 

Kurs: Företagsekonomi III – Organisation inklusive examensarbete, 30 hp 

Handledare: Kjell Arvidsson (Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, 

Ekonomihögskolan) 

Examinator: Mikael Lundgren (Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, 

Ekonomihögskolan) 

Syfte:  Syftet är att öka förståelsen för hur organisations- och 

professionsidentifikation bland anställda ter sig när företaget är i kris 

samt att beskriva hur prestige kan relateras till identifikationen. 

Metodik: En fallstudie på SAS har använts som forskningsstrategi med en deduktiv 

ansats. Dataproduceringen har skett genom en kvalitativ metod där flera 

strukturerade intervjuer med personer på fallföretaget har genomförts.  

Slutsats:  Studien har visat tendenser till att organisationsidentifikation ökar under 

en kris medan professionsidentifikationen minskar när det kommer till 

lågprestigeyrken i ett företag som attribueras med ett starkt varumärke. 

Vidare har studien även bekräftat relationen mellan prestige och 

identifikation, där en hög prestige i regel leder till en hög identifikation, 

och där anställda tenderar att identifiera sig med det som har högst 

prestige. Slutligen har det uppmärksammats att vid en kris kan anställda 

med en stark organisationsidentifikation försvara sin idealbild av 

företaget. En av studiens respondenter illustrerade detta genom att säga: ” 

Rör inte min baby!”.    
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Abstract 

Title: Don’t touch my baby – A study on organizational and professional 

identification in a company in crisis.  

Authors: Maria Lundh och Emmy Nilsson 

Institution: Linneaus University, School of Business and Economics 

Program: Tourism Management Program 

Course:  Buisness Administration – Organization including theses, 30 credits 

Supervisor:  Kjell Arvidsson (Linneaus University, School of Business and Economics) 

Examiner: Mikael Lundgren (Linneaus University, School of Business and 

Economics) 

Purpose: The purpose of this study is to gain greater understanding of how 

organizational and professional identification among employees appear at 

a company in crisis, as well as to describe how prestige can be related to 

identification.  

Methodoly: Using a deductive approach, a case study was performed at SAS. A 

qualitative method was used to collect data, by conducting several 

structured interviews with employees of the case company. 

Conclusion: This study shows that during a time of crisis, organizational identification 

increases, while professional identification tends to decrease in low-

prestige professions in a company with a strong brand. Furthermore, the 

study confirms the relationship between prestige and identification where 

high prestige leads to high identification, and where employees tend to 

identify with what carries the highest prestige - whether it is the 

organization itself or the profession. Finally, it has been noted that during 

a time of crisis, employees who strongly identify themselves with the 

organization tend to defend their ideal image of the company. One of the 

study’s respondents illustrated this by stating “don’t touch my baby!” 
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“Committing yourself is a way of finding 

out who you are. A man finds his identity 

by identifying. A man's identity is not best 

thought of as the way in which he is 

separated from his fellows but the way in 

which he is united with them”  

- Robert “Sideshow Bob” Terwilliger 
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1. Köpa biljett 
Här argumenterar vi för varför det aktuella ämnet är viktigt att studera samt vilka 

problem som vi därigenom kan urskilja. Vidare presenteras studiens 

problemformulering och syfte. Avsikten med kapitlet är att väcka läsarens intresse 

till att följa med på vår resa in i identifikationsvärlden.   

1.1 Bakgrund 

Varje år satsar företag miljontals kronor på aktiviteter som syftar till att förbättra och 

upprätthålla företagets image och rykte. Det sker som en replik på den hårda konkurrens 

som råder på marknaden och efter en längtan om erkännande och stöd. Företag försöker 

projicera en bild av organisationens unika, autentiska och oefterhärmliga attribut såväl 

till organisationens omgivning som till dess medlemmar. De försöker skapa en identitet 

för organisationen (Hatch & Schultz, 2004). Enligt Albert, Ashforth och Dutton (2000) 

är identifikation och identitet kraftfulla rotkonstruktioner i organisationer och det har 

under den senaste tiden blivit allt viktigare att en organisation upplevs ha en positiv 

identitet. Hatch och Schultz (2004) påvisar till exempel hur allmänhetens uppfattning 

om en organisations identitet påverkar dess förmåga att attrahera begåvad och 

kompetent personal.  

En organisations identitet definieras ofta som det som är centralt, utmärkande och 

bestående i en organisation (Albert & Whetten, 1985/2004). Organisationens 

medlemmar uppfattar dock organisationens identitet på sitt eget sätt, vilket Dutton, 

Dukerich och Harquail (1994) benämner POI (Perceived organizational identity). POI är 

unik för varje medlem (Dutton m.fl. 1994) och det är därmed inte säkert att en persons 

övertygelser stämmer överens med den kollektiva organisationsidentiteten (Albert & 

Whetten, 1985/2004; Dutton m.fl., 1994).  

Människor i organisationer ägnar sig rutinmässigt åt identitetsarbete (Alvesson, 2004) 

och förknippar i många fall organisationens identitet med sin egen självidentitet (Dutton 

m.fl., 1994). Organisationen blir en källa för den enskilde medlemmens identitet då 

människorna försöker skapa en känsla av att ha en tydlig och sammanhängande 

självbild som kan hjälpa dem att klara av sina arbetsuppgifter och den sociala 

interaktion de medför (Alvesson, 2004). Dutton m.fl. (1994) menar att om de anställda 

identifierar sig med organisationen, så förknippar de organisationens attribut med sina 

egna. Identifikation har under de senaste två årtiondena blivit centralt inom 
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organisationsteorin (Avanzi, van Dick, Fraccaroli & Sarchielli, 2012). 

Organisationsidentifikation påverkar bland annat hur hängivna de anställda är till 

företaget (DeConinck, 2011), och är enligt Ashforth, Harrison och Corley (2008) kärnan 

till varför människor ansluter sig till organisationen, varför de lämnar den frivilligt, 

varför de tar sig an sitt arbete på det sätt de gör och varför de interagerar med andra på 

det sätt de gör i det arbetet. Medlemmarna i en organisation ser vid 

organisationsidentifikation sig själva och varandra som en stor gemenskap och upplever 

en närhet till organisationen (Alvesson, 2009).  

I fall där organisationens identitet är mindre utpräglad kan det uppstå splittring då 

medlemmarna identifierar sig med sin position i hierarkin eller avdelning snarare än 

med hela organisationen (Alvesson, 2009). Denna typ av identifikation kopplas till olika 

roller som organisationsmedlemmar besitter, bland annat yrkesrollen (Ashforth m.fl. 

2008), som är den utmärkande rollen i denna studie. En kan exempelvis definiera sig 

som en professionell arbetare som arbetar i ett särskilt företag och en annan kan 

definiera sig som en organisationsmedlem som utför ett visst jobb. Det är dock viktigt 

att skilja på identitet och yrkesroll. Identitet är en persons uppfattning om sig själv, 

medan rollen speglas av yttre förväntningar och den position man intar i förhållande till 

andra inom organisationen (Alvesson, 2004). Yrkesrollen kan dock bli en viktig del för 

individer när de definierar sig själva (Thatcher, Doucet & Tuncel, 2003), vilket 

fortsättningsvis kommer att benämnas som professionsidentifikation.  

Ashforth m.fl. (2008) menar att professionsidentifikation blir allt viktigare i krisande 

tider då turbulens i omvärlden leder till mindre varaktiga relationer med organisationer 

och därmed även en lägre grad av organisationsidentifikation. Omvärlden kan minst 

sagt upplevas som turbulent i dagsläget. Skuldkrisen i Europa utgör enligt 

Internationella Valutafonden ett allt större hot för den globala finansiella stabiliteten 

(svd.se, 2012) och svenska företag förbereder sig för allt kärvare tider (Zenou, 2012). 

Fram till december 2012 har runt 50.000 anställda varslats om uppsägning och enligt 

prognoserna kommer varselvågen att fortsätta ännu ett tag (Zenou, 2012). Följaktligen 

blir frågor om identitet och identifikation i organisationer än viktigare i dessa tider för 

att kunna hålla ihop företaget och projicera en positiv bild utåt. 
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1.2 Problemdiskussion 

Identiteten är inte en rent individuell fråga utan hör till stor del ihop med den sociala 

kontexten och samspelet med andra. Vi påverkas ideligen av interaktion och jämförelser 

med andra individer och grupper vilkas tankar om oss påverkar hur vi ser oss själva 

(Albert & Whetten, 1985/2004; Dutton m.fl., 1994; Alvesson, 2004). Prestige är en av 

flera faktorer som kan påverka identifikation (Mael & Ashforth, 1992) och handlar om 

hur utomstående ser på gruppen eller organisationen (Tyler & Blader, 2003). 

Organisationens prestige kan i allmänhetens ögon påverkas negativt om företaget 

hamnar i en kris (Frandsen, 2012). Williams och Connaughton (2012) menar dock att 

organisationsmedlemmar kan fortsätta att prata positivt om företaget när de genomgår 

en kris och att de fortfarande upplever organisationens prestige som positiv bland 

utomstående. Frågan är således om de anställda upplever att organisationen får en låg 

prestige när ett företag genomgår en kris eller om den, som William och Connaughton 

påstår, kan förbli oförändrad? 

Det finns enligt Bartels, Pruyn, De Jong & Joustra (2007) få undersökningar som 

kopplar prestige till olika identiteter inom en organisation. Ytterligare en intressant del 

av identitetsforskningen som hittills inte ägnats särskilt stort fokus är identifikation med 

yrket. Professionen kan bli ett uttryck för att understryka att vi är en viss typ av 

människor och kan bli grunden till stark identifikation om professionen uppfattas ha en 

hög prestige (Alvesson, 2004). I krisande tider tenderar nämligen 

professionsidentifikationen att bli allt viktigare framför identifikation med 

organisationen (Ashforth m.fl. 2008; Frandsen 2012). Frandsen studerade dock 

professionsidentifikation i högprestigeyrken där respondenterna inte kom i kontakt med 

kunder utan hade mer administrativa uppgifter. Hur anställda i yrken med mycket 

kundkontakt förhåller sig till en försämrad bild av organisationen är således oklart. Det 

skapar frågor kring hur identifikation gentemot organisationen ter sig hos anställda i 

frontlinjen
1
 när organisationen genomgår en kris. Stämmer Ashforth m.fl (2008) och 

Frandsens (2012) antagande om att professionsidentifikationen får större utrymme för 

organisationsmedlemmarna då företaget är i kris även i frontlinjeyrken? 

Det finns således ett behov av att fokusera studier på identiteter och hur identifikation 

utvecklas inom företag som genomgår en kris. Alvesson, Ashcraft och Thomas (2008) 

                                                           
1
 Frontlinjen: Benämning av den personal som jobbar med service gentemot kunder. Uttrycket används 

ofta inom turismföretag. 
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menar att framtida studier inom identitetsbegreppet behövs för att leverera lösningar och 

för att förstå den organisatoriska upplevelsen. Ur en funktionell synvinkel kan 

studerandet av identitet skapa en större förståelse för managers om hur de ska behandla 

identitetsfrågan. Dessutom menar de att frekventa nedskärningar kan skapa ett 

ifrågasättande av identiteten och personens legitimitet och prestige. Detta förefaller 

intressant att studera då undersökningar traditionellt sett ofta sker i framgångsrika 

organisationer med syfte att sprida lyckosamma processer och förfaranden vidare 

(Denrell, 2003).  

Att bara se till framgångsrika exempel kan ge en missvisande bild när det kommer till 

exempelvis effektiv ledning. Därför är det viktigt att även samla in exempel på och 

information om företag som har lyckats mindre bra (Denrell, 2003). Williams och 

Connaughton (2012) påvisar dessutom att det finns begränsad information om hur 

individer reagerar när företag är i kris och vilka spänningar som kan uppstå vid 

identifikation med ett krisande företaget. Här behövs följaktligen mer forskning vilket 

öppnar upp för en undersökning gällande hur anställda uppfattar organisationens och 

professionens identitet inom krisande företag.  

1.3 Problemformulering  

Diskussionen ovan leder fram till följande problemformulering:  

Hur identifierar sig anställda med organisationen respektive professionen när 

företaget är i kris? 

Två underfrågor har därefter definierats:  

Hur uppfattar anställda organisationens och professionens prestige när företaget är i 

kris? 

Hur påverkar prestigen anställdas identifikation med företaget respektive professionen? 

1.4 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur organisations- och professionsidentifikation bland 

anställda ter sig när företaget är i kris samt att beskriva hur prestige kan relateras till 

identifikationen. 
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Huvudfråga: 

Hur identifierar sig 
anställda med  
organisationen 

respektive 
professionen när 

företaget är i kris? 

Teori:  
*Organisations- 

identifikation 

*Professions-  

identifikation 

*Prestige 

Empiri: 

Fallstudie 
i SAS 

Analys Slutsats 

1.5 Avgränsningar  

Studien fokuserar på ett företag i kris och undersökningarna gjordes vid ett tillfälle. Vi 

ämnar belysa en ögonblicksbild av organisations- och professionsidentifikation i ett 

krisande företag varför vi inte har studerat skillnader mellan identifikationen vid olika 

tidpunkter.  

1.6 Studiens disposition  
 

 

 

1.6.1 Reseskildring  
Fallföretaget för studien är flygbolaget SAS, varför upplägget på studien utgår från en 

flygresa som metafor. Liksom en flygresa börjar med att resenären köper en biljett 

börjar uppsatsen med att presentera våra argument för varför det är viktigt att studera 

vår huvudfråga. I det här kapitlet, Köpa Biljett, har bakgrunden till varför vi valde att 

göra resan överhuvudtaget presenterats och varför vi ansåg att det var värt att lägga tid 

på ämnet. Genom denna introduktion hoppas vi på att engagera läsarna i ämnet och få 

dem att vilja köpa en biljett till en resa i identifikationsvärlden. 

 

Checka in avser alla förberedelseprocesser som en författare, precis som en passagerare, 

går igenom innan studien kan lyfta. För att kunna genomföra studien krävdes en 

teoretisk förståelse för de olika begreppen vilka presenteras i detta kapitel. Läsaren 

introduceras till de förkunskaper författarna tog med sig innan studien kunde lyfta 

genom dataproduceringen.  

 

Ready for Takeoff är arbetet som krävs från författarna, precis som en pilot, innan start 

för att resan ska kunna gå så smidigt som möjligt. Den som är mindre intresserad av vad 

som händer i cockpit, kan med fördel koppla av här för att sedan vakna till liv när resan 
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börjar. Den som är intresserad av hur starten och resan går till kan passa på att komma 

in i cockpit för att studera hur dataproduceringen gick till och se studiens metodstrategi.  

 

Resan skildrar studiens empiriska material. Precis som en resenär kan blicka ut genom 

fönstren under flygresans gång och se vad som finns framför och under dem, 

presenteras det empiriska materialet som har producerats. Läsaren får en inblick i vad 

respondenterna anser om organisationen de tillhör och professionen de innehar.  

 

Landningen skildrar vad resan har lett till. Här kombineras piloterna, det vill säga 

författarnas arbete, med resan i sig för att leda till en säker landning. Förberedelserna 

som författarna har gjort innan studien kunde lyfta, check in, tolkas tillsammans med 

resan för att kunna framföra ett resonemang om resan levde upp till förberedelserna och 

de begrepp som presenterades.  

 

Reseminnen är när vi, precis som resenärer och piloter, reflekterar över resan och vad 

den har lett till. Här förs en diskussion om hur organisations- och 

professionsidentifikation ter sig i krisande företag och vi reflekterar kring om 

landningens och resans resultat blev det vi hade förväntat oss efter att ha checkat in på 

resan.  
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2. Checka In 
Följande kapitel presenterar den teoretiska referensram som studiens resa har 

utgått från och de förberedelser som vi gjorde innan studien kunde lyfta. 

Till att börja med diskuteras begreppet identitet och dess betydelse varefter två 

olika skolbildningar, social identitetsteori och rollteori presenteras. Slutligen förs 

en diskussion om prestige och hur identifikation ter sig i krisande företag.  

2.1. Identitet 

Identiteten handlar om hur en person eller en grupp konstruerar en särskild version av 

sig själv och besvarar frågan ”Vem är jag?”. Det handlar helt enkelt om hur vi definierar 

och uppfattar oss själva. Identiteten styr våra känslor, tankar och värderingar och ligger 

ofta till grund för de beslut vi tar (Alvesson, 2004). Identitetsbegreppet är inget nytt 

begrepp utan redan i början av 1900-talet påvisade Cooley (1902/2004) att hur individer 

ser på sig själva påverkas av hur de tror att andra uppfattar dem. Goffman (1959/2009) 

utvecklade identitetsbegreppet och fokuserade sina identitetsstudier på hur identitet kan 

kommuniceras till andra genom impression management. Impression management är 

det sätt på vilket en individ presenterar sig själv och kontrollerar den uppfattning som 

andra har om honom eller henne. 

Ytterligare en viktig författare, Lacan (1966/1989), beskrev ”den Andre”. Han påpekade 

att den Andre påverkar identitetsupplevelsen och att jaget inte är en oberoende del av en 

individ, utan en produkt av de sociala relationer som finns i dess omvärld. En individ 

föds in i den Andres värld och Lacan menar att vi människor har en undermedveten 

önskan om att bli den Andre samtidigt som individen vill vara unik. Vidare påvisade 

Giddens (1999) att i den moderna kulturen har tankar om att varje person har en specifik 

och unik karaktär blivit mer populära. Självidentiteten framställs som att jagets 

berättelse tydliggörs och kan skrivas om när det passar sig.  

Vidare utvecklade Albert och Whetten diskussionen om identitet till att även beröra 

organisationsidentitet. Begreppet har till stor del formats utifrån sociologin och 

psykologin (Hatch & Schultz, 2004). Albert och Whetten (1985/2004) presenterade 

organisationsidentiteten som något som är centralt, utmärkande och bestående i en 

organisation. Denna definition används ofta som utgångspunkt vid organisatorisk 

identitetsforskning. Gioia, Schultz och Corley (2000/2004) utmanande dock den 

definitionen och menade istället att identitet är instabil och anpassningsbar. Eftersom 
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organisationer ofta använder samma etikett i årtionden för att beskriva sig själva 

förefaller deras identitet inte förändras. Organisationernas identitet förändras likväl på 

grund av det faktum att mening och tolkningar av etiketten som används för att beskriva 

organisationen förändras med tiden.  

Hatch och Schultz (2004) lyfte fram att bland annat åsikter, uppfattningar, känslor och 

förväntningar som uttrycks av anställda och intressenter såväl som allmänheten och 

media alla bidrar till att definiera en organisations identitet och utmanar ofta 

företagsledningens version. Dutton m.fl. (1994) menar att organisationens identitet är 

den kollektiva bilden av organisationen, att den representerar medlemmarnas 

gemensamma uppfattningar. Dock påpekade de att det finns en skillnad mellan 

organisationens identitet och hur de enskilda medlemmarna uppfattar den, vilket 

benämns ’Perceived Organizational Identity’ (POI). Hur de enskilda medlemmarna 

uppfattar organisationens identitet kan även påverka hur mycket de identifierar sig med 

företaget. En hög POI leder vanligtvis till en hög identifikation (Dutton m.fl., 1994; 

Kovoor-Misra, 2009). 

2.2 Identifikation 

Identifikation kan definieras som en komplex process i vilken individer upplever sig 

själva i enighet med den sociala gruppen eller organisationen (Ashforth m.fl., 2008; 

Williams & Connaughton, 2012). Ashforth och Mael (1989) menar att identifikation 

som koncept endast beskriver uppfattningen av enighet och inte de beteenden eller 

annan påverkan de kan ha som konsekvenser. För att se sig själv som en del av gruppen 

och för att förstärka faktorer som uppfattas som konventionella vid gruppformation, 

förmår identifikation individen att engagera sig i och hämta tillfredsställelse från 

aktiviteter som överensstämmer med identiteten.  

Social identifikation är uppfattningen om enighet med eller tillhörighet till någon 

mänsklig grupp. Till exempel kan en kvinna definiera sig själv med avseende på 

grupper till vilka hon klassificerar sig själv (Jag är svensk; jag är en kvinna). Genom en 

sådan klassificering uppfattar hon sig själv som en symbolisk medlem av gruppen 

(Ashforth & Mael, 1989). Tajfel och Turner (1979) hävdar att sociala grupper förser 

sina medlemmar med identifikation av sig själva i sociala termer. Det finns flera olika 

källor till de anställdas personliga identitet i en organisation. En individ kan till exempel 
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identifiera sig med sitt yrke, delgrupper i organisationen eller med organisationen som 

helhet (Van Dick m.fl. 2004). De olika identiteterna kan lyftas fram och vara olika 

starka vid olika tillfällen (Johnson, Morgeson, Ilgen, Meyer & Lloyd, 2006).   

Vilken källa till identifikation som blir starkast för en person beror på vilka självkoncept 

som ligger i fokus. Cooper och Thatcher (2010) presenterar tre olika självkoncept som 

härstammar från Brewer och Garders (1996/2004) teori om att utveckla synen på jaget. 

Självkoncepten är; individuella, relationella och kollektiva självkoncept. Forskning om 

det individuella självkonceptet fokuserar på identifikation med individuella särdrag men 

inte med specifika grupper eller relationer. Relationella självkoncept fokuserar istället 

på att identifikation sker via roller, till exempel via medarbetare, medan kollektiva 

självkoncept fokuserar på identifikation med organisationer (Cooper & Thatcher, 2010). 

Fokus för den teoretiska referensramen ligger på identifikation med roller utifrån ett 

relationellt självkoncept, närmare bestämt med professionen, och på identifikation med 

organisationer utifrån ett kollektivt självkoncept. Organisationsidentifikation uppstår 

när medlemmarna identifierar sig med organisationen som helhet medan 

professionsidentifikation inträder när de anställda identifierar sig med sitt yrke (Mael 

och Ashforth, 1992; Bartels, Peters, de Jong, Pruyn & van der Molen, 2010).  

Organisationsidentifikation kan påverkas både av individuella faktorer och av 

organisationsfaktorer, vilka berör hur tydlig organisationen är, dess prestige, konkurrens 

inom organisationen och konkurrens mellan organisationer (Mael & Ashforth, 1992). 

Professionsidentifikation påverkas däremot av individens behov av 

professionsidentifikation, hur individen själv uppfattar yrket samt hur de uppfattar att 

andra betraktar deras yrke (Brooks, 2008). Både organisations- och 

professionsidentifikation påverkas således av prestige (Lipponen m.fl. 2005).  Prestige 

är medlemmarnas uppfattning om vad omvärlden tänker om organisationen eller 

professionen. Ju högre den uppfattade externa prestigen är, desto starkare blir 

identifikationen (Dutton m.fl., 1994; Lipponen m.fl. 2005). Fokus i detta kapitel ligger 

således på hur organisationsidentifikation och professionsidentifikation påverkas av 

prestige och hur det ser ut i ett krisande företag. 
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2.2.1 Grad av identifikation 

Identifikation med en organisation eller profession kan ske till olika hög grad. Dock har 

en större mängd forskning ägnats åt organisationer än åt professioner. På grund av detta 

presenteras nedanstående grader av identifikation endast ur ett organisationsperspektiv. 

Tolkningarna kommer emellertid även att utgå från professionen.  

Identifikation uppstår när organisationens positiva aspekter kopplas ihop med jaget. När 

det däremot är organisationens negativa aspekter som frikopplas från jaget uppstår 

disidentifikation (Kreiner & Ashforth, 2004). Disidentifikation gentemot organisationen 

uppkommer när individer motsätter sig organisationen och dess identitet (Williams & 

Connaughton, 2012; Gibney, Zagenczyk, Fuller, Hester & Caner, 2011) och framför 

budskap som motsäger de som organisationen kollektivt vill förmedla (Kreiner & 

Ashforth, 2004). Elsbach (1999) hävdar att det är en aktiv separation som medarbetaren 

väljer att göra från organisationen eller från arbetsgruppen. Disidentifikation kan visa 

sig genom att den anställda tar avstånd från organisationen och försöker hemlighålla för 

omgivningen vad de egentligen gör (Bhattacharya & Elsbach, 2002; Kreiner & 

Ashforth, 2004).  

I dagens samhälle blir organisationer ofta mer komplexa varför anställda kan uppskatta 

vissa delar av företaget medan andra delar upplevs som mindre bra (Elsbach, 1999; 

Pratt, 2000). När en individ identifierar sig med vissa delar av en organisation och 

disidentifierar sig med andra uppstår en ambivalent identifikation (Kreiner & Ashforth, 

2004; Williams & Connaughton, 2012). Kreiner och Ashfort (2004) och Pratt (2000) 

menar att individen kan identifiera och disidentifiera sig med olika men även samma 

aspekter av företaget. Kreiner och Ashforth (2004) illustrerar detta genom ett exempel; 

en organisation försöker sänka kostnaderna. En anställd kan i det fallet identifiera sig 

med effektiviseringen men samtidigt disidentifiera sig med den bristande kvalitet som 

därigenom uppstår.  

Neutral identifikation sker när individen undviker att identifiera eller disidentifiera sig 

med organisationen (Elsbach, 1999; Kreiner & Ashforth, 2004). Individen kan medvetet 

välja att inte ta ställning eller välja att distansera sig från organisationen. Kreiner och 

Ashforth (2004) menar att det är mindre troligt att personer som är neutralt inställda till 

organisationen engagerar sig i och bidrar med något till organisationen, än de som 

identifierar sig med organisationen.  
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2.2.2. Olika inriktningar inom teorin 

Det finns en betydande mängd forskning om hur identiteter konstrueras inom 

organisationer. Ashforth m.fl. (2008) menar att de organisatoriska identitetsteorierna 

kan delas upp i tre delar; organisationsidentitet, social identitetsteori och identitetsteori. 

Organisationsidentitet presenterades kort i början av kapitlet och i nästkommande delar 

av kapitlet ligger fokus på de två sistnämnda inriktningarna och de typer av 

identifikation som kan sammankopplas med dem. Social identitetsteori kan kopplas 

ihop med organisationsidentifikation (Alvesson m.fl. 2008; Ashforth m.fl. 2008) och 

presenteras först. Därefter diskuteras identitetsteori, som vi har valt att benämna 

rollteori för att göra en tydlig distinktion mellan social identitetsteori och identitetsteori. 

Rollteori kan relateras med rollidentifikation (Alvesson m.fl 2008; Ashforth m.fl. 2008), 

vilket professionsidentifikation är en del av. Sedan diskuteras prestige och dess relation 

med organisations- och professionsidentifikation och slutligen presenteras teorier om 

hur identifikation påverkas när ett företag genomgår en kris.  

2.3 Social identitetsteori 

Den mest undersökta och populära identitetsteorin är den sociala identitetsteorin, som 

förkortas SIT (Alvesson m.fl. 2008; Ashforth m.fl. 2008).  SIT undersöker hur individer 

positionerar sig själva och andra i sociala grupper. Ashforth & Mael (1989) menar att 

social identitet är beroende av en social konstruktion av organisatorisk eller kollektiv 

identitet då identifikation som sker på en individnivå kräver en anspelning på någon 

form av kollektiv identitet, det vill säga en gruppidentitet. Tajfel och Turner (1979) 

föreställer sig i detta avseende en grupp som en samling individer vilka uppfattar sig 

själva som medlemmar i samma sociala kategori, delar känslomässigt engagemang i 

denna gemensamma definition av sig själva och uppnår någon grad av social konsensus 

i utvärderingen av deras grupp och medlemskap i den. Enligt SIT definierar individen 

sig själv delvis med avseende på framträdande gruppmedlemskap (Ashforth & Mael, 

1989).  

Tajfel (1978) menar att social identitet är en del av individens självkoncept som 

kommer ifrån hans eller hennes medlemskap i en social grupp samt det värde som är 

relaterat till detta medlemskap. Individer kan identifiera och klassificera sig med 

varjehanda slags kategorier (Ashforth & Mael, 1989). Enligt SIT omfattar 

självuppfattningen dels en personlig identitet och dels en social identitet som innefattar 
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framträdande gruppklassificeringar (Ashforth & Mael, 1989). Den personliga identiteten 

rör de unika attribut personen har som inte delas med andra eller kommer ifrån en viss 

grupptillhörighet. Den sociala identiteten handlar om hur individen ser sig själv i en 

grupp och kopplas samman med den organisatoriska identiteten. Alvesson m.fl. (2008) 

menar att flertalet studier, även de som fokuserar bara på en av dessa identiteter, påvisar 

att dessa dualistiska identiteter existerar parallellt.   

2.3.1 Organisationsidentifikation 

För att se sig själv som del av en organisation och för att förstärka faktorer vilka ses 

som konventionella vid gruppformation söker individer efter en passande identitet 

(Mael & Ashforth, 1992; Dutton m.fl. 1994). Ashforth och Mael (1989) beskriver 

organisationsidentifikation som uppfattningen om enighet och tillhörande med en 

organisation. Ashforth m.fl. (2008) menar att identifikation är kärnan till varför 

människor ansluter sig till organisationer och varför de frivilligt lämnar dem. Det är 

också anledningen till varför de närmar sig och utför sitt arbete på det sätt de gör och 

varför de interagerar med andra på ett särskilt sätt genom arbetet. Pratt (1998) och 

Ashforth m.fl. (2008) menar att genom att koppla organisationens värderingar och 

normer till sin självidentitet skapar de anställda en känsla av meningsfullhet. Dock 

lyfter Ashforth m.fl. (2008) fram att organisationsidentifikation kan ske på flera olika 

nivåer och att det finns flera olika definitioner på begreppet identifikation. I den här 

studien lutar vi oss mot ovannämnda definitioner av identifikation. Identifikation är, 

som nyss beskrivet, uppfattningen av enighet med eller tillhörande till en organisation, 

vilket även involverar direkta eller sekundära erfarenheter om dess framgångar och 

misslyckanden. Identifikation associeras således med organisationer som är distinkta, 

inflytelserika och som konkurrerar med, eller åtminstone är medvetna om, andra 

organisationer (Ashforth & Mael, 1989). När organisations värderingar, uppfattningar 

och normer påverkar individens självdefinition skapas en stark identifikation med 

organisationen (Pratt, 1998; Scott & Lane, 2000).  

Zagenczyk, Gigbey, Few och Scott (2011) hävdar att för att det ska byggas en positiv 

relation mellan anställd och arbetsgivare så krävs det att organisationens identitet 

inkorporeras med de anställdas identitet. Kreiner och Ashforth (2004) menar att 

anställda kan identifiera sig med företaget som helhet men även med mer specifika 

egenskaper, till exempel med den nyskapande delen av en organisation. Oavsett var 

inom organisationen identifikationen sker kan organisationen utvinna flera positiva 
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effekter om identifikationen är stark bland de anställda. Det kan bland annat leda till en 

ökad nöjdhet med arbetet och en mer positiv attityd gentemot organisationen (Ashforth 

& Mael, 1989; Van Dick, Grojean, Christ & Wieseke, 2006). En hög grad av 

organisationsidentifikation kan dessutom leda till ett beteende hos de anställda som 

gynnar organisationen och skapar en villighet att ge det lilla extra till företaget utan att 

de ber om det (Dutton m.fl. 1994; Van Dick m.fl. 2006).  

Om en organisation däremot inte visar de anställda tillräcklig uppskattning eller 

signalerar till dem att de inte bryr sig om dem som personer eller deras inputs, så är det 

mindre troligt att de anställda identifierar sig med organisationen. Om organisationen 

inte lever upp till de förväntningar som givits till de anställda kan 

organisationsmedlemskapet bli mindre viktigt för de anställdas självkoncept och de kan 

distansera, eller till och med disidentifiera, sig med organisationen (Zagenczyk m.fl. 

2011). 

2.4 Rollteori 

Enligt Ashforth m.fl. (2008) lägger identitetsteorin, här benämnt rollteori, fokus på 

roller och relationer samt hur dessa påverkar individens självuppfattning. Processen av 

självidentitetsskapande utifrån den personliga identiteten varierar från person till person, 

men även från olika yrkesgrupper. För vissa yrkeskategorier så som doktorer, 

akademiker eller chefer kan deras yrkesval vara en central del av hur de ser på sig 

själva. Dock lyfter Watson (2008) fram att för majoriteten av de som arbetar kan 

yrkesrollen bara vara en del av deras liv och en liten del av jaget. En människa har flera 

olika roller och ju viktigare rollen är desto viktigare blir identiteten som förknippas med 

rollen (Ashforth m.fl. 2008).  Simpson och Carroll (2008) menar att roller inte blir 

identiteter utan att de är en mellanhand som skapar mening i 

identitetskonstruktionsprocesser. Det är en mellanhand som översätter dynamiska och 

sociala processer som konstruerar identiteter.  

 

Burke och Reitzes (1991) hävdar att ju större värde en individ lägger på en relation, 

desto viktigare bli rollidentiteten och det blir mer troligt att individen strävar efter att 

bekräfta identiteten. Sluss och Ashforth (2007) menar att en rollbaserad identitet är de 

mål, värden, övertygelser och normer som vanligtvis associeras med rollen oberoende 

av vem (vilken typ av person) som innehar rollen. Till exempel kan en chefs 
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rollbaserade identitet innebära att delegera uppgifter, kontrollera prestationer, erbjuda 

feedback, samarbeta med andra avdelningar och ta hand om strategisk planering. Roller 

är i huvudsak abstraktioner tills individer av kött och blod ger dem liv (Sluss & 

Ashforth, 2007). Fokus i stycket nedan kommer ligga på en specifik roll, nämligen 

yrkesrollen och hur denna kan ligga till grund för en individs personliga identitet.  

2.4.1 Professionsidentifikation 

Yrken tjänar som betydande identitetsstämplar då innehavare av ett yrke ofta definierar 

sig själva utifrån sitt yrke (Ashforth m.fl., 2008). Det kan vara uttryck så som: ”jag är 

läkare” eller ”jag är lärare” (Mael & Ashfort, 1992). Professionsidentifikation betecknar 

till vilken grad individer identifierar sig med sitt yrke och de prototypiska karaktärsdrag 

som tillskrivs individer med det yrket (Mael & Ashforth, 1992; Bartels m.fl. 2010). 

Professionsidentifikation uppstår då yrkesrollen blir en viktig del av hur individer 

definierar sig själva (Thatcher m.fl. 2003). Hekman, Bigley och Hereford (2009) menar 

att styrkan på organisationsidentifikation och professionsidentifikation är beroende av 

styrkan på den andra. Följaktligen bör dessa begrepp inte isoleras vid studier av 

organisationer. Yrken är vanligtvis inte relaterade till en specifik organisation utan kan 

innehålla arbetsuppgifter som är mer eller mindre specifika för en organisation eller mer 

generiska. En läkare kan identifiera sig som en läkare oavsett vilken läkarmottagning 

han eller hon jobbar på. Professionsidentifikation är således inte nödvändigtvis 

organisationsspecifik (Mael & Ashforth, 1992).  

 

Bamber och Iyer (2002) menar att en professionsidentifikation ofta kan utvecklas före 

organisationsidentifikationen. Detta på grund av att den anställda antagligen har bestämt 

sig för att inneha just det specifika yrket innan han eller hon inträder i organisationen. 

Följaktligen är professionsidentifikation i regel mer stabil än identifikation med en 

organisation (Bartels m.fl. 2010). Det visar sig även i krisande tider då 

professionsidentifikation kan bli viktigare när turbulensen i omvärlden leder till mindre 

varaktiga relationer med organisationer och därmed även en lägre grad av 

organisationsidentifikation (Ashforth m.fl. 2008) 

 

Gouldners (1957) menar att professions- och organisationsidentifikation ligger i konflikt 

med varandra på grund av oförenliga värden. Senare forskning har dock påvisat ett 

positivt förhållande dem emellan, men att professionsidentifikation vanligtvis är 
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starkare än identifikation med organisationen som en helhet (se t.ex. Wallace, 1993; 

Johnson  m.fl. 2006; Bartels m.fl., 2010; Gümüs m.fl., 2012; Vough, 2012). Att 

anställda identifierar sig starkare med professionen kan dock skapa konflikter i 

förväntningarna på deras beteende gentemot organisationen (Mael & Ashforth, 1992; 

Johnson m.fl., 2006). Vidare kan krav, normer och värden som finns inbäddade i en 

professionsidentitet vara i konflikt med organisationens identitet och på så sätt skapa en 

identitetskonflikt (Mael & Ashforth, 1992). Professionsidentifikation och 

organisationsidentifikation är emellertid båda viktiga aspekter som har en positiv 

inverkan på bland annat arbetstillfredsställelse (Johnson m.fl., 2006; Bartels m.fl., 2010; 

Gümüs m.fl., 2012). 

2.5 Negativa konsekvenser av identifikation 

Organisationsmedlemskap och organisationsidentifikation kan ha både positiva och 

negativa effekter för individen och dennes arbetssituation. Organisationsmedlemskap 

kan till exempel upplevas som stressande för anställda om omvärlden uppfattar 

organisationen i negativa konnotationer (Dutton m.fl., 1994).  Överidentifikation är 

ytterligare en negativ aspekt som kan uppstå genom organisationsidentifikation 

(Ashforth m.fl., 2008). Avanzi m.fl. (2012) ville med sin studie påvisa de effekter som 

överidentifikation kan leda till i praktiken. De såg att anställda som identifierar sig med 

företaget är mer benägna att arbeta hårdare för att uppnå organisationens mål. De 

positiva effekterna försvinner emellertid när organisationsidentifikationen blir allt för 

stark. Beroendet kan då påverka de anställdas välbefinnande negativt och leda till att 

problem med arbetsnarkomani ökar. 

Ur ett rollperspektiv beskriver Sluss och Ashforth (2007) överidentifikation som när en 

person identifierar sig så starkt med en roll inom organisationen att identiteten förblir 

aktiv även i situationer då den inte är lämplig, till exempel att en medarbetare pratar 

affärer under en fotbollsmatch. Överidentifikation kan även undertrycka andra relevanta 

aspekter av ens roller eller individualitet i situationer då den faktiskt är relevant. En 

anställd kan helt enkelt förlora sig i arbetsrelationen och värdera den högre än andra 

överväganden. Liksom Avanzi m.fl. hävdar Ashforth (2001) att det är just de individer 

som identifierar sig med sin arbetsroll som starkast, som är mest mottagliga för 

utbrändhet (Ashforth, 2001: Ashforth m.fl., 2008).  



________________RÖR INTE MIN BABY! 
Teoretisk referensram 

Maria Lundh & Emmy Nilsson I  
28 

2.6 Prestige 

En faktor som påverkar identifikation är, som tidigare nämnt, prestige (Mael och 

Ashforth, 1992). Prestige kan även benämnas som den konstruerade externa bilden av 

organisationen och berör hur individen uppfattar gruppens status utanför organisationen 

(Fuller, Hester, Barnett, Frey, Relyea & Beu, 2006). Enligt Turner (1988) är status ett 

begrepp som beskriver både ställning och anseende/prestige.  I vardagligt tal används 

status och prestige ofta synonymt och åsyftar då någon form av anseende, värde eller 

betydelse som andra människor tillskriver ett objekt eller annan människa (Ulfsdotter-

Eriksson & Flisbäck, 2011). För att förtydliga texten och inte förvirra läsaren likställer 

vi således status med prestige och använder det senare begreppet för att beteckna hur 

anställda uppfattar sin organisation och sitt yrke. 

Prestige har generellt sett en positiv inverkan på identifikation, vilket kan bero på att 

individer tenderar att identifiera sig med grupper som de tror att andra ser i ett positivt 

ljus (Tyler & Blader, 2003; Ciftcioglu, 2011). Graden av identifikation beror på hur 

attraktiv identiteten är, både för individen personligen och för utomstående. Ju mer 

attraktiv den är, desto starkare blir identifikationen (Dutton m.fl. 1994). Enligt Carmeli, 

Gilat och Weisberg (2006) kan anställda se till flera olika intressenters åsikter vid 

diskussioner om prestige. Den uppfattade prestigen påverkas emellertid mest av hur de 

anställda uppfattar att de intressentgrupper som är viktigast för dem ser på 

organisationen eller yrket.  

2.6.1 Organisationens prestige 
Dutton och Dukerichs (1991/2004) studie påvisade att en negativ extern bild av ett 

företag kan skapa stress bland anställda och utmana den kollektiva identiteten. Dutton 

m.fl. (1994) skiljer mellan hur omvärlden faktiskt uppfattar organisationen och hur de 

anställda uppfattar situationen, det vill säga hur den konstruerade externa bilden ser ut. 

De lyfter fram att dessa två bilder kan överrensstämma lika väl som de kan skilja sig åt. 

Organisationens medlemmar kan stundom ha en förvrängd bild av andras inställningar 

och kan uppfatta bilden av organisationen som mer positiv eller negativ än vad 

omvärlden gör. I de fall då den externa bilden av organisationen uppfattas som positiv 

kommer organisationsidentifikationen att öka. Fuller m.fl. (2006) hävdar att individer 

tenderar att identifiera sig med organisationer som uppfattas som prestigefulla. 

Anledningen till detta är att självaktningen ökar när en person tillhör en prestigefylld 

organisation (Mael & Ashforth, 1992; Smidts, Pruyn, Van Riel. 2001; Johnson m.fl. 
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2006). Carmeli m.fl. (2006) menar dessutom att prestige kan påverka vilken glädje och 

kärlek de anställda känner gentemot yrket eller organisationen. När de anställda 

uppfattar att omvärlden ser positivt på organisationen så njuter de av den externa bilden 

av företaget och identifikationen ökar.  

Fuller m.fl. (2006) menar att prestige kan mätas genom att dela upp begreppet i fyra 

delar; organisationens synlighet, måluppfyllelsegrad, genomsnittlig statusnivå för 

samtliga anställda och prestigenivå för individuella anställda. Genom att mäta dessa 

nivåer kan det ge information om hur de anställda ser på organisationen och dess 

eventuella succé. Fuller m.fl. hävdar nämligen att prestige kommer från framgång. 

Anställda kan genom måluppfyllelsegrad och synlighet utåt få hjälp att avgöra hur väl 

företaget presterar. Ett positivt rykte för de anställda påverkar även det prestigen 

positivt. Mael och Ashforth (1992), däremot, har granskat prestigenivån genom att 

undersöka hur de anställda inom en organisation uppfattar att omgivningen och andra 

organisationer ser på organisationen de arbetar inom och genom att undersöka hur den 

individuella prestigenivån för de anställda ser ut.  Smidts m.fl. (2001) menar att 

prestigen bland annat uppstår genom word-of-mouth, uppfattningar från 

referensgrupper, intern kommunikation om hur andra uppfattar företaget. Gemensamt 

för dessa författare är att de menar att den externa prestigen kan mätas genom att fråga 

de anställda hur de tror att omvärlden ser på organisationen. För att undersöka prestige i 

ett ekonomiskt krisande företag har vi valt att utgå från Mael och Ashforths teori i 

studien.  

2.6.2 Professionens prestige 
Professionens prestige kan utläsas genom att se till uppfattningen av arbetets sociala 

status (MacKinnon & Langford, 1994; Nakao & Treas, 1994). Ulfsdotter-Eriksson och 

Flisbäck (2011) menar att uppfattningar om professioner och deras prestige kommer ur 

föreställningar som präglas av både yrkesinnehavarens egna erfarenheter och vad 

samhället kollektivt uppfattar som ”sant”. Hur professionsprestigen uppfattas baseras 

sålunda på människors föreställningar om yrket (Rothman, 2002). Innehavare av ett 

yrke har emellertid möjlighet att påverka hur yrket framställs och kan därmed verka för 

att yrket har en god bild utåt. Hughes (1971/2008) menar till exempel att människor 

väljer den bästa titeln på sitt yrke när de presenterar vilket yrke de innehar. 

Professionens prestige påverkas dessutom av vilken kunskap och utbildning som krävs 
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för att inneha yrket, där längre utbildningar vanligtvis premieras och ger en högre 

prestige (Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011).  

Det finns enligt Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) många studier som fokuserar 

på olika yrkens status i samhället. De finns dock betydligt färre undersökningar om hur 

yrkesinnehavarna själva upplever sitt yrke och dess status. Därför kommer fokus i detta 

stycke ligga på hur prestige och status upplevs av anställda. Professionens prestige blir 

viktig i och med att människor vanligen kopplar ihop yrken med individen bakom vilket 

i sin tur sammanlänkas ihop med starkt värderande uppfattningar om yrkens sociala 

ställning i samhället (Ashforth m.fl. 2008; Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). 

Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) utgår från att professioner har kategoriserande 

drag som placerar människor i olika prestigefack samtidigt som det är starkt symboliskt 

relaterat till identitetsfrågor, stereotypisering samt erkännande och respekt. De menar 

dock att de vars yrken tillskrivs låg prestige inte upplever att de får den respekt av den 

övriga organisationen och utomstående som de med högprestigeyrken får ta emot.  

Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) har identifierat tre olika teman som visar hur 

individer förhåller sig till sin profession och dess betydelse för identitet och 

identifikation. Dessa teman presenterar de som ”jag är”, ”jag jobbar som” och ”jag 

jobbar på”. De olika teman relaterar till hur individer förhåller sig till yrket utifrån 

status, stolthet och motstånd. ”Jag är” innebär att man starkt identifierar sig med 

professionen och blir ett med det. Den egna personen betonas och karaktärsdrag som är 

speciellt viktiga för yrkesutövningen framhålls särskilt mycket. Teoretiskt sett, menar 

de, är detta förhållningssätt mer vanligt förekommande inom professioner med lång 

utbildning, stark yrkessocialisering och tydliga karaktärsdrag. Det har dock visat sig att 

en tydlig identifiering även förekommer i lågprestigeyrken. Personer som förhåller sig 

till sitt yrke som att jobba som eller jobba på skapar en viss distans mellan den egna 

personen och yrket. Uppfattningen tycks i viss mån hänga samman med det värde de 

egna arbetsuppgifterna har i förhållande till organisationens värde i helhet. Att lyfta 

fram att man jobbar på ett visst företag eller inom en viss bransch är det mest 

distanstagande förhållningssättet till yrket. För att kompensera ett mindre prestigefyllt 

arbete kan yrkesutövare således ta del av organisationens goda rykte och höga prestige 

(Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011).  
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2.7 Identitet i krisande företag 

Identitetskriser behöver nödvändigtvis inte uppstå endast då företaget står inför en 

ekonomisk kris, utan även vid företagsfusioner då identiteten blir otydlig. Stor vikt har 

lagts vid hur identiteten påverkas och ifrågasätts vid företagsfusioner inom 

identitetsforskning (se: Sidle 2006; Clark m.fl. 2010; Giessner, 2011; Langley m.fl. 

2012; Da Palma m.fl. 2012). I en sammanslagning utmanas identiteten genom att 

avdelningar slås samman och förändringar sker i relationer, ledarskap och procedurer. 

Vi ser att det finns många likheter mellan sammanslagningar och företag i kris. Det är 

dock av vikt att separera dessa och inte dra dem över en kam, då människor kan 

påverkas på olika sätt vid en sammanslagning och i ett krisande företag. 

Vid identifikation visar individen starka attityder eller känslor gentemot organisationen, 

vilket kan skapa spänningar när företaget genomgår en kris. Williams och Connaughton 

(2012) har identifierat olika typer av spänningar när det kommer till identifikation i 

krisande företag. Den första spänningen handlar om att organisationsmedlemmar 

fortsätter att prata om organisationen i positiva konnotationer även om identifikation 

skiftar. Det såg ut att finns en kod inom organisationen om att det inte var acceptabelt 

att prata negativt om företaget (Elsbach & Kramer, 1996; Williams & Connaughton, 

2012). Orsaken kan enligt Williams och Connaughton (2012) vara att 

organisationsmedlemmarna, i och med sitt medlemskap i organisationen, upplever att de 

talar illa om sig själva då de talar om organisationen i negativa ordalag. Att prata 

positivt om organisationen kan således vara en gruppnorm som medlemmarna 

accepterar då de ansluter till en organisation. Det visar på en viss grad av identifikation 

med organisationen (Ashforth & Mael, 1989; Williams & Connaughton, 2012) 

Den andra spänningen som Williams och Connaughton (2012) identifierade visade att 

medlemmarna upplever identifikation på olika sätt. Graden av identifikation kan variera 

mellan medlemmarna och det kan dessutom uppkomma ambivalent identifikation och 

disidentifikation, vilka diskuterades i tidigare avsnitt. Källan till ambivalent 

identifikation kan härstamma från just den första spänningen (Bhattacharya & Elsbach, 

2002; Williams & Connaughton, 2012). Individer flyttar fram och tillbaka mellan de 

olika formerna och varje organisationsmedlem upplever en förändrad identifikation på 

olika sätt. Identifikation är följaktligen en individuell och dynamisk process (Williams 

och Connaughton, 2012). 
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När personer upplever en kris som hotande blir uppfattningar om ’vilka vi är’ viktigare 

än ’vilka vi kan vara’. Organisationsmedlemmar kämpar för sin identifikation med 

organisationer och den uppfattade organisationsidentiteten kommer därmed inte att 

förändras (Kovoor-Misra, 2009). En kris kan likväl medföra att organisationen 

smutskastas och prestigen påverkas. Frandsen (2012) har identifierat två inriktningar 

inom dagens identitetsforskning om hur anställda hanterar en nedsmutsad bild av 

företaget. Enligt den sociala identitetsteorin påverkas de anställdas självkänsla och 

välmående negativt om de uppfattar den externa bilden av organisationen som negativ 

(Dutton & Dukerich, 1991/2004; Dutton m.fl. 1994; Frandsen, 2012). Den andra 

inriktningen menar att när den externa bilden uppfattas som negativ försöker de 

anställda att omforma identiteten till något mer positivt som de kan identifiera sig med 

istället (Ashforth & Kreiner, 1999; Frandsen, 2012). Frandsen (2012) undersökte 

riktigheten i dessa fenomen i en studie där hon granskade hur en negativ 

organisationsbild influerar organisationsidentifikation bland professionella anställda 

med hög yrkesprestige i en organisation som har en låg prestige. I sin undersökning 

kom hon fram till att de anställdas välmående inte påverkades särskilt mycket av en 

negativ organisationsbild. Istället tenderade de att fokusera på andra arbetsrelaterade 

identiteter, så som den professionella identiteten. Hon uppmärksammade även att 

anställda inte alls omformade organisationsidentiteten till något positivt, utan att de 

snarare verkade disidentifiera sig med organisationen. Fokus i studien låg på 

administrativ personal och Frandsen såg det som en begränsning att hon inte undersökt 

hur anställda i frontlinjen hanterade en nedsmutsad bild av företaget, då det främst är de 

som kommer i kontakt med företagets kunder. Frandsen menar att resultatet hade kunnat 

te sig annorlunda om en annan yrkesgrupp hade studerats. 

2.8 Teoretisk sammanfattning 
Ur teorikapitlet går att utläsa att identitet är ett mycket komplext begrepp som det inte är 

helt enkelt att få grepp om. I grund och botten handlar det dock om hur en person 

konstruerar en särskild bild av sig själv och försöker besvara frågan ”vem är jag?”. 

Såväl individer som organisationer kan präglas av flera inre identiteter och källor till 

identifikation som lyfts fram vid olika tillfällen och kontexter. I studiens teoriavsnitt har 

vi fokuserat på två källor till identifikation inom organisationer; 

organisationsidentifikation och professionsidentifikation, och hur dessa påverkas när 

företaget är i kris samt vilken inverkan prestige har på identifikationen.  
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Organisationsidentifikation är kärnan till varför människor ansluter sig till och frivilligt 

lämnar organisationer samt varför de beter sig som de gör inom organisationen. Genom 

att koppla organisationens värderingar och normer till sin självidentitet skapar de 

anställda en känsla av meningsfullhet och tillhörighet i organisationen. 

Professionsidentifikation däremot betecknar till vilken grad individer definierar sig med 

sitt yrke och dess typiska egenskaper och uppstår då yrkesrollen blir en viktig del av hur 

individer definierar sig själva. Det råder vanligtvis ett positivt förhållande mellan 

organisations- och professionsidentifikation trots att identifikation med den senare 

tenderar att vara starkare  

Den teoretiska referensramen påvisade även att anställda kan reagera på olika sätt när 

organisationen genomgår en kris. En sammanfattning av dem ses i tabellen nedan. 

Tabellen är uppdelad efter de fyra delkomponenterna; organisationens prestige, 

organisationsidentifikation, professionens prestige och professionsidentifikation. Den 

första kolumnen påvisar den traditionella sociala identitetsteori (SIT) forskningen 

medan den andra kolumnen representerar nutida forskning om hur 

professionsidentifikationen i högprestigeyrken blir starkare när organisationen 

genomgår en kris.  

Hur reagerar anställda i ett krisande företag? 

  Dutton m.fl. (1994), Williams 

& Connaughton (2012), 

Elsbach & Kramer (1996), 

Kovoor-Misra (2009) 

Frandsen (2012), 

Ashforth m.fl. (2008) 

  

Organisationens 

prestige 

Försöker omforma 

identiteten till något mer 

positivt 

Tar avstånd från 

organisationens negativa 

bild 

Organisations- 

identifikation 

Lägre identifikation. 

Skapar stress 

Disidentifierar sig och 

fokuserar på andra 

identiteter 

Professionens 

prestige 
Ingen diskussion Försvarar yrket 

Professions- 

identifikation 
Ingen diskussion 

Identifikationen blir 

starkare 

 

 

Tabell 1. Egen modell 
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Kris 
Professionens 

prestige 

Professions- 

identifikation 

Kris 
Organisationens 

prestige 

Organisations- 

identifikation 

Vidare har vi sammanfattat relationerna mellan kris, uppfattad prestige och professions- 

och organisationsidentifikation i nedanstående modell.  

 

 

 

Modellen beskriver att en kris påverkar både 1) organisationens prestige och 2) 

professionens prestige. Det har i teoriavsnittet bland annat påvisats att en försämrad bild 

av organisationen kan påverka de anställda att disidentifiera sig med företaget och 

istället identifiera sig starkare med professionen. Det har dock även visats att 

organisationsmedlemmar i regel försvarar och försöker att upprätthålla identifikationen 

med organisationen när en kris uppfattas som hotande och att de kommer att motsätta 

sig en förändring av organisationsidentiteten.  

Vidare påverkar organisationens prestige 3) organisationsidentifikationen och 

professionens prestige påverkar 4) professionsidentifikation. Den teoretiska 

referensramen har påvisat att en hög prestige ökar identifikationen. Skillnader i graden 

av organisations- och professionsidentifikation kan bland annat kopplas till prestige. 

Båda typerna av identifikation påverkas av prestige och graden av identifikation beror 

på hur attraktiv den aktuella identiteten är för individen.  

Det finns också en relation mellan 5) organisations- och professionsidentifikation när ett 

företag genomgår en kris. Modellen visar att det finns ett beroende mellan dessa två. 

Den teoretiska referensramen påvisar att när den ena blir svagare, blir den andra 

starkare. När ett företag genomgår en kris tenderar organisationsidentifikationen att 

minska och professionsidentifikation att öka.   

 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Figur 1. Egen modell 
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Utifrån modellen har följande frågor formulerats som kommer ligga till grund för 

producering av det empiriska materialet och tolkningen.  

1) Hur uppfattar anställda organisationens prestige när företaget genomgår en kris? 

2) Hur uppfattar anställda professionens prestige när företaget genomgår en kris? 

3) Hur ser relationen ut mellan organisationsidentifikation och organisationens 

uppfattade prestige? 

4) Hur ser relationen ut mellan professionsidentifikation och professionens 

uppfattade prestige? 

5) Vilket samband finns det mellan professionsidentifikation och 

organisationsidentifikation när företaget genomgår en kris? 
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3. Ready for Takeoff 

Ready for Takeoff förklarar det bakomliggande arbetet som vi, likt en pilot, har 

gjort för att möjliggöra resan. I detta kapitel diskuteras vilken forskningsstrategi 

och ansats som har använts under studiens gång. Urval och databearbetningen 

presenteras och argument för valen läggs fram. Slutligen framförs en reflektion om 

studiens trovärdighet.  

3.1 Deduktiv forskningsprocess 
Patel och Davidson (2003) menar att en studie kan ha tre olika tillvägagångssätt; 

induktion, deduktion och abduktion. Studien har utgått från en deduktiv 

forskningsansats. Den deduktiva ansatsen utgår från teorin, det vill säga den kunskap 

som utvunnits ur tidigare forskning, för att sedan testa denna praktiskt i empirin vid 

speciella tillfällen (Hyde, 2000; Bryman & Bell, 2005; Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 

2010). Studiens fokus ligger på hur organisations- och professionsidentifikation ter sig 

när ett företag är i kris och identifikationens relation gentemot prestige. Därtill syftar 

studien till att pröva det teoretiska underlag om organisationsidentifikation som finns på 

ett krisande företag, varför vi valde en deduktiv forskningsansats. Vidare ansåg vi att 

det krävdes en djup förståelse för det komplexa ämnet identitetsstudier och att en 

utgångspunkt i teorin var att föredra. Patel och Davidson (2003) anser att den deduktiva 

ansatsens styrka ligger i att en utgångspunkt i redan befintlig teori antas kunna stärka 

forskningens objektivitet och att forskarens subjektivitet därmed inte färgar 

forskningsprocessen i lika stor utsträckning som vid en induktiv ansats. Samtidigt kan 

den utvalda teorin begränsa forskningen då risken finns att den förbiser och inte 

upptäcker nya intressanta rön. Vid en deduktiv empirisk granskning verifieras eller 

falsifieras ofta hypoteser eller frågeställningar, som författarna har formulerat (Patel & 

Davidson, 2003; Smith, 2010). Detta tillvägagångssätt är emellertid ofta förknippat med 

kvantitativa metoder. De frågeställningar som vi efter den teoretiska referensramen 

önskar undersöka vid en empirisk granskning formulerades som ”hur”-frågor för att 

bättre stämma överens med kvalitativa metoder. Genom en sådan formulering av 

frågorna kunde de inte falsifieras eller verifieras utan bara förklaras.  

3.2 Kvalitativ forskningsstrategi 
Generellt sett kopplas den deduktiva forskningsprocessen till kvantitativa metoder 

medan kvalitativa metoder vanligtvis relateras till den induktiva forskningsprocessen 
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(Hyde, 2000; Bitektine, 2008). På grund av att deduktion är så pass kopplat till 

kvantitativa metoder kan det leda till att teorier bara testas på element som kan 

kvantifieras. De sociala processerna och en förståelse för begrepp på djupet tas därmed 

inte upp (Bitektine, 2008). Kvalitativa metoder syftar till att förstå hur individer agerar 

och studerar problemet utifrån deras perspektiv snarare än att mäta frekvens och 

förekomst som i kvantitativa metoder (Widerberg, 2010). Fokus i denna studie ligger på 

att studera hur anställda uppfattar organisationen och yrkesrollen, inte att mäta den, 

varför en kvalitativ forskningsstrategi var att föredra. 

Flertalet identitetsforskare har i sina studier använt sig av en kvantitativ metod för att 

mäta grad av identifikation (se: Burke & Reitze 1991; Mael & Ashforth, 1992; Smidts 

m.fl. 2001; Kreiner & Ashforth, 2004; Fuller m.fl. 2006; Van Dick m.fl. 2006; Hekman 

m.fl. 2009; Peters m.fl. 2010; Avanzi m.fl. 2012). Dock är det inte lika vanligt att 

identitetsforskare använder sig av kvalitativa metoder. De har heller inte haft med 

krisbegreppet i ekvationen, vilket lägger till ytterligare en dimension som gör begreppet 

än mer komplext. Kvalitativa metoder lämpar sig då en forskare vill utforska ett ämne 

som inte enkelt går att mäta utan är väldigt komplext (Ahrne och Svensson 2012; 

Creswell 2013). Frandsen (2012) hävdar dessutom att det är löjeväckande att försöka 

fånga identitetsbegreppet i en kvantitativ studie och att det därigenom inte går att göra 

begreppet rättvisa. Vi ansåg följaktligen att vår forskningsfråga inte hade kunnat 

undersökas endast genom en kvantitativ undersökning, vilken bara hade kunnat mäta 

graden av identifikation och inte hade kunnat bidra med förståelse för hur krisen 

påverkar identiteten. 

Vi har således valt att utgå från kvalitativ metod för att kunna gå på djupet och lyfta 

fram det speciella med vårt fall. Den kvalitativa metodens uppgift är att analysera och 

beskriva (Grazino & Raulin, 2013; Creswell, 2013) och är reflekterande till sin natur 

(Davies, 2007; Creswell, 2013). Vi tolkar det som att den kvalitativa metoden kan 

genera en djupare kunskap om hur identifikation ter sig i ett krisdrabbat företag. Vidare 

tillät en kvalitativ metod oss att vid dataproduceringen ställa följdfrågor och undersöka 

bakgrunden till svaren. Genom att utgå från en metod som vanligtvis inte använts inom 

identitetsforskning ämnar vi att nyansera och gå på djupet av begreppet identifikation 

för att skapa en helhetsbild av vårt problem. Vidare avser vi att bidra till mångfald inom 

identitetsforskningen. Genom att sätta vårt resultat i relation till de kvantitativa 
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resultaten, som har presenterats i den teoretiska referensramen, kan en mer fasetterad 

bild skapas och förhoppningsvis generera ett bidrag till den nuvarande forskningen.  

3.3 Fallstudie 
En forskningsstrategi består av det systematiska tillvägagångssättet som forskaren har 

brukat sig av i sin studie. En forskningsmetod däremot anger hur data har samlats in. 

Forskningsstrategin kan utföras genom en rad olika forskningsmetoder (Denscombe, 

2009). Då denna studie syftar till att undersöka hur anställda uppfattar identifikation och 

prestige i ett krisande företag var en fallstudie att föredra. Orsaken till detta är att 

fallstudier studerar undersökningsenheters specifika natur och komplexitet på ett 

djupgående sätt och tillhandahåller en redogörelse för händelser, förhållanden, 

erfarenheter och processer inom ett utvalt fall (Merriam, 1994; Bryman & Bell, 

2003;Denscombe, 2009). Fokus ligger dessutom på aktuella händelser inom en konkret 

social kontext (Yin, 2007; Blumberg, Cooper & Schindler, 2011) och används 

lämpligen när forskningsfrågorna formuleras med ”hur” eller ”varför” (Yin, 2009). Det 

är frågor som berör processer (Hyde, 2000) inom en undersökningsenhet (Denscombe, 

2009).  

Fallet i fråga är ett stort och välkänt företag som under hösten 2012 har befunnit sig i 

kris och stått på randen till konkurs.  Det är en aktuell händelse som får konsekvenser 

för de anställda inom just det företaget. Undersökningsenheten kan bestå av ett enda 

eller flera fall eller situationer (Yin, 2007) men om ett fall studeras tillräckligt noga kan 

det generera en teoretisk förklaring till ett specifikt fenomen (Hyde, 2000). Att denna 

studie endast inriktar sig mot ett specifikt fall och inte flera beror på att organisationens 

identitet är unik och även kris, dess kontext och händelseförlopp, är unikt för varje 

företag. Genom en fallstudie kan vi därmed genera information om hur individer 

uppfattar samma fall. Ahrne och Svensson (2012) hävdar att det kan finnas möjligheter 

att få en bättre inblick i problemet och en viss kontinuitet i studien genom att 

koncentrera sig på en enda miljö. Vad som däremot ofta är en källa till kritik mot 

fallstudier är dess svaghet i att skapa trovärdiga generaliseringar utifrån resultaten (Yin, 

2007; Denscombe, 2009). Detta är något som diskuteras i mer detalj under trovärdighet.  

3.3.1 Fallföretaget 
Studien har fokuserat på hur de anställda inom SAS uppfattar identitet, prestige och 

identifikation. SAS är det ledande flybolaget i Skandinavien (SAS, 2009) men har under 
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det senaste året cirkulerat mycket i media och stått på randen till konkurs (Zenou, 2012). 

Att påstå att SAS har genomgått en kris är inte att överdriva och därför ansåg vi det vara 

ett lämpligt val av fallföretag. Valet av fallföretag baserades dessutom på tidigare 

erfarenheter och tillgänglighet. En av författarnas, Maria Lundh, far har arbetat inom 

företaget under 35 år, och hon har själv sommarjobbat på SAS. Det har lett till en access 

till företaget som är svår att uppnå utan kontakter vilket vägde tungt vid val av 

fallföretag.   

3.4 Dataproducering 
Ahrne och Svensson (2012) hävdar att benämningen datainsamling trivialiserar 

forskarens roll. De menar istället att processen ska ses som att forskaren producerar 

empiriskt material. På så sätt lyfts de aktiva valen som en forskare gör under processens 

gång fram och hur forskarens teoretiska perspektiv påverkar det empiriska materialet. 

Vidare gör de även skillnad mellan data och material. Till exempel det inspelade ljudet 

från en intervju fungerar som studiens data medan den transkriberade intervjun utgör det 

empiriska materialet.  

Den kvalitativa forskningsmetoden kan innehålla inslag så som intervjuer och 

observationer. (Ahrne & Svensson, 2012; Grazino & Raulin, 2013). I studien har det 

empiriska materialet insamlats genom personliga intervjuer med personal inom det 

specifika fallföretaget. Hur identifikation och prestige, som studien syftar till att 

undersöka, uppfattas är unikt för varje individ. Att intervjua anställda om deras 

upplevelser och möjligheten att ställa följdfrågor för att få känslor konkretiserade var en 

betydande faktor vid valet av metod. Kvalitativa intervjuer ger nämligen möjlighet att 

generera utförliga och beskrivande svar (Bryman & Bell, 2003) och gör det möjligt att 

få fram information som är svår att framkalla på annat sätt, till exempel genom enkäter 

(Krag & Jacobsen, 1993). Vid kvalitativa intervjuer ställs raka och enkla frågor som kan 

frambringa komplexa svar. Utifrån dessa svar kan intressanta mönster, åsikter och 

skeenden urskiljas (Trost 2010). Vidare utgår en kvalitativ intervju från 

undersökningspersonens synvinkel om världen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det finns flera olika intervjuformer och konstellationer (Trost, 2010). En respondent 

kan intervjuas åt gången eller så kan en gruppintervju, eller så kallad fokusgrupper, 

användas. Vi ansåg det viktigt att intervjua respondenterna var för sig då Dutton m.fl. 

(1994) menar att organisationens uppfattade identitet och de anställdas identifikation är 
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individuell och specifik för varje person. Dock påpekade flertalet av våra respondenter 

att de inte kände sig bekväma med att bli intervjuade var för sig varför även två 

gruppintervjuer genomfördes. I efterhand såg vi detta som en fördel då respondenterna 

gavs möjlighet att diskutera fram svaren och själva utveckla intervjun djupare. Wibeck 

(2010) menar att en av fördelarna med just gruppintervjuer är att de kan ge en 

avslappnad och trivsam interaktion för respondenterna. Vidare kan deltagarna diskutera 

sig fram till idéer och åsikter och dessa utvecklas gemensamt under samtalets gång. 

Fokusgrupper kan även ge en bredd som inte personliga intervjuer kan ge.  

De intervjuer som genomförts representerar studiens primärdata. Det finns dessutom 

sekundärdata, som Olsson och Sörensson (2011) menar bland annat kan härledas från 

registerdata, bokföringsdata och information som samlats in av andra forskare. 

Insamlandet och analysen av sekundärdata kan ha flera positiva effekter och fungera 

som ett komplement till primärdata. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att 

kvaliteten på datamängden sekundärdata inte kan kontrolleras på samma sätt som 

primärdata då forskaren inte deltagit insamlandet. Det medför en risk att sekundärdata 

kan misstolkas om den sätts in i en annan kontext (Bryman & Bell, 2005). Den 

sekundärdata som använts i studien utgörs av fallföretagets årsredovisning, 

pressmeddelande från företaget samt tidningsartiklar angående företagets situation. 

Sekundärdata har i studien fungerat som ett komplement med syfte att stärka och 

förklara primärdatan.  

3.4.1 Intervjuernas genomförande     
Intervjuerna skedde genom personliga möten på arbetsplatsen. Orsaken var främst att ett 

personligt möte är att föredra framför en telefonintervju då intervjuaren kan se och tolka 

gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk och på så sätt generera en rättvis bild av 

respondentens uppförande och svar (Ghauri & Grønhaug 2002). Intervjuerna inleddes 

med att författarna förklarade studiens syfte och hur intervjun var upplagd samt vilka 

teman som skulle beröras under intervjuns gång.  

Intervjuer kan komponeras efter en låg eller hög struktureringsgrad. Har intervjun en 

hög struktureringsgrad lämnas respondenten ett ytterst litet svarsutrymme och det går att 

förutsäga vilka svarsalternativ som är möjliga. En låg struktureringsgrad, däremot, 

innebär att respondenten kan svara helt fritt på frågorna (Patel & Davidson, 2003; Trost, 

2010). Vidare gör även Trost (2012) skillnad mellan hög och låg standardisering. Han 
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menar att en kvalitativ undersökning ofta har en låg standardisering då frågorna till 

respondenterna ofta är inkonsekventa och anpassas efter hur intervjun ter sig. En hög 

standardisering innebär däremot att liknande frågor ställs i samma ordning till varje 

intervjuperson (Patel & Davidson, 2003). I den modell som presenterades i slutet av 

studiens teoretiska referensram kan fyra teman urskiljas; organisationens prestige, 

organisationsidentifikation, yrkets prestige och professionsidentifikation. Dessa teman 

belystes under intervjuerna var för sig. Utifrån de olika teman formulerades ett antal 

ämnesspecifika men öppna frågor som ställdes vid varje enskild intervju. De intervjuer 

som genomfördes för denna studie hade således en relativt hög struktureringsgrad. Vid 

formulering av frågorna till intervjuerna har vi utgått från påståenden hämtade från 

kvantitativa enkäter. Dessa påståenden har vi sedan omformat till intervjufrågor som 

ställdes i samma ordning vid varje intervjutillfälle. Följaktligen hade intervjuerna även 

en relativt hög standardiseringsgrad då de utgick från samma bas vid varje tillfälle. 

Dock ställdes varierande följdfrågor beroende på respondenternas svar vilket medförde 

att standardiseringsgraden sänktes något.    

3.4.2 Operationalisering av intervjufrågorna  
Intervjun inleddes med lättare frågor om vad respondenten arbetar med och hur länge de 

har arbetat inom företaget. Dutton m.fl.(1994) menar att organisationsidentifikation blir 

starkare ju längre tid de anställda exponeras för organisationens identitet, varför det var 

en viktig variabel att ta hänsyn till vid dataproduceringen. Efter inledande frågor kom vi 

in på de fyra huvudteman som studien syftar till att undersöka. De fyra teman 

utformades för att kunna studera de fem teoretiska frågorna som presenterades i slutet 

av den teoretiska referensramen. Vid varje intervjutillfälle ställdes specifika frågor 

rörande dessa fyra teman. Frågorna formulerades efter operationalisering, det vill säga 

översättning av teoretiska begrepp till enkät- eller intervjufrågor (Patel & Davidson, 

2003). Standardfrågorna vid intervjuerna formulerades utifrån redan beprövade metoder 

som tidigare använts vid undersökningar om organisations- och 

professionsidentifikation samt prestige. Anledningen till detta var att kunna säkerställa 

att våra frågor undersökte det som det ämnade undersöka. Samtliga av dessa 

undersökningar genomfördes emellertid med en kvantitativ forskningsstrategi där data 

samlades in genom enkätundersökningar och graderingar av svaren på skalor. För att 

anpassa det till vår kvalitativa strategi har påståendena som respondenterna fått ta 

ställning till omformulerats till intervjufrågor.  
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För att kunna generera svar på den teoretiska referensramens två första frågor om 

prestige och sedermera följande två frågor om relationen mellan prestige och 

identifikation ställdes frågor om prestige. Frågor om organisationens prestige 

formulerades utifrån Mael och Ashforths (1992) undersökningsvariabler om hur 

prestige påverkar organisationsidentifikation. Påståenden så som ”Folk i samhället 

tänker högt om SAS” omvandlades till ”Hur upplever du att utomstående ser på SAS?”. 

Frågor om yrkets prestige utvecklades även de på samma sätt från Mael och Ashforths 

(1992) prestigeskala där ett exempel på fråga är ”Hur upplever du att andra 

yrkesgrupper ser på trafikassistenter?”.  

Vidare formulerades frågor om organisations- och professionsidentifikation för att 

kunna besvara den teoretiska referensramens sista fråga om just relationen mellan dessa 

men även relation mellan prestige och identifikation. Frågor om 

organisationsidentifikation baserades på Mael och Ashforths (1992) sex påståenden om 

organisationsidentifikation. Deras variabler har senare använts av flera olika forskare i 

många olika varianter (se bl.a. Mael & Ashforth, 1992; Smidts m.fl. 2001; Johnson m.fl 

2006; Heckman m.fl. 2009; Bartels m.fl. 2010; Avanzi m.fl. 2012), och ligger till grund 

för studiens intervjufrågor. Mael och Ashforths påståenden, så som exempelvis ”När 

någon kritiserar (företagets namn) känns det som en personlig förolämpning” 

omvandlades till ”Hur känns det när någon kritiserar SAS?”. Frågorna om 

professionsidentifikation baserades på Heckman m.fl. (2009) undersökning om 

professionsidentifikation vilken de i sin tur baserade på Mael och Ashforths enkäter om 

organisationsidentifikation. Deras påståenden, som exempelvis ”Om en tidningsartikel 

kritiserar (yrkesgruppen) känner jag mig generad” omvandlades till ”Om en 

tidningsartikel kritiserar trafikassistenter, hur påverkar det dig?”. För att se alla frågor 

som låg till grund för intervjuerna, se bilaga 1.  

3.4.3 Urval 
Trost (2012) menar att det är det viktigt att göra ett urval och att fundera noggrant på 

detta. Det finns många regler för urval när det kommer till kvantitativa studier men för 

kvalitativa studier är utbudet av urvalsmetoder knappt ens existerande. Det är dock 

vitalt att visa hur urvalsprocessen har gått till för att kunna uppnå en hög trovärdighet i 

studien. Det är betydelsefullt att påvisa att resultatet inte uteslutande beror på av att 

endast vissa personer har blivit intervjuade (Ahrne & Svensson, 2012). Vidare menar 

Ahrne och Svensson (2012) att det finns två sätt att välja ut respondenter varav ett är 
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tvåstegsurval. Denna typ av urval har brukats för denna studie då vi först valde ett 

fallföretag och därefter valde ut individer att intervjua. Processen av val av fallföretag 

har presenterats i 3.3.1 och fokus i detta avsnitt ligger därför på hur intervjupersonerna 

valdes ut.  

För att skapa en uppfattning om hur organisations- och professionsidentifikation ter sig 

under särskilda förhållanden valde vi att endast studera en specifik yrkesgrupp inom 

fallföretaget. Genom att olika yrkesgrupper ställs inför olika förhållanden kan resultaten 

skifta grupperna emellan. Då vi, i och med studiens tidsbegränsning, inte ämnade göra 

en jämförande undersökning, valdes därför alternativet med flera yrkesgrupper bort. 

Vidare menar Denscombe (2009) att kvalitativa intervjuer tenderar att ha ett subjektivt 

urval, teoretiskt urval eller snöbollsurval. Uppsatsen har använt sig av ett subjektivt 

urval då det enligt Denscombe innebär att respondenter handplockas för 

undersökningen. Ryen (2004) skriver att forskaren måste bestämma sig för ett antal 

variabler så som kön, ålder och inkomst som ska påverkar urvalet. Det handlar om att 

göra ett varierat urval vilket medför att fenomenet kan belysas i olika dimensioner. 

Urvalet av intervjupersoner påbörjades genom att författarna presenterade sig för de 

möjliga respondenterna på tre olika flygplatser där fallföretaget var verksamt och 

berättade om syftet med studien. Därefter tillfrågades vilka som ville delta i 

undersökningen. De variabler som beaktades vid urval var ålder, kön och år inom 

företaget. Bland respondenterna försökte vi uppnå en variation mellan de olika 

variablerna för att kunna undersöka flera möjligen olika uppfattningar. Dock var det 

svårt att hitta variation mellan könen då endast en man var schemalagd under tiden vi 

besökte flygplatserna.    

Vidare finns det inget bestämt antal intervjuer som en författare bör genomföra för att 

resultatet ska vara så representativt som möjligt. Ahrne och Svensson (2012) och Kvale 

och Brinkman (2009) menar att en författare inte i förväg behöver bestämma hur många 

som ska intervjuas utan avslutar intervjuerna när en viss mättnad har uppstått. När vi 

uppfattade att ingen mer kunskap kunde generas så gjorde vi ytterligare en intervju för 

att vara säker på att mättnad hade uppstått. Detta uppstod efter fyra enskilda intervjuer 

och två gruppintervjuer. I den första gruppintervjun deltog tre personer medan det i den 

andra deltog fyra personer. En närmare presentation av respondenterna kan ses i vårt 

fjärde kapitel, där namnen är fiktiva för att skydda respondenternas identiteter.  
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3.5 Tolkning 
Efter att det empiriska materialet produceras ska det bearbetas och analyseras 

(Rennstam & Wästerfors, 2012). Transkribering kan ses som startpunkten för 

databearbetningen (Kvale & Brinkman, 2009; Rennstam & Wästerfors, 2012). Kvale 

och Brinkman (2009) anser att transkribering är väldigt komplext. Vad studien ämnar 

undersöka påverkar hur transkriberingen ska ske och hur den ska vara upplagd (Kvale & 

Brinkman, 2009; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2012). Dock är det viktigt att komma 

ihåg att det är svårt att kunna fånga den levande interaktionen i skriftlig form. Tonfall, 

tidsförlopp och kroppsuttryck är svårt att dokumentera. Kvale och Brinkman (2009) 

menar att det inte finns någon regel för hur transkribering ska ske men att det är vitalt 

för forskaren att i rapporten ange hur det har skett. Vi spelade in intervjuerna med 

ljudbandspelare och hade inspelningen som utgångspunkt för transkriberingen. Dock 

var det två intervjuer som inte spelades in då respondenterna inte ville det. 

Transkriberingarna på dessa två intervjuer blev inte lika detaljrika. Likväl antecknade vi 

under intervjuerna och gick igenom dem direkt efter intervjun för att säkerställa att vi 

inte missade något vitalt. Under intervjuernas gång noterades påtagliga tonfall och 

kroppsuttryck som sedan lades till i transkriberingen för att bättre kunna förstå 

respondenternas svar. För att öka trovärdigheten i transkriberingarna och i slutändan på 

studien utfördes intervjuerna med båda författarna närvarande. På så sätt kunde 

skillnader diskuteras och redigeras efteråt.  

Efter transkriberingen har skett kan bearbetningen med det empiriska materialet 

påbörjas (Rennstam & Wästerfors, 2012). Vid bearbetning så kategoriserar och ordnar 

forskaren sitt material för att finna svaret på sin forskningsfråga. Ordningen skapar 

forskaren själv och därför blir forskaren en viktig del i dataproducering men även som 

analytiker. I kvalitativ metod skapar forskaren sitt eget verktyg för att analysera 

materialet. Vilken tolkning som förefaller relevant eller meningsfull beror på det 

teoretiska perspektivet men även frågeställningarna och forskarens förkunskaper 

(Svensson, 2012). Rennstam och Wästerfors (2012) hävdar att bearbetningen utgår från 

tre grundläggande sätt; sortera, reducera och argumentera.  

Enligt Rennstam och Wästerfors (2012) innebär sortera att forskaren aktivt skapar en 

ordning i materialet som finns. Det är viktigt att forskaren först lär känna sitt material. 

Det gäller inte bara att se likheterna i intervjuer utan även att upptäcka skillnader inom 

ett och samma tema. Tolkningen av uppsatsen empiriska material påbörjades genom att 
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läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger för att sedan sortera texten, något som 

Charmaz (2002) betecknar som att koda intervjudata. Då arbetet skedde utifrån en 

deduktiv ansats så påbörjades kodningen redan innan intervjun genomfördes genom att 

lägga upp intervjun i olika teman. Vår intervjuanalys har skett utifrån en teoretisk 

tolkning. Det betyder att forskaren läser igenom intervjuerna och reflekterar över 

teoretiska teman vid genomläsningen (Kvale, 2009). Rennstam och Wästerfors (2012) 

menar att det är viktigt att vara medveten att sorteringen påverkas av författarnas 

teoretiska perspektiv och att det styr vilka begrepp som används. Vidare har studien 

använt en bricolage tolkning. Kvale (2009) menar att det är en kombination av flera 

olika verktyg som finns till hands. Detta kan leda till att forskaren senare omvandlar 

texten till berättelser, metaforer eller anger olika attityder och så vidare. För att kunna 

illustrera vår forskning på flera olika sätt och i flera olika former användes därför en 

bricolage tolkning. Vi har presenterat vårt empiriska material både i form av berättelser 

och av citat. I fall där det ansetts anmärkningsvärt har även information om hur 

respondenterna reagerat på vissa frågor presenterats.   

Det är dock omöjligt för forskaren att ta med allt material och därför är det viktigt att 

reducera materialet. Det ska visa det väsentliga och presentera materialets helhet. 

Rennström och Wästerfors (2012) jämför reduceringen med skapandet av en film. Det 

finns inga specifika regler för hur citat, scener och episoder ska väljas utan det är upp 

till den som analyserar att ta fram exempel som belyser fenomenet som är i fokus. Efter 

att ha kodat transkriberingarna och sorterat det empiriska materialet påbörjades därför 

arbetet med att reducera texten. För att kunna ge en målande bild av fenomenet lyftes 

exempel fram som stöttade det teoretiska perspektivet vi hade men även de som 

motsade det.  

Slutligen kopplades det empiriska materialet ihop med den teoretiska referensramen för 

att kunna styrka men även visa svagheter i vissa teorier. Syftet med det var för att 

argumentera för vår tes och förhoppningsvis skapa ett självständigt bidrag.  

3.6 Studiens trovärdighet   
Det är viktigt att studien är trovärdig för att läsaren ska ha förtroende för det den läser. 

Ahrne och Svensson (2012) och Trost (2010) menar att kvalitativa metoder inte kan 

mäta trovärdighet på samma sätt som kvantitativ metod kan göra. Det finns dock flera 

sätt att öka trovärdigheten på, bland annat genom transparens, triangulering och 
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återkoppling till fältet (Bryman & Bell, 2003). Guba och Lincoln (1998) menar däremot 

att trovärdighet kan delas in i fyra delkomponenter; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och slutligen möjligheten att bekräfta och styrka. Vi har valt att diskutera 

studiens trovärdighet utifrån Guba och Lincolns uppdelning men har valt att koppla 

ihop pålitlighet med möjlighet att bekräfta och styrka.  

3.6.1 Tillförlitlighet  
Bryman och Bell (2003) menar att tillförlitlighet kan relateras till det kvantitativa 

begreppet intern validitet. Bryman och Bell (2005) anser att tillförlitlighet kan styrkas 

genom deltagar- eller respondentvalidering men även genom att forskaren säkerställer 

att undersökningen har skett enligt de regler som finns. Detta kan kopplas till vad Ahrne 

och Svensson (2012) benämner som återkoppling till fältet, då forskaren presenterar sitt 

material för respondenterna och låter dem ge synpunkter på materialet.  De poängterar 

dock att respondenterna inte måste ge sitt medgivande till det som har skrivits men att 

det kan skapa ytterligare en dimension till analysen. När det empiriska materialet var 

sammanställt skickades det till våra respondenter för att säkerställa att vi hade uppfattat 

det på rätt sätt. Vi fick återkoppling av flera respondenter men då empirin skrevs under 

och efter jul och nyårshelgen var det svårt att få återkoppling av alla. Det som 

påpekades var främst olyckliga formuleringar som ledde till syftningsfel i texten.  

Vidare menar Bryman och Bell (2005) att ytterligare ett sätt att öka tillförlitligheten är 

triangulering. Triangulering sker när exempelvis olika typer av data, metoder och 

teoretiska perspektiv presenteras och att samtliga presenterar fenomenet på samma sätt 

(Bryman & Bell, 2005; Ahrne & Svensson, 2012). Dock menar Ahrne och Svensson 

(2012) att utgångspunkten då blir att det finns en allmängiltig sanning vilket motverkar 

den kvalitativa forskningens fördelar i att se flera beskrivningar av samma fenomen. Att 

göra en triangulering kan istället skapa en större aspektrikedom och se problemets 

komplexitet. Genom vår teoretiska referensram har vi sökt förstärka många teorier med 

att hänvisa till flertalet författare som har undersökt samma fenomen. Där vi har funnit 

att det finns två olika åsikter om ett ämne har vi presenterat båda. Det var inte planerat i 

förväg att vi skulle göra två olika typer av intervjuer men det gjorde att vi kunde samla 

in mer varierande empiriska material. Genom att visa flera olika sidor av teorin och 

styrka vissa, och genom två olika tillvägagångssätt av dataproduceringen har vi ämnat 

öka aspektrikedomen och slutligen trovärdigheten på studien. 
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3.6.2 Överförbarhet 
Överförbarhet kan relateras till extern validitet och generalisering. Överförbarhet berör 

hur väl studien kan överföras till andra ämnen (Bryman & Bell, 2005). Ahrne och 

Svensson (2012) menar att generaliserbarheten säger något om studien kan appliceras i 

annan miljö eller population. Dock kan generaliserbarhet inte mätas på samma sätt i en 

kvalitativ studie som i en kvantitativ studie. Veal (2011) och Bryman och Bell (2003) 

menar att det är helt omöjligt att ha en hög generalisering i en fallstudie. Det går inte att 

göra en exakt kopia av undersökningen på ett annat fall och få samma resultat. Veal 

(2011) anser att en fallstudie kan leda till legitima reflektioner om den teoretiska 

referensramen. Dock kan en fallstudie tillsammans med andra studier visa 

samstämmighet och på så sätt höja studiens kvalitet. Vi argumenterar för att ingen kris 

är lik den andra och därför är det svårt att säga att studien har en hög generaliserbarhet 

utifrån antagandet att vi skulle uppnått samma resultat om undersökningen hade skett på 

ett annat företag. Genom att göra reflektioner kring vår teoretiska referensram utifrån 

det empiriska materialet hoppas vi istället höja överförbarheten.   

3.6.3 Pålitlighet och möjlighet att styrka och bekräfta 
Bryman och Bell (2005) menar att pålitlighet kan kopplas till reliabilitet och möjlighet 

att styrka och bekräfta kan relateras till objektivitet. Pålitlighet innebär att alla delar i 

forskningsprocessen ska redogöras för i studien så att det kan granskas (Bryman & Bell, 

2005). Detta kan kopplas till Ahrne och Svenssons (2012) begrepp transparens. För att 

en studie eller uppsats ska ha transparens krävs det att den visar och argumenterar för 

författarnas metodval. Vi har argumenterat för metodvalen genom hela kapitlet och 

genom att ingående presentera våra tillvägagångssätt har vi ämnat ha en hög 

transparens. Vidare har under studiens gång andra, så som kollegor men även 

handledare och examinator, läst igenom och kommit med kommentarer till uppsatsen 

för att säkerställa att processen har gått rätt till. Detta kan enligt Bryman och Bell (2005) 

styrka pålitligheten ytterligare.  

Den kvalitativa forskningsintervjun kan omöjligt vara helt objektiv och präglas av 

subjektiva intryck som kan tolkas olika beroende på läsarens uppfattningar (Ryen, 

2004). Då kunskap och viss förståelse för studien redan fanns genom en av författarna, 

Maria Lundh, har kopplingar till SAS, har strävan efter objektivitet inte utgjort 

huvudmålet i studien. Istället för att trycka undan dessa kopplingar användes 

förförståelsen som en tillgång i studien. Inom flygbranschen finns det ett speciellt språk 
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med många termer och bakgrundskunskap som kan vara svårt att förstå för en 

utomstående. Därför ledde Maria intervjuerna så att respondenterna inte behövde 

bemöda sig med att förklara olika ord och uttryck så att fokus kunde riktas mot ämnet i 

sig. Vidare valde vi att intervjua både personer som Maria är bekant med men även för 

henne okända personer. Vi upplevde att Marias bekanta kunde vara mer öppna och 

svara mer detaljrikt, men för att kunna ge en mer nyanserad bild valde vi att även 

intervjua personer utan tidigare bekantskaper. Genom ett något mer subjektivt 

förhållningssätt har en djupare tolkning av ämnet kunnat genomföras styrkt av tidigare 

erfarenheter. Vidare diskuterade båda författarna hela det empiriska materialet och 

analysen för undvika att något vitalt skulle bli bortprioriterat och att en eventuell 

partiskhet inte skulle påverka urvalet av informationen. Då varken Maria eller hennes 

far jobbar på SAS längre undanröjde detta även eventuell rädsla för att publicera 

känsligt material.  

3.7 Forskningsetik  
Inom samhällsforskningen har etiska regler kommit att bli väldigt viktiga (Dahmström, 

2012). Veal (2011) menar att frågor om forskningsetik uppkommer längs hela 

forskningsprocessen. Vilka frågor som uppstår beror på vilken fas studien är i. Veal 

delar in det i följande faser; utformning av undersökning, datainsamling, analys, 

lagrande av data under projektet, rapportering och lagring av data efter projektet.  

Den förstnämnda delen berör att undersökningen ska bidra till något samhällsnyttigt 

men även att den som utför undersökningen är kompetent. Forskaren bör ha rätt nivå av 

träning och erfarenhet och/eller vara övervakad under studiens gång. Detta för att inte 

skada organisationens rykte men även för att det inte ska leda till missvisande resultat. 

Författarna i studien har kompetens för att genomföra en kandidatuppsats men har under 

tidens gång haft en handledare som har granskat materialet för att se till att allt har gått 

rätt till för att på så sätt styrka uppsatsen.  

Veals (2011) andra fas av en undersökning är datainsamlingen. Han menar att det är 

viktigt att respondenterna frivilligt väljer att delta i undersökningen och att de vet vad 

undersökningen kommer innehålla. Innan varje intervju påbörjades presenterade vi vilka 

vi var och syftet med undersökningen. Vi påpekade att det var helt frivilligt att delta i 

intervjuerna och att de när som helst kunde avbryta intervjun om de ville. Vi frågade 

även efter tillåtelse till att spela in intervjun. Vi belyste för respondenterna att detta 
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enbart var för att underlätta transkriberingen. Dock var det en enskild intervju och en 

gruppintervju som inte ville att vi skulle göra detta. Åsikterna respekterades och därför 

antecknades det enbart under dessa intervjuer. Redan vid transkriberingen fick 

respondenter andra namn för att skydda deras anonymitet och detta fortsatte genom hela 

processen. Vidare avrundades ålder och antal år inom företaget för att de anställda inte 

skulle kunna identifieras. Slutligen menar Veal (2011) att det är vitalt att det finns en 

ärlighet i datainsamlandet men även under analysen och i rapporten och att resultatet 

inte falsifieras. Ärlighet och transparens har varit vårt motto genom hela studiens gång. 

Som diskuterat tidigare, under rubrik 3.6.3, har vi även gjort en återkoppling till 

respondenterna för att bekräfta det som de sade då vi ansåg det vara av betydande vikt 

att deras faktiska åsikter verkligen blev hörda.  
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4. Resan 
I kapitlet presenteras det empiriska material som har samlats in genom enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer. Här får läsaren följa med på en resa in i ett krisande företag och se hur 
identifikation ter sig där. Kapitlet är strukturerat utifrån de fyra teman; organisationens 
prestige, organisationsidentifikation, professionens prestige och professionsidentifikation.  

4.1 Presentation av fallföretag  

SAS är ett skandinaviskt flygbolag som grundades år 1946 av de svenska, norska och 

danska regeringarna. SAS är det ledande flybolaget i Skandinavien (SAS, 2009). 

Bolagets varumärkeslöfte är service och enkelhet och just service är något som lägger 

stor vikt vid (SAS Årsredovisning, 2011). I SAS årsredovisning (2011) betonas att de 

utsetts till Europas punktligaste flygbolag tre år i rad och de beskriver Norden som sin 

hemmamarknad. Vidare är SAS kända, eller har varit kända, för sin motiverade och 

stolta personal. SAS före detta VD Jan Carlzons berömda begrepp ’riv pyramiderna’ 

genererade en stark företagskultur och ett starkt varumärke (Sahlqvist, 2007). SAS anser 

själva att deras främsta konkurrenter är lågprisbolag och andra europeiska 

nätverksbolag. I årsredovisningen (2011) fokuserar de emellertid främst på 

lågprisbolagen men menar ändå att det är svårt att jämföra dem med SAS då de har två 

helt olika koncept. 

Att påstå att SAS har genomgått en kris under de senaste åren är inte att överdriva.1992 

hade bolaget cirka 40 000 anställda (Grundberg, 2009) medan de under 2011 i 

genomsnitt hade 15 000 anställda. Under 2011 var SAS resultat -1,687 MSEK (SAS 

Årsredovisning, 2011). Under det senaste året har SAS cirkulerat mycket i media och 

stått på randen till konkurs (Lagerwall, 2012). För att undvika konkurs har SAS gjort 

sparpaket där outsourcing, effektivisering och avyttring av tillgångar är några av 

åtgärderna. Till exempel förhandlar SAS om att all markpersonal ska övertas av externa 

parter, när detta kommer ske är i dagsläget fortfarande osäkert (SAS Group, 2013).  

4.1.1. Presentation av intervjupersoner. 

Namnen är fiktiva och årtalen ungefärliga för att skydda respondenternas identitet.

Annie 

Har jobbat inom SAS i cirka 30 år och 

är runt 50 år gammal.  

Birgit  

Har jobbat på SAS i cirka 20 år och är 

runt 40 år gammal.  
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Carina 

Innehar en administrativ tjänst 

kombinerad med arbete som 

trafikassistent. Hon har jobbat inom 

SAS i cirka 40 år och är runt 60 år 

gammal.  

Ellen 

Har jobbat på SAS i cirka 30 år och är 

runt 50 år gammal.  

Emelie 

Har en administrativ chefsposition som 

är kombinerad med arbete som 

trafikassistent. Hon har jobbat inom 

SAS i cirka 30 år och är runt 50 år 

gammal.  

Ingela. 

Har jobbat inom SAS i cirka 30 år och 

är runt 60 år gammal.  

Jenny 

Har jobbat i cirka 5 år och är runt 40 år 

gammal.  

Markus 

Innehar en administrativ chefsposition 

som är kombinerad med arbete som 

trafikassistent. Han har varit verksam 

inom SAS i cirka 20 år och är runt 40 år 

gammal.  

Sofia 

Har jobbat på SAS i cirka 40 år och är 

runt 60 år gammal.  

Ulla 

Har jobbat inom SAS i cirka 5 år och är 

runt 30 år gammal.  

Ulrika 

Har jobbat inom SAS i cirka 30 år och 

är runt 50 år gammal.  

4.1.2 Presentation av professionen 
Samtliga respondenter arbetar som trafikassistenter, där somliga även innehar en del 

tyngre ansvarsposter. Vilka uppgifter en trafikassistent har beror på vilken flygplats 

personen i fråga jobbar på men generellt sett handlar det om passagerarservice av olika 

slag. På mindre flygplatser tenderar trafikassistenter att få göra flertalet uppgifter som är 

mer uppdelade på större flygplatser. Trafikassistenten är den första representanten för 

flygbolaget som kunden möter på flygplatsen (Arbetsförmedlingen, 2012).  Ulla, en av 

respondenterna, berättar att arbetsuppgifterna är väldigt komplexa och kan sträcka sig 

från att checka in
2
, stå i bagage-drop

3
, hantera boarding

4
 av planet till att sitta i 

transfercenter eller hantera kunders bokningar 

                                                           
2 Checka in: Vid check in kontrollerar trafikassistenten flygbiljetten och passagerarens identifikation. Vidare väger de 

väskan och sätter på en bagage tag. Här ingår även biljetthantering.  
3 Bagage drop: Passagerare lämnar incheckat bagage här och då kontrolleras bagage tagen.   
4 Boarding: Passagerarnas boardingkort och identitet kontrolleras och vissa datakontroller görs  
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4.2 Organisationens prestige 

4.2.1 Ett utpekat företag 
Det är många som har åsikter om SAS och flera respondenter upplever att bilden av 

bolaget har förändrats i och med den senaste tidens konkurshot. Den allmänna åsikten är 

dock att de flesta fortfarande ser positivt på SAS och att kunderna förväntar sig mer av 

och ställer högre krav på SAS än på andra bolag. Det upplevs inte som att 

uppstickarbolag får lika mycket kritik som SAS vid exempelvis förseningar. De menar 

att kunder helt enkelt har mer överseende med andra bolag. Ulrika och Markus hävdar 

dock att det har blivit lite bättre de senaste åren sedan SAS blev punktligast i Europa. 

Respondenterna upplever en ganska splittrad men ändå övervägande positiv bild av 

SAS. Ulrika beskriver den allmänna uppfattningen om SAS som en hatkärlek, att många 

både älskar och hatar bolaget. De flesta verkar ändå ha en hög tanke om bolaget och 

upplever det som rejält och tryggt. Annie tror att det är lite fult att tycka att SAS är bra. 

Många klagar gärna och uppfattar det som tacksamt att kritisera SAS men kan i 

slutändan inte tänka sig ett Skandinavien utan SAS, berättar Emelie. Det förekommer 

även en del förutfattade meningar om SAS, bland annat beskriver Ulla att många utifrån 

tror att anställda på SAS är bortskämda med väldigt bra arbetsvillkor. Det stämmer dock 

inte menar hon, åtminstone inte längre. Vidare berättar hon att just nu handlar SAS 

rykte mest om företagets ekonomiska problem samtidigt som föreställningen om en 

storebror som bufflar och bråkar hänger kvar. 

SAS cirkulerar ofta i media och Markus upplever att det har varit extra tufft de senaste 

åren. Han menar att det är väldigt lätt för tidningar och övrig media att vända petitesser 

till negativa nyheter och att stora företag ofta drabbas av denna typ av publicitet. Han 

berättar att: 

 ”Det kan vara att det händer ett annat bolag men så tar de med ett SAS-plan bara för 

att ha med ett flygplan på bild.”  

Ulla skildrar även hur negativa historier relaterade till SAS sprids som löpeld i media, 

medan uppståndelsen blir betydligt mindre om det gäller något positivt. Folk förväntar 

sig helt enkelt att SAS ska prestera bra. På grund av detta liknar Annie att vara SAS-

anställd med att vara läkare. Folk har ofta varit med om det ena eller andra med bolaget 

som de vill ha ett utlåtande om även om det inte direkt berör hennes arbete.  
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4.2.2 Stolthet och prestige 
Trots krisande tider känner flera respondenter fortfarande en stolthet i att arbeta på SAS. 

Birgit uttrycker det genom följande: 

”Jag är stolt över min uniform” 

Även Markus berättar uttryckligen att han är stolt över att arbeta på SAS och tror att 

flera känner samma sak eftersom många medarbetare stannar väldigt länge inom 

bolaget. Att börja arbeta för en konkurrent är för många helt uteslutet. Respondenterna i 

den första gruppintervjun berättar till exempel att de absolut inte skulle kunna tänka sig 

att arbeta för Ryanair om de hade etablerat sig på flygplatsen. De vill inte, klädda i 

SAS-uniformer
5
, stå och checka in Ryanairs passagerare och vara petiga med väskmått 

och liknande. Flera respondenter anser att det tidigare var mer prestigefyllt att jobba på 

SAS, att det var lite fint. Det ser dock annorlunda ut idag. Ellen menar att det stora 

pampiga SAS inte är så stort längre och Emelie beskriver att arbetsvillkoren har 

förändrats. Hon upplever att det har blivit tuffare att arbeta inom bolaget. Ulla anser 

emellertid att varumärket SAS fortfarande klingar bra och att folk lyfter lite på 

ögonbrynen åt det. Även Carina upplever det fortfarande som prestigefyllt att arbeta på 

SAS, mest på grund av den speciella andan. Hon berättar:  

”När folk ser loggan på uniformsväskan så kunde de säga; Ah, jobbar du på SAS? (med 

beundran i tonen). Det är fortfarande ett starkt varumärke faktiskt.” 

4.2.3 Ett ansett flygbolag 
Trots skriverier och turbulens upplever Carina att hennes anhöriga, släkt och vänner 

uppfattar SAS som ett väldigt bra företag att jobba i och att SAS har ett bra namn. Även 

Markus är övertygad om att SAS varumärke är fortsatt starkt men att den fria 

konkurrensen på flygmarknaden har gått hårt åt SAS i och med att nya bolag, speciellt 

lågprisbolag, har vuxit fram. Markus hoppas emellertid att de har nått botten och att det 

nu bara är möjligt att klättra uppåt. Vidare menar han att det är just priset på flygbiljetter 

som har hamnat i centrum i rankingdebatten och att jämförelser med lågprisbolag har 

blivit allt vanligare. Några av respondenterna beskriver en gammal uppfattning om att 

SAS är dyrt men att det inte stämmer om man tittar närmare på priset, att inga skatter 

och andra avgifter döljer sig i det finstilta. De menar att SAS är ärligt och kör med 

                                                           
5
 Ibland när flygbolag etablerar sig på flygplatser anställer de inte egen personal utan hyr in personal 

från ett annat flygbolag. Personalen använder sin vanliga uniform även om de jobbar för det andra 
flygbolaget.  
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öppna kort till skillnad från andra bolag. Överlag uppfattar respondenterna att SAS 

rankas rätt högt gentemot andra flygbolag. Ulla beskriver SAS ranking på följande sätt: 

”Jag tror att det är ett Svenssonbolag. Ett mid-range företag. Inget fancy bolag á la 

Emirates
6
. Men det är ett hederligt bolag. Du vet vad du får.” 

Skillnaden mellan att flyga med SAS och till exempel Ryanair liknar Emelie vid att 

köpa en oxfilé på Lidl. Då vet inte kunden hur djuret har haft det eller vilka villkor det 

har levt under. Kunden vet helt enkelt inte så mycket om kvaliteten. Hon menar att SAS 

däremot är tryggt och att kunderna vet vad de får, vilket enligt Ulla har lett till att SAS 

alltid har haft en hög kundtillfredsställelse. Flertalet respondenter påpekar även att SAS 

ses som ett hemmabolag för skandinaver som är ute och reser i världen och att de hellre 

väljer SAS framför ett lågprisbolag som de inte känner till särskilt väl. SAS är lite som 

hemma. 

 I förhållande till andra flygbolag beskriver flera respondenter att SAS uppfattas som en 

storebror, en bror duktig. Markus menar att många andra bolag ser upp till och beundrar 

SAS och försöker efterlika deras rutiner. SAS har dessutom haft en egen flygskola dit 

många andra flygbolag vänder sig för utbildning. Överlag upplevs SAS emellertid även 

som gammaldags och tungrott. Emelie beskriver uppfattningen om SAS som en koloss, 

att de är omständliga och tar tid på sig. Den allmänna uppfattningen hos respondenterna 

är dock att det fortfarande upplevs som positivt att ha en bakgrund hos SAS i sin CV.  

Ulla menar att det alltjämt är ett ansett bolag och i likhet med Emelie påpekar hon att de 

inte anställer vem som helst.  

4.3 Organisationsidentifikation 

4.3.1 Vi på SAS 

Samtliga respondenter talar om SAS i termer om ”vi”. Det påpekas dock att det är vad 

som gäller just nu och att de vid en eventuell utförsäljning förmodligen kommer att 

titulera SAS som ”dem”. Ulrika menar dessutom att lika mycket pro som de är idag, lika 

negativt inställd skulle hon bli vid en eventuell utförsäljning. Hon ser inga gråzoner 

utan det är antingen svart eller vitt. 

                                                           
6
 Emirates: Ett av världens största flygbolag, har röstats fram till världens bästa flygbolag flertalet gånger 

(Wixe, 2013) 
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Ulla berättar att hennes mamma, som också är SAS-anställd, hade sett rött om hon hade 

börjat arbeta på ett konkurrerande flygbolag, och att det inte hade fungerat i deras 

relation. Just relationen till andra flygbolag är en väldigt laddad fråga som återkommer i 

flera av intervjuerna. Annie blev till exempel irriterad då hennes son berättade att han 

skulle resa med Ryanair och att han inte hade tänkt ett steg längre vilka han skulle åka 

med. Diskussionen om SAS är även något som Emelie berättar att hon och hennes man 

kan bli osams om. Han får definitivt inte flyga med det konkurrerande flygbolaget på 

flygplatsen, skulle han göra det blir det nästan tal om skilsmässa menade Emelie med en 

skämtsam ton i rösten. Ulla påpekar att hon värnar om sitt företag och poängterar att: 

”Ska jag ut och resa och får jag välja vad jag ska resa med, så självklart väljer jag SAS 

eller Star Alliance. Man värnar om sitt företag och dess allianser. Man är ju SAS.” 

Vidare tycker flera av respondenterna att det är intressant att veta vad andra tänker om 

SAS och är glada över att läsa något positivt om bolaget i tidningen. Ulla läser allt som 

står i nyheterna men blir lätt provocerad när utomstående påpekar hur hon bör tänka och 

känna när hon själv vet hur saker och ting ligger till. Även Ellen menar att man blir glad 

om andras uppfattning om företaget är positiv. Hon tror också att folk många gånger 

lägger extra vikt vid problem som uppstått då de rest med SAS, trots att de lika väl hade 

kunnat hända med ett annat flygbolag. Markus ser dessutom fördelar med att vara 

medveten om utomståendes åsikter då det är fördelaktigt i hans roll som ansvarig för en 

del av verksamheten. Respondenterna upplever det även som roligt och inspirerande när 

SAS får en komplimang eller hyllas. De tar alla åt sig av positiv kritik och Ulla 

beskriver att de på sätt och vis alla är en del av hyllningen. De är alla var sin bit i det 

stora pusslet.  

Den senaste tiden har det emellertid varit mer negativa skriverier om SAS i media och 

de har fått utstå mycket kritik från flera håll i samhället. Respondenterna reagerar på 

skilda sätt när någon kritiserar SAS. Flera av dem går i försvarsställning och tar kritiken 

mer eller mindre personligt. För Ulrika är det väldigt viktigt att folk gillar SAS och hon 

tar mycket illa upp om någon talar illa om bolaget. Ulla är en av dem som reagerar 

starkast och kommenterar: 

”Rör inte min baby! Amen det är lite så. Kritiserar man SAS så kritiserar man mitt 

arbete. Jag tar det väldigt personligt. Man lever SAS nästan 24/7 och man vet hur 

mycket man själv kämpar, jag gör det helhjärtat.” 
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Även Emelie reagerar starkt när någon kritiserar SAS, det är ju hennes företag. Hon har 

arbetat så länge inom företaget att hon nästan tar kritiken personligt. För Carina är det 

däremot tvärt om, att hon inte tar kritik mot SAS personligt efter alla år inom bolaget. 

Hon menar att SAS är ett företag som alla andra och att man måste skilja på arbete och 

privatliv. Även Markus är inne på samma linje och menar att han tar åt sig kritiken som 

chef men att han inte tar det som personlig kritik. Han tycker dock att det är tråkigt att 

det som media snappar upp och skriver om till säljande löpsedlar och uppskrivna 

artiklar inte alltid stämmer.  

4.3.2 De på SAS 

Trots att samtliga respondenter påtalar att de säger ”vi” om SAS tenderar 

respondenterna att titulera SAS som ”de” när det började pratas om ledningen och SAS 

krishantering. Ellen lyfter fram att: 

”Lika mycket som vi ser oss som en del av framgången, lika lite ser vi oss som en del av 

det som går dåligt. För där är det precis tvärtom.” 

När Carina diskuterade om hur SAS har hanterat den senaste krisen talade hon om SAS 

som ”de”, i synnerhet då hon pratade om ledningen. Vidare uttrycker flera respondenter 

en frustration över den situation som SAS har hamnat i. Birgit berättar:  

”Allt detta när det var på tal om konkurs tänkte man åh, varför kunde ni inte ha gjort 

detta för 10 år sen? Så hade vi inte hamnat här. Men jag skulle inte sitta och berätta det 

för vem som helst utåt. Det är sånt man kan säga inom bolaget när man sitter så här. 

Inte stå och prata negativt om SAS utåt sett” 

 

4.3.3 Vad krisen har lett till  

Den kris som SAS har befunnit sig i den senaste tiden har på många sätt påverkat de 

anställda på bolaget. Det har varit tal om att markpersonalen ska säljas ut och att deras 

tjänster istället ska outsourcas. Bland andra poängterar Ulrika flera gånger att de vid 

intervjutillfället utgår från att de kommer att få vara kvar och tillhöra SAS. Beroende på 

hur utvecklingen ter sig menar hon att deras syn på bolaget snabbt kan förändras och att 

det för henne inte finns några gråzoner. För andra respondenter finns det lite mer nyans 

men de påpekar alla att de påverkas mycket av vad som sker runt omkring. Emelie 

framställer till exempel hur SAS tidigare var ett välrenommerat företag men att hon 
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numera, likt flera andra respondenter, undviker att nämna sitt jobb på SAS. Hon orkar 

inte diskutera bolagets nuvarande ekonomiska läge och nöjer sig vanligtvis med att 

berätta att hon arbetar på flygplats. Annie uppfattar det emellertid fortfarande som 

prestigefyllt att jobba på SAS men beskriver även hon liknande känslor inför att avslöja 

var hon jobbar. Hon nämner ett exempel då hon och hennes man under de sista 

förhandlingarna vid det akuta konkurshotet befann sig i Stockholm och fick frågan vad 

de jobbade med. De tvekade först inför att berätta att de arbetade på SAS men tillslut 

valde de dock att berätta men sa att de inte ville prata mer om det. 

Ulrika väljer även hon sina tillfällen att berätta om sin koppling till SAS. Dock påpekar 

hon att under askmolnet 2010 var hon stolt över att säga att hon jobbade på SAS. Då var 

SAS ett av de bolag som gjorde bäst ifrån sig och kunderna uppskattade dem väldigt 

mycket. Numera läser hon ingenting alls om vad som skrivs om SAS och vill inte veta 

vad som sägs om bolaget. I och med SAS frekventa förekomst i media känner hon sig 

lite som en kändis som var dag kan läsa något nytt om sig själv i tidningen men inte vill 

det. Den stora ovissheten och pressen på personalen har lett till många sjukskrivningar 

på Ullas arbetsplats. Många flygvärdinnor har sjukskrivit sig på grund av att de upplevt 

bolagets kris som betungande och har tagit det väldigt hårt. 

4.4 Professionens prestige 

4.4.1 Ett gott rykte 

Samtliga respondenter jobbar som trafikassistenter, somliga har dock mer ansvar och 

fler arbetsområden än andra. Flera av respondenterna upplever att deras yrke har en god 

klang bland utomstående, och då kanske främst bland närstående. Det uppfattas som ett 

spännande yrke och Birgit lyfter fram att personer ofta brukar kommentera om hur 

roligt yrket verkar vara och att det måste hända mycket ute på flygplatsen. Ulla menar: 

”Folk tycker att jag har ett väldigt roligt jobb. Folk skulle kunna döda för att ha mitt 

jobb. Folk har gått utbildningar för att få det jobbet jag har idag. De tycker att det är 

väldigt spännande.” 

Yrket som trafikassistent hos SAS kräver ingen högre utbildning men medför 

möjligheter till vidareutbildning inom yrket. Carina berättar till exempel att de har fått 

mycket utbildning i datorkunskap och service men att de även erbjudits kurser i bland 

annat psykologi och ekonomi. Det spär på uppfattningen om yrkets goda rykte. Trots 
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den senaste tidens skriverier om SAS upplevs det bland respondenterna inte som att 

synen på yrket har förändrats även om Markus berättar att han numera får många frågor 

om han kommer att få behålla jobbet. Oavsett om bolagets kris har påverkat bilden av 

yrket eller ej så lyfter flera respondenter fram, och återkommer flera gånger till, att 

utomstående egentligen inte vet vad trafikassistenter gör. 

4.4.2 Längst ner i företaget 

Trafikassistenter placeras enligt respondenterna längst ner på prestigestegen inom SAS. 

Piloter och flygvärdinnor hamnar på toppen. Flygvärdinnorna uppfattas som finare än 

trafikassistenterna och det upplevs ofta som ett mer glamouröst yrke. Bland annat lyfter 

Carina fram att TV-serier som Pan Am
7
  understryker och bekräftar den uppfattningen. 

En annan orsak till flygvärdinnornas högre prestige är enligt Carina att folk vet vad en 

flygvärdinna är och gör men att de har dålig eller ringa uppfattning om 

trafikassistenternas roll. Flera respondenter påtalar att utomstående omgående antar att 

de arbetar som flygvärdinnor då de berättar att de arbetar på SAS. Annie illustrerar det 

med en konversation som vanligen följer på att hon berättat om att hon jobbar på SAS: 

”Åh vad roligt, som flygvärdinna eller?” 

”Nej, som markpersonal.” 

”Jahaaa, okej… ” (med beskviken ton). 

Ulla menar att andra yrkesgrupper inom bolaget ser att de på marken bara ska fixa och 

lösa saker och ting. Olika besättningar kan dock agera annorlunda, alla är inte likadana. 

Vidare lyfter hon fram att trafikassistentyrket är mycket komplext. Det är inte bara att se 

till att passagerarna kommer ombord på planet utan att det är många kringuppgifter som 

de andra yrkesgrupperna inte alltid är klara över. Hon beskriver okunnigheten som 

förekommande både bland andra yrkesgrupper inom bolaget och bland utomstående och 

att: 

”Folk tror att vi bara går runt och lallar i våra klackar och ser lite fina ut med läppstift 

på läpparna.” 

                                                           
7
 Pan Am är en amerikansk tv-serie som har sänts på TV3 i Sverige. Det handlar om flygvärdinnor och 

piloter på det amerikanska flygbolaget Pan Am på 1960-talet. 
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Ulrika menar dock att piloterna ofta har en större respekt för trafikassistenternas arbete 

än vad värdinnorna har. De har mer kontakt med piloterna och det är de som samarbetar 

när det uppstår någon form av problem. 

Att flygvärdinnor och piloter rankas högre än trafikassistenterna kan även utläsas 

genom lönerna, menar Ellen. Den lönemässiga skillnaden uppstod under Jan Carlzons 

tid som VD för SAS. Han lyfte fram trafikassistenternas viktiga roll men bekräftade 

dem inte genom högre lön. Istället fick piloterna och flygvärdinnorna igenom de goda 

avtal som de har idag. Flera respondenter menar att ledningen verkar tycka att det är de 

flygande som drar det tyngsta lasset men att kunderna ofta tycker annorlunda. Markus 

beskriver till exempel att det är markpersonalen som har den första kontakten med 

kunderna. Det är de som får lösa problem som uppstår och han menar att det är då som 

trafikassistenterna visar sin riktiga styrka och hjälper kunderna. Ulla berättar att flera 

Guld- och Pandion-kunder
8
 under den senaste tidens akuta kris har kommit fram till 

henne och förklarat att de inte bryr sig om vem som serverar kaffet på flygplanet. De 

menar att skillnaden görs på marken och att det är markpersonalen som tar hand om 

gästerna. Ulrika är inne på samma spår och menar att de kunder som flyger ofta 

uppskattar trafikassistenterna mer än de som häller kaffet. De som faktiskt vet vad 

trafikassistenter gör rankar dem högre än flygvärdinnorna. Emelie menar att yrket som 

trafikassistent uppfattas som mer prestigefyllt externt än internt. Vidare anser hon att det 

är viktigast vad kunderna tycker, det är de som köpet tjänsten, och att ledningen borde 

lyssna mer till kunderna. 

4.4.3 Ett prestigefyllt yrke? 

Yrket som trafikassistent upplevs bland de flesta av respondenterna inte som särskilt 

prestigefyllt. Det är låg lön och ofta obekväma arbetstider. Även vid frågan om prestige 

ställer sig flera respondenter frågande till huruvida folk faktiskt vet vad trafikassistenter 

gör. Emelie berättar att folk ofta bättre förstår vad de gör om de presenterar sig som 

mark- eller check-in personal. Markus upplever frågan om ett prestigefyllt yrke som 

svår att besvara. Han lyfter emellertid fram att han är nöjd med sitt arbete och att det 

känns bra för honom. Emelie menar att yrket inte kan ses som särskilt prestigefyllt, det 

vore lite att ta i. En gång i tiden sågs det dock som väldigt prestigefyllt att arbeta som 

                                                           
8
 Guld och Pandion-kunder är två nivåer av SAS Eurobonus program. Det som innehar guldkunder flyger 

väldigt ofta med SAS och likaså Pandion-kunder. Det finns bara 1000 Pandion-kunder och dessa blir 
speciellt inbjudna av SAS VD.  
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trafikassistent, menar Ellen. Hon bar då hatten som ingick i uniformen med stolthet men 

Jenny och Birgit lyfter fram att de fortfarande är stolta över sitt yrke. 

Ulla förklarade först att yrket inte sågs som prestigefyllt men efter att ha funderat över 

det ett tag ändrade hon sig. Hon skäms inte över sitt yrke utan är stolt över att ha lyckats 

så pass bra. Hon förklarar att hon är väldigt tacksam över att få jobba på en stor 

flygplats där det finns stora och motiverande utmaningar. Hennes nuvarande position 

ger henne möjlighet att utmana sig själv varje dag och lära sig nya saker. Ulla påpekar 

att arbetsuppgifterna skiljer sig mellan flygplatserna och att arbetet inte riktigt kan 

jämföras med varandra. På mindre flygplatser har anställda flera arbetsuppgifter som är 

uppdelade eller outsourcade på större flygplatser. 

Carina reagerar på följande sätt när frågan uppkommer om hon känner att yrket är 

prestigefyllt:  

”Njae, det är nog inte så prestigefyllt att jobba som trafikassistent på det viset. Det är 

ju namnet SAS som gör det prestigefyllt.” 

Även flera andra respondenter menar att det blir mer positivt att arbeta som 

trafikassistent i och med att de jobbar på SAS. Det är SAS varumärke som gör att deras 

arbete tillskrivs en högre prestige. Det är vanligt förekommande att personal stannar 

länge, kanske till och med hela sitt yrkesverksamma liv, inom SAS. Markus berättar att 

det är vanligt att man stannar på ett ställe i kanske fem år men att det är annorlunda i 

SAS. Att så pass många stannar måste betyda att de har en bra arbetsgivare, annars hade 

man sökt sig vidare, menar Markus. Han förklarar det vidare att: 

”I SAS har det varit mycket att man stannar hela sitt liv inom SAS. Det har varit, men 

det kan hända att det blir förändrat framöver.” 

Att ha erfarenhet från trafikassistentyrket menar de flesta respondenter är positivt. Det 

beror dock på vilken typ av jobb det är man söker. Trafikassistent är ett mycket specifikt 

yrke vars praktiska kunskaper inte går att applicera på många andra yrken. Flera 

respondenter menar dock att servicebiten, kundbemötandet, flexibilitet och stresstålighet 

är egenskaper som de tar med sig från yrket och som är eftertraktade på 

arbetsmarknaden. I ett yrke som kräver just de egenskaperna menar Markus att det är 

mycket positivt med en bakgrund som trafikassistent. Ulla beskriver sitt arbete som att 

hon koordinerar, har ett stort ansvar, måste vara noggrann och alltid på alerten och att 
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den är egenskaper som arbetsgivare efterfrågar. Tillsammans med servicebiten 

framhåller Carina även namnet SAS som positivt i CV:t. 

4.5 Professionsidentifikation 

4.5.1 Reaktioner på kritik av trafikassistenter 

Hur de reagerar på kritik mot trafikassistenter i stort och om de är intresserade av vad 

andra tycker om yrkesgruppen trafikassistenter möttes av mycket tvekan bland 

respondenterna. Ulrika menar till exempel att det sällan är någon som kritiserar just dem 

utan att kritiken snarare riktas mot företaget som helhet. Hon passar även på att inflika 

att SAS-personal är mycket bättre än annan flygbolagspersonal. Ulla är den som tar åt 

sig mest av kritik. Hon intar automatiskt en försvarsposition och blir väldigt frustrerad 

om någon kritiserar hennes yrke och yrkesgrupp eftersom hon älskar sitt jobb. Hon 

menar att i många fall har personen som är källan till kritiken bara stött på kanske 1,2,3 

eller 4 rötägg och kan inte se det som en del av en helhet. Birgit menar dock att det är 

svårt att ta åt sig när någon har kritiserat en trafikassistent på en annan flygplats, att hon 

inte kan svara på vad som hänt i just den situationen. Markus menar att har tar åt sig 

kritik främst i sin roll som ledare och betonar vikten av att hålla det på yrkesplanet och 

inte ta generell kritik personligt.  

Ingen av respondenterna framhåller att de är särskilt intresserade av vad andra anser om 

deras yrke och yrkesval. Direkt kritik och ifrågasättande om yrket är helt enkelt inget 

som de har varit med om. Enligt ett par av respondenterna är emellertid frågor om 

varför de inte gör något annat eller hur de har kunnat börja jobba på SAS mer vanliga. 

4.5.2 Vi på marken 

Samtliga respondenter talar om sin yrkesgrupp i termer om ”vi”. Markus brukar tala om 

sin yrkesgrupp som ”vi på ground” och Ellen säger: 

”Vi på marken.” 

Ulla, som arbetar på en större flygplats, skiljer dock på markpersonalen. Hon säger ”vi” 

om dem som står vid gaterna, men benämner den inhyrda personalen som bara står vid 

bagage dropen som ”de”. 
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Vidare tar de alla åt sig och ser sig själva som en del av framgången när trafikassistenter 

i allmänhet hyllas. Carina berättar att det är ett sätt att överleva och att det är klart att 

man ska se sig själv som en del av yrkesgruppens framgång. Emelie kan till och med ta 

det som en personlig komplimang. SAS brukar skicka ut undersökningar till sina kunder 

där de får berätta om sin upplevelse med flygbolaget. I undersökningens avslutande del 

ges kunderna möjlighet att skriva egna kommentarer. Emelie förklarar: 

”De lusläser jag och där står alltid något positivt om XXX (flygplatsens namn). Av dem 

tar man gärna åt sig. Även om jag inte har varit inblandad är det ju mitt gäng.” 

Särskilt bra känns positiv feedback när det gäller trafikassistenter på den egna 

flygplatsen. Carina menar att i sådana situationer tänker man efter och tänker att; ”det 

där är ju jag”. Markus menar att alla borde ta åt sig när de får ros. Under de senaste åren 

har SAS organisation blivit mycket mindre med färre anställda på varje skift. Det ställer 

höga krav på medarbetarna och då blir det extra roligt när de får beröm, menar Markus. 

Ulrika berättar dock att folk ofta inte förstår varför de är så viktiga. De som pendlar ofta 

brukar visa sin uppskattning, vara väldigt trevliga och berömma deras arbete. Det finns 

emellertid de som tycker annorlunda, berättar Ingela, och att de inte alltid ses som så 

snälla. Ulrika poängterar dock att när folk har problem så är det trafikassistenterna och 

inte flygvärdinnorna som tar hand om dem. Trots bra och dåliga dagar försöker de alltid 

göra sitt bästa. Efter ett par tuffa år med olika sparprogram och nedskärningar av 

personal menar Ellen att man tappar gnistan lite. Engagemanget finns emellertid kvar 

och hon beskriver dem alla som fantastiska och otroligt lojala mot SAS. 

Trafikassistenterna gör allt de kan för sina passagerare och försöker fortfarande, trots 

osäkra tider, att göra det lilla extra vid varje kundmöte. Ellen förklarar att: 

”Man kan bryta sin rygg för en passagerare, jag ska bara gör si eller så, det gör jag 

fortfarande. Men man känner lite here we go again. Men vi är ju kvar!” 

4.6 Sammanfattning av det empiriska materialet 

Ur det empiriska materialet kan det utläsas att flertalet respondenter började arbeta som 

trafikassistenter på SAS av en slump och att de sedan har stannat kvar inom företaget. 

Många respondenter trycker på att de är stolta över att arbeta på SAS och menar att 

bolaget fortfarande har ett gott rykte. Varumärket har fått sig en törn under det senaste 

året men respondenterna upplever att det fortfarande står starkt gentemot exempelvis 
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lågkostnadskonkurrenter. Just jämförelsen med lågkostnadskonkurrenter görs både av 

respondenterna och av SAS själva i årsredovisningen. Vidare har det empiriska 

materialet visat att respondenterna är stolta över sin uniform och att de i stor 

utsträckning associerar den med SAS positiva attribut. De talar samtliga om SAS i 

termer av ”vi” även om de påpekar att det är vad som gäller just nu, i den rådande 

situationen. När de diskuterar SAS krishantering tenderar de emellertid att titulera SAS 

och ledningen som ”de”. Flera av respondenterna berättar dessutom att de tar kritik mot 

bolaget personligt och att de kan ta illa vid sig.  

 

Vidare påtalar flera respondenter att det är felaktigt att benämna yrket som 

trafikassistent som prestigefyllt. De menar att den breda allmänheten inte känner till vad 

de gör. Flertalet respondenter påtalar dessutom att deras arbetsvillkor har försämrats och 

nämner det som en anledning till att yrket inte upplevs som prestigefyllt. De upplever 

att trafikassistenter rankas lågt gentemot piloter och flygvärdinnor inom SAS men att de 

kunder som vet vad de faktiskt gör rankar trafikassistenterna högre. Vidare har flera 

respondenter svårt att relatera till frågor om hur de reagerar när någon kritiserar 

trafikassistenter som yrkesgrupp. Vissa påpekar att det är svårt att ta åt sig av incidenter 

på andra flygplatser där de själva inte har varit involverade. Slutligen menar flertalet 

respondenter att det är SAS som gör yrket prestigefyllt och återkommer ständigt till 

SAS vid diskussioner om yrket. 
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5. Landning 
Här kombineras de förberedelser som gjordes innan studien kunde lyfta med hur 

resan gick. Kapitlet är strukturerat efter de fyra teman som låg till grund för resan 

och besvarar de fem teoretiska frågor som formulerades efter den teoretiska 

referensramen.   

I detta kapitel ämnar vi att med hjälp av vårt empiriska material besvara de teoretiska 

frågor som formulerades i det andra kapitlet. Frågeställningarna lyder som följer:  

1) Hur uppfattar anställda organisationens prestige när företaget genomgår en kris? 

2) Hur uppfattar anställda professionens prestige när företaget genomgår en kris? 

3) Hur ser relationen ut mellan organisationsidentifikation och organisationens 

uppfattade prestige? 

4) Hur ser relationen ut mellan professionsidentifikation och professionens 

uppfattade prestige? 

5) Vilket samband finns det mellan professionsidentifikation och 

organisationsidentifikation när företaget genomgår en kris? 

För att besvara dessa frågeställningar utgår vi även i detta kapitel från de fyra teman 

som formulerades efter den teoretiska referensramen. Organisationens prestige och 

organisationsidentifikation presenteras således först och därefter följer professionens 

prestige och professionsidentifikation. Slutligen skildras förhållandet mellan 

organisations- och professionsidentifikation när företaget genomgår en kris följt av en 

sammanfattning av kapitlet. 

5.1 Organisationens prestige 

Hur stark en identifikation blir beror på hur attraktiv identiteten i fråga är. 

Attraktiviteten påverkas i sin tur till stor del av prestige, vilket berör hur de anställda 

uppfattar att omvärlden ser på den berörda organisationen (Dutton m.fl. 1994). Individer 

identifierar sig i synnerhet med organisationer som anses vara prestigefulla (Fuller m.fl. 

2006).  Flera respondenter lyfter fram att de är stolta över att arbeta på SAS och menar 

att det är ett mycket bra företag. De upplever att det alltjämt finns en viss beundran 

relaterad till SAS trots att det inte upplevs riktigt lika prestigefyllt idag som det gjorde 

tidigare. Respondenterna beskriver bolaget som ”säkert”, ”tryggt”, ”pålitligt”, ”rejält” 

och ”ärligt” och menar att varumärket klingar bra om man vill söka sig till nya 
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karriärmöjligheter. Respondenternas åsikter tyder på en relativt hög uppfattad prestige. 

Trots att prestigen tidigare varit starkare så upplevs den alltjämt som påtaglig. Prestigen 

kan ses som hög bland annat genom respondenternas uppfattning om att utomstående 

ser SAS som ett bra företag att arbeta på och att de själva känner en stolthet inför 

organisationen.  

Vidare kan prestigen undersökas på flera olika sätt. Det tillvägagångssätt som vi främst 

har använt oss av under studiens gång utgår, likt Dutton m.fl., från Mael och Ashforts 

(1992) teori om att prestige kan mätas genom att studera hur de anställda tror att 

omgivningen och andra organisationer ser på organisationen.  Ett annat sätt att 

undersöka prestige är enligt Fuller m.fl. (2006) att mäta bland annat succé och 

organisationens resultatmässiga måluppfyllelsegrad. Respondenterna lyfter vid flera 

tillfällen fram att de är stolta över att få jobba på SAS och att de inte skulle vilja arbeta 

för något annat bolag, särskilt inte Ryanair. När askmolnet drog fram under 2010 var 

SAS, enligt Ulrika, ett av de bolag som lyckades bäst med att hantera krisen, vilket 

skapade en känsla av stolthet. Respondenterna betonar dessutom flera gånger att SAS är 

kända för sin goda service, vilket även SAS trycker på i sin årsredovisning. Vidare 

menar flera respondenter att SAS upplevs som ett hemmabolag för skandinaver som är 

på resande fot. Samtidigt upplever de att bolaget även uppfattas som en tungrodd och 

gammeldags koloss som uppför sig som en bråkig storebror gentemot andra flygbolag.  

Det kan tolkas som att anställda på SAS inte mäter prestige genom att se till företagets 

resultat då Ryanair har presenterat ett mycket bättre resultat än SAS och således borde 

rankas högre. Trots att SAS går dåligt uppvisar flera respondenter att bolaget har en 

fortsatt hög prestige och nämner exempel som organisationens hantering av askmolnet. 

Källan till prestige tycks således snarare komma ur hur de upplever att andra ser på SAS 

än från ekonomisk framgång. Något som i respondenternas ögon verkar dra ner SAS 

prestige är att de upplevs som ett tungrott och oflexibelt flygbolag. I ovanstående fall 

kan det därmed antas att prestige med större framgång kan mätas enligt Mael och 

Ashforths kriterier än genom Fuller m.fl. antaganden om prestige. Dock kan det även 

tyda på att andra företeelser än resultat blir viktiga för de anställda när ett företag 

genomgår en kris. De försöker istället att fokusera på de positiva företeelserna och 

strävar efter att upprätthålla sin idealbild av SAS. Ytterligare något som förefaller 

intressant är att både respondenterna och SAS årsredovisning påpekar att bolaget är känt 

för sin goda service och att det upplevs som ett hemmabolag för skandinaver. Det kan 
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ses som att anställdas uppfattningar om vad omgivningen tycker om företaget även kan 

härstamma från ledningen. Respondenternas åsikter kan således vara färgade av vad 

ledningen uttrycker gentemot sina anställda och vara en betydande del av hur de 

upplever organisationens prestige. 

Om organisationens prestige uppfattas som positiv kan det få flera gynnsamma effekter 

för organisationen då de anställda njuter av den externa bilden av företaget och 

identifikationen ökar (Carmeli m.fl. 2006). Uppfattningen om organisationens prestige 

kan dock skilja sig mellan de anställdas bild och omgivningens faktiska bild. 

Organisationens medlemmar kan stundom ha en förvrängd bild av andras inställningar 

och kan uppfatta bilden av organisationen som mer positiv eller negativ än vad 

omvärlden gör (Dutton m.fl. 1994).  Respondenternas bild av organisationen präglas till 

stor del av att de distanserar sig från lågprisbolagen och inte gärna vill liknas vid dem. 

Trots det jämför de sig ständigt med dem och påpekar vid flera tillfällen sin överlägsna 

service framför lågprisbolagens. Dessutom nämns det att de inte skulle vilja arbeta efter 

lågprisbolagens standarder om de blev tvungna till det. Särskilt inte iklädda SAS-

uniformer.   

Även detta kan tolkas som att de anställda upplever att SAS har en hög prestige. De 

attribuerar därtill en stolthet till sin uniform som tyder på en hög uppfattad prestige av 

organisationen. Intressant är dock att de nästan uteslutande jämför sig med lågprisbolag 

och väldigt sällan, eller aldrig, med andra bolag. Prestigen bör därav sättas i relation till 

vad de jämför sig med. I förhållande till lågprisbolag kan det upplevas som att SAS har 

en hög prestige, men vid jämförelse med större och mer framgångsrika flygbolag kan 

resultatet vara ett annat. Endast en av respondenterna nämner SAS som ett mellanklass 

”Svenssonbolag” och jämför det med Emirates. Det kan tolkas som att respondenterna 

försöker sätta sitt bolag i perspektiv där det uppfattas som mer prestigefyllt genom 

jämförelse med lägre rankade flygbolag. Dock ska det noteras att jämförelsen med 

lågprisbolag kan ha sin grund i att de faktiskt räknas som SAS största konkurrenter. 

Flera av respondenterna arbetar på flygplatser som bara har inhemsk trafik och där de 

enda konkurrenterna utgörs av lågprisbolag.   

Ovanstående stycke kan även kopplas till Frandsens (2012) presentation av två 

teoretiska inriktningar som finns om hur anställda kan reagera när bilden av 

organisationen och dess prestige försämras. Den första inriktningen handlar om att de 
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anställdas välmående och självkänsla påverkas negativt om organisationens prestige 

smutsas ned. Den andra inriktningen däremot handlar om att de anställda försöker 

omforma identiteten till något positivt som de kan identifiera sig med istället. Flera 

respondenter är överrens om att bilden av SAS har förändrats under de senaste åren. De 

påpekar dock att kunderna överlag fortfarande ser positivt på bolaget och att de alltjämt 

har höga förväntningar på SAS. De ser emellertid att SAS är utpekat i media och att 

nyheter ofta vinklas negativt. Vidare nämner en av respondenterna att varken vilja eller 

ork finns till att läsa om SAS i media och flera tar åt sig personligen när SAS kritiseras. 

Det kan tolkas som att respondenterna i viss mån faller under båda av Frandsens 

inriktningar. Somliga respondenter reagerar starkt på en försämrad bild och negativ 

kritik och tar det personligt. Andra respondenter försöker omforma identiteten till något 

mer positivt, som till exempel vad de väljer att jämföra sig med. Det kan dessutom ses 

genom respondenternas uppfattning om att medierna vinklar historier om SAS fel och 

att en viss del av den bild som utomstående har är felaktig. Det tyder på att de vill 

försvara sin organisation, vilket osökt leder in på organisationsidentifikation. 

5.2 Organisationsidentifikation  

Organisationsidentifikation kan skapa en känsla av meningsfullhet (Ashforth m.fl. 

2008) och medföra en vilja bland de anställda att göra det lilla extra för företaget 

(Dutton m.fl. 1994, Van Dick m.fl. 2006).  Enligt Dutton m.fl. (1994) blir 

organisationsidentifikationen i regel starkare ju längre tid en anställd exponeras för 

organisationens identitet. Hur stark organisationsidentifikationen är kan, enligt Mael 

och Ashforth (1992), bland annat utläsas genom hur de anställda talar om företaget. 

Samtliga respondenter talar om SAS i termer om ”vi”. Flera av dem lyfter dock fram att 

det endast gäller just nu och att det kan förändras. Vidare är flera av respondenterna 

intresserade av vad andra anser om SAS och tar det som en personlig komplimang när 

bolaget får beröm. Även kritik tar flera av dem personligt. Ulla berättar till exempel att 

SAS är en väldigt stor del av hennes liv och att hon upplever kritik mot SAS som direkt 

kritik mot sitt arbete. Det finns även de som menar att de tar kritik personligt på grund 

av att de har arbetat inom bolaget så pass länge, men också de som av samma anledning 

anser att de har distanserat sig och inte bryr sig om vad andra tycker. Ovanstående 

stycke tyder på en hög organisationsidentifikation bland anställda inom SAS. Ulla 

verkar vara en av dem med starkast organisationsidentifikation då hon tar kritik mot 
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SAS väldigt personligt och refererar till organisationen som sin bebis. Det är emellertid 

hon som har kortast anställningstid hos SAS. Det motsäger Dutton m.fl. teori om att 

organisationsidentifikation blir starkare med åren. En anledning till Ullas starkare 

identifikation kan ligga i att hon vuxit upp med SAS i hemmet i och med att även 

hennes mamma arbetar inom bolaget.  Dock uppvisar även respondenter med längre 

anställningstid en hög organisationsidentifikation, vilket styrker Dutton m.fl. teori. 

Zagenczyk m.fl. (2011) presenterar en anledning till att organisationsidentifikationen 

kan minska bland de som varit anställda under en längre tid. De menar att om en 

organisation inte visar sina anställda tillräckligt med uppskattning så minskar 

sannolikheten att de identifierar sig med organisationen. Flertalet respondenter påpekar 

vid flera tillfällen att de upplever att de har fått sämre arbetsvillkor under de senaste 

åren. Det har även nämnts en frustration över ledningens hantering av krisen och att 

vissa förändringar borde ha genomförts för flera år sedan. Det kan tolkas som att 

organisationsidentifikationen hos dem som varit anställda under en längre tid har 

påverkats av försämrade arbetsvillkor, vilket styrker Zagenczyk m.fl. teori. Samtidigt 

motsäger detta antagande Dutton m.fl. utsagor. Dock uppvisar inte alla respondenter 

som varit anställda vid SAS under en lång tid en lägre identifikation, vilket tyder på att 

identifikation är en ytterst individuell process som inte kan utläsas genom antal år inom 

en organisation. 

Ytterligare en anledning till de anställdas skiftande identifikation kan vara att företaget 

har genomgått en kris. Williams och Connaughton (2012) menar att en sådan situation 

kan skapa spänningar i identifikationen. En av spänningarna beskriver de som att 

anställda tenderar att fortsätta prata om organisationen i positiva konnotationer. Det är 

inte acceptabelt att i en utsatt situation uttrycka negativa åsikter då en stark 

organisationsidentifikation medför att anställda i sådana fall talar illa om sig själva. 

Kovoor-Misra (2009) menar dessutom att organisationsmedlemmar i ett krisande 

företag kämpar för att försvara och upprätthålla identifikationen med organisationen och 

att de därigenom motsätter sig en förändring av den. Respondenterna tenderar, som 

tidigare nämnt, att trots krisen alltjämt tala positivt om SAS som organisation även om 

åsikterna gentemot ledningen kan vara lite splittrade. Det empiriska materialet har visat 

att respondenterna distanserar sig från ledningens agerande under krisen. De separerar 

det som upplevs negativt från SAS och associerar det negativa med ledningen snarare 

än med organisationen i sig. Att de anställda separerar ledningen från SAS kan, likt med 
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vilka de jämför sig, tolkas som deras sätt att omforma identiteten till något positivt.  

Vidare kan det relateras till Williams och Connaughtons teori om att anställda försöker 

upprätthålla en positiv bild av organisationen även när det går dåligt. Detta kan 

dessutom, som tidigare beskrivet, uttydas ur respondenternas strävan att rätta till och 

ifrågasätta det som medierna skriver om SAS. Ett sådant förfarande kan tolkas som att 

de försvarar sin identifikation, vilket kan kopplas till Kovoor-Misras teorier. 

Följaktligen kan det tolkas som att organisationsidentifikationen är så pass stark bland 

de anställda att de fortsätter att se företaget i ett positivt ljus trots att de genomgår en 

kris och att de försvarar sin idealbild av SAS.  

De anställdas separation mellan SAS och ledningen leder in på Williams och 

Connaughtons (2012) andra spänning om att identifikation är en dynamisk process som 

medlemmar kan uppleva på olika sätt. Förutom identifikation kan medlemmarna även 

uppvisa ambivalent identifikation, disidentifikation och neutral identifikation. Hur 

identifikationen sker kan skifta mycket och individer kan flytta sig mellan olika grader 

(Elsbach, 1999; Kreiner & Ashforth 2004). Respondenterna trycker ofta på den goda 

servicen som de anställda levererar. Dock, som föregående stycke visar, separerar 

respondenterna sig från de negativa aspekterna av organisationen genom att tala om 

SAS i termer om ”vi” och om ledningen som ”dem”. Det tyder på en ambivalent 

identifikation för respondenterna. De tycks identifiera sig bland annat med den goda 

servicen som de upplever att SAS levererar medan de disidentifierar sig med ledningens 

beteende och det krisande SAS. Det kan även kopplas till Williams och Connaughtons 

första spänning om strävan efter att omvandla identiteten till något positivt, vilket tyder 

på att de båda spänningarna kan verka jämte varandra och fungera som en gemensam 

spänning. 

Vidare kan kriser även medföra att organisationen får ett dåligt rykte och 

organisationsidentifikation kan därmed upplevas som väldigt stressande för anställda 

(Dutton m.fl. 1994). Organisationsidentifikation kan dessutom leda till en så kallad 

överidentifikation. SAS kris har, som tidigare nämnt, lett till omfattande medial 

uppmärksamhet och en ovisshet huruvida markpersonalen får vara kvar inom bolaget 

eller ej. Några av respondenterna tar mycket illa vid sig av uppmärksamheten och det 

har även lett till sjukskrivningar för respondenternas kollegor. Det kan tolkas som att 

organisationsidentifikationen påverkade vissa av respondenterna negativt när 

organisationens rykte och prestige skakades om i och med krisen. Därmed stödjer det 
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förhållandet mellan identifikation och stress, som Dutton m.fl. menar kan förekomma i 

organisationskriser. Dock finns det inga tydliga tecken på överidentifikation.  

5.3 Professionens prestige 
Enligt Fuller m.fl. (2006) berör prestigen hur individen uppfattar gruppens status 

utanför organisationen. Uppfattningar av professioner och deras prestige kommer 

framförallt ur föreställningar sprungna ur yrkesinnehavarnas egna erfarenheter och 

samhällets kollektiva bild (Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). Den allmänna 

uppfattningen bland respondenterna är att yrket bland utomstående ofta uppfattas som 

roligt och spännande men samtidigt slitsamt. Dock lyfter flertalet respondenter fram att 

det är fel att kalla yrket för prestigefyllt. Samtliga trivs emellertid riktigt bra och Ulla 

hävdar att folk skulle kunna döda för hennes jobb. Respondenterna återkommer dock 

ideligen till och känner frustration över att den breda allmänheten och andra 

yrkesgrupper inom företaget inte tycks veta vad de egentligen gör. Det kan ses som att 

de anställda ser trafikassistenter som ett lågprestigeyrke. Anledningen till detta är en 

okunskap av vad yrket innebär men även att det är ett slitsamt yrke med låg lön och 

dåliga arbetsvillkor. Den person som verkar uppfatta det i ett mer positivt ljus är Ulla, 

som uppvisar starkast känslor av prestige och motivation till yrket.   

Vidare menar Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) att anställda inom 

lågprestigeyrken ofta upplever att de inte erhåller samma respekt som högprestigeyrken 

får av organisationsledningen och av utomstående. Vad gäller prestige kan anställda 

emellertid se till flera olika intressenters åsikter. Hur de anställda upplever att de för 

dem viktigaste intressentgrupperna ser på organisationen eller yrket påverkar prestigen 

mest (Smidts m.fl. 2001; Carmeli; 2006).  Samtliga respondenter upplever att 

trafikassistentyrket hamnar långt ner på prestigestegen inom SAS. Piloter och 

flygvärdinnor rankas i allmänhet högre. Vidare uppfattar respondenterna det som att 

deras arbete uppskattas mer externt, bland kunder som verkligen vet vad de gör, än vad 

det gör internt. Flertalet respondenter lyfter fram att deras arbetsvillkor har försämrats 

under en lång tid och att det har blivit mindre prestigefyllt att jobba som trafikassistent. 

Det kan tolkas som att respondenterna upplever att deras yrke har en oförtjänt låg 

prestige, speciellt i ledningens ögon, vilket stämmer överrens med Ulfsdotter-Eriksson 

och Flisbäcks teori om status och erkännande. Dock trycker flertalet respondenter på att 

det är kundernas omdöme om dem som verkligen betyder något, och att yrket i deras 
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ögon tycks ha en högre prestige. Trots det verkar inte respondenternas övergripande 

uppfattning om yrkets prestige påverkas, vilket kan bero på att kundernas mening inte är 

tillräckligt viktig för att tillskriva yrket högre prestige. Det kan vidare tolkas som att 

prestigen har minskat på grund av försämrade arbetsvillkor och att respondenterna även 

kopplar prestige till hur ledningen ser på yrkesgruppen. De tycks relatera de försämrade 

arbetsvillkoren mer till professionen än till företaget i sig. De försämrade 

arbetsvillkoren har även angetts som en anledning till att organisationsidentifikation kan 

minska. Dock är det en företeelse som ständigt dök upp mer frekvent under intervjuerna 

då respondenterna talade om sitt yrke än vid diskussioner om SAS. De tyder på att de 

lägger större vikt vid försämrade villkor för yrket än att organisationen har försämrats.    

Hur yrkesutövare själva förhåller sig till prestige och identifikation kan enligt 

Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) dessutom urskiljas genom hur de presenterar 

sitt yrke. Det kan till exempel ske genom ”jag är”, ”jag jobbar som” eller ”jag jobbar 

på”. Att presentera sig som ”jag jobbar på...” kan fungera som kompensation för en 

profession med låg prestige genom att individen snarare söker identifiera sig med 

organisationens goda rykte och höga prestige. Som tidigare nämnt påpekar 

respondenterna att den breda allmänheten inte vet vad de gör eller så tror de bara att de 

står och tar emot väskor. Ytterligare en återkommande inställning bland respondenterna 

är att yrket som trafikassistent i sig inte är särskilt prestigefyllt, utan att det är SAS som 

fyller arbetet med prestige. Det kan tolkas som att organisationens prestige är starkare 

och viktigare för respondenterna än professionens prestige. Det kan även ses som att de 

i större utsträckning kopplar sina yrkesuppgifter till SAS. Ur det empiriska materialet 

kan det dessutom utläsas att respondenterna snarare presenterar sig som SAS-anställda 

än som trafikassistenter. Det tyder på att de anställda kompenserar professionens låga 

prestige med organisationens högre prestige, vilket styrker Ulfsdotter-Eriksson och 

Flisbäcks teori.   

5.4 Professionsidentifikation 
Burke och Reitzes (1991) hävdar att ju större värde en individ lägger på en relation, 

desto viktigare bli rollidentiteten, i detta fall professionsidentifikationen, och det blir 

mer troligt att individen strävar efter att bekräfta identiteten. Identifikationen bland de 

anställda kan, som nämnt vid organisationsidentifikation, te sig på flera olika sätt. Det 

kan bland annat handla om identifikation, disidentifikation, ambivalent identifikation 
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och neutral identifikation (Elsbach, 1999; Kreiner & Ashforth 2004; Williams & 

Connaughton, 2012). Flera av respondenterna ställde sig tvekande till huruvida de är 

intresserade av vad andra tänker om deras yrke som trafikassistent och hur de reagerar 

när någon kritiserar deras yrkesgrupp. De tycktes helt enkelt ha svårt att relatera till 

frågan. Några säger sig vara mer intresserade än andra och går i försvarsställning så fort 

någon uttrycker något negativt om yrkesgruppen. Vidare påpekar Ulla att hennes 

arbetsuppgifter skiljer sig från trafikassistenter på mindre flygplatser och hon upplever 

sitt yrke som väldigt motiverande. Det kan tolkas som att det bland respondenterna 

överlag finns en neutral identifikation till yrket som trafikassistent. Okunnigheten och 

oklarhet kring yrket bland utomstående kan ses som en anledning till varför 

respondenterna inte identifierar sig särskilt starkt till sitt yrke.  Det finns dock tecken på 

att en del respondenter identifierar sig mer med yrket än andra, vilket kan kopplas till 

hur hög prestige de upplever att yrket har. Exempelvis Ulla tycks ha en högre 

professionsidentifikation än sina kollegor vilket kan bero på att hon upplever sitt yrke 

som väldigt motiverande och prestigefyllt.  

5.5 Relationen mellan organisations- och professionsidentifikation 
Det råder i regel ett ömsesidigt förhållande mellan professionsidentifikation och 

organisationsidentifikation där styrkan på den ena är beroende av styrkan på den andra. 

Det visar sig även i krisande tider då professionsidentifikation kan bli viktigare och 

turbulensen i omvärlden leder till mindre varaktiga relationer med organisationer och 

därmed även en lägre grad av organisationsidentifikation (Ashforth m.fl. 2008). 

Flertalet respondenter har jobbat på SAS i över 20 år. Under diskussioner om hur de ser 

på yrket har de svårt att separera yrket från organisationen. Trots att de verkar vara en 

sammansvetsad grupp som talar om sig själva som ”vi på marken” tenderar de att tala 

om SAS så fort vi börjar prata om yrket. Det kan tolkas som att 

organisationsidentifikationen är starkare än professionsidentifikationen. Tolkningen 

bestrider föreställningen om att professionsidentifikation vanligtvis får större utrymme 

än organisationsidentifikation när företaget genomgår en kris. Detta kan ses i relation 

till hur respondenterna uppfattar organisationens respektive professionens prestige. En 

orsak till förhållandet kan vara att det undersökta yrket förknippas med låg prestige och 

att professionsidentifikationen minskar med anledning av att individer i regel söker 

identifiera sig med organisationer och professioner som upplevs som prestigefyllda.  
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Skillnaden mellan graden av organisations- och professionsidentifikation kan kopplas till 

Bamber och Iyer (2002) som menar att en professionsidentifikation ofta kan utvecklas före 

organisationsidentifikationen. Anledningen till detta är att den anställda förmodligen har 

bestämt sig för att inneha just det specifika yrket innan han eller hon inträder i 

organisationen (Bartels m.fl. 2010). Flertalet respondenter nämner att de började jobba som 

trafikassistent av en slump och att de sedan har stannat kvar inom SAS. De har nämnt att 

det är vanligt att många anställda stannar större delen av, eller till och med hela, sitt 

yrkesverksamma liv inom bolaget. En anledning till att professionsidentifikationen är lägre 

än organisationsidentifikationen kan därmed relateras till att respondenterna inte, som 

Bartles m.fl. menar, har utgått från att de kommer att inneha yrket som trafikassistent redan 

innan de inträder i organisationen. De flesta av respondenterna hamnade där av en slump. 

Det kan tolkas som att de snarare utgick från organisationen och dess prestige när de 

började arbeta än från yrket i sig, varför organisationsidentifikationen upplevs som starkare.  

5.6 Sammanfattande tolkningar 
Sammanfattningsvis har diskussionen uppmärksammat en relativt hög organisationsprestige 

och en stark men ambivalent organisationsidentifikation bland respondenterna. Det kan 

tolkas som att det finns ett förhållande mellan organisationens prestige och 

organisationsidentifikationen och att de är ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel 

belyser uniformen en tydlig relation mellan stolthet, prestige och identifikation. Uniformen 

kan ses om en identitetsmarkör som visar tillhörighet och identifikation till organisationen. 

Trots att SAS har kritiserats i media försvarar många anställda bolaget och menar att det är 

en felaktig bild som sprids. Det kan ses som att den starka identifikationen leder till ett 

behov av att försvara bolaget och en strävan efter att alltjämt upprätthålla idealbilden av 

bolaget. Det är dock inte säkert att idealbilden stämmer överrens med den faktiska bilden. 

En anledning till att de anställda försvarar idealbilden kan vara den starka 

organisationskultur som har funnits inom företaget sedan Jan Carlzons tid. Vidare har 

relationen mellan identifikation och upplevd prestige uppmärksammats i tolkningskapitlet. 

Respondenterna upplever i allmänhet yrkets prestige som låg och identifikationen med yrket 

som trafikassistent likaså. Den respondent som påvisar högre professionsidentifikation än 

de andra är också den som trycker på att hennes jobb är prestigefyllt och att det är många 

som skulle vilja ha jobbet. Det styrker således relationen mellan prestige och identifikation. 

Slutligen tyder respondenternas svar på att de i större utsträckning identifierar sig med det 

de upplever som mest prestigefyllt, nämligen med SAS istället för professionen.  
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6. Reseminnen 
I studiens avslutande kapitel återkopplas hela resan med studiens huvudfråga och 

besvarar denna. Vi avser inte att göra generaliseringar och skapa en allmängiltig 

sanning, utan att påvisa hur identifikation kan te sig i ett krisande företag och göra 

reflektioner kring studiens teoretiska referensram. Vidare presenteras studiens 

teoretiska bidrag, praktiska implikationer, begränsningar och förslag på framtida 

forskning inom ämnet. 

6.1 Besvarande av huvudproblem 
Syftet med studie var att öka förståelsen för hur organisations- och 

professionsidentifikation bland anställda ter sig när företaget är i kris samt att beskriva 

hur prestige kan relateras till identifikationen. Huvudfråga för uppsatsen var:  

Hur identifierar sig anställda med organisationen respektive professionen när företaget 

är i kris? 

Studien har följaktligen redogjort för hur anställda inom ett stort och välkänt 

skandinaviskt företag identifierar sig med organisationen respektive professionen när 

företaget är i kris med hänsyn taget till upplevd prestige. Identifikation är viktigt att 

känna till då det till stor del påverkar hur de anställda förhåller sig till organisationen 

och sitt yrke. Området identifikation och kris är dock relativt outforskat och inte heller 

identifikation med lågprestigeyrken brukar räknas in i ekvationen. Vi såg därmed ett 

behov av att undersöka denna kunskapslucka. För att underlätta besvarandet av och öka 

förståelsen för grunden till huvudfrågan formulerades två underfrågor med fokus på 

prestige, som är en av källorna till identifikation. I avsikt att tydligt redogöra för 

studiens resultat besvaras först underfrågorna för vilka tillsammans lägger en grund till 

besvarandet av studiens huvudfråga. Den första underfrågan löd: 

Hur uppfattar anställda organisationens och professionens prestige när företaget är i 

kris? 

Studien har visat att anställda i organisationer som har, eller har haft, ett starkt 

varumärke och en påtaglig företagskultur, kan behålla samma uppfattning om företagets 

prestige när organisationen genomgår en kris. Under en kris förefaller prestation och 

kvalitet i levererandet av tjänsten bli viktigare för prestigen än företagets framgång. 

Prestige kan alltså mätas på olika sätt i olika situationer, varför prestigen kan fortsätta 

att vara hög även vid en kris. Det bör dock noteras att anställdas upplevda 
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organisationsprestige inte behöver stämma överrens med intressenternas uppfattning där 

skillnader bland annat kan härstamma från en stark intern företagskultur. Vidare har 

studien påvisat att de anställda kan hämta intryck av hur organisationen uppfattas från 

ledningen. Det finns således tecken på att ledningen kan påverka de anställdas intryck 

och färga deras uppfattning om organisationen. Upplevd prestige kan även påverkas av 

vad man jämför sig med. Genom att jämföra sig med konkurrenter som kanske spelar i 

en lägre division blir den upplevda prestigen automatiskt högre. Genom att mäta 

prestige på andra sätt och lägga fokus på jämförelsen med lägre rankade konkurrenter 

kan anställda försvara sin idealbild av företaget.  

Vad gäller professionens prestige verkar dock förhållandet se annorlunda ut. Har yrket 

en låg prestige tenderar den att bli än lägre vid kris eftersom arbetsvillkoren vanligtvis 

blir sämre. Är organisationsidentifikationen stark i förhållande till 

professionsidentifikationen så är chansen större att de anställda associerar de försämrade 

villkoren med yrket snarare än med organisationen. Professionens prestige kan på det 

sättet påverkas negativt när företaget är i kris.  

Det leder in på studiens andra underfråga som löd: 

Hur påverkar prestigen anställdas identifikation med företaget respektive professionen? 

Identifikation kan påverkas av ett antal olika faktorer, varav en är prestige. Studien har 

visat på ett ömsesidigt beroende mellan prestige och identifikation där graden av den 

ena påverkar hur stark den andra blir.  Det har konstaterats att en hög uppfattad prestige 

i regel leder till en stark identifikation och att en låg uppfattad prestige kan leda till att 

individer söker andra, mer prestigefyllda källor till identifikation. I ett yrke som 

associeras med låg prestige har de anställda följaktligen en benägenhet till att snarare 

identifiera sig med andra faktorer än med yrket, till exempel med organisationen. I en 

organisation med hög uppfattad prestige, som fallföretaget, riktas de anställdas 

identifikation i större utsträckning mot organisationen och dess prestige än mot 

professionen.  

Det leder oss återigen till studiens huvudproblem: 

Hur identifierar sig anställda med organisationen respektive professionen när företaget 

är i kris? 
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Hur identifikationen ter sig hänger till stor del ihop med prestigen och om den 

fortfarande upplevs som stark när företaget genomgår en kris. En kris medför inte 

automatiskt en försämrad organisationsidentifikation utan anställda med hög 

identifikation kan behålla en positiv bild av företaget. De anställda kan kämpa för att 

upprätthålla och rättfärdiga sin identifikation med organisationen. Det kan fungera som 

en försvarsmekanism i en utsatt situation där de anställda på sätt och vis skyddar sig 

själva genom att försvara organisationen. De kan vidmakthålla en idealbild av 

organisationen och motsätter en förändrad extern bild av organisationen. Trots att 

identifikationen med organisationen och dess prestige alltjämt upplevs som hög finns 

det tendenser att anställda separerar de delar som upplevs som negativa från de som 

upplevs som positiva. Genom en ambivalent identifikation disidentifierar sig de 

anställda med krisens negativa delar samtidigt som identifikationen till organisationen i 

sig är fortsatt stark. Genom att frånkoppla de negativa aspekterna av företaget kan de 

anställda upprätthålla idealbilden av organisationen. 

Tidigare forskning har visat på ett förhållande mellan organisations- och 

professionsidentifikation där professionen vanligtvis får större utrymme när företaget är 

i kris. Forskningen har emellertid fokuserat på professioner med hög prestige. Det yrke 

som undersökts i denna studie har av respondenterna uppfattats ha en låg prestige, vilket 

har lett till andra resultat än de som tidigare forskning pekat på. I och med att individer 

vanligen söker identifiera sig med det som anses prestigefyllt finns det inte en 

tillräckligt stark grund för att någon högre grad av identifikation med yrket ska uppstå 

när dess prestige är låg. Identifikation i lågprestigeyrken ser därmed ut att i stor 

utsträckning bli neutral, och att yrkesinnehavarna inte fäster särskilt stor vikt vid yrkets 

prestige. Prestigen i ett lågprestigeyrke tenderar dock att bli än lägre vid en kris då det 

kan medföra försämrade arbetsvillkor, vilka tenderar att i större utsträckning relateras 

till professionen än till organisationen när organisationsidentifikationen är stark. 

Professionsidentifikationen ser därmed ut att kunna minska i relation till 

organisationsidentifikationen när företaget genomgår en kris. Hur och till vilken grad 

identifikationen sker är emellertid individuellt för varje enskild person eller grupp, 

varför det inte går att generalisera och dra slutsatser om hur en hel grupp förhåller sig 

till ett fenomen. I studien har vi dock uppmärksammat ett mönster som pekar på att 

innehavare av ett lågprestigeyrke i en organisation med hög uppfattad prestige i större 

utsträckning tenderar att identifiera sig med organisationen när företaget är i kris. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 
Den teoretiska referensramen avslutades med följande modell:  

 

 

 

 

Studien kan bekräfta relationerna mellan dessa begrepp men att de inte ter sig på ett 

sådant sätt som många teoretiska källor påstår. Genom att studera ett lågprestigeyrke i 
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forskning och har visat att professionsidentifikation minskar när en organisation 
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första kolumnen påvisar den traditionella sociala identitetsteori (SIT) forskningen 
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6.3 Praktiska implikationer 
Studien har inte endast ett teoretiskt bidrag till diskussionen om identifikation utan har 

även lett till ett par praktiska implikationer. Det har påvisats att anställda tenderar att 

försvara sin organisationsidentifikation när företaget genomgår en kris. Det är viktigt 

för företagsledningar att vara medvetna om vad identifikation innebär och att en stark 

organisationsidentifikation kan påverka de anställdas inställning till arbetet positivt. Det 

kan bland annat forma en strävan efter att göra det lilla extra för företaget (Williams & 

Connaughton, 2012). För att organisationsidentifikationen ska kunna bli stark krävs 

även att organisationen har en hög prestige. Studien har visat att även prestigen tenderar 

att vara hög trots att företaget genomgår en kris. Ledningen kan påverka prestigen 

genom att betona organisationens bedrifter och försöka få alla anställda att se sig som en 

del av framgången. Genom att skapa en gemensam intern bild över hur omgivningen ser 

på företaget kan det leda till en högre prestige och det i sin tur kan leda till en starkare 

identifikation bland de anställda.  

6.4 Studiens begränsningar 
Studiens resultat begränsades av att vi endast undersökte en yrkesgrupps åsikter om 

organisationen och yrket. Hade möjlighet och tid funnits hade det varit önskvärt att 

undersöka flertalet yrkesgrupper inom samma organisation för att kunna göra en mer 

jämförande studie. Vidare kan det även ses som en begränsning att studien enbart har 

undersökt ett fall. En flerfallstudie hade även det kunnat leda till en mer jämförande 

studie. Identifikation är en högst individuell process och även organisationens identitet 

är speciell för det specifika företaget. Genom att utföra en undersökning bland flera 

organisationer inom samma bransch hade en djupare förståelse för ämnet kunnat 

formas.  

Vidare är vi medvetna om att en kvalitativ fallstudie medförde att generaliseringar inte 

kunde dras på samma sätt som om en kvantitativ tvärsnittsstudie hade genomförts. 

Genom en utgångspunkt i kvalitativa metoder har vi endast intervjuat ett fåtal personer 

ur en större population varför bortfallsanalyser och dylikt inte har kunnat genomföras. 

Dock ämnade vi aldrig att dra slutsatser utifrån och generalisera trafikassistenter eller 

skapa en allmängiltig bild av hur anställda på SAS ser på organisationen och yrket. Vi 

hoppas emellertid att studien har bidragit till en ökad kunskap om hur identifikation och 

prestige kan uppfattas bland olika anställda när ett företag genomgår en kris och att 
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detta kan sprida mer ljus över fenomenet identifikation och lägga en grund för en 

framtida kvantitativ undersökning.  

6.5 Framtida forskning  
Identitet och identifikation är två intressanta begrepp som har ägnats stor 

uppmärksamhet inom forskningen de senaste decennierna. Det finns dock mycket kvar 

att undersöka. Under studiens gång har vi uppmärksammat att det inte finns tillräckligt 

med information kring professionsidentifikation jämfört med 

organisationsidentifikation. Det gäller i synnerhet hur identifikationen ter sig vid kriser. 

Framtida forskning kan således med fördel gå djupare in på begreppet 

professionsidentifikation. Studien har påvisat att anställda tenderar att försvara sin 

identifikation med organisationen när denna genomgår en kris. Det motsäger flera 

forskare (se t.ex. Ashforth m.fl. 2008; Frandsen, 2012), som hävdar att 

professionsidentifikationen i regel blir starkare på bekostnad av 

organisationsidentifikationen i krisande tider.  Yrket som i denna studie har kopplats till 

professionsidentifikation kan emellertid klassas som ett lågprestigeyrke, vilket kan vara 

anledningen till studiens motsägande resultat. Forskningen kring 

professionsidentifikation berör för tillfället nästan uteslutande yrken med hög prestige, 

varför forskning kring lågprestigeyrken bör premieras.  

Slutligen har denna studie även visat att identifikation är en högst individuell men även 

dynamisk process. För att utveckla detta resonemang och bygga vidare på studien hade 

det varit intressant att göra en liknande undersökning där empirisk data samlas in vid 

flera olika undersökningstillfällen. Genom ett sådant tillvägagångssätt hade olika 

händelser och skiftningar kunnat noteras vid de olika tidpunkterna och sedan jämföras 

med varandra för att på så sätt undersöka vad som påverkar prestige och identifikation 

mest. Vidare hade det varit intressant att undersöka ett företag med ett mindre känt 

varumärke och en mindre utpräglad organisationskultur. Resultatet hade kunnat te sig 

annorlunda vid en sådan undersökning.  
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Intervjuguide 
 

1. Inledande frågor: 
 Kan du berätta lite om dig själv? 

o Hur gammal är du? 
o Vad har du för position/arbetsuppgifter? 
o Hur länge har du arbetat inom SAS? 
o Hur trivs du på SAS? 

 Kan du berätta lite om din tid på SAS? 
 

2. Organisationens prestige 
 Hur upplever du att andra/utomstående ser på SAS? 

 Upplever du att det uppfattas som prestigefyllt att arbeta för SAS? 

 Hur upplever du att SAS rankas gentemot andra företag? 

 Hur upplever du att anställda från andra flygbolag ser på SAS? 

 Hur tror du att anställda på andra flygbolag hade reagerat om deras barn hade börjat 
arbeta på SAS? 

 Vilket rykte upplever du att SAS har i din omgivning? 

 Bör en person som vill avancera i sin karriär nämna sin roll hos SAS? 
 

3. Organisationsidentifikation 
 Hur känns det när någon kritiserar SAS? 

 Hur intresserad är du av vad andra tycker och tänker om SAS? 

 När du pratar om SAS, säger du ”vi” eller ”dem” då? 

 Om det går bra för SAS, upplever du att deras succé även är din succé? 

 Känns det om en personlig komplimang när någon ger en komplimang till SAS? 

 Om en tidningsartikel kritiserar SAS, hur påverkar det dig då? 

 

4. Professionens prestige 
 Hur upplever du att andra tänker om ditt yrke? 

 Upplever du att det uppfattas som prestigefyllt att arbeta som trafikassistent? 
 Hur upplever du att vara trafikassistent är gentemot andra yrken inom branschen? 

 Hur upplever du andra yrkeskategorier ser per trafikassistenter? 
 Hur tror du att andra yrkesgrupper hade reagerat om deras barn hade börjat arbeta 

som trafikassistent? 

 Vilket rykte upplever du att vara trafikassistent har i din omgivning? 

 Bör en person som vill avancera i sin karriär nämna sin roll som trafikassistent? 
 

5. Professionensidentifikation 

 Hur känns det när någon kritiserar ditt yrke? 

 Hur intresserad är du av vad andra tycker och tänker om ditt yrke? 
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 När du pratar om att trafikassistent eller frontlinje personal, pratar du i term av 
”vi” eller ”De” 

 Upplever du att när frontlinje anställda lovordas upplever du att du är en del av 
framgången 

 Känns det om en personlig komplimang när någon ger en komplimang till 
trafikassistenter/ frontlinje personal? 

 Om en tidningsartikel kritiserar trafikassistenter, hur påverkar det dig då? 
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