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Sammanfattning 

 

Titel: Identitet och förtroende - Om ledarens inverkan på medarbetarnas identifikation. 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 

Författare: Emma Björkqvist och Tove Nilsson. 

Handledare: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson. 

Datum: 2016 - maj. 

Syfte: Studien syftar till att från den anställdes perspektiv skapa en större förståelse för 

relationen mellan organisationens identitet och den anställdes förtroende för ledaren. 

Metod: Då studiens syfte har varit att skapa en ökad förståelse för relationen mellan två 

begrepp så valdes en kvalitativ metod. Vid datainsamlingen har semistrukturerade 

intervjuer utförts. Dessa genomfördes med 10 anställda fastighetsmäklare i Stockholm, 

Gävle och Sandviken och datan har sedan analyserats genom en tematisk analys. Vidare 

presenteras och diskuteras resultatet. 

Resultat & slutsats: Studiens resultat indikerar att den anställdes förtroende för sin 

lokala ledare påverkar dennes identifikation och organisationsidentiteten. Vidare ser vi 

även tecken på att identifikationen och organisationsidentiteten påverkar varandra. 

Förslag till fortsatt forskning: För att få ett säkrare resultat skulle det vara intressant 

att utföra denna undersökning i en större skala. Resultat ses som en fingervisning på hur 

det ser ut i fastighetsmäklarbranschen i Sverige men med anledning av studiens 

omfattning kan det inte sägas att det med säkerhet ser ut såhär överlag. I teorin finns ett 

samband mellan förtroende och organisationsidentitet som förklarades på olika sätt av 

olika forskare, de ser olika på kausaliteten men är överens om att det finns ett samband. 

Det vore givande att göra en longitudinell studie för att kunna se förändringar över tid 

och tidsförloppen, vad kommer före och vad följer efter. Samtidigt skulle det vara 

intressant att fortsätta att försöka få en ökad tydlighet i frågan om orsak och verkan samt 

möjligtvis få fram en definition av begreppen. Denna undersökning medverkar till en 

ökad tydlighet men det vore fördelaktigt att göra en undersökning i större skala för att få 

en större bild. Det vore även intressant att göra en uppföljande undersökning för att få 

veta om intervjuerna och undersökningens resultat påverkat framför allt 

intervjupersonerna i ett pedagogiskt, katalytiskt och eventuellt taktiskt perspektiv. 

Utifrån slutsatserna i denna uppsats vore det vidare av intresse att mer kvalitativt 

undersöka skillnaden på identifikation och förtroende mellan de lokala kontoren och 

kedjorna i stort för att se om den indikation denna studie ger om att en stor skillnad 



 

 

skulle föreligga är sann. Om en sådan skillnad skulle visa sig existera är det intressant 

att ta reda på vad som ligger till grund för detta.  

Uppsatsens bidrag: Då det tidigare till stor del endast funnits kvantitativ forskning 

inom ämnet är uppsatsens största teoretiska bidrag att den utökar den kvalitativa 

forskningen samtidigt som flera forskare efterfrågar en djupare förståelse för relationen 

mellan organisationsidentiteten och förtroende. Denna uppsats har uppmärksammat 

detta och medverkar via sin empiriska studie samtidigt till att skapa en tydligare och 

rikare bild av relationen. Att undersökningen sedan är genomförd inom 

fastighetsmäklarbranschen med dess speciella förutsättningar innebär i sig en 

fördjupning. Så som flertalet forskare påtalar är relationen mellan koncepten viktig att 

förstå för att i sin tur kunna få större förståelse för hur detta påverkar de anställdas 

beteenden. Fastighetsmäklarbranschen är intressant att studera ur detta hänseende då det 

finns forskning som påtalar att graden medarbetaridentifikation har en direkt påverkan 

på den anställdes prestationsnivå. Samtidigt är fastighetsmäklare ett mobilt och 

självständigt yrke vilket tidigare studier visar kan riskerar att försvaga banden till 

organisationen och därmed minska den anställdes identifikation gentemot företaget. 

Denna studie indikerar att fastighetsmäklarens förtroende för den lokala ledaren 

påverkar dennes identifikation gentemot företaget vilket kan vara av ett praktiskt 

intresse då identifikationen kan påverkar prestationen, vilket skulle kunna få stora 

konsekvenser inom ett sådant prestationsyrke som fastighetsmäklare ändå är. Med 

denna studie anser vi att vi kommit lite längre på vägen till att fastställa hur relationen 

mellan organisationsidentitet och förtroende ser ut och hoppas på att det här förhållandet 

liksom konsekvenserna av detta kommer att fortsätta att studeras i framtiden. 

Nyckelord: Förtroende, organisationsidentitet, identifikation. 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Identitet och förtroende - Om ledarens inverkan på medarbetarnas identifikation. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business. 

Authors: Emma Björkqvist and Tove Nilsson. 

Supervisors: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson and Pär Vilhelmson. 

Date: 2016 - May. 

Aim: The aim of the study is to from the employee’s perspective create an increased 

understanding of the relationship between the organizational identity and the 

employee´s trust in its leader. 

Method: Since the aim of the study is to increase the understanding of how 

organizational identity and trust for the leader is experienced a qualitative method have 

been chosen. For the data collection semi-structured interviews have been used and the 

ten persons who have been interviewed are employed as real-estate agents in 

Stockholm, Gävle and Sandviken. The material has later been analyzed through a 

thematic analysis and the results have been presented and discussed. 

Result & Conclusions: The study's results demonstrate that the employee’s trust in 

their local leaders affect their identification with the organization as well as the 

organizational identity. Furthermore, the study indicates that identification and the 

organizational identity influence each other. 

Suggestions for future research: To achieve a more reliable result it would be 

interesting if future research were to perform this study in a larger scale. The results 

from this study are pointing in a direction regarding the situation in the real-estate 

agents business but due to the extent of this study it can´t be determined that these 

results speak for the business as a whole. Past research has found a connection between 

trust and organizational identity which is explained in two different ways by various 

authors, they look at the causality in different ways but they do agree that there is a 

connection. It would be profitable to do a longitudinal study to be able to see changes 

over time, to see what comes before and what follows after. Furthermore it would be 

interesting to find more clarity when it comes to cause and effect and possibly find 

definitions for the concepts. This study gives an increased clarity but it would still be 

preferable to conduct larger scale research to give answers that are even more indicative 

and secure. It would also be interesting to do a follow-up study that researches how the 

interviews and the result of this study has effected the people interviewed from a 



 

 

educational, catalytic and perhaps even a tactical perspective. Furthermore it would be 

interesting to qualitatively research the conclusions from this study and look at the 

different offices and company chains in large to see if the indications from our study 

about the big difference in trust and identification is true. If this would be found it 

would be interesting to find out what lies behind. 

Contribution of the thesis: Since there previously has been mostly quantitative 

research done on this subject this study’s biggest contribution is to do a qualitative 

study and thereby expand the qualitative research in the area as a whole, like requested 

from several researchers. Previous research has found indications of a connection 

between organizational identity and trust. Our study has paid attention to this and is at 

the same time involved in creating a clearer and richer image of the relation. The 

conduct of the research within the real-estate business is with its special conditions in 

itself a specialization. The relation between the concepts is according to several 

researchers important to understand in order to achieve a greater understanding of how 

this affects the employees’ behavior. It has therefore been interesting to study the real-

estate business since there is research that emphasizes that the degree of employee 

identification has a direct impact on employee’s level of performance. At the same time 

being a real-estate agent is a mobile and independent profession which some studies 

mean can weaken the ties to the organization and thereby decrease the employee’s 

identification to the organization. This study indicates that the real-estate agents trust for 

their local leaders affects their identification to the organization which can be of a 

practical interest since identification can have impact on the performance which may 

have serious consequences in such a performance oriented profession that real-estate 

agent is. With this study we hope to contribute to the pursuit of determining what this 

relation looks like and hope that this connection will continue to be studied in the 

future. 

Keywords: Trust, organizational identity, organizational identification 
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1 Inledning 

I arbetets inledande kapitel redogörs för varför arbetet liksom ämnet är intressant samt 

på vilket sätt studien kan bidra till kunskapsläget. Vidare diskuteras tidigare 

forskningsresultat vilka slutligen leder fram till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Anställda inom ett fastighetsmäklarföretag har ofta ett gemensamt kontor och en kedja 

de tillhör och representerar, men att arbeta som fastighetsmäklare innebär generellt sett 

en stor grad av självständigt arbete. Med moderna medel sköts många av de moment 

som tidigare krävt skrivbordstid nu på språng mellan kundmöten, visningar och 

kontrakt. De fördelar och den frihet som tekniken frigör ger dock färre tillfällen för 

medarbetarna att interagera med varandra, vilket försvagar banden mellan de anställda 

och organisationen (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 1999; Fiol & O'Connor, 2005). En 

viktig faktor för att, under dessa förhållanden, skapa och bibehålla en enad organisation 

är enligt samma forskare att medarbetarna identifierar sig med organisationen och att 

företaget har en stark organisationsidentitet. 

 

Organisationsidentitet är relativt välstuderat och forskare som exempelvis Carmeli, 

Gilat och Waldman (2007) menar att en stark identifikation med organisationen bland 

annat bidrar till förbättrade arbetsprestationer. Samtidigt påtalar Van Dick, Grojean, 

Christ och Wieseke (2006) identifikationens inverkan på det finansiella resultatet. 

Många studier till trots så finns det fortfarande aspekter av begreppet som inte är 

noggrant undersökta. 

 

Puusa och Tolvanen (2006) hävdar att en viktig faktor vilken även förmodas vara 

fundamental för sammanhållningen är förtroende. Relationen mellan detta begrepp och 

organisationsidentitet är en sådan sparsamt undersökt aspekt som nämns ovan. Vi har 

funnit fyra studier som behandlar förhållandet mellan organisationsidentitet och 

förtroende mer ingående (Korsgaard, Brodt & Sapienza, 2003; Puusa & Tolvanen, 

2006; Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015) men bristen på enad forskning som 

tydligt fastslår eller avfärdar relationens natur ger ett viktigt och intressant ämne för 

vidare fördjupning. 
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Mot ovanstående bakgrund och för studier av detta slag utgör den svenska 

fastighetsmäklarbranschen en god grund att utgå ifrån. Området innefattar både stora 

franchiseorganisationer och mindre, enskilda företag (Mäklarsamfundet, 2014) 

samtidigt som konkurrensen inom branschen är hög (Nandorf, 2011; Englund 2013). 

Detta i samband med att mäklarrollen i mycket inbegriper ett mobilt och individuellt 

arbete riskerar att försvaga de interna banden (Wiesenfeld el al., 1999). 

 

1.2 Problemformulering 

Företagskultur definieras av Krapfl och Kruja (2015) som sättet på vilket saker och ting 

utförs inom den enskilda organisationen. Dessa tillvägagångssätt grundar sig enligt 

Schrodt (2002) i gemensamma mentala antaganden vilka styr tolkningar och handlingar. 

Företagskulturen är nära kopplad till organisationsidentitet (Fiol, Hatch & Golden-

Biddle) och för att generera samt bevara en positiv kultur inom organisationen anser 

Krapfl och Kruja (2015) att det krävs förtroende, pålitlighet och interna relationer. 

 

Den strategiska utvecklingen av en lämplig kultur kan fungera som den primära 

mekanismen genom vilken en organisation utövar en diskret kontroll för att förmå sina 

anställda att identifiera sig med organisationen (Schrodt, 2002). Fiol et al. (1998) 

förklarar att kulturen förser organisationen med regler för det sociala system som styr 

organisationens mening medan identiteten bidrar med den kontextuella förståelsen för 

de regler som styr människors uppfattning om dem själva i relation till det större sociala 

systemet. Resultatet från en studie av Çeri-Booms (2012) tyder på att ett företag vilket 

vill få de anställda att identifiera sig med organisationen bör söka en ledare som besitter 

förmågan att utveckla förtroendeingivande relationer. 

 

Begreppet organisationsidentitet förklaras av Puusa och Tolvanen (2006) som en 

kollektiv känsla av "vilka vi är som en organisation" med fokus på vad som är centralt, 

distinkt och varaktigt i organisationen. Enligt Hatch och Schultz (1997) är 

organisationsidentitet hur organisationens medlemmar uppfattar, tänker och känner 

kring organisationen. Begreppet beskrivs även som det distinkta i en organisations 

karaktär samt det som är beständigt och centralt i en organisation (Hatch & Schultz, 

1997). 
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Hatch och Schultz (1997) menar att vissa organisationer bygger upp en tydlig identitet 

gentemot omvärlden genom att använda sig av symboler som kopplas ihop med 

organisationen och varumärket. Medlemmar i organisationer identifierar sig i olika 

omfattning med dessa. När en medlem i stor utsträckning identifierar sig med en 

organisation och det som utmärker denna så använder medlemmen ofta uttryck likt de 

som används för att definiera organisationen för att förklara sig själv (Dutton, Dukerich 

& Harquail, 1994). 

 

Identitetsstudier är enligt Sveningsson och Alvesson (2003) ett viktigt forskningsämne 

därför att identitet är fundamentalt för en mängd aspekter såsom meningsfullhet och 

motivation, engagemang, förändring, lojalitet, stabilitet, interna relationer i grupper 

samt organisatoriska samarbeten. 

 

Puusa och Tolvanen (2006) menar att organisationsidentitet är starkt kopplat till 

identifikation, och beskriver likt Schaubroeck, Peng och Hannah (2013) identifikation 

som hur en person analyserar relationen till sin självbild, omvärlden samt förhållandet 

till organisationen där personen är verksam. 

 

De studier som Korsgaard et al. (2003) utfört antyder att identifikation har en positiv 

effekt på samarbetet inom grupper vilket delvis förklaras av den påverkan som 

gruppidentifikation har på det interna förtroendet. Enligt Campbell och Im (2015) 

relaterar identifikation till en individs önskan om trygghet, säkerhet och en känsla av 

ordning, aspekter vilka även ligger till grund för förtroendebaserade relationer. 

 

Både Korsgaard et al. (2003) och Puusa och Tolvanen (2006) menar att 

organisationsidentitet och identifikation verkar för att stärka medarbetarnas förtroende 

för organisationen och dess mål, samtidigt som Çeri-Booms (2012) samt Campbell och 

Im (2015) påstår att identitet inte kan frambringa förtroende. Çeri-Booms (2012) samt 

Campbell och Im (2015) får dock stöd från Bass (1999) som anser att ledare genom 

förtroendeingivande handlingar och tillvägagångssätt kan skapa identifikation hos de 

anställda och vidare en organisationsidentitet. 

 



 

4 

 

Förtroende behandlas som ett mycket abstrakt begrepp (Puusa & Tolvanen, 2006) och 

ett flertal forskare inom förtroende- och organisationsforskningen definierar begreppet 

som att beroende av någon annan utsätta sig själv för en osäkerhet eller risk (Zaheer, 

McEvily & Perrone, 1998; Six & Sorge, 2008; Currall & Judge, 1995). Förtroende kan 

ibland ses som det sociala bindemedel som håller de olika formerna av 

organisationsstrukturer samman och det anses fundamentalt i skapandet av mänskliga 

relationer (Puusa & Tolvanen, 2006). Çeri-Booms (2012) framhåller att ta en risk 

genom att förtro sig till någon blir avgörande i sådana situationer där beroende 

föreligger, exempelvis mellan en ledare och följare. 

 

Förtroende som bygger på identitet anses av Driver (2015) vara den starkaste formen av 

förtroende. Forskaren menar även att förtroende inte enbart är kopplat till arbetet kring 

identitet utan att det också är relevant att undersöka förtroende genom metoder som 

liknar de som använts för arbetet inom identitet. 

 

Förtroende (De Jong, Kroon & Schilke, 2016) likaväl som organisationsidentitet och 

organisatorisk identifikation (He & Brown, 2013) är väl utforskade begrepp men 

relationen dem emellan är som tidigare nämnts sparsamt studerad (Korsgaard et al., 

2003; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015). Samtidigt 

finns det en viss oenighet om relationens art. Vissa forskare anser att förtroende 

påverkar identiteten men inte vice versa (Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015) 

medan andra menar att förhållandet är det motsatta (Wiesenfeld et al., 1999; Puusa & 

Tolvanen, 2006). Korsgaard et al. (2003) samt Driver (2015) å andra sidan påtalar att 

identifikation är en fundamental faktor för att utveckla förtroende inom en grupp men 

hävdar samtidigt med bestämdhet att förtroendet har betydelsefulla effekter på 

identiteten. 

 

Flera forskare anser att mer forskning behövs (Korsgaard et al., 2003; Puusa & 

Tolvanen, 2006; Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015) vilket Lee (2004, s. 635) 

uttrycker som att relationen mellan identitet och förtroende behöver “undersökas mer 

ingående”. Detta för att förstå hur denna relation i sin tur påverkar anställdas beteenden 

(Korsgaard et al., 2003; Lee, 2004; Campbell & Im, 2015). 
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Med ovanstående resonemang som grund finner vi ämnet högst relevant att empiriskt 

undersöka för att söka finna mer kunskap kring förhållandet begreppen emellan. 

Uppsatsen ämnar därmed förse forskningen med en djupare förståelse för relationens art 

samt bidra till en ökad medvetenhet och ett större hänsynstagande för relationella 

aspekter vid organisationers strategiska planering. 

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att från den anställdes perspektiv skapa en större förståelse för 

relationen mellan organisationens identitet och den anställdes förtroende för ledaren. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien utgår från anställda fastighetsmäklares perspektiv och uppfattningar och 

innefattar därmed ej fastighetsmäklare vilka utöver sin mäklarroll är verksamma som 

kontorschefer eller franchisetagare. 
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2 Teoretisk referensram 

I arbetets andra del redovisas tidigare forskning och resonemang på området samtidigt 

som definitionerna av organisationsidentitet, identifikation samt förtroende presenteras. 

Vi ämnar även skapa en bild av både hur företeelserna uppkommer och formas liksom 

faktorer som kan försvaga dem. Utöver detta försöker vi slutligen förtydliga de 

relationer som enligt tidigare studier föreligger mellan nämnda begrepp samt 

sammanfatta den teori som vi går igenom. 

 

2.1 Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet är ett väl utforskat begrepp (He & Brown, 2013) och studierna av 

detta har enligt Ravasi och Canato (2013) under åren genomgått tre faser. Även om 

ämnet började studeras i mitten på åttiotalet kom forskningen först igång på allvar i 

början av nästkommande årtionde (Ravasi & Canato, 2013). Den första fasen beskrivs 

av Ravasi och Canato (2013) som studier utförda under åren 1991 till 2000 vilka kom 

att beröra organisationsidentitet trots att de ursprungligen var ämnade att undersöka 

någonting annat. De menar att studier av organisationsidentiteten uppkom som en 

oväntad förklaring vid studier av exempelvis strategisk planering, organisationers 

ärendehantering samt deras respons vid försämrad image. I denna fas inräknas bland 

annat Dutton och Dukerich (1991) samt Elsbach och Kramer (1996), artiklar som 

används i detta arbete. 

 

I den andra fasen, efter att organisationsidentitet i större grad börjat uppmärksammats, 

förklarar Ravasi och Canato (2013) att konceptet mellan 2000 och 2002 istället studeras 

som en korrelat till olika organisatoriska beteenden. Dessa studier undersöker i 

huvudsak hur en uppfattad organisationsidentitet påverkar medarbetarnas anknytning 

och engagemang gentemot organisationen som till exempel Dukerich, Golden och 

Shortell (2002). 
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Den tredje och sista fasen som Ravasi och Canato (2013) beskriver tar avstamp kring 

2002 och varar till 2011. Här undersöks organisationsidentitet som ett explicit 

forskningsobjekt och under denna period studeras hur organisationsidentitet skapas och 

rekonstrueras. Också Cornelissen, Haslam och Balmer (2007) har noterat att 

identitetsforskningen haft detta fokus och skriver likt Ravasi och Canato (2013) om 

studier vilka koncentrerar sig på bland annat förändring, kommunikation och strategier. 

Ravasi och Schultz (2006) samt Gioia, Price, Hamilton och Thomas (2010) har utfört 

sådana studier. 

 

Vår reflektion, angående studierna från 2011 fram till nutid, är att ett stort antal studier 

berör organisationsidentitetens beteende och hanteringen av denna under olika typer av 

prövningar och förändringar (eg. Ravasi & Phillips, 2011; Gioia, Patvardhan, Hamilton 

& Corley, 2013; Kreiner, Hollensbe, Sheep, Smith & Kataria, 2014). Samtidigt har en 

del studier publicerats som ger en översikt och sammanfattning av det aktuella 

forskningsläget (eg. He & Brown, 2013; Ravasi & Canato, 2013; Foreman & Whetten, 

2014). Vi upplever att dessa studier började öka till antal redan i mitten av 2000-talet 

och att antalet sedan dess har fortsatt växa. Flertalet av artiklarna som vi funnit gällande 

relationen mellan organisationsidentitet och förtroende har även de varit publicerade 

efter 2011 (eg. Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015; Driver, 2015). 

 

Efter denna tillbakablick på hur identitetsforskningen i stora drag sett ut följer vidare en 

genomgång av de vanligast förekommande definitionerna av organisationsidentitet. Vi 

kommer att välja en definition vilken vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån i det här 

arbetet och går sedan igenom hur forskare anser att organisationsidentiteter skapas, 

försvagas och avslutningsvis varför de är viktiga. 

 

Innan detta vill vi dock kort förklara en väsentlig skillnad mellan tre identitetsbegrepp 

vilka i olika stor utsträckning återfinns inom vår teoretiska referensram. Tidigare 

forskning kring ämnet talar nämligen om personlig identitet, social identitet samt 

organisationsidentitet. Den personliga identiteten ses som “en persons unika 

självuppfattning” vilket med andra ord kan beskrivas som en persons egen bild av sina 

egenskaper och förmågor (Ashforth, Harrison & Corley, 2008). 
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Den sociala identiteten å andra sidan definieras ursprungligen av Tajfel (1978, citerad i 

Ashforth et al., 2008) som “en del av en individs självuppfattning vilken härrör från 

dennes kunskap kring sitt medlemskap i en social grupp (eller grupper) tillsammans 

med värdet och den känslomässiga betydelse som är fäst vid medlemskapet”. Personlig 

identitet rör därmed tankar som “jag är en omtänksam person” medan den sociala 

identiteten istället innefattar uppfattningar likt “jag är en fastighetsmäklare” (Haslam & 

Reicher, 2016). Denna skillnad är viktig att ha i åtanke då vi i flera fall nämner både den 

sociala och den organisatoriska identiteten med anledning av att den sistnämnda är 

sprungen ur den första (eg. Edwards, 2005; He & Brown, 2013). Närmast går vi nu in 

på definitionen av det tredje begreppet: Organisationsidentitet. 

 

2.1.1 Organisationsidentitetens definitioner 

Organisationsidentitet kan i enkelhet beskrivas som “vilka vi är som en organisation” 

(Fiol et al., 1998; Puusa & Tolvanen, 2006; Ashforth et al., 2008). Ett inte helt ovanligt 

försök till att förklara organisationsidentitet är att använda den engelska termen 

“oneness” (Albert, Ashforth & Dutton, 2000), vilket lite klumpigt kan översättas som 

enighet. 

 

Den grundläggande begreppsbestämningen anses formulerad av Stuart Albert och David 

A. Whetten genom deras artikel Organizational identity från 1985 (Corley, Harquail, 

Pratt, Glynn, Fiol & Hatch, 2006; Ashforth et al., 2008; Ravasi & Canato, 2013; He & 

Brown, 2013). Albert och Whettens definition av begreppet fokuserar enligt Dutton et 

al. (1994) liksom He och Brown (2013) på vad som är centralt, distinkt och varaktigt i 

organisationen. Gioi, Schultz och Corley (2000, s. 64) uttrycker Albert och Whettens 

definition av organisationsidentitet som “en organisations medlemmars kollektiva 

förståelse av de funktioner som antas vara distinkta, centrala och relativt permanenta, 

och som skiljer organisationen från andra organisationer”. Även i andra forskares 

definitioner kan vi se tydliga spår av Albert och Whettens begreppsbestämning då det 

distinkta, centrala och varaktiga på olika sätt belyses (eg. Puusa & Tolvanen, 2006; 

Hatch & Schultz, 1997). 
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Just påståendena om att organisationsidentitet är det som är centralt, distinkt och 

varaktigt i organisationen har gjort att konceptet ansetts otydligt vilket enligt bland 

annat Pratt (2003), Whetten (2006) samt He och Brown (2013) har lett till att begreppet 

överkonsumeras, underspecificeras och används inkonsekvent. Whetten (2006) 

uttrycker det till och med som att “begreppet organisationsidentitet genomlider en 

identitetskris”. 

 

He och Brown (2013) ger exempel på flera försök till omdefinieringar men menar att 

detta ännu inte försett identitetsforskningen med någon allmänt vedertagen definition. 

Corley et al. (2006) menar att en enhällig definition kanske inte är möjlig med tanke på 

skilda ontologiska och epistemologiska synsätt men menar dock att en överblick och en 

förståelse för de olika konceptualiseringarna skulle hjälpa forskningen vidare. Pratt 

(2003) anser å andra sidan att det ligger en stor vikt i att finna en allmänt vedertagen 

definition för att till fullo kunna nyttja den kollektiva identitetens kapacitet. Detta 

kanske trots allt kan bli verklighet då He och Brown (2013) menar att de inte ser några 

tecken på att försöken att finna en sådan formulering kommer att avta. 

 

Bland dessa aningen skilda begreppsbestämningar har vi valt att utgå från Gioi et al:s 

(2000) definition som bygger på Albert och Whettens begreppsbestämmning och bland 

annat lyfts fram av Ravasi och Schultz (2006). Vi upplever denna definition som en av 

de vanligast förekommande och som trots decennier av försök till omdefiniering ändå 

består och ofta tycks ligga till grund för en stor del av efterföljande definitioner. Med 

denna definition som utgångspunkt anser vi därmed att vårt resultat i större utsträckning 

kan jämföras med tidigare forskning då chansen för användning av samma eller 

likartade definitioner är stor. 
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2.1.2 Att skapa organisationsidentitet 

En organisations identitet ses likt ovan nämnt ofta som något distinkt, centralt och 

varaktigt (eg. Hatch & Schultz, 1997; Gioi et al., 2000; Puusa & Tolvanen, 2006). 

Samtidigt uppfattas det enligt Gioi et al. (2000) paradoxalt nog ändå som någonting 

föränderligt i den meningen att organisationsidentiteten skapas och formas av 

organisationens medlemmar (Puusa & Tolvanen, 2006). Likt det Gioi et al. (2000) 

påtalar tänker vi att det varaktiga mer bör ses som någonting relativt permanent eller 

mer korrekt uttryckt; kontinuerligt. Om identiteten vore beständig skulle det innebära att 

den snabbt skulle bli föråldrad i en ständigt föränderlig värld (Gioi et al., 2000). 

 

Människor tenderar att bygga upp en känsla av tillhörighet till företaget där de är 

verksamma genom att söka finna likartade attribut hos sig själva som de hos 

organisationen (Zhang & Huxman, 2009). Identitetsskapandet är en process vilken Gioi 

et al. (2000) menar formas av interaktioner mellan medarbetare, kunder, media, 

konkurrenter och myndigheter. 

 

Hatch och Schultz (2002) hävdar att organisationsidentitet skapas genom en 

fyrstegsprocess där begreppet kopplas samman med företagskultur och image. De 

menar att identiteten speglas av den image som uppfattas av utomstående, att den 

formas av reflektioner kring inbäddade kulturella värden och uppfattningar, att identitet 

bildas när organisationen uttrycker de kulturella värdena, och som det fjärde steget så 

lämnar identitetens uttryck avtryck hos andra (Hatch & Schultz, 2002). 

 

Att identiteten speglas kan förklaras som att organisationen får se hur andra 

utomstående ser på den och detta påverkar deras uppfattning om den egna identiteten 

(Dutton & Dukerich, 1991; Hatch & Schultz, 2002). Gioi et al. (2000) påtalar också att 

imagen har en destabiliserande effekt på identiteten vilken bidrar till att organisationens 

medlemmar rekonstruerar bilden av sitt företag och sig själv i relation till denna. Detta 

kan exempelvis ske genom att människor och media uppmärksammar något som de inte 

uppskattar och applicerar detta på företaget vilket de anser har del i problemet. När den 

berörda organisationen konfronteras med denna uppfattning tar de enligt Hatch och 

Schultz (2002) detta till sig och den egna självbilden omformas som följd. 
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En identitet skapas enligt Hatch och Schultz (2002) inte enbart genom andras 

uppfattningar om organisationen utan även utifrån hur organisationen ser på sig själv. 

Vidare får den nya upplevelsen av imagen organisationen att börja reflektera kring sina 

kärnvärden och de kulturella uppfattningarna, en tankegång som ursprungligen 

presenterades av John Dewey 1934. Detta tas sedan vidare genom att organisationens 

medlemmar börjar uttrycka dessa värderingar och uppfattningar genom allt ifrån 

klädkoder och reklam till arbetssätt. Slutligen uppfattas dessa uttryck och ger tillika 

avtryck hos de som registrerar dem (Hatch & Schultz, 2002). 

 

Det vi ser som gemensamt för många studier är uppfattningen om att identiteten i 

grunden skapas och formas av olika typer av interaktion (eg. Ashforth & Mael, 1989; 

Dutton & Dukerich, 1991; Gioi et al., 2000; Hatch & Schultz, 2002; Puusa & Tolvanen, 

2006). Att organisationsidentitet ofta definieras som någonting varaktigt men samtidigt 

anses formbart och stöps av organisationens medlemmar liksom kommunikationen från 

omvärlden kan enligt (Gioi et al., 2000) som nämnt ses som att ordet varaktighet mer 

syftar till en egenskap av kontinuitet. 

 

2.1.3 Hot mot organisationsidentiteten 

Både interna och externa händelser kan riskera att hota den bild av 

organisationsidentiteten som de anställda har och bidra till att den blir ifrågasatt (Dutton 

& Dukerich, 1991; Elsbach & Kramer, 1996; Ravasi & Schultz, 2006). Precis som 

nämnt i avsnittet ovan kan identiteten skapas och formas av interaktion samt 

kommunikation (Ashforth & Mael, 1989; Dutton & Dukerich, 1991; Gioi et al., 2000; 

Hatch & Schultz, 2002; Puusa & Tolvanen, 2006), men detta fungerar även i motsatt 

riktning. Det vill säga att liksom positiv kommunikation kan stärka en organisations 

identitet så kan även negativ kommunikation enligt Dutton och Dukerich (1991) 

försvaga den. 
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Elsbach och Kramer (1996) menar att det finns en psykologisk länk mellan en individs 

sociala identitet och organisationsidentitet där den här personen är verksam. Detta anser 

de medverkar till att medarbetarens uppfattningar kring organisationsidentiteten har en 

direkt effekt på uppfattningen av den egna identiteten. Det här får till följd att händelser 

och uppgifter som hotar organisationens identitet även påverkar medlemmarnas sociala 

identitet negativt (Elsbach & Kramer, 1996). 

 

Elsbach och Kramer (1996) menar vidare att denna koppling påverkar medarbetarnas 

reaktion vid situationer där identiteten blir ifrågasatt eller kritiserad. De anger att en 

respons till kritiken kan vara att försvara organisationen eller skydda dess positiva 

identitet. Ett annat sätt att reagera är att de anställda tonar ner sina kopplingar till 

organisationen samtidigt som de lyfter fram andra så kallade sociala kategorier vilka de 

anses tillhöra. Med en social kategori menas exempelvis arbetsplats, idrottsförening, 

eller om du till exempel är triatlet, fiskare eller förälder, etcetera. 

 

Att lyfta fram andra sociala kategorier gör medarbetarna för att de vill stärka sin egen 

identitet och det egna självförtroendet (Elsbach & Kramer, 1996). Ravasi och Schultz 

(2006) menar att hoten inte måste ligga i specifika händelser utan att det även kan 

handla om förändringar i omgivningen. De menar vidare likt Hatch och Schultz (2002) 

att dessa händelser och förändringar hanteras och responderas genom samspelet mellan 

organisationsidentiteten, företagskulturen och imagen. 

 

2.1.4 Vikten av organisationsidentitet 

Trots forskares skilda uppfattningar om definitionen finns en enighet om att 

organisationsidentitet är ett viktigt element såväl inom den organisatoriska forskningen 

som ett redskap i praktiken (Albert et al., 2000; Pratt, 2003; He & Brown, 2013). En 

kollektiv identitet så som den inom en organisation är enligt Pratt (2003) ett kraftfullt 

verktyg. Sveningsson och Alvesson (2003) lyfter fram flera aspekter där 

organisationsidentiteten bevisats vara central, exempelvis vid förändring, för motivation 

liksom engagemang samt vid organisatoriska samarbeten och interna relationer bara för 

att nämna några. 
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Med en insikt i den egna organisationens identitet kan företagsledningen få en förståelse 

för organisationens, likväl som för medlemmarnas, karaktär och beteende (Gioia et al., 

2000) vilket vi anser kan vara mycket viktig kunskap för någon som vill styra ett företag 

i en önskad riktning. 

 

Wiesenfeld et al. (1999) framhåller även organisationsidentitet som “limmet” vilket 

håller organisationen samman vid förhållanden då medarbetarna till stor del arbetar 

individuellt och därav inte interagerar med kollegor i någon stor utsträckning. Fiol & 

O'Connor (2005) stödjer Wiesenfeld et al. (1999) påstående om att nämnda 

förutsättningar tenderar att försvaga banden till organisationen. Denna decentralisering 

resulterar i att traditionella aspekter så som kollektiva rutiner, gemensamma 

kontorsutrymmen och samlokalisering får minskad relevans (Wiesenfeld et al., 1999). 

 

Mot denna bakgrund finns det forskare som påtalar att bandet mellan mobila 

medarbetare och organisationen får en mer social och psykologisk karaktär jämfört med 

den tidigare mer påtagliga (Heydebrand, 1989). Den reducerade kontakten gör enligt 

Fiol & O'Connor (2005) den sammanhållande förmågan som identitet besitter väsentlig 

för en god sammanhållning och gemenskap. 

 

2.2 Identifikation 

Även om en hel del forskning finns angående medarbetaridentifikation så har den 

tillsynes varit relativt splittrad (Edwards, 2005; Ashforth et al., 2008). Det finns allt 

ifrån breda till smala definitioner men de smalare tenderar enligt Ashforth et al. (2008) 

att utgå från teorin om den sociala identiteten, det vill säga om hur en person ser på sig 

själv utifrån sitt medlemskap i en social grupp. Riketta (2005) påstår att trots att många 

definitioner lagts fram så framhåller de allra flesta begreppet på ett likartat sätt, men får 

endast till viss del medhåll från Edwards (2005) som menar att fler olika definitioner 

finns men att han inte anser att de alltid är så likartade. 
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He och Brown (2013) å andra sidan menar dock att de meningsskiljaktigheter som 

förelegat kring begreppet nu tycks ha upphört. Vi finner inget uttalat stöd från andra 

forskare för detta men när vi genomför sökningar på artiklar vilka publicerats i ämnet 

under 2015 och 2016 finner vi inte några vilka fokuserar på att finna en vedertagen 

definition. 

 

Trots flera olika definitioner av begreppet så tycks en likhet och ett släktskap i många 

fall ändå finnas mellan dem. Den sociala identiteten har nämligen i stor utsträckning 

använts för att förklara relationen mellan de anställda och organisationen liksom för att 

definiera organisatorisk identifikation (Edwards, 2005; Ashforth et al., 2008; He & 

Brown, 2013; Vadera & Pratt, 2013; Campbell & Im, 2015). 

 

Vadera och Pratt (2013) liksom Dutton et al. (1994) förklarar att relationen mellan den 

anställde och organisationen ofta är av en emotionell-kognitiv karaktär samtidigt som 

andra forskare framhäver relationen som psykologiskt grundad (Heydebrand, 1989; 

Elsbach & Kramer, 1996). Vi ser trots allt både det kognitiva och det emotionella som 

psykologiska aspekter och skulle därav vilja hävda att Vadera och Pratt (2013) liksom 

Dutton et al. (1994) i stort framhåller en likadan uppfattning som Heydebrand (1989) 

samt Elsbach och Kramer (1996). 

 

Just teorin om den sociala identiteten anses vara det första och mest inflytelserika 

synsättet på organisationsidentitet och organisatorisk identifikation (Ashforth et al., 

2008) och kallas av He och Brown (2013, s. 14) för “den konventionella 

konceptualiseringen”. Edwards (2005) anger dock att tidigare definitioner finns men 

påtalar likt andra forskare att detta synsätt varit det mest dominerande sedan slutet av 

åttiotalet. 

 

Mot denna bakgrund kommer vi vidare gå igenom några definitioner av identifikation 

för att sedan förtydliga vilken av dessa vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån i detta 

arbete. Därefter går vi igenom metoder för att skapa identifikation mellan medarbetare 

och organisation samt vilka faktorer som riskerar att skada den. Slutligen påvisar vi 

varför identifikation är viktigt och hur det kan bidra till en organisations utveckling. 
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2.2.1 Identifikationens definitioner 

Många av identifikationens definitioner har som nämnts enligt Ashforth et al. (2008) 

samt He och Brown (2013) sin grund i den sociala identiteten. Bland annat Pratt (1998) 

instämmer med detta och menar att det sociala identitetsperspektivet dominerar synen 

på den organisatoriska identifikationen. Ashforth och Maels (1989) definition är en av 

de mest inflytelserika (Pratt, 1998; Edwards, 2005; Ashforth et al., 2008; He & Brown, 

2013; Campbell & Im, 2015) och de formulerar att organisatorisk identifikation 

uppkommer när medarbetarna känner en enighet med organisationen och upplever att de 

hör ihop med den. 

 

Det i tidigare avsnitt förda resonemanget gällande den psykologiska karaktären hos 

relationen mellan den anställda och organisationen (Heydebrand, 1989; Elsbach & 

Kramer, 1996; Vadera & Pratt, 2013) skulle kunna skönjas även i Ashforth och Maels 

(1989) definition. Då vi menar att en känsla av enighet och en upplevelse av att 

individen hör ihop med organisationen är exempel på emotionella och kognitiva 

aspekter. Ashforth och Mael (1989) anser själva att identifikation skulle kunna ses som 

en perceptuell kognitiv konstruktion men de utelämnar dock denna formulering i deras 

definition av begreppet. 

 

Som nämnts i inledningen definierar Puusa och Tolvanen (2006) samt Schaubroeck et 

al. (2013) identifikation som hur en person analyserar relationen till sin självbild, 

omvärlden och förhållandet till organisationen där denne är verksam. Många 

definitioner går dock tillbaka till en av de ursprungliga tankarna i Ashforth och Maels 

(1989) formulering om en medarbetares kognitiva anknytning till en organisation och 

medlemskapet i denna (Riketta, 2005; He & Brown, 2013). 

 

Mot denna bakgrund har vi valt att utgå från Ashforth och Maels (1989) definition i 

detta arbete. Mael och Ashforth (1992) menar också att det går att mäta identifikationen 

genom att uppmärksamma om medarbetarna använder sig av “vi” eller “dem” när de 

pratar om organisationen. Detta har forskare som exempelvis Campbell och Im (2015) 

anammat i sin studie liksom även vi gör. 

 



 

16 

 

2.2.2 Att skapa identifikation 

Som nämnt kan organisatorisk identifikation förklaras som en individs känsla av enighet 

med en organisation (Ashforth & Mael, 1989). Dutton et al. (1994) menar att en sådan 

känsla kommer av att en individ upplever att organisationens attribut och värden 

överensstämmer med de egna, och förklarar att nivån av identifikation styrs av hur väl 

individen tycker att dessa kongruerar. 

 

En viktig och vanligen påtalad faktor för att skapa och stärka medarbetarnas 

identifikation är kommunikation (Dutton et al., 1994; Wiesenfeld et al., 1999; Gioi et 

al., 2000; Ashforth et al., 2008; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015). Dels genom 

den interna kommunikationen mellan kollegor, där medarbetarna har möjlighet att skapa 

och sprida en bild av organisationens värden och normer så som de upplever den 

(Wiesenfeld et al., 1999), men även den externa kommunikationen är viktig. Där den 

företagsimage som uppfattas av medarbetarna påverkat identifikationen hos dem 

(Dutton et al., 1994; Gioi et al., 2000; Fuller, Marler, Hester, Frey & Relyea, 2006). 

 

Extern kommunikation skulle även kunna bli en viktig faktor när den externa 

konkurrensen är hård då Mael och Ashforth (1992) liksom Stoner och Coleman 

Gallagher (2011) menar att detta kan få medarbetarna att identifiera sig ytterligare med 

den egna organisationen. 

 

Dutton et al. (1994), Bass (1999) samt Puusa och Tolvanen (2006) talar också om 

kommunikation och påtalar att om organisationsidentiteten kommuniceras ut som stark 

stärker detta identifikationen mellan organisationen och dess medlemmar. Samtidigt 

menar Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Im (2015) även att ett förtroende för 

ledning och organisation skapar identifikation. De hävdar dessutom att 

kommunikationen mellan ledaren och de anställda är en länk i processen att skapa en 

förtroendebaserad identifikation (Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015). Bartels et 

al. (2010) menar att känna sig delaktig och uppdaterad kan vara viktiga aspekter vilka 

inte till fullo kan tillgodoses om kommunikationen är bristfällig. 
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Vidare skriver Lee (1971) att identifikation kan vara ett resultat av gemensamma mål 

men får motstånd från Wiesenfeld et al. (1999) samt Puusa och Tolvanen (2006) vilka 

istället anser att det är identifikationen som leder till ett engagemang för gemensamma 

mål. 

 

2.2.3 Hot mot identifikationen 

På samma sätt som kommunikationen kan stärka identifikationen kan den således även 

försvaga den (Gioi et al., 2000; Ashforth et al., 2008). Dutton et al. (1994) menar att om 

medarbetarna exempelvis uppfattar imagen som negativ på något sätt kan detta i 

längden bidra till ett avståndstagande i någon form. På detta plan går 

organisationsidentiteten och identifikation hand i hand då de påverkar varandra. 

Kommunikation som nämnt samt interaktion är faktorer som kan komma att påverka 

identifikationen negativt (Dutton et al., 1994). 

 

Dutton et al. (1994) menar att då identifikation handlar om någon form av anknytning 

till organisationen kan en negativ image eller händelse påverka medarbetaren på ett 

personligt plan och få denne att känna exempelvis skam, vanära och genans. 

 

Däremot så menar Chreim (2002) att vissa former av hot även kan skapa identifikation 

och därav användas som en strategi. Dessa hot är i regel externa och kräver en 

gemensam kraftansträngning från medarbetarna för att övervinnas. Det kan exempelvis 

handla om att ledningen informerar om att nya statliga regleringar kan komma att 

äventyra framtiden för företaget och dess anställda. Cheney (1983) beskriver detta som 

att medarbetarna enas emot en gemensam fiende eller ett gemensamt hot. 

 

2.2.4 Vikten av identifikation 

Enligt Campbell och Im (2015) drivs människor till behovet av identifikation genom sitt 

behov av säkerhet och minskad oklarhet. Att identifiera sig med en organisations 

identitet kan enligt Dutton et al. (1994) i sådana fall då identiteten är stark och 

kommunicerar en positiv image, stärka människors självkänsla. Dessa aspekter tenderar 

att, beroende på hur man ser på dem, falla utanför organisationsforskningen, men vi 

anser ändå att det är väsentligt att ha det här förhållningssättet i bakhuvudet då vi menar 

att det indirekt kan påverka en organisation. 
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Identifikation kan även enligt Korsgaard et al:s (2003) studier ha en positiv effekt på 

gruppers interna samarbetsförmåga vilket delvis beror på gruppidentifikationens 

påverkan på det interna förtroendet. Dukerich et al. (2002) förklarar detta som att om en 

person identifierar sig med ett företag så anser denne att det som gynnar företaget även 

gynnar personen själv vilket ökar viljan att engagera sig i olika samarbeten. 

 

Medarbetarnas identifikation är utöver detta även viktig ur andra aspekter. Identifikation 

bidrar enligt Carmeli et al. (2007) till förbättrade arbetsprestationer då medarbetare 

tenderar att bli mer angelägna om att prestera på en kvalitativt högre nivå. Vidare stöd 

för detta återfinns i en studie av Van Dick et al. (2006) vilken påvisar samband mellan 

organisatorisk identifikation och den anställdes finansiella resultat. 

 

Samtidigt påtalar Riketta (2005), Ashforth et al. (2008) samt He och Brown (2013) även 

att det finns forskning som stödjer identifikationens positiva påverkan på bland annat 

arbetsbeteende, trivsel, prestation och arbetsmotivation. 

 

2.3 Relationen mellan organisationsidentitet och identifikation 

För att förtydliga skillnaden mellan två begrepp som kan tyckas snarlika så kan 

organisationsidentitet beskrivas som en enhets försök att definiera sig själv (Corley et 

al., 2006). Identifikation utgår enligt Riketta (2005) istället från individen och berör hur 

denne definierar sig själv som en medlem av enheten. För att förstå kapaciteten som 

vilar i en organisations identitet menar vi att det också krävs en förståelse för vikten av 

att medarbetarna identifierar sig med denna. 

 

Organisationsidentiteten bildas och formas av de distinkta attributen hos varje individ i 

organisationen, och kan därför ses som en sammanslagning av dessa (Puusa & 

Tolvanen, 2006). Det kan enligt Puusa och Tolvanen (2006) därför ses som att 

identiteten formas och delas av organisationens medlemmar. 
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Dutton et al. (1994) argumenterar även för att ju attraktivare en organisations identitet 

uppfattas av medarbetarna desto starkare identifierar de sig med organisationen. Här blir 

som flera forskare påtalar imagen en viktig länk för att stärka identifikationen genom att 

kommunicera ut en stark identitet (e.g. Dutton et al., 1994; Gioia et al., 2000; Fuller et 

al., 2006). Också Puusa och Tolvanen (2006) samt Ashforth et al. (2008) anser att 

organisationsidentitet och identifikation är starkt kopplat, och menar att en stark 

identitet påverkar nivån av identifikation hos medarbetarna. 

 

Van Dick, Hirst, Grojean och Wieseke (2007) lyfter fram en annan aspekt av 

förhållandet mellan identitet och identifikation. De påpekar att även ledare är 

medlemmar av gruppen de leder och menar därför att ledare som själva identifierar sig 

med organisationen ökar sina följares identifikation. 

 

Puusa och Tolvanen (2006) påtalar att identitet på det individuella planet och 

organisationsidentitet är knutna till varandra och att relationen dem emellan tillika är 

ömsesidig. Detta innebär att din identitet och ditt beteende påverkar din organisations 

identitet likväl som att organisationsidentiteten på företaget där du arbetar har inverkan 

på din (Pratt & Foreman, 2000; Puusa & Tolvanen, 2006). Om organisationens 

medlemmar uppmärksammar organisationsidentiteten har den en effekt på den grad som 

medlemmarna identifierar sig med organisationen. En stark identifikation resulterar i sin 

tur i ett starkt engagemang till organisationen och dess mål (Puusa & Tolvanen, 2006). 

 

2.4 Förtroende 

Förtroende är likt organisationsidentitet och identifikation välforskat och påstås av De 

Jong et al. (2016) vara ett av de mest välstuderade begreppen inom dagens 

managementforskning. Det är inte enbart inom managementgenren som förtroende 

studeras flitigt. Begreppet är även vanligt förekommande i studier inom exempelvis 

ekonomi, psykologi, sociologi, filosofi och etik (Colquitt, Scott & LePine, 2007; 

Schoorman, Mayer & Davis, 2007). Denna bredd av användningsområden liksom det 

stora intresset för ämnet har enligt Colquitt et al. (2007) samt De Jong et al. (2016) 

resulterat i en oklarhet kring definitionen och konceptualiseringen av begreppet. 
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Existensen av denna oklarhet tycks forskarna dock vara överens om (eg. Mayer, Davis 

& Schoorman, 1995; Colquitt et al., 2007; Seppänen, Blomqvist & Sundqvist, 2007; De 

Jong et al., 2016) och detta föder fler försök till att finna en allmänt vedertagen 

definition. Seppänen et al. (2007) menar att de stora skillnaderna i konceptualisering 

och metodologi ger ett behov av fler teoretiska och kvalitativa studier och att kvantitativ 

forskning bör utföras först därefter. 

 

Även De Jong et al. (2016) anser att forskningsfältet är delat och anser att mer 

kumulativ forskning krävs. Flera forskare påtalar de olika förhållningssätten som en stor 

orsak till fragmenteringen (Schoorman et al., 2007; Seppänen et al., 2007; De Jong et 

al., 2016). 

 

Vi kommer vidare att gå igenom definitionerna av förtroende närmare och se på likheter 

och olikheter hos de vanligast förekommande. Vi kommer sedan mot det underlaget 

framhålla vilken definition som vi väljer att utgå ifrån i detta arbete samt varför, för att 

slutligen gå igenom hur förtroende skapas, vilka hot som finns samt varför det är viktigt 

inom en organisation. 

 

2.4.1 Förtroendets definitioner 

Förtroende kan anses som ett tämligen abstrakt begrepp (Puusa & Tolvanen, 2006) men 

flera forskare benämner förtroende, med små modifikationer, som att beroende av annan 

utsätta sig själv för någon typ av risk (Currall & Judge 1995; Zaheer et al., 1998; Six & 

Sorge, 2008). 

 

Campbell och Im (2015) nämner i sin artikel två definitioner av förtroende. Den ena 

definitionen är av Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer (1998, s. 395) och förklarar 

förtroende som “ett psykologiskt tillstånd vilket innefattar en intention att acceptera 

sårbarhet baserad på positiva förväntningar på intentioner eller beteenden från andra”. 

 

Denna begreppsbestämning är baserad på befintliga definitioner samt den existerande 

forskningen i ämnet, och är ett försök att skapa en generell och enad definition av 

begreppet (Rousseau et al., 1998). 
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Den andra definitionen är formad av Mayer et al. (1995, s. 712), och beskriver 

förtroende som “den ena partens villighet att vara sårbar för en annan parts agerande 

baserat på förväntningen att den andra parten kommer göra en specifik handling vilken 

är viktig för den som har förtroende för den andra, oberoende av förmågan att kunna 

kontrollera eller övervaka den andra parten.”. Även denna definitions ryggrad anser vi 

har sin grund i den i det första stycket nämnda likheten gällande beroende, en andra 

part, utsatthet och risk. Detta släktskap syns det tydligt att också Rousseau et al. (1998) 

har uppmärksammat och beaktat vid utformningen av deras generella definition. 

 

En tydlig skillnad är dock att Mayer et al. (1995) understryker att det är “oberoende av 

förmågan att kunna kontrollera eller övervaka den andra parten”. Detta omnämns inte i 

 

Rousseau et al:s (1998) definition och det skulle därav kunna anses att Mayer et al:s 

(1995) formulering är mer specifik. 

 

Vi väljer dock som utgångspunkt att utgå från Rousseau et al:s (1998) 

begreppsbestämning i detta arbete då den tycks vara väl igenkänd och omnämnd inom 

förtroendeforskningen (eg. Colquitt et al., 2007; Schoorman et al., 2007; Zhang & 

Huxham, 2009; Campbell & Im, 2015; Driver, 2015; De Jong et al., 2016), vilket ger 

större möjligheter till att jämföra uppsatsens resultat med tidigare slutsatser. 

 

2.4.2 Att skapa förtroende 

Likt ovan nämnt är den grundläggande förutsättningen för att ett förtroende ska kunna 

bildas att en part utsätter sig för en risk som är beroende av en annan parts prestation 

(Currall & Judge 1995; Mayer et al., 1995; Rousseau et al., 1998; Zaheer et al., 1998; 

Six & Sorge, 2008). En persons förmåga att utveckla ett förtroende för någon annan 

baseras enligt Lewicki och Wiethoff (2000) på tre faktorer. Dels bygger det på tidigare 

erfarenheter av förtroendebaserade relationer i livet, utöver detta påverkar även regler 

och normer som finns i samhället samt tidigare upplevelser inom den specifika 

relationen. Lewicki och Wiethoff (2000) får stöd av Tan och Lim (2009) angående 

tidigare erfarenheters påverkan. 
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Konceptet förtroende kan delas in i antingen personligt eller professionellt förtroende, 

där det professionella i större utsträckning är uppgiftsorienterat och ämnar uppnå någon 

form av mål (Lewicki & Wiethoff, 2000). Det personliga förtroendet fokuserar mer på 

relationen i sig självt och berör istället emotionella och sociala värden. Six och Sorge 

(2008) nämner att ett tecken på en positiv relation är komplimanger och menar också att 

dessa bygger vidare på förtroendet mellan parterna. 

 

Mayer et al. (1995) menar att förtroende är baserat på ett antal egenskaper som uppnås 

främst genom välvilja, integritet och förmåga. Välvilja kan till exempel visa sig genom 

att företaget utåt sett visar att de vill göra bra saker och behandlar individer på ett bra 

sätt, och nivån av välvilja avspeglas i den utsträckningen den anförtrodda parten 

uppfattas vilja den andra gott (Mayer et al., 1995; Tan & Lim, 2009). 

 

Med förmåga åsyftas kompetens, färdigheter och karaktärsdrag på ett visst område vilka 

möjliggör och medför inflytande inom detta (Mayer et al., 1995; Tan & Lim, 2009). 

Gällande förmågan så rör detta enligt Mayer et al. (1995) oftast ett eller några specifika 

områden vilka den anförtrodda personen har en större färdighet i och förtroendet är då 

koncentrerat till just dessa delar. 

 

Mayer et al. (1995) menar att integritet visas genom att företaget förmedlar till sin 

omgivning att de har goda värderingar som deras anställda uppskattar. Vidare förklarar 

de att relationen mellan förtroende och integritet bygger på uppfattningen att den 

anförtrodda endast använder sig av metoder och principer som upplevs acceptabla av 

den andra parten. 

 

Så sammantaget menar Mayer et al. (1995) att för att vinna förtroende krävs det att den 

ena parten visar att denne vill den andra väl, att denne har den kunskap, kompetens och 

de färdigheter inom ett visst område som krävs samt använder sig av metoder vilka den 

andre accepterar. 
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Lewicki och Wiethoff (2000) lyfter istället fram tre andra faktorer som de anser är 

viktiga för att skapa förtroende. Utöver tidigare erfarenheter och normer menar de att 

det krävs en kontinuitet i den anförtroddes handlingar både över tid likväl som i olika 

situationer. Dessutom bör denne även möta de deadlines som sätts upp samt hålla de 

löften som ges. 

 

2.4.3 Hot mot förtroendet 

Ett förtroende blir skadat när den ena parten inte möter de förväntningar som den andra 

parten ålagt denna (Lewicki & Wiethoff, 2000). Förtroendet riskerar enligt Zhang och 

Huxman (2009) även att hotas om den ena parten bildar bestämda och förutfattade 

meningar om sin egen eller andras identiteter. 

 

Lewicki och Wiethoff (2000) menar att reaktionerna av ett skadat förtroende kan bli allt 

från irritation till ilska och upprördhet beroende på om det exempelvis handlar om att 

förväntningarna inte blivit mötta eller att den andra parten upplever att dennes 

övertygelser och kärnvärden blivit utmanade. En viktig aspekt i det hela, vilken 

Elangovan och Shapiro (1998) tar upp, är om den skadegörande handlingen var 

avsiktlig eller ej. 

 

Vid en skada på ett förtroende som är baserat på identifikation, där det ofta handlar om 

ett stort emotionellt engagemang, kan detta leda till att relationen helt upphör. Denna 

risk föreligger i synnerhet i de fall då parterna inte kan eller vill kommunicera kring 

problemet (Lewicki & Wiethoff, 2000). 

 

Även Schoorman et al. (2007) påtalar att ett kränkt förtroende troligen är en mycket 

emotionell händelse för den som valt att lita på någon. De anser också att hur 

kränkningen skett och omfattningen av denna påverkar möjligheten att senare 

återuppbygga förtroendet (Schoorman et al., 2007). 
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2.4.4 Vikten av förtroende 

Förtroende är ett välforskat fenomen och anses vara en viktig faktor i flera avseenden. 

Bland annat för att forma och bevara en positiv företagskultur (Krapfl & Kruja, 2015), 

för en stark sammanhållning inom organisationen (Puusa & Tolvanen, 2006), för ökad 

identifikation (Wiesenfeld et al., 1999; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015) samt 

för höjda prestationer (Zaheer et al., 1998) med flera. 

 

Puusa och Tolvanen (2006) menar att förtroende håller samman olika typer av 

organisationsstrukturer likt en form av socialt lim, och de anser att förtroende är 

fundamentalt vid bildandet av mänskliga relationer. Relationer och interaktion är 

aspekter som ofta påtalas i identitetsforskningen och som nämnts i ovanstående stycke 

är även förtroende en viktig länk i detta. 

 

2.5 Relationen mellan identitet, identifikation och förtroende 

Som nämnts i inledningen har inte mycket forskning gjorts på relationen mellan 

organisationsidentitet och förtroende (Korsgaard et al., 2003; Puusa & Tolvanen, 2006; 

Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015). He & Brown (2013) nämner dock att flera 

forskare, vilka i huvudsak undersökt andra begrepp, sett indikationer i sitt empiriska 

material på att en relation faktiskt föreligger. Även Çeri-Booms (2012) påtalar 

fenomenet, och menar att mängden studier som analyserar relationen mellan förtroende 

för ledare och olika organisatoriska samt individuella faktorer är många, men att antalet 

studier som faktiskt tar upp och analyserar organisationsidentitet som ett resultat är 

mycket begränsat. 

 

Av den forskning som undersökt förtroende och organisationsidentitet finns en oenighet 

angående sättet de påverkar varandra. Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Im (2015) 

menar att förtroendet påverkar identiteten men att påverkan inte är motsatsvis, medan 

Wiesenfeld et al. (1999) samt Puusa och Tolvanen (2006) istället anser att identiteten 

påverkar förtroendet. Korsgaard et al. (2003) samt Driver (2015) påtalar istället att 

identifikation är en viktig faktor för att utveckla förtroende inom en grupp men hävdar 

samtidigt med bestämdhet att förtroendet har betydelsefulla effekter på identiteten. 
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Det krävs enligt Bass (1999) ett förtroende för ledningen för att viljan att identifiera sig 

med organisationen ska finnas. Kommunikation mellan ledare och anställda är 

avgörande för att skapa en bild av organisationens identitet och detta har på flera sätt 

kopplats ihop med organisatorisk identifikation (Campbell & Im, 2015). Çeri-Booms 

(2012) diskuterar även tänkbarheten i att medarbetare som har förtroende för sina ledare 

även litar på den information angående arbetet och organisationen som de ger dem och 

gör således medarbetarna mer involverade och engagerade. Detta har till följd att 

medarbetarna i större grad knyter an till och identifierar sig med organisationen. Han 

menar även att ledarens beteende generellt sett inte har någon direkt påverkan på 

identifikationen hos medarbetarna men att tillfällen förekommer då det finns en direkt 

men begränsad effekt. Detta förefaller endast när ledaren har medarbetarnas förtroende 

(Çeri-Booms, 2012). 

 

Enligt Campbell och Im (2015) lyfter flera forskare fram ett antal faktorer för 

identifikation vilka överlappar med förtroendekonceptet. Som exempel framhävs 

människors strävan efter minskad osäkerhet, ordning och trygghet, vilket de menar är 

grundstenar i varje förtroendebaserad relation. Vidare diskuterar de likt Çeri-Booms 

(2012) vikten av kommunikation mellan medarbetare och ledare och påtalar även att ett 

sådant flöde ger medarbetarna en känsla av delaktighet vilket leder till ökad 

identifikation (Campbell & Im, 2015). 

 

Till skillnad från Çeri-Booms (2012) kommer dock Campbell och Im (2015) i sin studie 

fram till att interaktion med ledare har både en indirekt och en direkt effekt på likväl 

förtroendet som identifikationen hos medarbetarna. Däremot är stödet svagt men trots 

allt existerande mellan positiv interaktion med ledare och identifikation. Campbell och 

Im (2015) resonerar likt Çeri-Booms (2012) att kommunikation mellan ledare och 

medarbetare vilken höjer förtroendenivån får ökad identifiering till följd. Detta på grund 

av att undersökningarna visar att positiv interaktion mellan ledare och medarbetare har 

stark påverkan på förtroendet samtidigt som förtroendet i sin tur har en stor inverkan på 

identifikationen. Deras slutsats är att positiv interaktionen generellt sett enbart influerar 

nivån av identifikation i den mån interaktionen leder till ökat förtroende (Campbell & 

Im, 2015). 
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Puusa och Tolvanen (2006) resonerar olikt Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Im 

(2015) att stark identifikation är en förtroendeskapande faktor. De utvecklar detta med 

att förtroende föreligger på grund av att parterna identifierar sig utifrån samma 

utgångspunkt. Av den anledningen delar de uppfattningar, har en förståelse för och 

uppskattar den andra partens önskningar och intentioner (Puusa & Tolvanen, 2006). 

Vidare menar de att en stark organisationsidentitet genererar identifikation hos 

organisationens medlemmar vilket i sin tur bildar förtroende. 

 

Även Wiesenfeld et al. (1999) och Lee (2004) understödjer Puusa och Tolvanens (2006) 

tankegångar om att det är styrkan av identifikationen som styr nivån av förtroende. 

Wiesenfeld et al. (1999) förklarar att medarbetaridentifikation motiverar 

organisationens medlemmar till att samordna sina insatser för att uppnå organisatoriska 

mål genom att öka förtroendet. Detta resonemang stämmer även med resultatet i Drivers 

(2015) studie, där det hävdas att ju mer en medarbetare identifierar sig med 

organisationen desto större blir också förtroendet för denna. Driver (2015) menar till 

och med att det förtroende som bygger på identitet är den starkaste formen av förtroende 

och framhåller att detta beror på, precis som Puusa och Tolvanen (2006) påtalat, att 

båda parterna i en situation identifierar sig med samma objekt eller företeelse. 

 

Lewicki och Wiethoff (2000) talar om identifikationsbaserat förtroende där parterna 

delar värderingar och har en enad syn vilken bygger på en ömsesidig nytta. Över tid 

utvecklas detta generellt sett till en kollektiv identitet. Vidare bidrar detta till att parterna 

även lär sig vilka förväntningar den andra parten har i olika situationer. På sikt skapar 

detta även en djupare teamkänsla där parterna har en god förståelse för varandra och 

därigenom arbetar bättre ihop (Lewicki & Wiethoff, 2000). 

 

2.6 Teoretisk sammanfattning 

Modellen nedan syftar till att visa en sammanfattning av forskningen kring relationen 

mellan uppsatsens tre nyckelbegrepp. Pilarna visar på en tvåvägspåverkan mellan 

samtliga begrepp vilket är ett resultat av osäkerheten kring detta och av forskarnas 

skilda uppfattningar. 
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Medan exempelvis Korsgaard et al. (2003) och Driver (2015) anser att begreppen kan 

påverka varandra åt båda hålla anser Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Im (2015) 

att förtroendet påverkar identifikationen och identiteten men inte omvänt. Wiesenfeld et 

al. (1999), Lee (2004) samt Puusa och Tolvanen (2006) menar istället att det är 

identiteten och identifikationen som påverkar förtroendet. 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över hur vi uppfattar att den existerande forskningen ser på relationen 

mellan förtroende, organisationsidentitet och identifikation. 

 

Litteraturgenomgången visar som ovan beskrivet att det saknas forskning gällande 

relationens art mellan organisationsidentiteten och förtroendet för ledaren samtidigt som 

det påvisats viktiga samband mellan denna identitet och den anställdes identifikation 

med företaget. Uppsatsen ämnar därför studera om det hos fastighetsförmedlare finns ett 

samband mellan deras förtroende för företagsledaren och deras identifikation med 

företaget. Genom att bland annat analysera vilka förstärkande uttryck eller reservationer 

och villkor som de intervjuade använder sig av vid svar på frågor som gäller förtroende, 

identitet och identifikation vill vi få en fördjupad förståelse av relationen. Detta kommer 

nu mer ingående beskrivas och motiveras i uppsatsens metoddel. 
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3 Metod 

I denna del kommer vi presentera hur vi gått tillväga när vi utformat denna studie, 

vilken ansats vi har samt bakgrunden till de metodval som gjorts. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Efter att ha undersökt den tidigare forskningen fann vi att en övervägande del av denna 

använt en kvantitativ metod (eg. Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015). Detta ledde 

till ett beslut om att bidra till att fylla det kvalitativa forskningsgap som tycks finnas 

gällande relationen mellan organisationsidentitet och förtroende. Bristen på en 

fördjupad förståelse har även uppmärksammats av flera forskare (Korsgaard et al., 

2003; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015), och Lee 

(2004, s. 635) påtalar att relationen mellan identitet och förtroende behöver “undersökas 

mer ingående”. 

 

Studien fokuserar på hur anställda fastighetsmäklare upplever förtroendet för sina lokala 

ledare och organisationsidentiteten i företaget. Vi har valt en tvärsnittsdesign och 

undersökningen utförs på kontor i olika städer. Svaren utgör intervjupersonernas 

känslor, åsikter och uppfattning vid en specifik tidpunkt med de då rådande 

förutsättningarna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Att anamma en tvärsnittsdesign i en kvalitativ studie är enligt Bryman (2006) inte 

ovanligt och till och med en dominerande metod inom exempelvis social forskning. 

Denna design likställs ofta med användning av strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2013), en metod som även valts för insamlingen av den här studiens empiriska material. 

Detta då vi likt Sofaer (1999) samt Bryman och Bell (2013) anser att det är ett bra 

tillvägagångssätt för att få en djupare förståelse för intervjupersonernas upplevelser och 

uppfattningar gällande förtroende och identitet, vilket möter uppsatsens syfte. 

 

3.2 Forskningsansats 

Ämnet för denna uppsats är sprunget ur ett gap vilket vi fann när vi studerade begreppet 

organisationsidentitet. Vi upptäckte då en avsaknad av forskning gällande 

organisationsidentitetens förhållande till förtroende och blev intresserade i ämnet. 
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När vi sedan utformade uppsatsens syfte lät vi det då utgå från den nämnda teorin, ett 

tillvägagångssätt vilket Braun och Clarke (2006) liksom Bryman och Bell (2013) 

beskriver som en deduktiv forskningsansats. De förklarar det vidare som att studier 

vilka har en deduktiv ansats utgår från tidigare teorier istället för ifrån praktiken och vill 

söka svar på frågor eller problem som återfinns där. 

 

Braun & Clarke (2006) berättar att deduktiv forskning ofta fokuserar på viss specifik 

information från de empiriska undersökningarna och analyserar den djupt. De menar att 

informationen ofta kodas mot den befintliga teoretiska referensramen, vilket stämmer 

överens med tillvägagångssättet i denna uppsats, då tre teman utvunnits ur den tidigare 

forskningen. 

 

3.3 Forskningsområde 

Svenska fastighetsmäklarbranschen passar för studier av det här slaget då den inbegriper 

allt från stora franchiseorganisationer till mindre enskilda företag (Mäklarsamfundet, 

2014). Utöver detta innebär mäklaryrket mycket självständigt arbete vilket enligt 

Wiesenfeld el al. (1999) kan riskera att negativt påverka de interna banden i 

organisationen, samtidigt som konkurrensen inom branschen är hög (Nandorf, 2011; 

Englund 2013) och kollegorna även är konkurrenter. Dessa aspekter anser vi gör 

fastighetsmäklarbranschen extra intressant att undersöka då det samtidigt kan vara en 

mycket viktig faktor att medarbetarna identifierar sig med företagets identitet för 

prestationens skull (Dukerich et al., 2002; Van Dick et al., 2006; Carmeli et al., 2007). 

 

3.4 Urval 

Vår ambition var att utföra studien i olika städer, inte primärt för att jämföra resultaten 

mellan de valda städerna utan snarare för att få en bredd i studien. Vi bestämde oss för 

att tre städer i befolkningsmässigt olika storlekar var lämpligt och genomförbart, att 

valet föll på Gävle, Sandviken och Stockholm var utöver att de passade in på dessa 

kriterier ett bekvämlighetsurval. 
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Att vi gjort ett bekvämlighetsurval grundar vi på Easterby-Smith, Thorpe och Jacksons 

(2012) samt Bryman och Bells (2013) beskrivning av begreppet där de förklarar att 

forskare vid ett bekvämlighetsurval väljer alternativ som finns tillgängliga för dem vid 

tillfället för studien. Med tanke på tidsaspekten valde vi därför städer som passade våra 

önskningar och fanns i vår närhet. 

 

Vi vill dock ändå påtala städernas lämplighet för detta arbete då de är tämligen olika. 

Dels till befolkningsmängd där Stockholm är störst med 925 934 invånare, följt av 

Gävle med 99 110 och slutligen Sandviken med 38 386 (SCB, 2016). Gävle har i 

förhållande till Sandviken en större folkökning där antalet inflyttningar är större än 

mängden utflyttningar i förhållande till motsvarande siffror för Sandviken (SCB, 2016). 

Detta är faktorer som rimligen påverkar de lokala fastighetsmäklarbranscherna. Det 

skulle exempelvis kunna vara en av anledningarna till att villapriserna ökat mer i Gävle 

än i Sandviken under det senaste året (Svensk Mäklarstatistik, 2016a). 

 

I förhållande till dessa siffror ökar Stockholm i en mycket större omfattning både 

gällande population och villapriser (SCB, 2016; Svensk Mäklarstatistik, 2016b). Om 

befolkningen ökar och priserna ökar är det inte orimligt att misstänka att antalet objekt 

som säljs inte är lika många som efterfrågas. Detta skulle då kunna leda till en ökad 

konkurrens bland mäklarföretagen liksom mellan fastighetsmäklarna. Då ökningarna 

varit olika stora i dessa tre städer kan tänkas att konkurrensen även följer därefter och 

extern konkurrens anses som nämnt i avsnitt 2.2.2 kunna ha en identifikationsskapande 

förmåga gentemot den egna organisationen (Mael & Ashforth, 1992; Stoner & Coleman 

Gallagher, 2011). 

 

Av dessa anledningar anser vi att de här tre städerna är lämpliga att utgå ifrån i denna 

studie. 

 

Vid valet av företag frågade vi ett flertal franchisetagare och anställda fastighetsmäklare 

på olika kedjeanslutna kontor om de var villiga att låta oss intervju deras mäklare eller i 

de fall då vi tog direkt kontakt med mäklarna om de själva ville ställa upp. Eftersom 

branschen till 70 procent består av kedjeanslutna företag (Mäklarsamfundet, 2014) så 

tyckte vi att det var representativt att utgå från kedjeanslutna kontor i vår studie. 
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Att vi i slutändan enbart intervjuat mäklare anställda på kontor anslutna till två olika 

kedjor beror på slumpen då några av de tillfrågade från kontor anslutna till andra kedjor 

avböjde att delta. 

 

Till viss del blev även detta urval ett bekvämlighetsurval då vi valt att intervjua 

fastighetsmäklare i de städer där vi bor och studerar (Easterby-Smith et al., 2012; 

Bryman & Bell, 2013). Vi ser ändå urvalet som delvis strategiskt, då det finns en tanke 

bakom varför vi valt ut just anställda fastighetsmäklare. Ett val har gjorts att intervjua 

både män och kvinnor och det finns även en viss spridning i hur länge 

intervjupersonerna varit anställda på sina arbetsplatser. 

 

Vår första tanke var att vi skulle intervjua fastighetsmäklare på både stora och små 

företag. I slutändan blev det inte exakt som vi först tänkt då de som arbetade på de allra 

minsta företagen valde att inte delta efter att ha läst våra intervjufrågor. Dock är 

kontoren vi valt ut olika stora och har som minst två anställda så vi har fått den bredd vi 

önskat. 

 

Vårt urval landade i att vi intervjuade fastighetsmäklare från två olika mäklarfirmor som 

är olika stora och spridda till tre olika städer som även de är av varierande storlek. 

Något som var viktigt när vi valde ut urval och intervjupersoner var att de skulle vara 

anställda och inte franchisetagare. Vi har valt att bland annat rikta in oss på förtroende 

för ledaren och då blir det nödvändigt att utesluta just ledare från urvalet och istället 

intervjua de som har en ledare att uttala sig om. 

 

 
 

Stockholm Gävle Sandviken 

Antal intervjupersoner 3 3 4 

Fördelning i % män/kvinnor 67/33 33/67 50/50 

Antal år anställda i företaget i snitt 2 3 3,5 

 

 

Tabell 1. Urval av intervjupersoner uppdelat på kön, ort och antal anställningsår i 

företaget (egen). 
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3.5 Teoretisk datainsamling 

Inledningsvis har vi skapat oss en överblick över forskningsområdet och därefter tagit 

fram en teoretisk referensram utifrån den teori som upplevts relevant på det område vi 

valt att utforma vår uppsats inom (Easterby-Smith et al., 2012). Utifrån denna teori samt 

frågor som andra forskare använt sig av har vi format frågor till uppsatsens egen 

intervju. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för hur arbetet med nämnda 

referensram fortskridit. 

 

När vi sökt efter relevant teori för vårt valda ämne och syfte har vi i olika 

konstellationer sökt på nyckelbegreppen “organizational identity”, “organizational 

identification” och “trust”. Både Davidson och Patel (2003) samt Easterby-Smith et al. 

(2012) framhäver vetenskapliga artiklar som en bra källa att söka efter kunskap i vilket 

lett till att sådana i störst utsträckning eftersökts i databaser så som Discovery, Emerald, 

Google Scholar, JSTOR, Researchgate, SAGE Journals och Wiley. 

 

De artiklar som vi fann och som tycktes intressanta lästes och vi kunde på så sätt finna 

nya källor bland deras referenser, vilka då breddade våra sökningar ytterligare. 

 

För att sedan avgöra vilka artiklar som är relevanta har vi inledningsvis läst deras 

rubriker för att på så sätt få en uppfattning om de är intressanta för uppsatsen eller inte. 

Om detta inte kunnat urskiljas eller om rubriken känts övertygande har vi läst 

sammanfattningen och syftet för att vidare gå igenom artikelns slutsats. I de fall då 

artikeln fortfarande övertygat i detta skede så har den lästs i sin helhet. 

 

På detta sätt har vi gallrat bland forskningen på arbetets, som nämnt, välstuderade 

nyckelbegrepp och urskiljt vilka artiklar som har kunnat bidra till vår uppsats. 
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Efter att vi sökt och valt ut den teori som vi funnit relevant för uppsatsen delade vi in 

litteraturen i tre kategorier i programmet Zotero vilka motsvarade våra nyckelbegrepp; 

organisationsidentitet, identifikation och förtroende. Utöver dessa skapade vi även en 

fjärde kategori för de artiklar vilka berörde båda identitet och förtroende då vi ansåg 

dem extra viktiga med tanke på uppsatsens syfte. För de artiklar som inte hade en så 

talande rubrik la vi till en liten kommentar för att komma ihåg vad de i stora drag 

handlade om. På detta sätt har vi enkelt kunna finna de artiklar vi haft behov av i olika 

stadium av arbetet. 

 

Teorin är i detta arbete som nämnt uppdelad i tre huvudteman; organisationsidentitet, 

identifikation och förtroende, vilka sedan följer med och kan skönjas genom hela 

uppsatsen. Dessa följs av underrubriker för att få avsnitten mer specifika. 

 

Teorin har utöver dessa tre huvudrubriker ytterligare två rubriker som behandlar 

relationen mellan begreppen. Den första berör det teoretiska förhållandet mellan 

identifikation och organisationsidentitet (2.3). Vi valde att lägga till denna rubrik då vi 

resonerade att de som inte är insatta i ämnet lätt skulle kunna blanda ihop begreppen 

eller rent utav ta dem för synonymer. Under denna rubrik förklaras därför skillnaden 

mellan koncepten samtidigt som det även beskriver hur de enligt teorin samspelar med 

varandra. 

 

Den andra rubriken (2.5) behandlar relationen mellan samtliga tre nyckelbegrepp och 

ramar in den teori som finns kring dem gemensamt. Det här avsnittet har för avsikt att 

utifrån tidigare forskningsresultat påvisa det teoretiska samspelet som anses finnas och 

detta är en viktig del av uppsatsen då syftet är att få en större förståelse för den relation 

som tidigare forskning påtalar. 
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3.6 Empirisk datainsamling 

Som nämnt utgår denna uppsats från ett kvalitativt synsätt och den utförs av två 

personer vilka med anledning av tidsaspekten samt de geografiska avstånden utför fem 

intervjuer var. Detta gör att semistrukturerade intervjuer passar arbetet bättre då 

intervjupersonernas svar blir lättare att jämför då en intervjuguide med utvalda teman 

följs och intervjuerna i en viss utsträckning följer ett förutbestämt system (Bryman & 

Bell, 2013; Edwards & Holland, 2013). Det är även fördelaktigt att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer då flera fall studeras liksom i den här studien där vi 

intervjuar personer på olika kontor, i skilda företag samt i tre olika städer (Bryman & 

Bell, 2013; Edwards & Holland, 2013). 

 

Inom det specifika området vi valt att rikta in oss på (relationen mellan 

organisationsidentitet och förtroende) är majoriteten av forskningen däremot är 

kvantitativ (eg. Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015). Detta har även bidragit till 

valet av forskningsmetod då vi som nämnt ämnar bilda och bidra med en fördjupad och 

mer mångfacetterad bild av relationen (Easterby-Smith et al., 2012). 

 

Genom att i intervjuerna ställa öppna frågor och följdfrågor skapar det en möjlighet till 

att få mycket information utan några begränsningar. En intervjuguide har upprättats 

(Easterby-Smith et al., 2012) och generellt har frågorna i denna följts upp med 

följdfrågor som uppkommit utifrån de svar intervjupersonerna givit. Dessa frågor har 

antingen haft en tendens att bli mer specifika (Davidson & Patel, 2003) eller i de fall då 

intervjupersonerna givit ett koncist svar så har det istället följts upp med “varför”-frågor 

(Easterby-Smith et al., 2012). Vidare har vi valt att göra direkta intervjuer då det ger oss 

en chans att notera omgivningar, kroppsspråk och tonfall vilka kan ge ytterligare 

information om vad intervjupersonen känner och tänker liksom varför de svarar som de 

gör (Easterby-Smith, 2012; Bryman & Bell, 2013). Vi anser att vi på så sätt får en större 

förståelse för vad intervjupersonerna menar och därigenom får en djupare och tydligare 

förståelse för deras svar. 
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Vi har likt Davidson och Patel (2003) förespråkar skickat intervjufrågorna i förväg till 

intervjupersonerna samt förklarar vad som kommer att ske med informationen som 

samlas in. Detta för att de ska ha möjligheten att på bästa sätt vara förberedda när själva 

intervjuerna äger rum. Då får de även en chans att börja reflektera och svaren bli mer 

genomtänkta än om de fått frågorna först på plats och känt stress att svara snabbt 

(Davidson & Patel, 2003). 

 

Vidare har vi i inledningen av intervjuerna upprepat den utskickade informationen och 

kontrollerat att intervjupersonerna har förstått informationen rätt så som Davidson och 

Patels (2003) förordar. Den information som vi gett intervjupersonerna är förutom 

uppsatsens syfte även att deras namn, ålder, kön eller ort inte kommer att uppges i 

samma sammanhang och inte heller namnet på företaget de arbetar på. Det vore 

allvarligt om intervjupersonerna trodde att det fanns risk att deras svar skulle kunna 

härledas till dem och på något sätt användas emot dem. 

 

Vi har valt att ta fram 22 frågor till våra intervjuer varav två är allmänna som tar reda på 

hur länge intervjupersonen i fråga har arbetat på företaget och hur denne presenterar sig 

själv för en helt ny person. De övriga 20 frågorna har vi delat in i teman utifrån 

uppsatsens tre nyckelord; organisationsidentitet, identifikation och förtroende, och i 

samtliga intervjuer ställdes alla frågor i samma ordning. 

 

Saldaña (2011) nämner att kvalitativ forskning ofta utvinner information från 

exempelvis transkriberingar och anteckningar vid intervjuer. Även Bryman och Bell 

(2013) hävdar att det ofta händer att forskare vilka ägnar sig åt kvalitativ forskning gör 

ljudupptagningar under intervjuerna som de sedan transkriberar, vilket även vi har 

anammat i denna studie. 
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Vissa intervjupersoner skulle kunna tycka att det är obekvämt att bli inspelade och detta 

skulle då kunna få till följd att de inte är så öppna och ärliga i sina svar som de skulle 

kunna vara. Detta har gjort att vi inför varje intervju frågat intervjupersonerna om de är 

bekväma med att bli inspelade och om det är okej för dem samt förklarat att vi gör det 

för att vi ska kunna tillgodose oss så mycket information som möjligt för att ha chansen 

att kunna återspegla våra observationer på ett så korrekt sätt som möjligt. i har även likt 

Saldaña (2011) påtalar antecknat under intervjuernas gång. 

 

3.7 Utformning av intervjufrågor och teman 

Enligt Bryman och Bell (2013) är tematisering ett steg som innebär att de begrepp som 

är intressanta för forskningen utformas. När forskare genomför kvantitativ forskning är 

vår uppfattning utifrån det vi läst av bland annat Bryman och Bell (2013) att målet är att 

ur det generella få fram mer konkreta svar. 

 

Inledningsvis har vi efter att ha studerat den tidigare forskningen utformat tre teman för 

denna uppsats; organisationsidentitet, identifikation och förtroende. Dessa teman utgår 

dels från uppsatsens syfte vilket är att få en större och djupare förståelse för relationen 

mellan organisationsidentitet och förtroende, då vi likt flertalet forskare (Korsgaard et 

al., 2003; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms 2012; Campbell & Im, 2015) uppfattar 

att en sådan förståelse saknas. 

 

När vi sedan läst in oss ytterligare i ämnet uppmärksammades att ett grundläggande 

begrepp i detta är identifikation med företaget och för att på ett tydligt sätt ska kunna 

presentera den nämnda relationen så måste fokus ligga på identifikationen då det är en 

essentiell länk mellan identiteten och förtroendet. 

 

Utifrån den teori som presenterats är det organisationens medlemmar som skapar och 

formar identiteten (Gioi et al., 2000; Puusa & Tolvanen, 2006) samtidigt som 

medlemmarnas identifikation och hur attraktiv och inflytelserik en organisations 

identitet är påverkar varandra (Dutton et al., 1994; Puusa & Tolvanen, 2006; Ashforth et 

al., 2008). Likaså kan förtroendet enligt teorin påverka identifikationen (Wiesenfeld et 

al., 1999; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015). 
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När dessa tre teman var formulerade delade vi som nämnt in relevanta artiklar efter 

dessa och utformade uppsatsens teorikapitel med dessa teman som grund. Detta har 

gjorts för att arbetet ska vara tydligt och lätt för läsaren att följa vilket även lett till att 

dessa teman används genomgående i uppsatsen. 

 

Vi har fått uppslag till intervjufrågorna i forskning om respektive begrepp och därifrån 

utformat intervjuguiden. Eftersom de flesta artiklarna har en kvantitativ metod så har de 

färdiga enkätfrågorna som hittats fått omformuleras och anpassas för att lämpa sig i en 

direkt intervju. 

 

Att vi valt att behålla dessa tre teoretiskt sprungna teman även i våra intervjuer är för att 

kunna jämföra svaren i de olika temana och därigenom ha möjlighet att få en förståelse 

för hur företeelserna dels ser ut enskilt men även i förhållande till varandra, om de tycks 

finnas en påverkan och i så fall hur den ser ut. Eftersom vi har flera intervjupersoner 

ansågs att chansen att kunna jämföra svaren dem emellan skulle vara större om vi 

delade in frågorna i dessa teman. 

 

Medan identifikation med organisationen och förtroende för ledaren belyses med ett 

flertal frågor ställer vi endast två frågor om organisationsidentitet. Det beror på att det 

senare begreppet gäller organisationskollektivets uppfattningar och värderingar, medan 

vi bara har en enda person från varje kollektiv att intervjua. Begreppet som sådant får 

därför en mycket begränsad informationsgrund. 

 

I uppsatsens resultatdel presenteras den data som insamlats under studiens tio intervjuer. 

Även i denna del av arbetet så redovisas svaren utifrån organisationsidentitet, 

identifikation och förtroende. På detta sätt har vi kunnat bekanta oss med den 

information som intervjuerna gett och samtidigt haft möjlighet att jämföra och bilda oss 

en bild av både helheten och varje koncept för sig.  
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Vi har även noterat åtta begrepp som flera av intervjupersonerna använt sig 

återkommande av. De här begreppen lyder gemensamma mål, samarbete, livsstil, 

kommunikation, försvar, stolthet, erfarenhet samt kunskap och dessa har vidare lyfts 

fram som underteman till organisationsidentitet, identifikation och förtroende. Inom de 

underteman som framkommit av intervjuerna har vi sedan kopplat den tidigare teorin 

och jämfört skillnader och likheter. 

 

Nedan visas samtliga intervjufrågor förutom de två allmänna, vilket huvudtema de 

tillhör, deras teoretiska ursprung liksom vårt syfte med dem i denna studie. För en mer 

utförlig förklaring av varje frågas syfte och tankarna bakom dem se bilaga 1.



 

38 

 

 

Tabell 2. Intervjufrågor grupperade utifrån teman med hänvisning till teoretiskt ursprung (egen).

Intervjufråga Tema 
 

Källa 
 

Motivering 
 

Vad innebär identitet för dig? Organisationsidentitet  

 

Johnson, Morgeson & Hekman (2012) 

 

Vi ville få intervjupersonerna att reflektera över ordets innebörd och få en bild av hur de definierar begreppet. 

Skulle du säga att det finns en känsla av enighet på företaget där du 

jobbar? 

Organisationsidentitet  Kreiner & Ashforth, (2004) Syftet med den här frågan var att ta reda på om intervjupersonerna upplever organisationsidentitet. 

Om din arbetsgivare beslutar att sluta marknadsföra objekten på Hemnet 

hur formulerar du dig när du berättar om er marknadsföringsstrategi för 

en kund ute på ett intag? 

Organisationsidentitet Lewicki & Wiethoff (2000) Här presenterar vi ett scenario vi anser riskerar påverka de anställda mäklarna ekonomiskt. Vi vill se om intervjupersonerna svarar 

med ”vi” eller ”de” när de talar om företaget i denna något obekväma situation. 

Skulle du säga att din arbetsplats är stor del av din person? Identifikation Campbell & Im (2015) Syftet med denna fråga är att på ett direkt sätt få reda på om arbetet är något intervjupersonerna tar med sig i sitt privata liv.  

Anser du att du identifierar dig med företaget du arbetar på? Identifikation Johnson, Morgeson & Hekman (2012) Denna fråga ställs för att vi med hjälp av de intervjuades tidigare svar samt teorin bildat oss en form av uppfattning gällande 

identifikationen och vill därför se hur de själva ser på detta. 

Vad känner du när någon kritiserar företaget som du arbetar? Identifikation Johnson, Morgeson & Hekman (2012) Anställda som identifierar sig med organisationen riskerar att ta kritik personligt, då organisationsidentiteten och en individs sociala 

identitet är nära sammankopplade.   

Tycker du att företagets framgångar även känns som personliga 

framgångar? 

Identifikation Van Dick, Van Knippenberg, 

Kerschreiter, Hertel & Wieseke (2008) 

Med denna fråga försöker vi bidra till bilden av om personerna som tillfrågas identifierar sig med företaget och i så fall i vilken 

utsträckning. 

När du privat presenterar dig själv för en helt ny person som inte vet 

någonting om dig vad lyfter du då fram? 

Identifikation Egen Avsikten här är att se om fastighetsmäklarna tar upp sitt yrke och företaget där de är verksamma, i vilket skede i konversationen detta 

tas upp och hur stor vikt som läggs vid detta. 

Hur känns det för dig när någon frågar vart du arbetar? Identifikation Johnson, Morgeson & Hekman (2012) Frågan ämnar ta reda på om intervjupersonerna t ex känner sig stolta, nöjda, missnöjda eller generade gällande sin arbetsplats. 

Vad känner du när någon lovordar ditt företags prestationer? Identifikation Campbell & Im (2015); Mael & Ashforth 

(1992) 

Syftet här är att få en bild av hur intervjupersonerna upplever det när någon berömmer eller talar väl om företaget där de arbetar. 

Ponera att jag är en kund och beskriv för mig hur företaget som du 

arbetar på jobbar med visningar. 

Identifikation 

 

Egen 

 

Här vill vi se om intervjupersonerna använder sig av ”vi” eller ”de” om företaget de arbetar på. 

Händer det att du frågar din arbetsgivare om råd och följer du då 

vanligtvis dessa? 

Förtroende Anderson & Dedrick (1990) Denna fråga bygger på resonemanget om att förmåga och kunskap är viktiga attribut hos den som ges ett förtroende. 

Hur beredd är du på att ställa upp när din arbetsgivare med kort varsel 

behöver hjälp? 

Förtroende Mayer & Davis (1999) Vår uppfattning är att en person som har förtroende för någon annan med större sannolikhet ställer upp för denne då personen litar på 

att detta är ömsesidigt. 

Hur reagerar du när din arbetsgivare tar ett beslut som påverkar ditt 

arbetssätt? Litar du på att det i längden kommer att vara ett beslut som 

kommer att vara till din fördel eller tvivlar du? 

Förtroende Schoorman & Ballinger (2006) Här vill vi skapa en situation där en ekonomisk risk kan föreligga och risken är helt beroende av ett beslut som arbetsgivaren tar och 

se hur förtroendet för arbetsgivaren ser ut. 

Hur handlar du om du är missnöjd med ditt företags arbetssätt? Förtroende Schoorman & Ballinger (2006) Om intervjupersonen säger att den skulle välja att kommunicera med arbetsgivaren är detta ett tecken på förtroende. 

Vad är förtroende för dig?  Förtroende Weber & Weber (2001) För att få en djupare förståelse för frågorna om förtroende frågar vi vad intervjupersonerna anser att förtroende är. 

Hur skulle du säga att ditt förtroende ser ut för din arbetsgivare? Förtroende Weber & Weber (2001) Här vill vi se om vår uppfattning som vi bildat oss angående intervjupersonernas förtroende gentemot arbetsgivaren stämmer överens 

med deras direkt uttalade egna uppfattningar. 

Om din arbetsgivare ger dig en komplimang ifrågasätter du då om 

han/hon menar det eller inte? 

Förtroende Johnson-George & Swap (1982); 

Anderson & Dedrick (1990) 

Med bland annat den här frågan har vi för avsikt att skapa oss en bild av om personerna som vi intervjuar har ett förtroende för sina 

arbetsgivare. 

Om din arbetsgivare lovar att hjälpa dig med en arbetsuppgift litar du på 

att han/hon gör detta? 

Förtroende Johnson-George & Swap (1982);  Mayer 

& Davis (1999) 

Här vill vi se om det föreligger positiva förväntningar på intentioner eller beteenden från andra. 

Upplever du att din arbetsgivare bryr sig om dig och ditt välmående? Förtroende Johnson-George & Swap (1982);  Mayer 

& Davis (1999) 

Denna fråga grundar sig bland annat på att tre faktorer krävs för att skapa förtroende. En av dessa faktorer är välvilja. Med denna 

fråga vill vi därför se om denna faktor spelar in för våra intervjupersoner. 
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3.8 Analysmetod 

I det här arbetet utforskas och utvärderas information från utförda intervjuer genom en 

tematisk analys. Den tematiska analysen är enligt Bryman och Bell (2013) samt Braun 

och Clarke (2006) en vanlig metod för att göra kvalitativa dataanalyser. Denna 

analysmetod ses ofta som relativt bred då olika forskare menar olika saker med 

begreppet tema (Bryman & Bell, 2013). Braun och Clarke (2006) förklarar att en 

tematisk analys skiljer sig från andra metoder däri att målet är att hitta mönster inom 

materialet. 

 

Analysen kan genomföras på ett deduktivt eller induktivt vis, där det deduktiva innebär 

att teman skapas utifrån tidigare forskning medan det induktiva tillvägagångssättet 

istället bildar teman utifrån de data som samlats in (Braun & Clarke, 2006). Vår studie 

är som nämnt i grunden deduktiv i den meningen att våra huvudteman är formade 

utifrån vår teoretiska referensram i kapitel 2. Dock så finns det induktiva inslag i 

analysen då våra underteman är framställda utifrån våra intervjusvar. Detta ger denna 

del av arbetet abduktiva drag vilket kan förklaras som att vi rör oss lite växelvis mellan 

teorin och empirin för att forma vår förståelse kring detta. 

 

Vi har valt denna analysmetod då arbetet syftar till att skapa en bild av och få djupare 

förståelse för hur relationen mellan organisationsidentitet och förtroende ser ut, vilket 

stämmer överens med Braun och Clarkes (2006) beskrivning av metoden som 

fördelaktig när syftet är att utvinna en detaljerad och riklig mängd information ur 

insamlade data. 

 

Enligt Braun och Clarke (2006) kan den tematiska analysprocessen delas in i sex faser 

vilka beaktats under arbetet med analysen av uppsatsens empiriska material. 
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Figur 2. Modell av Braun och Clarkes 6 faser som används för att göra en tematisk 

analys. Egen utformning. 

 

1. Bekanta sig med datan 

Inledningsvis har vi så som Braun och Clarke (2006) förespråkar bekantat oss med den 

insamlade datan i en sådan utsträckning att vi upplevt att vi har haft så god koll på 

svaren att vi kunnat dem så gott som utantill. I vårt fall har detta innefattat 

transkriberingar av samtliga intervjuer samt genomgångar av materialet vid flera 

tillfällen, vilket även Braun och Clarke (2006) uppmuntrar till. Utöver detta har vi 

tillsammans diskuterat intervjuerna och tolkat och jämfört dem för att se att vi uppfattat 

materialet på samma sätt. 

 

2. Ta fram initiala koder 

Som tidigare nämnts har transkriberingarna lästs igenom vid ett flertal tillfällen för att 

bland annat söka efter ord, begrepp eller fraser som är ofta förekommer i 

intervjupersonernas svar. I detta steg ska det enligt Braun och Clarke (2006) ske 

kodning av intressanta drag som finns i data, och detta ska ske på ett systematiskt vis 

och samtidigt bör datan jämföras mot relevanta koder. 

 

Som vi behandlat i utformningen av intervjufrågor och teman så har åtta stycken 

underteman utarbetats ur intervjusvaren: Gemensamma mål, samarbete, livsstil, 

kommunikation, försvar, stolthet, erfarenhet och kunskap. Dessa har jämförts mot teorin 

för att se hur pass förekommande dessa eller liknande begrepp är där och kommit fram 

till att samtliga begrepp förutom “livsstil” förekommer flitigt i tidigare forskning. 
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Att “livsstil” inte är så vanligt förekommande anser vi dock inte är konstigt då det är 

baserat på de tillfrågade fastighetsmäklarnas uppfattning om sitt yrke. Så även om det 

egentligen kan anses ha att göra med identifikation så skulle detta kräva att tidigare 

forskning i stora drag undersökt yrken där medarbetarna som i vår studie till stor del 

styr över sitt arbete själva. Vi har dock upplevt att forskningen studerat många olika 

yrkesroller och miljöer men inte specifikt sådana nämnda yrken. 

 

Att vi trots detta valt att ta med “livsstil” som ett av undertemana i analysen beror på att 

uttrycket var så frekvent använt bland intervjupersonerna att vi upplevde det som att 

förbise begreppet skulle vara att medvetet vinkla resultatet. Utöver detta så anser vi att 

det bidrar till helhetsbilden av hur och varför denna studies intervjupersoner upplever 

sina situationer som de gör. Dessutom finns enligt forskare som Elsbach och Kramer 

(2006) en länk mellan den personliga identiteten och organisationens. 

 

3. Leta efter teman 

I det tredje steget gäller det enligt Braun och Clarke (2006) att jämföra koder till 

möjliga teman och samla in alla data som kan vara relevanta för varje tema. Detta har 

gjorts på så sätt att vi har försökt uppfatta i vilka sammanhang nämnda underteman är 

vanligast förekommande och funnit att gemensamma mål, samarbete och livsstil 

används mest i samband med frågorna som rör organisationsidentiteten och den 

upplevda enigheten i företaget och de har därför placerats in under den huvudrubriken i 

analysen. 

 

När intervjupersonerna istället besvarar de identifikationsbaserade frågorna använder de 

begreppen försvar och stolthet frekvent vilket resulterat i att de placerats in under detta 

huvudtema. 

 

De sista koderna, eller som vi kallar dem undertemana, kommunikation samt erfarenhet 

och kunskap placerades in under förtroende där de användes mycket. Kommunikation 

var dock ett begrepp som till viss del användes genomgående under hela intervjuerna, 

men vi ansåg att det ändå förekom i störst utsträckning när intervjupersonerna talade om 

förtroende. 
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4. Utvärdera framtagna teman 

Det Braun och Clarke (2006) avser med det fjärde steget är att de koder eller teman som 

inledningsvis formas eventuellt inte håller då det finns för lite grund för dem eller att de 

blir så snarlika något av de andra temana att de går ihop och därför tas bort. 

 

I vårt fall var “erfarenhet” och “kunskap” inledningsvis två enskilda teman men vi insåg 

att de var alltför lika samt att vissa av intervjupersonerna ibland använde sig av 

exempelvis “kompetens” eller “kunnighet” vilket gjorde att det uppstod en osäkert kring 

i vilket tema dessa egentligen skulle hamna. 

 

5. Definiera och döpa teman 

Braun och Clarke (2006) menar att i denna del av analysen ska fokus ligga på att förfina 

och göra varje tema mer specifikt. De menar att det gäller att ta fram definitioner och 

namn på de teman som upptäcks under analysen gång. 

 

Som nämnts så namngavs våra underteman till gemensamma mål, samarbete, livsstil, 

kommunikation, försvar, stolthet, erfarenhet och kunskap. I många av fallen var det 

också dessa exakta ord som användes av intervjupersonerna men i vissa situationer 

kunde synonymer användas eller beskrivande fraser. Att just dessa begrepp valdes beror 

på att de dels var de som användes mest och dels att de också sammanfattar det 

intervjupersonerna sade på bästa och tydligaste sätt. 

 

För att ge ett exempel så användes erfarenhet och kunskap i stor utsträckning men i 

vissa fall använde en del av intervjupersonerna även ord och fraser som “kompetens”, 

“kunnig” och “varit med längre”. Men då vi upplevde “erfarenhet” och ”kunskap” som 

mest använda samt bäst talande för det som intervjupersonerna svarade så valdes dessa 

ord. 

 

På samma sätt och av samma anledning valde vi att använda begreppet 

“kommunikation”. Flera av de intervjuade mäklarna använde sig för visso av ordet 

kommunikation men det var även vanligt förekommande med fraser som “diskutera”, 

“prata med varandra” och “säga till”. 
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6. Framställa resultaten 

Efter att ha analyserat undertemana var för sig under sina respektive huvudteman så 

sammanställdes de mest intressanta upptäckterna och viktigaste analyserna för att påvisa 

och förtydliga den helhetsbild som studiens resultat kombinerat med den tidigare 

forskningen levererar. Detta överensstämmer med Braun och Clarkes (2006) sista steg i 

analysprocessen där de anser att det gäller att välja ut exempel på utdrag som fångar 

intresse och har liv samtidigt som det gör en slutlig analys genom att relatera tillbaka till 

de delar av analysen där forskningsfrågor, litteratur och liknande tagits upp. 

 

3.9 Etiska aspekter 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det vissa krav som kan ställas på forskning för att 

den ska anses vara etiskt korrekt. Dessa krav benämner de som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet och nyttjandekravet. 

 

När vi tillfrågade de anställda fastighetsmäklarna eller deras arbetsgivare om de var 

villiga ställa upp på att bli intervjuade så tog vi hänsyn till informationskravet som 

Bryman och Bell (2013) återger. Det går ut på att informera intervjupersonerna om vad 

syftet med forskningen är och vilka steg som ingår i forskningsprocessen. Denna 

information gavs dels när personerna tillfrågades och dels upprepades den när vi mötte 

intervjupersonerna för intervjuerna. Vi berättade här vilken skola vi studerade vid, att vi 

skrev en kandidatuppsats i företagsekonomi och syftet med uppsatsen. 

 

Vidare var vi tydliga när vi frågade om de var villiga att ställa upp med att det enbart 

var en förfrågan och att de själva skulle ta ställning, vilket gör att vi även uppfyllt 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013). Då detta krav enligt Bryman och Bell (2013) 

går ut på att de som deltar i undersökningen ska vara medvetna om att deltagandet är 

helt frivilligt så anser vi att även detta uppfylldes när intervjupersonerna fick frågan om 

det var okej om vi spelade in intervjuerna och sedan förtydligade att det var okej att 

säga till om de inte var villiga till detta. 
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Utöver detta berättade vi även för samtliga som deltog i intervjuerna att den information 

de gav oss var konfidentiell och skulle behandlas därefter. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de uppgifter om 

deltagarna som finns ska behandlas så konfidentiellt som möjligt. Om data som samlas 

in innehåller personuppgifter på deltagarna ska dessa förvaras så att obehöriga inte har 

tillgång till dem. 

 

Vi berättade även för intervjupersonerna att kön, ålder, företag, ort eller år som verksam 

inte skulle kombineras i uppsatsen, så att de inte behövde oroa sig för att någon skulle 

kunna härleda någon information till dem. Vi valde att vara såhär tydliga med att deras 

personliga uppgifter inte skulle lämnas ut eftersom frågorna behandlar förtroende för 

företagsledaren, identifikation med företaget samt identiteten på företaget, som alla är 

känsliga ämnen. 

 

För att inte på något sätt riskera att intervjupersonernas svar kom ut och kunde kopplas 

till dem så skrev vi inte ut några namn på personer, företag eller liknande uppgifter i 

transkriberingarna även om de nämnde sådana. Detta så att om någon mot all förmodan 

skulle komma över dessa dokument att det inte skulle framgå vem som sagt vad. 

 

Här vill vi även ta tillfället i akt och förtydliga att vi valt att inte ange de berörda 

företagens namn i uppsatsen då det endast blev fastighetsmäklare från två olika kedjor 

som deltog i studien. Vi har inte sett någon skillnad i svaren mellan företagen och anser 

att det är för utpekande att ange deras namn i uppsatsen samtidigt som vi inte ser att det 

skulle påverka resultaten. 

 

Det sista kravet som Bryman och Bell (2013) lyfter fram är nyttjandekravet och det 

innebär att den information som samlas in om deltagarna enbart får användas till 

forskningsändamålet. Detta ser vi som självklart och har varken nu eller någonsin haft 

några andra ambitioner. Om det hade funnits en avsikt att gå vidare med detta ämne och 

skriva en uppsats på en högre nivå eller någon form av rapport skulle vi informera 

intervjupersonerna om detta och frågat dem om de godkände att den information som 

intervjuerna ger används för fortsatt arbete, men detta är som sagt inte aktuellt och 

frågan har därför inte ställts intervjupersonerna. 
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3.10 Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning nämns enligt Bryman och Bell (2013) ofta fyra kriterier vilka 

ämnar säkerställa arbetets trovärdighet: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Dessa eftersträvas att leva upp till i denna uppsats. 

 

3.10.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2013) att om någon skulle genomföra 

samma studie igen så skulle samma resultat uppnås. Det kan till exempel vara så att det 

är tillfälligheter eller slumpen som avgör att resultatet blivit vad det blivit och om så är 

fallet kan resultatet nästa gång bli något helt annat. De menar att tillförlitligheten kan 

styrkas genom att forskaren låter intervjupersonerna eller deltagarna bekräfta att det 

som denne uppfattat faktiskt stämmer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Om denna studie skulle genomföras igen med samma förutsättningar och mot samma 

intervjupersoner så känner vi oss övertygade om att resultaten skulle bli de samma. 

Däremot skulle de säkerligen kunna bli något annorlunda om studien utfördes med ett 

annat urval eller andra förhållanden. Det finns många omständigheter som kan bidra till 

olika resultat. På olika mäklarkontor finns rimligtvis olika anställda och olika chefer. 

 

I våra intervjuer har de personer vi intervjuat haft bra förtroende för sina chefer och om 

detta är en tillfällighet eller om det överlag ser ut på detta sätt på de flesta 

fastighetsmäklarkontoren är svårt att säga med tanke på studiens ringa omfattning. 

Dessutom är förutom de intervjupersoner som väljs ut även situationen viktig. Skulle 

samma personer intervjuas vid ett senare tillfälle och något exempelvis hade hänt internt 

på företaget som sänkt förtroendet och minskat identifikationen så hade graden av dessa 

med största sannolikhet sett annorlunda ut, men vi tror ändå med stöd av våra resultat 

samt den tidigare forskningen (eg. Bass, 1999; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 

2015) att indikationer på samma typ av relation mellan begreppen hade kunnat skönjas. 

Det vill säga att förtroende bygger identifikation och att identifikation vidare bidrar till 

att stärka organisationsidentiteten. 
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3.10.2 Pålitlighet 

Pålitlighet berör möjligheten att genomföra en liknande undersökning eller studie som 

redan gjorts. Av denna anledning är det enligt Bryman och Bell (2013) avgörande att 

hela forskningsprocessen beskrivs i detalj för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att 

replikera den. 

 

För att möta kravet om pålitlighet har vi noggrant beskrivit och förklarat våra metodval. 

Vi har i uppsatsens metodkapitel på ett grundligt sätt redogjort för hur vi gått tillväga i 

de olika delarna i uppsatsen och hur vi tänkt kring de val vi gjort. Med hänsyn till detta 

tror vi att denna studie utifrån de metodologiska redogörelser vi lämnat samt motiven 

till dessa skulle kunna replikeras. 

 

3.10.3 Överförbarhet 

Det tredje kriteriet, överförbarhet, förklarar Bryman och Bell (2013) som att resultaten 

ska hålla och kunna tillämpas i andra sammanhang än den undersökning de hör till. 

 

De slutsatser som vi kommit fram till bör prövas i nya undersökningar och i större 

utsträckning än den vi haft möjlighet till i vår undersökning. En viktig kompletterande 

bild skulle vara att även undersöka relationen i andra branscher, i synnerhet sådana där 

de anställda inte arbetar lika mycket individuellt och har en gemensam rutin. 

 

Trots studiens ringa omfattning så har vi ändå intervjuat personer i tre olika svenska 

städer och inte sett någon skillnad i svaren när vi jämfört dessa utifrån plats. Detta ser vi 

som en liten indikation på att svaren i en mer omfattande undersökning av svenska 

städer skulle kunna ge ett liknande resultat. 

 

3.10.4 Konfirmering 

Forskaren ska också enligt Bryman och Bell (2013) vara objektiv och inte lägga in sina 

egna värderingar i undersökningen så resultatet påverkas på ett avgörande sätt, och detta 

utgör det sista kriteriet: Konfirmering. 
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Vi har genom hela undersökningen varit så objektiva som möjligt för att undvika att 

processen eller resultaten ska påverkas av våra personliga tankar, och i de delar av 

uppsatsen där vi lagt in egna reflektioner har vi tydligt framhållit detta för att inga 

missförstånd ska ske. Dessutom tror vi att det utifrån detta syfte kan vara svårt att gå in i 

arbetet med allt för förutfattade meningar kring relationen då vi funnit ett gap och utgått 

från ett forskningsläge där det inte tycks finnas en övervägande andel med en och 

samma uppfattning kring relationens art. Av denna anledning tror vi att det finns godare 

förutsättningar för objektivitet än på många andra områden. 

 

Den största inneboende subjektiviteten i denna uppsats, som även tydligt syns i syftet, är 

att en relation mellan begreppen förtroende och organisationsidentitet faktiskt 

föreligger. Denna uppfattning grundar sig i att den forskning vi funnit gällande de två 

begreppen alla menar att någon form av samband finns (eg. Wiesenfeld et al., 1999; 

Korsgaard et al., 2003; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 

2015; Driver, 2015) samtidigt som vi inte funnit en enda som avfärdar detta. 

 

3.11 Metodkritik 

Bland frågorna fanns även ett par tvådelade frågor, det vill säga en huvudfråga och en 

följdfråga. Vi märkte att detta blev förvirrande för intervjupersonerna. Mer än en gång 

glömde intervjupersonen bort att svara på huvudfrågan och gick istället rakt på svaret på 

följdfrågan. Vi kan förstå att det är lätt att svara på det som intervjupersonen hörde 

senast och minns bäst och därför kan vi tycka att det hade varit bättre att dela upp dessa 

frågor i två separata frågor för att få bäst resultat. I intervjuerna fick vi dock fram de 

svar vi ville men vi fick upprepa den första delen av frågan för att intervjupersonen 

skulle komma ihåg exakt vad det var vi frågade om. Sett i efterhand kan vi som sagt se 

fördelarna med att dela upp frågorna och på så sätt ge mer tydlighet. 

 

Bryman och Bell (2013) pekar ut vissa fördelar med att vara två intervjuare närvarande 

vid varje intervju. Som förslag ges att den ena är mer aktiv medan den andra är mer 

passiv och till exempel antecknar parallellt med att intervjun genomförs. Om det är två 

personer närvarande vilka håller i intervjun kan den som inte aktivt leder denna hoppa 

in om hen märker att intervjun börjar gå i fel riktning eller om det är någon fråga som 

glöms bort eller liknande. 
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Vi kan se fördelarna med att vara två som håller i intervjuerna då det minimerar risken 

att något glöms bort eller att intervjun råkar halka in på oväsentliga ämnesområden. För 

att hinna med att även notera andra saker som kroppsspråk och tonfall förutom vad som 

faktiskt sägs hade det varit en fördel om vi varit två på plats vid intervjutillfällena. 

Dessutom är det möjligt för två personer att uppfatta olika saker i intervjuerna vilket för 

informationen rikare. Dock anser vi att vi som ensamma intervjuare fått ut tillräckligt 

med information för vårt syfte men möjligtvis hade detta kunna höja nivån ytterligare. 

 

Vi har valt att använda kvalitativa direkta intervjuer för att vi anser att det är den 

undersökningsform som ger mest data att tolka. Vi har tidigare nämnt att bland annat 

tonläge och kroppsspråk är viktiga delar att uppmärksamma vid direkta intervjuer. Efter 

att vi genomfört intervjuerna och sett över resultaten tycker vi att vi fått med tillräckligt 

med data men vi ser även att vi skulle kunnat notera till exempel kroppsspråk mer än vi 

gjort. Det var endast vid några tillfällen som vi noterade att tonläget ändrades eller 

intervjupersonen i fråga blev kort i svaren. Detta var vid sådana tillfällen då personen 

blev orolig för att dennes chef eller kollegor skulle höra då de rörde sig i närheten av 

rummet som användes för intervjun. Ett alternativ hade kunnat vara att utföra 

intervjuerna på mer neutral mark men då hade det funnits en risk att fler hade tackat nej 

till att delta i intervjuerna då det tar tid att förflytta sig. 
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4 Empiri 

I den här delen presenterar vi, uppdelat i uppsatsen tre huvudteman, det material som 

vi fått in genom våra intervjuer. 

 

De tio intervjuerna har varit semistrukturerade och har utgått från tre teman med totalt 

22 intervjufrågor. De fastighetsmäklare vi intervjuat arbetar på olika stora företag och 

kontor utspridda i Stockholm, Sandviken och Gävle. Majoriteten av de personer som 

intervjuats är män (4 kvinnor och 6 män) och de har arbetat på sina nuvarande 

arbetsplatser mellan 2 och 5 år.  

 

4.1 Organisationsidentitet 

En av intervjupersonerna säger att fastighetsmäklare är hela dennes identitet medan en 

annan anser sig ha en separat identitet för arbets- och privatliv men att dessa självfallet 

till viss del speglar varandra. Våra intervjupersoner har lite olika uppfattningar om vad 

identitet faktiskt innebär men flera svarar trots allt att identitet är “den man är” och 

utvecklar det vidare genom att förklara det som vad som är viktigt för en själv och de 

egna värderingarna. Det var även en intervjuperson som specifikt nämnde “hur jag vill 

vara som person”. 

 

En övervägande del av intervjupersonerna uppger att de upplever en känsla av enighet 

på det lokala kontoret där de är verksamma men inte i företaget i stort. En person 

uttrycker till och med att företaget som helhet är “spretigt” men att det på det egna 

kontoret finns en bra känsla av enighet. En intervjuperson beskriver det som att “det är 

väldigt mycket vi-känsla” på kontoret samtidigt som en annan förklarar att tiden gör att 

de anställda på kontoret “tänker och tycker lite lika”, att de färgar varandra. 
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Denna enighetskänsla tycks till stor grad grunda sig i “gemensamma mål” vilket flera av 

intervjupersonerna nämner. Att fastighetsmäklarna dels har sin egen budget att arbeta 

mot samtidigt som kontoret utöver detta även har gemensamma mål att sträva efter 

bidrar enligt flertalet intervjupersoner till enigheten. En övervägande del framhäver 

dessutom att de “samarbetar” och hjälper varandra med arbetsuppgifter när någon är 

sjuk eller ledig samt att de rådfrågar varandra vilket även det ses som bidragande 

positiva faktorer. 

 

En av intervjupersonerna anger att fastighetsmäklarna på kontoret där hen är verksam 

tar motgångarna tillsammans lika väl som de firar framgångar, vilket enligt personen är 

ett exempel på enighet. Dessutom berättar denne att det finns en upplevd känsla av 

enighet på företaget i stort och förklarar att mäklarna känner de som arbetar på 

huvudkontoret och att de utan problem personligen kan kontakta huvudkontoret om det 

uppkommer frågor. 

 

För att ta reda på hur identifikationen påverkas när intervjupersonerna utsätts för en av 

oss förmodad förtroendesänkande handling så frågar vi dem hur de hantera om Hemnet 

tas bort som marknadsföringskanal. Två av intervjupersonerna menar att om detta skulle 

ske så skulle de vara beredda att byta arbetsplats till ett företag där de fortfarande 

använder sig av Hemnet. Övriga intervjupersoner säger att de skulle visa kunden 

statistik och alternativa marknadsföringssätt för att försäkra kunden om att det inte är en 

förlust att Hemnet inte längre ska användas. De flesta använder sig av “vi” när de 

beskriver marknadsföringsstrategin, en använder sig av “jag” och en av företagets 

namn. 

 

4.2 Identifikation 

De allra flesta av intervjupersonerna anser sig identifiera sig med företaget de arbetar på 

men en av dem säger sig inte till 100 % identifiera sig och förklarar att detta beror på att 

hen inte anser att företaget inte lever upp till sin slogan. Just organisationens 

värderingar tycks viktiga och påtalas av flera intervjupersoner under olika delar av 

intervjuerna. En av dem säger: ”Jag vill kunna stå för de värderingar som arbetsplatsen 

har, det är viktigt”. Denna inställning uppfattar vi hos flera av de intervjuade. De menar 

att det är viktigt att kunna stå för de värderingar som företaget kommunicerar utåt. 
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Några av intervjupersonerna säger dock att de identifierar sig till viss del men samtidigt 

i någon grad försöker skilja på arbete och privatliv. En av de tillfrågade är inte helt 

säker och menar att hen inte gärna kategoriserar sig själv men att alla delar i livet 

påverkar det personen är. 

 

Trots detta svarar samtliga att deras arbetsplats är en stor del av deras person då de 

spenderar mycket tid där och med anledning av att mäklaryrket till viss del tas med 

hem. De förklarar att fastighetsmäklare tenderar att arbeta en del hemifrån med att bland 

annat svara på mail och samtal samt att det förekommer att människor känner igen 

fastighetsmäklare. Det uttrycks av en intervjuperson som: “Det är den där klyschan. 

 

Alla säger att det är livsstil men det blir lite så eftersom arbete och privatliv flyter 

ihop.”. En annan av de intervjuade svarar dessutom att vara fastighetsmäklare alltid är 

en stor del av ens person då det på många sätt är som att vara egenföretagare, och 

beskriver känslan som att “Jag är min arbetsplats.”. 

 

De allra flesta av de som vi har intervjuat säger att det känns bra att berätta för andra var 

de arbetar, flera av dem känner sig stolta och det är ingen som förknippar frågan med 

något negativt. Samtidigt säger majoriteten att de inte tar upp deras yrke på egen hand 

när de träffar nya människor men att det trots detta ofta kommer upp tidigt i en 

konversation. Två av intervjupersonerna berättade att reaktionen ibland inte är så positiv 

när någon hör att de arbetar som fastighetsmäklare, och de reflekterar vidare att detta 

kan bero på okunskap kring yrket samt förutfattade meningar. 

 

Fem av intervjupersonerna anser att deras arbetsplats bidrar till att de får en mer positiv 

bild av dem själva och att de tror att människor utifrån ser dem på ett positivt sätt på 

grund av deras yrke. Vissa av dem menar att detta är tack vare att de arbetar på ett stort 

och välkänt företag och medan några anser att en person som arbetar som 

fastighetsmäklare signalerar att det är en person som har ordning och reda, och att det 

inger respekt. En intervjuperson svarar “ edan jag började här har jag utvecklas väldigt 

mycket själv. Jag har blivit det jag arbetar med.”. 
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Vi frågar våra intervjupersoner hur de reagerar när företaget på vilket de är verksamma 

får kritik eller beröm. Gällande kritik är intervjupersonerna överens om att de tenderar 

att försvarar företaget i de fall då de anser att kritiken är obefogad eller felaktig. En 

intervjuperson säger att “ vi är ju vårt företag, så det är klart att det är ju svårt att inte ta 

det personligt”. Flera av intervjupersonerna lyfter fram bilden av mäklaryrket och påstår 

att det finns många förutfattade meningar och med det en del oförtjänt kritik. En av dem 

säger: “Det går ju inte alltid, men ibland känner jag att jag bara skulle vilja förklara. Det 

är såhär det är, vi jobbar såhär därför att.. Men det finns ju lite förutfattade meningar 

ibland kan jag tycka”. En av de tillfrågade säger sig inte försvara företaget till varje pris. 

 

Om företaget däremot möts av beröm svarar nästan alla att de blir “stolta” samtidigt 

som flera påpekar att det är beroende på om berömmet är lokalt eller centralt riktad, då 

de menar att de inte tar åt sig i någon större utsträckning om berömmet är centralt 

adresserat. Intressant är även att några säger att om berömmet är riktat mot en kollega så 

blir de stolta då de vet att de arbetar på ett liknande sätt och har samma värderingar i 

ryggen. En av intervjupersonerna uttrycker det som att “Man blir stolt över att vara en 

del av det. Jag är en del av deras verktyg och deras tjänst. Det är ju det som jag 

presenterar eller jobbar med.” 

 

Några av intervjupersonerna anser att det är lätt att ta företagets framgångar som 

personliga. Än en gång påtalas att lokala framgångar är lättare att ta till sig än centrala. 

Majoriteten svarar att ett villkor för att framgången även ska kännas personlig är att 

personen själv varit delaktig i den. Har personen i fråga till exempel haft ett dåligt år 

men företaget har gjort toppresultat så känns företagets resultat inte som en personlig 

framgång. Däremot poängterar de flesta att de självklart är glada för att det gått bra för 

företaget även om de inte känner sig speciellt delaktiga i detta. En person uttrycker det 

såhär: “Även om jag inte gjort en så stor del så känner jag att det är kul för oss men det 

är ännu roligare för mig om jag vet att jag gjort det jag kan”. 

 

När våra intervjupersoner pratar om företaget där de arbetar använder de flesta 

genomgående ”vi” medan ett par stycken använder ”dem”. En av intervjupersonerna 

använder “jag”. 
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4.3 Förtroende 

För att förklara begreppet förtroende använder flera av våra intervjupersoner frasen “lita 

på”. Även “trygghet”, “tillgänglighet” och “att känna att man inte blir förbisedd” är 

termer som nämns för att definiera förtroende. En intervjuperson svarar att “stå för det 

man gör och det man säger”. Ännu en intervjuperson uttrycker sig som att “förtroende 

handlar om att man ska kunna lita på och även kunna berätta om de felaktigheter man 

gjort”. 

 

De allra flesta säger att de har bra förtroende för sina arbetsgivare. En intervjuperson 

förklarar att hen får förtroende för en arbetsgivare genom att saker och ting går rätt till 

på arbetsplatsen som till exempel att det finns ett system för hur affärer som kommer in 

till kontoret fördelas mellan de anställda. Personen tycker att detta fungerar bra på det 

kontor där hen arbetar. En annan intervjuperson berättar att hen tycker att det är viktigt 

att kunna berätta om saker som både blivit bra och dåliga och att det ska kännas som att 

det går att framföra sina åsikter utan att vara rädd. 

 

Vi upplever också en skillnad som en av intervjupersonerna beskriver som att hen har 

ett generellt förtroende och förtroende på ett personligt plan samt inom vissa områden 

där arbetsgivaren har en god kompetens. På områden där fastighetsmäklaren anser sig 

själv vara mer kunnig har denne också lägre förtroende för arbetsgivaren. 

 

När vi frågar intervjupersonerna om de anser att deras arbetsgivare bryr sig om deras 

välmående svarar 8 av 10 ”Ja” medan de resterande två är lite mer tveksamma i sina 

svar. En av dem tror att arbetsgivaren bryr sig lite mer om effektivitet och resultat än de 

anställdas välmående. Utöver detta påtalar en intervjuperson att arbetsgivaren i det stora 

hela bryr sig om hens välmående men att det finns situationer då hen hade velat ha mer 

stöttning och säger att det kan handla om perioder då det varit “tuffare” eller då det varit 

mycket “krångel”. 
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Ett tecken på att arbetsgivaren bryr sig om de anställdas välmående är enligt två av 

intervjupersonerna att de anställda tillsammans med respektive arbetsgivare varje 

månad enskilt diskuterar hur det går samt hur det fungerar privat med tanke på att yrket 

är sådant att det tenderar att följa med hem. 

 

När det istället gäller uppmuntran som arbetsgivaren ger till sina anställda så tror 9 av 

intervjupersonerna att arbetsgivaren inte skulle säga det om han eller hon inte menade 

det. En av intervjupersonerna säger sig alltid ifrågasätta arbetsgivarens uppmuntrande 

ord men förklarar det mer som självkritik än något annat. Ett par personer påtalar att det 

såklart finns tillfällen då komplimangerna istället syftar mer till att uppmuntra och 

“peppa” mäklarna men att de då också uppfattar dem som just detta. 

 

Det tycks däremot skilja sig en del på att vara nyanställd och att ha varit anställd några 

år. Flera säger nämligen att de i början av sina anställningar ifrågasatte arbetsgivarens 

uppmuntran men nu har lärt känna personen/personerna och vet att inget sägs som inte 

menas. Två stycken säger även att de själva känner om de gjort något bra eller inte och 

vet därav att komplimangerna de får enbart ges när det finns grund till det. 

 

När vi kommer in på att hjälpa varandra säger de flesta att de litar på att de får den hjälp 

de blivit lovade av sin arbetsgivare men påpekar att de ibland kan behöva påminna 

denne om det skulle vara mycket annat som händer runt omkring. 

 

Däremot menar sig en av intervjupersonerna inte ha förtroende för att arbetsgivaren ska 

fullfölja det som utlovas, och motiverar detta med att denne anser att sådana tjänster 

ligger långt ner i arbetsgivarens prioritetsordning. En av de andra berättar om en 

situation som hen menar har sänkt förtroendet, där arbetsgivaren blivit påmind om en 

tjänst men inte kommit ihåg denna, vilket försatt intervjupersonen i problem. Hen 

påpekar dock att arbetsgivaren senare varit genuint ledsen för detta och gjort allt för att 

gottgöra misstaget. En annan av intervjupersonerna tror sig inte kunna få så mycket 

stöttning gällande praktiska delar men att det till viss del beror på deras arbetssätt där 

var och en har hand om sina uppgifter. 
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När vi vänder på det och det är mäklaren som ska hjälpa arbetsgivaren med något som 

dykt upp med kort varsel så är inte intervjupersonerna, trots att de tror att deras 

arbetsgivare skulle hjälpt dem, lika säkra på att ställa upp själva. Vissa säger självklart 

ja och att det inte spelar någon roll om det är på arbetstid eller inte medan andra menar 

att det beror på om det är under arbetstid, sker med framförhållning från arbetsgivarens 

sida, om arbetsgivaren innan visat sig ställa upp åt andra hållet samt hur viktigt det är att 

det utförs vid just det tillfället. 

 

Svaren på denna fråga är intressanta då de som nämnt är mer spridda än de som 

intervjupersonerna ger på frågan “Om din arbetsgivare lovar att hjälpa dig med en 

arbetsuppgift litar du på att han/hon gör detta?”. På nämnd fråga svarar de flesta att de 

tror att de ska få hjälp medan många ändå inte tycks vara lika beredda att ställa upp när 

arbetsgivaren behöver assistans. Däremot säger några av intervjupersonerna att det 

beror på om arbetsgivaren ställer upp när de själva ber om hjälp. Detta kan kan dock 

spegla olikheten i frågorna, då den första ställs som “om arbetsgivaren lovat att hjälpa 

till, litar du då på att han/hon gör detta?” medan den andra är formulerad: “hur beredd är 

du på att ställa upp?”. I det ena scenariot så har arbetsgivaren redan lovat att ställa upp, 

och frågan är om denne kommer att hålla det, medan det i det andra scenariot är en fråga 

om att överhuvudtaget ställa upp eller inte. Denna olikhet kan göra skillnad i hur svaren 

blev. Hade vi istället frågat “ skulle din arbetsgivare ställa upp om du bad om hjälp?” så 

kanske svaren hade sett annorlunda ut och då hade kunnat ställas mot svaren i denna 

fråga på ett bättre sätt. 

 

Vidare frågar vi intervjupersonerna om de brukar be sina arbetsgivare om råd och i så 

fall om de brukar följa de råd som de får. Nästan alla av dem säger att de ber om råd 

ibland och generellt tycks intervjupersonerna inte enbart lyssna på arbetsgivarens råd 

utan väger in dennes svar i de egna besluten. En av dem säger sig lyssna på råden 

eftersom arbetsgivaren har arbetat inom yrket längre än personen i fråga och därför har 

mer erfarenhet vilket den anställde litar på. Den som tycks vara den vanligaste 

anledningen till att intervjupersonerna frågar om råd är att arbetsgivaren har mer 

erfarenhet än de själva. En av intervjupersonerna förklarar att hen ber om råd i 

situationer då personen anser att arbetsgivaren har mer kunnighet än personen själv, 

men att hen inte frågar när hen anser sig mer kunnig på området än sin arbetsgivare. 
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Eftersom de flesta av personerna vi intervjuat säger att de ber sina arbetsgivare om råd 

menar vi att det tyder på att de har någon form av förtroende för dem. 

 

Om beslut som rör arbetssättet menar några att de litar på att arbetsgivaren har en bra 

uppfattning om vad som gynnar företaget och de anställda medan andra känner sig mer 

tveksamma samtidigt som flera påtalar stora förändringar som påverkar hela företaget 

och att förändringarna inte alltid blir så lyckade. De flesta tror dock att arbetsgivaren 

tänker på de anställdas bästa och litar på att de förändringar som sker kommer att bli bra 

i slutändan. 

 

Skulle intervjupersonerna ändå känna sig missnöjda med arbetssättet så menar nästan 

samtliga att de skulle påtala detta och tydligt visa sitt missnöje för sin arbetsgivare. En 

av intervjupersonerna berättade att hen inte alltid säger till om hen känner ett missnöje 

såvida inte fler gör det, och sade sig även enbart ha sagt ifrån en gång tidigare men då 

med vetskapen om att flera var missnöjda med samma sak. Två intervjupersoner lyfter 

fram ett par olika situationer där de anställda pratat ihop sig om något som samtliga 

ansåg negativt och att de sedan gemensamt tagit upp detta med arbetsgivaren vilket i 

båda fallen resulterat i förändringar. 

 

4.4 Sammanfattning av empirin 

För våra 10 intervjupersoner finns det ett tydligt samband mellan identifikation med 

företaget och förtroende för dess ledare, större identifikation går samman med större 

förtroende, och mindre identifikation med mindre förtroende. 

 

Några intressanta upptäckter som intervjusvaren ger är att de som varit anställda under 

en längre period generellt tycks identifiera sig mindre med sitt arbete än de som varit 

verksamma inom företaget under en kortare tid. Vi upplever att de som har en längre 

anställningstid inte upplevs ha samma behov att identifiera sig med företaget och att de 

även har en annan form av förtroende gentemot sina arbetsgivare. 
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Flera av personerna med längre anställning är tryggare i sina yrkesroller, de tar mer 

självständiga beslut. Deras förtroende är lägre i delar där de anser sig själva mer 

kompetenta. De tenderar även att fråga mindre om råd samt i större utsträckning 

använda de råd som de ändå får bara som en aspekt av flera att överväga. Detta innebär 

att de ibland följer råden men att det samtidigt inte är ovanligt att de låter bli att gör 

detta. Även om de flesta uppfattas tycka att mäklaryrket i mycket blir en form av livsstil 

så skiljer de som varit verksamma längre yrkes- och privatliv åt till större grad. Detta på 

så sätt att de sätter tydligare gränser för när de är lediga och när de arbetar. 

 

De personer som varit verksamma under en kortare period uppfattas ta mer fasta på de 

råd de får och de frågar även efter dessa i något större utsträckning. Vi upplever även att 

deras arbetsplats liksom yrke verkar vara en större del av deras personer än för de som 

arbetat längre. Erfarenheter av förtroendebaserade handlingar både från tidigare i livet 

samt från nuvarande arbetsgivare, eller en brist på dessa, framstår även som en viktig 

faktor för hur förtroendet för arbetsgivaren ser ut. Även kommunikationen mellan 

arbetsgivare och anställd upplevs viktig både för förtroendet och identifikationens skull, 

i synnerhet att den fungerar båda vägarna. 

 

Precis som det går att skönja av ovanstående upplevelser så uppfattar vi en relation 

mellan organisationsidentitet och förtroende. Vår uppfattning är att det generellt sett 

tycks vara så att de som har ett större förtroende, alternativt lägger större vikt vid 

förtroendet även identifierar sig mer med organisationen. När vi säger “lägger större 

vikt vid förtroendet” menar vi att de framstår som lite mindre självständiga och har ett 

större behov av situationer där förtroende blir en faktor, så som att de ber mer om råd 

eller hjälp samt att de lägger mer vikt vid komplimanger etcetera. De som identifierar 

sig mer nämner även i större utsträckning företagets värderingar och vikten av att kunna 

stå för dessa. 
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Nästintill samtliga av de tillfrågade fastighetsmäklarna skiljer tydligt mellan det lokala 

kontoret där de arbetar och företaget generellt. Flera är mer reserverade mot centrala 

beslut och förändringar än mot sådan som den lokala arbetsgivaren tar. De tar inte heller 

åt sig av beröm eller framgångar vilka är centrala till skillnad från de som riktar sig mot 

det lokala kontoret. Dessutom känner de flesta av intervjupersonerna en känsla av 

enighet på det lokala kontoret men inte på företaget i stort. Förtroendet och 

identifikationen med det lokala kontoret tycks större än med företaget i stort. 

 

Mycket av denna enighetskänsla tycks grunda sig i de gemensamma mål som finns på 

respektive kontor och framhävs av majoriteten av intervjupersonerna. Även ett 

samarbete och en hjälpsamhet kollegorna emellan påtalas som en stark faktor till detta. 

 

Liksom skillnaden mellan det egna kontoret och företaget i stor upplever vi en olikhet i 

hur fastighetsmäklarna ställer sig till sin arbetsplats gentemot sitt yrke. De framstår inte 

ha några problem med att ta upp eller prata om sin arbetsplats, men ett stort antal av 

intervjupersonerna tenderar ändå inte att självmant framhäva sitt yrke i sociala 

sammanhang och flera nämner att det finns förutfattade meningar om branschen och 

yrket. Samtidigt finns det en stolthet i det egna kontorets prestationer och de flesta av 

respondenterna upplever detta när arbetsplatsen möts av beröm från utomstående. På 

samma sätt känner de en vilja av att försvara kontoret när det får kritik vilken de 

upplever som felaktig eller missriktad. 

 

Sammantaget är det åtta begrepp som ofta används av våra intervjupersoner och de 

speglar helheten av det empiriska material som vi fått in väl. De lyder: gemensamma 

mål, samarbete, livsstil, kommunikation, försvar, stolthet, kunskap samt erfarenhet och 

dessa kommer vi i följande kapitel analysera och ställa mot den teori som finns. Detta 

för att försöka få en bild av hur intervjupersonernas svar och vår uppfattning av dessa 

står i förhållande till den tidigare forskning som gjorts i ämnet.  
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5 Analys 

I analysen ställer vi den tidigare forskningen mot den empiri som samlats in genom 

våra fältstudier. Här är materialet uppdelat dels efter uppsatsens teoretiskt funna 

huvudteman och därefter utifrån de empiriskt utvunna undertemana. 

 

5.1 Organisationsidentitet 

 

5.1.1 Gemensamma mål 

Våra intervjupersoner menar att något som präglar arbetet på deras kontor är att de har 

gemensamma mål. De enskilda fastighetsmäklarna berättar att de har egna budgetar och 

mål men att det på kontoret även finns mål för gruppen och att alla hjälper varandra 

trots att det är ett väldigt individuellt yrke. De förklarar att de tar motgångar och 

framgångar tillsammans inom företaget. 

Detta anser de bidrar till en enighet eller det en av dem beskriver som ”vi-känsla”. 

Generellt sett kan sammanfattas att majoriteten anser att en enighet finns på det egna 

kontoret men att intervjupersonerna tydligt skiljer på enigheten lokalt och företaget i 

stort. Majoriteten påtalar även att gemensamma mål och samarbete är anledningar till 

känslan. 

 

För att förklara enigheten så säger en respondent att tiden gör att de anställda på 

kontoret “tänker och tycker lite lika” samtidigt som denna påtalar att det är viktigt att stå 

bakom företagets värderingar. Denne får även stöd i detta från andra intervjupersoner 

som framhäver företagets värderingar som viktiga. Också Lewicki och Wiethoff (2000) 

talar om identifikationsbaserat förtroende där parterna delar värderingar och har en enad 

syn vilken bygger på en ömsesidig nytta. Över tid utvecklas detta enligt Lewicki och 

Wiethoff (2000) till en kollektiv identitet. 
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Lee (1971) skriver att identifikation kan vara ett resultat av gemensamma mål medan 

senare studier av Puusa och Tolvanen (2006) samt Wiesenfeld et al. (1999) istället säger 

att ett engagemang gentemot gemensamma mål är en följd av medarbetaridentifikation. 

Det finns alltså en typ av samband även om teorin inte exakt kan definiera hur det ser ut. 

Vi tolkar våra intervjupersoner som att gemensamma mål är en anledning till 

enighetskänslan vilket då skulle styrka Lees (1971) resonemang om att sådana mål 

bidrar till identifikationen och därmed stärker identiteten. 

 

Samtidigt påtalar många forskare kommunikation som en mycket viktig del i 

identitetsarbetet (Dutton et al., 1994; Wiesenfeld et al., 1999; Gioi et al., 2000; Çeri-

Booms, 2012; Campbell & Im, 2015) där det dels handlar om att ledningen 

kommunicerar ut organisationens identitet till sina medarbetare (Dutton et al., 1994; 

Bass, 1999; Puusa & Tolvanen, 2006) liksom att en dialog förs mellan medarbetarna 

(Wiesenfeld et al., 1999). Våra intervjupersoner visar på att det finns god 

kommunikation då de t.ex. nämner att de inte har några problem med att framföra 

eventuella klagomål liksom att de tar upp saker med varandra som uppkommer. 

 

Det finns i vårt material ett samband mellan identiteten och gemensamma mål då 

intervjupersonerna nämner att de har gemensamma mål och vi utifrån deras svar överlag 

bedömer att de identifierar sig mycket med organisationen. Vissa intervjupersoner 

menar att det är svårt att samarbeta och samtidigt vilja att det ska gå bra för de andra på 

kontoret, alla är ju i slutändan konkurrenter och det är i första hand viktigt att det går bra 

för en själv. 

 

Med stöd av detta menar vi att det skulle kunna innebära att de mål och värden som 

ledaren kommunicerar kan stärka identifikationen och därmed bidra till en starkare 

känsla av identitet inom företaget. Tillika kan medarbetarnas interna dialoger om dessa 

tänkas ge målen större betydelse. Utifrån uppsatsens resultat att graden av identifikation 

samspelar med förtroende för ledaren så tror vi att om de anställda ska arbeta mot de 

gemensamma målen liksom lyssna till det ledaren kommunicerar så krävs det att de 

anställda har förtroende för ledaren. 
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5.1.2 Samarbete 

Utöver gemensamma mål framhävs i intervjuerna samarbete och hjälpsamhet mellan 

kollegorna som en stark faktor för enigheten på kontoret. Tillskillnad från vad gäller de 

gemensamma målen så uppfattar vi det inte som fullt klart ifall intervjupersonerna 

upplever samarbetet som ett resultat av enigheten eller som en anledning till den. 

 

Intervjupersonernas uppfattningar om att samarbetet på kontoret även interagerar med 

enighetskänslan stöds av Korsgaard et al. (2003) samt Sveningsson och Alvesson 

(2003) vilka menar att identifikation har en positiv inverkan på samarbetsförmågan. Den 

sammanhållning som en kollektiv identitet skapar ökar i sin tur chanserna till samarbete 

mellan medlemmarna i grupp (Dutton et al., 1994). 

 

Dukerich et al. (2002) förklarar att om en person identifierar sig med ett företag så anser 

denne att det som gynnar företaget även är gynnsamt för personen själv, och detta ökar 

då viljan att engagera sig i olika samarbeten. Samarbetet kan då ses som ett tecken på 

identifikation vilket leder till en starkare identitet (Puusa & Tolvanen, 2006). 

 

Forskare tycks eniga om att ett gott samarbete är ett tecken på en stark identitet (Dutton 

et al., 1994; Korsgaard et al, 2003; Sveningsson & Alvesson, 2003) medan 

gemensamma mål enligt studiens intervjupersoner samt Lee (1971) är en anledning till 

en befintlig och välmående organisationsidentitet. 

 

5.1.3 Livsstil 

De personer vi intervjuat är eniga om att deras yrkesroll har en stor roll i deras liv. 

Intervjupersonerna säger att det ibland är svårt att skilja på yrkesliv och privatliv och 

majoriteten av dem menar att fastighetsmäklaryrket är en livsstil. De säger att det är en 

stor del av deras liv och att de ägnar mycket tid åt att vara på kontoret. Någon säger att 

yrket är som att vara “egenföretagare” och att en fastighetsmäklare innehar upplevelsen 

av att ”jag är min arbetsplats”. 
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De flesta fastighetsmäklare vi intervjuat ser det inte som ett problem att yrkesliv och 

privatliv går in i varandra. Vissa av intervjupersonerna säger dock att de försöker skilja 

på privatlivet och arbetet men att det ändå blir så att de olika sidorna till viss del speglar 

varandra. 

 

Något som flera av intervjupersonerna lägger fram är att de har fått en mer positiv bild 

av sig själva genom att de började arbeta som fastighetsmäklare. Vissa nämner även att 

personer i deras omgivning tycks ta dem mer seriöst och uppfatta dem som mer 

ordningsamma sedan de blev fastighetsmäklare. Att människor utifrån ser dem på ett 

mer positivt sätt menar vissa av intervjupersonerna kan bero på att de arbetar på ett 

välkänt företag. 

 

Enligt Elsbach och Kramer (1996) finns det en länk mellan en persons personliga 

identitet och företagets identitet när denna person identifierar sig med en organisation. 

Får de anställda en positiv bild av företaget både från personer inom företaget och 

människor utifrån stärker detta enligt Hatch och Schultz (2002) organisationsidentiteten. 

Detta är något som sedan kan påverka de anställdas självkänsla på ett positivt sätt menar 

Elsbach och Kramer (2006). 

 

Det är tydligt att det visar sig vara på detta sätt då våra intervjupersoner säger att de fått 

en bättre bild av sig själva genom sin yrkesroll. De identifierar sig mycket med sitt 

arbete och kontoret de arbetar på och detta ger dem en bättre självkänsla. 

 

5.2 Identifikation 

 

5.2.1 Försvar 

Många av de intervjuade känner sig sammankopplade med företaget och går i 

försvarsställning när de upplever att företaget blir kritiserat, vilket enligt teorin tyder på 

att intervjupersonerna identifierar sig med företag som de arbetar på. En person säger att 

“Det går ju inte alltid, men ibland känner jag att jag bara skulle vilja förklara. Det är 

såhär det är, vi jobbar såhär därför att.. Men det finns ju lite förutfattade meningar 

ibland kan jag tycka”. 
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Som nämnts i avsnitt 2.1.3 menar Elsbach och Kramer (1996) att hur en medarbetare 

uppfattar organisationens identitet också påverkar hur denne ser på sin personliga 

identitet. Detta kan resultera i att kritik eller andra negativa uppfattningar lätt kan tas 

personligt av medarbetaren. 

 

Att gå i försvar vid exponering av kritik är därmed en reaktion som kan förekomma för 

en medlem av en kritiserad organisation (Elsbach & Kramer, 1996). Anledningen är 

enligt Elsbach och Kramer (1996) att de blir motiverade att rättfärdiga, bekräfta och 

skydda en positiv bild av identiteten då den till viss del samspelar med deras egen 

identitet. Detta skulle därmed kunna förklara varför majoriteten av intervjupersonerna 

svarar att de skulle “försvara” eller “vilja förklara” företagets handlingar. 

 

Detta gäller både när företaget de arbetar på får kritik riktad mot sig och i de fall då 

fastighetsmäklarna upplever att utomstående har förutfattade meningar gällande yrket i 

sin helhet. Flera av intervjupersonerna berättar att när sådana ifrågasättanden eller 

negativa åsikter vädras så vill de förklara eller försvara yrket och reda ut det av dem 

ansedda missförståndet, vilket stämmer bra överens med Elsbach och Kramers (1996) 

teorier. 

 

En annan av Elsbach och Kramers (1996) slutsater vilken vi kan se antydan till i vårt 

empiriska resultat är att vissa av intervjupersonerna tenderar att framhäva eller tona ned 

sociala kategorier beroende på hur individen anser att kategorin får denne att framstå. 

Merparten av intervjupersonerna säger här att de inte lyfter fram vare sig yrke eller 

arbetsplats i på egen hand när de träffar nya människor privat. De säger dock att frågan 

trots detta oftast kommer upp. 

 

Mindre smickrande sociala kategorier som en person kan anses tillhöra tonas i regel ned 

medan de vilka personen anser mer positiva framhävs (Elsbach & Kramer, 1996). Detta 

görs för att stärka det egna självförtroendet då den personliga identiteten som nämnt 

påverkas av arbetsplatsens identitet (Elsbach & Kramer, 1996). 
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I denna studie säger de allra flesta att det känns bra när någon frågar var de arbetar, men 

majoriteten besvarar samtidigt frågan “När du privat presenterar dig själv för en helt ny 

person som inte vet någonting om dig, vad lyfter du då fram?” med att de generellt sett 

inte tar upp ämnet själva. 

 

Just aspekten med förutfattade meningar angående yrket nämner flera av 

intervjupersonerna under sina intervjuer men i olika sammanhang, vilket skulle kunna 

vara ett tecken på att det ändå på något plan stör eller besvärar dem något att negativa 

åsikter eller ifrågasättanden yttras. 

 

Att respondenterna inte framhäver sitt yrke skulle enligt Elsbach och Kramers (1996) 

resultat kunna bero på att de identifierar sig med sin organisation men att de i mycket 

inte ser det som en statushöjande eller positiv social kategori att förknippas med. Det 

sistnämnda utifrån Hatch och Schultz (2002) studier om att den externa imagen 

påverkar identiteten då den kommuniceras till och uppfattas av medarbetare inom 

organisationen. 

 

Detta anser vi också skulle kunna ses i ett större perspektiv. Det vi egentligen studerar i 

detta arbete är relationen mellan ledare och anställd fastighetsmäklare på de lokala 

kontoren. Det intervjupersonernas svar enligt ovanstående resonemang däremot skulle 

kunna indikera är att de identifierar sig med sina lokala kontor men att de inte till fullo 

vill koppla sig själva till den sociala kategori som fastighetsmäklare som yrke är. Detta 

då det ibland kan föreligga, som två respondenter uttrycker det, “okunskap” eller 

“missuppfattningar” gällande professionen. 

 

Denna tolkning skulle kunna motsägas av att intervjupersonerna i frågan “När du privat 

presenterar dig själv för en helt ny person som inte vet någonting om dig, vad lyfter du 

då fram?” i första hand tar upp yrket och i andra hand arbetsplatsen när frågan om detta 

kommer upp. Detta skulle däremot även kunna bero på (det här är endast baserat på våra 

egna erfarenheter och ska ses som en reflektion) att frågan i olika sociala sammanhang 

ofta ställs som “ vad jobbar du med?” eller “ vad gör du då?” vilket är frågor som vi 

tolkar mer efterfrågar yrket än arbetsplatsen. 
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5.2.2 Stolthet 

Ett ord som våra intervjupersoner ofta använder för att beskriva hur de känner över sitt 

arbete är stolthet. När företaget de arbetar på får beröm utifrån tar ofta våra 

intervjupersoner till sig detta och känner sig stolta över att arbeta på ett företag som 

andra människor berömmer. 

 

Att någon som är anställd på ett företag personligen tar åt sig av beröm som är riktat till 

företaget är ett tecken på att den anställde identifierar sig med företaget (Elsbach & 

Kramer, 1996). Elsbach och Kramer (1996) menar att det är vanligt att en person som är 

nöjd med den sociala kategori denne tillhör framhäver detta. Författarna menar även att 

om en person är mindre nöjd med motsvarande kan de istället välja att tona ner det. Att 

den anställde tar åt sig beröm eller kritik som riktas mot företaget kan innebära enligt 

Elsbach och Kramer (1996) att den anställdes bild av sig själv påverkas av hur hen ser 

på organisationen. 

 

Detta kan kopplas till att kommunikation från externa källor enligt forskare som Dutton 

et al. (1994), Gioi et al. (2000) och Fuller et al. (2006) påverkar medarbetarnas 

identifikation. Även Hatch och Schultz (2002) första steg i deras fyrastegsprocess för att 

skapa organisationsidentitet berör detta. De menar att identiteten inledningsvis formas 

av att de anställda inom en organisation uppmärksammar eller av utomstående ställs 

inför organisationens image, vilket får dem att reflektera kring företagets värden och 

uppfattningar. 

 

Denna teori tycks ha en spegling i intervjupersonernas svar, då de flesta använder ordet 

“stolt” när de beskriver känslan när deras företag får beröm. Flera går sedan vidare och 

nämner att anledningarna till denna känsla bland annat är gemensamma värderingar och 

arbetssätt. Det skulle kunna ses som ett tecken på att berömmet får dem att börjar 

reflektera kring vissa företagskulturella aspekter. 
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Detta är något vi sett i våra intervjuer och återkommer till i flera teman. Många av 

intervjupersonerna uttrycker att de är stolta över var de arbetar men flera av dem 

nämner även att de är medvetna om att det finns många utifrån som har en bild av 

fastighetsmäklaryrket som inte är helt positiv. 

 

5.3 Förtroende 

 

5.3.1 Kommunikation 

Kommunikation har framkommit som ett av de viktigaste begreppen i denna studie. 

Begreppet återkommer i svaren oavsett vilket tema frågorna berör och genomsyrar 

således intervjuerna. Kommunikation liksom interaktion tycks vara mycket viktiga 

faktorer för såväl en stark organisationsidentitet som för identifikation samt för att bilda 

och bibehålla ett förtroende. 

 

Våra intervjupersoner säger att det händer att det uppstår missnöje på kontoret där de 

arbetar men de flesta av dem menar att de inte har några problem med att låta 

arbetsgivaren veta om detta och att de ofta säger rakt ut vad som är fel. Vissa av 

intervjupersonerna uppger att de inte med en gång säger om de anser att något är fel 

utan pratar ihop sig om de är fler som har problem med samma sak och sedan 

presenterar detta som en enad front. 

 

Både Çeri-Booms (2012) och Campbell och Im (2015) menar att en viktig länk i att 

bygga en förtroendebaserad relation är kommunikation mellan den anställde och 

ledaren. De menar även att kommunikation är viktigt för att skapa förtroendebaserad 

identifikation. Flera av våra intervjupersoner menar att de kan ta upp det mesta med sina 

arbetsgivare och att arbetsgivaren kontinuerligt håller enskilda utvecklingssamtal med 

dem vilket gör kommunikationen dem emellan enkel och flera anser även att det är ett 

tecken på välvilja från arbetsgivaren. 

 

De finns dock intervjupersoner som kommunicerat att de behövt hjälpt men inte 

prioriterats vilket lett till sänkt förtroende, vilket likt Lewicki och Wiethoff (2000) 

menar beror på att förväntningarna inte möts. 
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Det faktum att flera intervjupersoner sagt till och fått igenom en förändring menar 

Lewicki och Wiethoff (2000) däremot är viktigt för att kunna utveckla förtroendet ännu 

mer i framtiden. Här är det tydligt att teorin stämmer bra överens med empirin då det 

som intervjupersonerna berättar är förenliga med det Lewicki och Wiethoff (2000) 

beskriver. 

 

En annan aspekt som framkommer i intervjuerna är att det är viktigt för 

fastighetsmäklarna att de kan stå för företagets värderingar. Värderingar kommuniceras 

internt mellan ledning och anställda samt mellan kollegor (Wiesenfeld et al., 1999), men 

den externa kommunikationen är också viktig, då företagets image som den uppfattas av 

medarbetarna påverkar identifikationen hos dem (Dutton et al., 1994; Gioi et al., 2000; 

Hatch & Schultz, 2002; Fuller et al., 2006). Detta tycks vi bland annat kunna se 

gällande de “förutfattade meningar” som flera av intervjupersonerna påtalar liksom när 

företagen de arbetar på får beröm eller kritik. 

 

5.3.2 Erfarenhet och kunskap 

Intervjupersonerna säger att de ibland väljer att fråga sina arbetsgivare om råd i olika 

lägen. En stor anledning till detta är att de anser att arbetsgivarna har mer erfarenhet 

eller kunskap än de själva inom vissa områden och därför ser saker på ett annat sätt 

vilket kan bidra med ett annorlunda perspektiv. Intervjupersonerna har förtroende för 

arbetsgivarnas förmåga särskilt inom de områden där intervjupersonerna känner att de 

saknar kunskap eller erfarenhet. 

 

Vissa av de personer vi intervjuat säger att de ibland frågar sin arbetsgivare om råd men 

i slutändan inte följer råden de får eftersom de inte håller med. Några intervjupersoner 

säger även att de bara frågar om råd inom områden där de vet att arbetsgivaren har mer 

kunskap och erfarenhet än de själva. 

 

Svaren överensstämmer med Mayer et al:s (1995) resonemang om att förmågan, det vill 

säga färdigheter och kompetens, är en av tre grundläggande faktorer för att skapa 

förtroende. Det är ett tydligt tecken på att våra intervjupersoner anser att deras 

arbetsgivare har både kompetens och förmåga när de ber dem om hjälp i olika lägen. 
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Lewicki och Wiethoff (2000) menar att om person har förtroende för en annan individ 

liksom de råd denne ger beror detta på tidigare erfarenheter. 

 

Vi tycks även se stöd för att det finns både ett professionellt och ett personligt 

förtroende, där det professionella förtroendet är mer uppgiftsorienterat medan det 

personliga mer fokuserar på emotionella och sociala värden (Lewicki & Wiethoff, 

2000). En av intervjupersonerna menar sig ha ett personligt förtroende samt ett 

förtroende för arbetsgivaren på de områden där denne har en god kompetens. Just att 

förtroende i det sistnämnda är riktat till kompetensområden visar på ett 

uppgiftsorienterat och professionellt förtroende (Lewicki & Wiethoff, 2000). 

 

Utgår vi från detta kan vi utläsa ur empirin att de allra flesta av våra intervjupersoner 

har haft positiva erfarenheter av att be sina arbetsgivare om råd liksom att ledarens 

kompetens är viktigt då det professionella förtroendet i mycket är uppgiftsorienterat. 

 

5.4 Sammanfattande analys 

Sammantaget visar studiens empiriska resultat att förtroendet för och identifikationen 

med identiteten på fastighetsmäklarnas respektive kontor generellt sett är stora. Däremot 

tycks förtroendet och identifikationen med organisationen i stort vara mycket lägre. Då 

kommunikation utifrån både intervjuer och teori framstår som en fundamental aspekt 

för både förtroende (eg. Mayer et al., 1995; Lewicki & Wiethoff, 2000; Seppänen et al., 

2007) och en stark organisationsidentitet (eg. Wiesenfeld et al., 1999; Gioi et al., 2000; 

Puusa & Tolvanen, 2006) kan kommunikation tänkas vara en av orsakerna till detta. 

 

Den i stort sett dagliga kommunikationen mellan ledaren och de anställda på de lokala 

kontoren liksom den kollegorna emellan skulle kunna göra stor skillnad. Den så kallade 

vertikala kommunikationen (den från de styrande skikten i organisationen ned till de 

övriga anställda) skulle eventuellt kunna vara för svag. Majoriteten av 

intervjupersonerna anser exempelvis att den största anledningen till att de glädjer sig åt 

det lokala kontorets framgångar liksom tar dessa som personliga är att de själva varit 

delaktiga. Att känna delaktighet och att känna sig uppdaterad kan enligt Bartels et al. 

(2010) vara viktiga aspekter som inte till fullo kan tillgodoses om kommunikationen är 

bristfällig. 
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Då både teorin och empirin framhåller gemensamma mål som väsentliga för en 

enighetskänsla, och att samarbete samt hjälpsamhet vidare blir resultatet av en stark 

kollektiv identitet (Lee, 1971; Dutton et al., 1994; Wiesenfeld et al., 1999; Korsgaard et 

al., 2003; Sveningsson & Alvesson, 2003; Puusa & Tolvanen, 2006), indikeras att ett 

större fokus kanske behöver läggas på dessa förhållanden för att skapa större förtroende 

och identifikation inom företagen som helhet. Sedan är det upp till varje företag att 

själva utvärdera var kommunikationen brister. Utifrån en studie i en tidigare 

kandidatuppsats vilken undersökte franchiserelationen finns från franchisetagarnas sida 

en indikation på att kommunikationen är god mellan franchisegivare och franchisetagare 

(Degerth & Hultman, 2014). Om detta skulle vara korrekt så ligger eventuellt inte 

problematiken i en bristande kommunikation från franchisegivarnas sida utan i att 

informationen “fastnar” hos franchisetagarna istället för att gå ut till de anställda 

fastighetsmäklarna. Alternativt skulle det kunna vara så att franchisetagarna 

vidarebefordrar franchisegivarnas meddelanden men att det inte tydligt framgår för de 

anställda att information, uppmaningar eller uppmuntran kommer högre upp ifrån. 

 

Ett annat intressant resultat som de empiriska undersökningarna ger är att de som varit 

anställda längre generellt sett tycks ha ett mindre behov av att identifiera sig med sin 

arbetsplats. Trots att arbetsplatsen är en stor del av deras personer så är de bättre på att 

sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv liksom att de, när de pratar om sig själva, i 

större utsträckning tar upp andra delar av sina liv än just yrket. Slarvigt uttryck så är inte 

jobbet “allt”. 

 

Samtidigt ser vi att dessa personer av förståeliga skäl har mer tidigare erfarenheter av 

ledaren vilket också speglar sig i deras förtroende för denne/denna. Just erfarenheter, 

dels tidigare i livet men även av den specifika individen är två faktorer vilka enligt 

Lewicki och Wiethoff (2000) samt Tan och Lim (2009) spelar in för förmågan att ha 

förtroende liksom för hur stort och vilken form av förtroende en människa kan känna. 
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Vi erfar från intervjuerna att de som varit verksamma under en längre period på 

arbetsplatsen vet vad de kan och inte kan förvänta sig utifrån tidigare upplevelser. De är 

mer självständiga i sitt arbete och i sina beslut samtidigt som de visar att de exempelvis 

ber ledaren om hjälp eller råd på områden där de anser denne mer kunnig och erfaren än 

de själva liksom i sådana situationer då de lärt sig att ledaren kommer att ställa upp. 

Detta stämmer överens med Mayer et al. (1995) samt Tan och Lim (2009) teorier om att 

en förtroendebyggande faktor är förmåga, det vill säga kompetens och färdigheter, på 

områden där den andra parten saknar detta. På det här sättet blir det mycket tydligt att 

dessa personer i större utsträckning vet var de har sina ledare och vad de kan förvänta 

sig av honom eller henne. 

 

För de som varit anställda en kortare period blir arbetsplatsen generellt sett viktigare för 

den enskilde personen, de pratar mer om arbetet än om hobbies och intressen. Samtidigt 

tycks ha svårare att sätta gränser mellan arbets- och privatliv och tar därmed med arbetet 

hem i större utsträckning. De tycks även ha ett väldigt stort förtroende för sina ledare, 

även på områden där exempelvis sådana som varit anställda längre inte har något 

förtroende för sina ledare. Detta kan vara ett tecken på att de ännu saknar erfarenheter 

av ledaren på vissa områden och i vissa situationer (Lewicki & Wiethoff, 2000; Tan & 

Lim, 2009) eller att de fortfarande inte anser sig mer kunniga eller erfarna än ledaren på 

så många områden (Mayer et al., 1995; Tan & Lim, 2009). 
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Figur 3. Modellen visar relationen mellan förtroende, organisationsidentitet och 

identifikation enligt den tidigare forskningen samt uppsatsens empiriska resultat.  

 

Som tidigare nämnts finns en oenighet inom den tidigare forskningen gällande hur de 

olika begreppen påverkar varandra. Sammanfattningsvis har vi i denna studie funnit 

stöd för bland annat Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Ims (2015) uppfattningar 

om att förtroendet påverkar medarbetarnas identifikation och organisationsidentiteten. 

Vi ser också att identifikationen och organisationsidentiteten påverkar varandra vilket 

stödjer Dutton et al:s (1994), Bass (1999), Puusa och Tolvanens (2006) samt Ashforth et 

al:s (2008) teorier. 

 

Vi ser däremot inga indikationer i denna studie på att organisationsidentiteten liksom 

medarbetaridentifikationen påverkar förtroendet så som bland annat Wiesenfeld et al. 

(1999), Lee (2004) samt Puusa och Tolvanen (2006) menar. 
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6 Diskussion 

I arbetets avslutande del diskuteras studiens resultat. Vi tittar på hur det samstämmer 

med eller skiljer sig från tidigare forskning, reflekterar över uppsatsen bidrag och hur 

syftet möts samt ger förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Organisationsidentiteten och tillika förtroendet upplever våra intervjupersoner generellt 

sett som starkt, i synnerhet inom det lokala kontoret. Däremot upplevs 

organisationsidentiteten som starkare på det egna kontoret än inom företaget i stort och 

kommunikationen av denna skapar, likt teorin förespråkar (Dutton et al., 1994; Bass, 

1999; Gioi et al., 2000; Puusa & Tolvanen, 2006), identifikation. Tillsammans med ett 

stort förtroende för den närmaste chefen kan detta ses som ett tecken på att de aspekter 

som i det vardagliga arbetet skapar förtroende och känsla av sammanhang haft större 

påverkan än någon centralt formulerad profil eller eftersträvad identitet. 

 

Just den vardagliga kommunikationen mellan den lokala ledaren och de anställda tror 

vi, med stöd av intervjusvaren samt genom studier av flertalet forskare (Dutton et al., 

1994; Wiesenfeld et al., 1999; Gioi et al., 2000; Lewicki & Wiethoff, 2000; Ashforth et 

al., 2008; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015) är anledningen till att både 

förtroendet för och identifikationen med den lokala verksamheten är så pass mycket 

större. 

 

När det gäller frågan om huruvida förtroende för arbetsgivaren är en förutsättning för en 

tydlig organisationsidentitet eller vice versa, skulle svaret kunna vara både och. Tidigare 

forskning och teori ger olika svar (Bass, 1999; Wiesenfeld et al., 1999; Korsgaard et al., 

2003; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 2015; Driver, 

2015), och det är fullt möjligt att de ofta utvecklas i ett samspel med varandra. 
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Trots detta skulle vi ändå vilja lyfta det faktum att förtroendet för den lokala ledaren och 

stoltheten över det egna kontorets arbete är tydligt större än upplevelsen av 

organisationsidentitet i företaget i stort. Vi vill vidare lägga fram detta som argument 

för att förtroende kan byggas utan en stark organisationsidentitet och att det, likt Bass 

(1999), Çeri-Booms (2012) samt Campbell och Im (2015) påtalar, krävs ett förtroende 

för att en medarbetare ska identifiera sig med organisationen och därigenom stärka 

identiteten. Motsatsen, att en organisationsidentitet är en förutsättning för förtroendet 

hos de intervjuade mäklarna (Wiesenfeld et al., 1999; Puusa & Tolvanen, 2006) finner 

vi inget stöd för i vår undersökning. 

 

Det är inte empiriskt prövat i detta arbete men vi anser det ändå inte orimligt att anta att 

det förtroende och den trygghet en fastighetsmäklare känner för sitt företag och sin 

ledare samt grunden för detta, återspeglas i hur mäklaren agerar och beskriver de 

kvaliteter som företaget erbjuder. Det skulle i så fall innebära att mäklarens förtroende 

och graden av identifikation med sitt företag på ett förhållandevis direkt sätt skulle bidra 

till företagets och mäklarens framgångar. Att just förtroende (Zaheer et al., 1998) 

liksom identifikation (eg. Ashforth et al., 2008; He & Brown, 2013) bidrar till 

prestationen har även tidigare forskning påtalat. 

 

Gemensamma mål tycks också vara viktiga för att stärka organisationsidentiteten och 

där samstämmer resultaten till viss del med tidigare forskning. Lee (1971) menar 

nämligen likt våra resultat att gemensamma mål bidrar till en starkare identifikation och 

organisationsidentitet, medan Wiesenfeld et al. (1999) samt Puusa och Tolvanens 

(2006) menar att identifikationen motiverar organisationens medlemmar till att 

samordna sina insatser för att uppnå organisatoriska mål genom att öka förtroendet. Vår 

uppfattning är dock likt Lee (1971) att det är svårt för en person att identifiera sig med 

något som denne saknar förtroende för vilket vår studie indikerar. Resultaten antyder att 

om förtroendet sänks för ledaren så minskar även identifikationen. Vi har dock inte sett 

några tendenser på att minskad identifikation även dämpat förtroendet såvida inte någon 

förtroendesänkande företeelse inträffat. 
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En egen reflektion är att dessa gemensamma mål inte kan bidra till en starkare 

organisationsidentitet om medarbetarna inte har förtroende för den ledare som ger dessa 

direktiv, då frågan är om någon som inte har förtroende för en annan part tar fasta på 

och hörsammar det denne säger och uppmanar en till. Förtroende är trots allt enligt 

Rousseau et al. (1998, s. 395) “ett psykologiskt tillstånd vilket innefattar en intention att 

acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar på intentioner eller beteenden från 

andra”. Om medarbetaren inte har positiva förväntningar på ledarens intentioner kanske 

denna därmed inte är villig att pressa sig själv för att nå mål vilka är satta av denna och 

troligtvis även gynnar personen i fråga. 

 

De resultat vi kommit fram till stämmer i huvudsak överens med de teorier och den 

tidigare forskning som vi tagit del av. Inom identifikation visar det sig att teorin 

stämmer bra överens med hur verkligheten enligt våra intervjupersoner ser ut. 

 

Vi ser ett samband mellan förtroende och identifikation i vår undersökning. Majoriteten 

av våra intervjupersoner har stort förtroende för sina ledare och de identifierar sig i hög 

grad med det kontor där de arbetar. 

 

Utöver detta kan vi även nämna att vi såhär i efterhand hade valt ett annat ord än 

“komplimang” i våra intervjufrågor för att vara säkra på att vi efterfrågade rätt sak. Vi 

hade hellre valt ett ord som till exempel uppmuntran. 

 

6.2 Svarar vi upp mot syftet? 

De resultat vi fått fram har generellt sett varit över förväntan. De tillfrågade 

fastighetsmäklarna tycks trivas på sina arbetsplatser, ha gott förtroende för sina 

arbetsgivare och identifierar sig i stor utsträckning med respektive kontor. Detta gäller 

inte alltid företaget i stort men oftast det egna kontoret. 
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Tidigare forskning indikerar att det finns ett samband mellan organisationens identitet 

och förtroendet för ledaren. Detta samband har inte definierats fullt ut och vi ville få 

fram ökad tydlighet kring detta samband. Vårt syfte; “studien syftar till att från den 

anställdes perspektiv skapa en större förståelse för relationen mellan organisationens 

identitet och förtroendet för dess ledare” anser vi att vi besvarat då studien ger ett bidrag 

till en tydligare bild av hur begreppen samspelar. En del av de samband som tidigare 

forskning indikerat har stärkts av vår undersökning och vi har fått en bild av hur fortsatt 

forskning kan undersöka ämnet ytterligare. 

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

Eftersom det tidigare mest funnits kvantitativ forskning inom ämnet är uppsatsens 

största teoretiska bidrag att den utökar den kvalitativa forskningen på området så som 

efterfrågats av bland annat Lee (2004). 

 

När vi inledningsvis studerade den tidigare forskningen fann vi indikationer på ett 

samband mellan organisationsidentitet och förtroende för ledaren men ingen forskning 

som bestämt kunde säga något om relationens art. Som nämnt i uppsatsens 

forskningsdesign (3.1) finns det även ett antal forskare som efterfrågar en djupare 

förståelse för relationen mellan organisationsidentiteten och förtroende (Korsgaard et 

al., 2003; Lee, 2004; Puusa & Tolvanen, 2006; Çeri-Booms, 2012; Campbell & Im, 

2015). Denna uppsats har uppmärksammat detta och medverkar samtidigt till att via sin 

empiriska studie skapa en tydligare och rikare bild av relationen. 

 

Med denna studie anser vi att vi kommit lite längre på vägen till att fastställa hur 

relationen ser ut och hoppas på att detta förhållande kommer att fortsätta att studeras i 

framtiden. 

 

6.4 Praktiskt bidrag 

Att genomföra undersökningen inom fastighetsmäklarbranschen med dess speciella 

förutsättningar innebär i sig en fördjupning. Så som Korsgaard et al. (2003), Lee (2004) 

samt Campbell och Im (2015) påtalar så är relationen mellan koncepten viktig att förstå 

för att i sin tur kunna få större förståelse för hur detta påverkar de anställdas beteenden. 
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Fastighetsmäklarbranschen har varit intressant att studera ur detta hänseende då det 

finns forskning som påtalar att graden medarbetaridentifikation har en direkt påverkan 

på den anställdes prestationsnivå (Dukerich et al., 2002; Van Dick et al., 2006; Carmeli 

et al., 2007). Samtidigt är fastighetsmäklare ett mycket mobilt och självständigt yrke 

vilket Wiesenfeld el al. (1999) menar riskerar att försvaga banden till organisationen 

och därmed minska den anställdes identifikation gentemot företaget. 

 

Denna studie indikerar att fastighetsmäklarens förtroende för den lokala ledaren 

påverkar dennes identifikation gentemot företaget vilket kan vara av ett praktiskt 

intresse då identifikationen kan påverkar prestationen (Dukerich et al., 2002; Van Dick 

et al., 2006; Carmeli et al., 2007) vilket skulle kunna få stora konsekvenser inom ett 

sådant prestationsyrke som fastighetsmäklare är. 

 

6.5 Allmänna begränsningar i studien 

Vi har ett mycket litet material, endast 10 personer är intervjuade. De svar vi erhållit är 

inte så differentierade och följdfrågor har stundom inte ställts i tillräcklig omfattning. 

Det mest grundläggande problemet delar vi dock med majoriteten av studierna inom 

området. Det är en tvärsnittsstudie som gör det utomordentligt svårt att analysera 

tidsföljder, vad något leder till eller inte leder till. Det som studeras är i stället 

samvariationer, att två eller flera begrepp tycks variera parallellt. Detta kan därför inte 

till fullo tolkas i anlednings- eller orsakstermer. När till exempel identifikation och 

förtroende samvarierar kan det bero på ett tredje förhållande, säg svarsstil hos de 

intervjuade eller yrkesframgång. I sina analyser är man helt beroende av långt gående 

tolkningar baserade på intervjusvaren, på tidigare tolkningar i internationella studier 

men också på egna upplevelseerfarenheter och allmänna sannolikhetsbedömningar. 
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6.6 Förslag till fortsatt forskning 

I teorin fann vi ett samband mellan förtroende och organisationsidentitet vilket förklaras 

på olika sätt av olika forskare, de har skilda uppfattningar om kausaliteten men är 

överens om att det finns ett samband. Utifrån det empiriska resultatet i detta arbete tycks 

vi se indikationer på att medarbetares förtroende för ledaren påverkar 

organisationsidentiteten. För att få ett säkrare resultat skulle det med utgångspunkt från 

dessa intervjufrågor och med denna metodik därför vara intressant att utföra en studie 

av relation mellan organisationsidentiteten och förtroende i en större skala. Vi ser vårt 

resultat som en fingervisning på hur det ser ut i fastighetsmäklarbranschen i Sverige 

men med hänsyn till studiens omfattning kan vi inte säga att detta är en allmän bild. 

 

Med arbetets slutsats och modell som bakgrund är det även av intresse att göra en 

longitudinell studie för att se förändringar över tid och skapa en tydligare bild av 

processen, vad kommer först och vad följer efter. Vårt empiriska resultat påvisar att 

förtroendet för ledaren och identifikationen med företaget ser olika ut beroende på hur 

länge medarbetaren varit anställd. Vår reflektion vilken grundar sig på Lewicki och 

Wiethoffs (2000) teori om att ett förtroende skapas och formas av bland annat 

erfarenheter av den anförtrodda parten är att en kvalitativ studie med fördel skulle 

kunna genomföras där några anställda intervjuas gällandet sitt förtroende för sin ledare, 

organisationsidentiteten på företaget samt om deras identifikation med detta. Efter dessa 

intervjuer skulle medarbetarna kunna utsättas för en förtroendehöjande eller 

förtroendesänkande handling från deras ledares sida vilket därefter skulle kunna följas 

upp med frågor om förtroende, organisationsidentitet och identifikation för att se hur 

detta påverkat identifikationen liksom organisationsidentiteten. 

 

Vidare vore det intressant att göra en uppföljande undersökning för att se om 

intervjuerna och undersökningens resultat påverkat framför allt intervjupersonerna ur ett 

pedagogiskt, katalytiskt eller eventuellt taktiskt perspektiv. 
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Bilaga 1 

 

Organisationsidentitet 

Med frågorna inom temat organisationsidentitet vill vi ta reda på hur intervjupersonerna 

ser på organisationsidentitet, hur de definierar begreppet och om de anser att det finns 

enighet på deras arbetsplats. 

 

“Vad innebär identitet för dig?” 

Vår uppfattning är att det inte är ovanligt att ordet identitet används i vardagen men att 

det troligen inte är så många som reflekterar över dess innebörd. Dessutom vill vi få en 

bild av hur de definierar begreppet i samband med att vi ställer flera frågor om identitet 

och identifikation; vi menar att det går att förstå svar på dessa frågor på ett djupare plan 

om vi förstår vad de menar när de pratar om identitet. 

 

“Skulle du säga att det finns en känsla av enighet på företaget där du jobbar?” 

Denna fråga ämnar att på ett relativt rakt sätt ta reda på om intervjupersonerna upplever 

organisationsidentitet utifrån definitionen i avsnitt 2.1.1, och i så fall i vilken omfattning 

de skulle säga att en kollektiv identitet finns. 

 

“Om din arbetsgivare beslutar att sluta marknadsföra objekten på Hemnet hur 

formulerar du dig när du berättar om er marknadsföringsstrategi för en kund ute på ett 

intag?” 

Utifrån ett scenario där vi antar att en fastighetsmäklare är negativ till ett beslut som 

riskerar att påverka fastighetsmäklaren ekonomiskt. De flesta fastighetsmäklare har en 

provisionsbaserad lön (Mäklarsamfundet, 2014) och Hemnet.se är en stor 

marknadsföringskanal inom fastighetsbranschen (Föreläsning Hemnet, personlig 

kommunikation, 20 mars 2015; Blocket, u.å.; Booli, u.å.; Booli, 2014). Vår tanke är att 

en sådan handling kan vara förtroendesänkande utifrån resonemanget kring förtroende i 

avsnitt 2.4. Tanken är att se om intervjupersonerna refererar till företaget som “vi” eller 

“de” när de ställs i denna något obekväma situation. äger de “vi” tyder detta på att de 

identifierar sig med företaget, säger de istället “de” är detta ett mer avståndstagande 

ordval. 
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Identifikation 

Genom att ställa frågor om identifikation vill vi ta reda på om intervjupersonerna anser 

att de identifierar sig med företaget de arbetar på och få en uppfattning om hur de själva 

ser på identifikation och hur de påverkas av negativ och positiv kritik som riktas till 

företaget de arbetar på. 

 

“Skulle du säga att din arbetsplats är stor del av din person?” 

Syftet med denna fråga är att på ett direkt sätt få reda på om arbetet är något 

intervjupersonerna tar med sig i sitt privata liv. 

 

“Anser du att du identifierar dig med företaget du arbetar på?” 

Efter att vi ställt samtliga identitetsrelaterade frågor väljer vi att avsluta med att fråga 

om intervjupersonerna själva anser att de identifierar sig med företaget. När denna fråga 

ställs har vi med hjälp av de intervjuades tidigare svar samt teorin bildat oss en 

uppfattning gällande identifikationen och vill därför se hur de själva ser på detta. 

 

“Vad känner du när någon kritiserar företaget som du arbetar på?” 

Enligt teorin i avsnitt 2.1.3 riskerar anställda som identifierar sig med organisationen att 

ta kritik personligt, då organisationsidentiteten och en individs sociala identitet är nära 

sammankopplade. 

 

“Tycker du att företagets framgångar även känns som personliga framgångar?” 

Som nämnt så anses länken mellan organisationsidentiteten och den individuella 

identiteten vara stark (Elsbach & Kramer, 1996) och vi vill därför pröva hur 

intervjupersonerna reagerar när det går bra för företaget. Med dessa två frågor försöker 

vi bidra till bilden av om personerna som tillfrågas identifierar sig med företaget och i 

så fall i vilken utsträckning. 
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”När du privat presenterar dig själv för en helt ny person som inte vet någonting om 

dig, vad lyfter du då fram?” 

Avsikten här är att se om fastighetsmäklarna tar upp sitt yrke och företaget där de är 

verksamma, i vilket skede i konversationen detta tas upp och hur stor vikt som läggs vid 

detta. 

 

“Hur känns det för dig när någon frågar var du arbetar?” 

Frågan ämnar ta reda på om intervjupersonerna t ex känner sig stolta, nöjda, missnöjda 

eller generade gällande sin arbetsplats. 

 

“Vad känner du när någon lovordar ditt företags prestationer?” 

Med denna fråga vill vi få en bild av hur intervjupersonerna upplever det när någon 

berömmer eller talar väl om företaget där de arbetar. 

 

“Ponera att jag är en kund och beskriv för mig hur företaget som du arbetar på jobbar 

med visningar.” 

Här uppmanas intervjupersonerna att förklara hur deras företags visningsarbete är 

utformat för att se om de använder sig av “vi” eller företagets namn när de beskriver hur 

arbetet går till. Denna fråga är som nämnt menad att kopplas till frågan “Om din 

arbetsgivare beslutar att sluta marknadsföra objekten på Hemnet hur formulerar du dig 

när du berättar om er marknadsföringsstrategi för en kund ute på ett intag?”. Tanken är 

att sätta mäklarna i ett scenario av en neutral och vardaglig arbetsuppgift för att se hur 

de uttrycker sig för att sedan jämföra detta med deras formulering när de ska ta ställning 

till en situation som de med stor sannolikhet inte skulle uppskatta. 

 

Förtroende 

Vår tanke är att genom dessa frågor få en bättre uppfattning om hur intervjupersonernas 

förtroende ser ut för deras arbetsgivare, vad som kan bygga upp och förbättra 

förtroendet och vad som kan försämra det. 

 

“Händer det att du frågar din arbetsgivare om råd och följer du då vanligtvis dessa?” 

Denna fråga bygger på resonemanget om att förmåga och kunskap är viktiga attribut hos 

den som ges ett förtroende, vilket framhävs i avsnitt 2.4.2. 
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“Hur beredd är du på att ställa upp när din arbetsgivare med kort varsel behöver 

hjälp?” 

Vår uppfattning är att en person som har förtroende för någon annan med större 

sannolikhet ställer upp för denne då personen litar på att detta är ömsesidigt. Denna 

fråga står i relation till frågan “Om din arbetsgivare lovar att hjälpa dig med en 

arbetsuppgift litar du på att han/hon gör detta?”, då vi vill se om svaren på dessa frågor 

tenderar att överensstämma eller ej. 

 

“Hur reagerar du när din arbetsgivare tar ett beslut som påverkar ditt arbetssätt? Litar 

du på att det i längden kommer att vara ett beslut som kommer att vara till din fördel 

eller tvivlar du?” 

Här vill vi skapa en situation där en ekonomisk risk kan föreligga och risken är helt 

beroende av ett beslut som arbetsgivaren tar. Även här är tanken att skapa en 

uppfattning om intervjupersonerna har förtroende för arbetsgivaren samt i vilken 

omfattning. 

 

“Hur handlar du om du är missnöjd med ditt företags arbetssätt?” 

Kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare är som nämnt i avsnitt 2.2.2 och 

2.5 viktig för både identifikationen och förtroendet mellan parterna. Om 

intervjupersonen säger att den skulle välja att kommunicera med arbetsgivaren är detta 

ett tecken på förtroende. 

 

“Vad är förtroende för dig?” 

För att runda av frågorna om förtroende gör vi som vid slutet av identitetsfrågorna och 

frågar intervjupersonerna vad de anser att förtroende är för dem. Detta för att vi ställt 

frågor om förtroende och därför anser att det är viktigt att veta vad de menar att 

förtroende är för att få en djupare förståelse för svaren de ger. 

 

“Hur skulle du säga att ditt förtroende ser ut för din arbetsgivare?” 

Här vill vi se om vår uppfattning som vi bildat oss under intervjun angående deras 

förtroende gentemot arbetsgivaren stämmer överens med intervjupersonernas direkt 

uttalade egna uppfattningar. 



 

93 

 

 

“Om din arbetsgivare ger dig en komplimang ifrågasätter du då för dig själv om 

han/hon menar det eller inte?” 

Med bland annat den här frågan har vi för avsikt att skapa oss en bild av om personerna 

som vi intervjuar har ett förtroende för sina arbetsgivare. 

 

“Om din arbetsgivare lovar att hjälpa dig med en arbetsuppgift litar du på att han/hon 

gör detta?” 

Som nämnt i avsnitt 2.4.1 utgår vi från Rousseau et al:s (1998) definition vilken 

beskriver förtroende som “ett psykologiskt tillstånd vilket innefattar en intention att 

acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar på intentioner eller beteenden från 

andra”. Mot denna bakgrund så vill vi se om sådana positiva förväntningar föreligger, 

då de är centrala för att ett förtroende ska finnas. Dessutom har vi även nämnt i 2.4.2 att 

förtroende grundar sig på tidigare erfarenheter vilket vi även hoppas att få en 

uppfattning om med denna fråga. 

 

“Upplever du att din arbetsgivare bryr sig om dig och ditt välmående?” 

Denna fråga grundar sig bland annat i Mayer et al:s (1995) teori om att välvilja är en av 

tre faktorer som krävs för att skapa förtroende. Med denna fråga vill vi därför se om 

denna faktor spelar in för våra intervjupersoner. 


