
 

 

 

 
 
Beteendevetenskapliga programmet, Västerås 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Sociologi med socialpsykologisk inriktning 61-90 HP 
Kandidatuppsats 15 HP 
HT-2014 

 

 

 

Yrkesidentitetens betydelse för individen i dagens senmoderna 
samhälle  

– En hermeneutisk studie om hur arbetet påverkar identitetsskapandet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Julia Oscarson & Emelie Edefalk-Gruvegård  
Handledare: Johan Vaide 
Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian 
 

 

 



	   2	  

Sammanfattning	  
Denna studie tar upp betydelsen av arbetet för individen idag i det som brukar kallas för det 
senmoderna samhället, hur yrkesidentiteten formas samt hur viktig denna är för vem 
människan är inför sig själv och andra. Det teoretiska och begreppsliga ramverket utgår ifrån 
ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och innefattar teoretiska begrepp från Erving 
Goffmans teori om definitionen av situation och den bakre och främre regionen samt Richard 
Jenkins och John P Hewitts teorier om identitetsskapandet. Även begrepp som reflexivitet och 
individualisering från Anthony Giddens samt Thomas Scheffs teori om emotionerna skam och 
skuld tas upp i studien, vilket har hjälpt till och skapat en förståelse av det aktuella ämnet. 
Med den hermeneutiska metodansatsen som utgångspunkt har vi sökt efter en djupare 
förståelse av fenomenet. Detta genom intervjuer med tio personer från yrkeslivet som sedan 
tolkats och till slut visar på att arbetet utgör en stor och central roll i en individs liv samt dess 
betydelse för identitet/erna i sin helhet. Men att denna ständigt formas och omformas genom 
livets olika stadier och i det sociala samspelet med andra människor runt omkring. 

Nyckelbegrepp; yrkesidentitet, identitet, reflexivitet, främre och bakre regionen, skam och 
stolthet, hermeneutik.  
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1.	  Introduktion	  
I det senmoderna samhället som vi människor lever i idag är arbetet samt vilket yrke du har 
en väldigt stor del av vem du är inför andra. Det vi främst frågar en person som vi träffar för 
första gången är vad han eller hon arbetar med, detta för att vi tror att vi genom denna 
information ska förstå vem personen i fråga är samt var vi ska kunna kategorisera in denne. 
Detta kan ha sin grund i att vi idag spenderar så mycket av vår vakna tid på arbetet, nämligen 
en tredjedel av vårt dygn (Dagbladet, 2014, 1:a oktober). Vi träffar våra arbetskamrater mer 
än vad vi många gånger träffar vår familj eller våra vänner, vilket gör yrket till en stor del av 
vårt liv och i sin tur kanske även vår identitet och därmed vem vi är. Förr i tiden var 
människans identitet väldigt bestämd och inget som du reflekterade så mycket över. Om din 
far var bonde skulle även du gå i hans fotspår och så småningom arbeta som bonde, yrket gick 
från generation till generation, vilket gjorde att du aldrig riktigt behövde ifrågasätta vem du 
var eller din egen identitet (Giddens, 2007). Men idag i det senmoderna samhället har du fler 
valmöjligheter samt en större frihet att göra vad du själv är intresserad av och vill göra av ditt 
liv, vilket gör Frågan Vem är jag? så mycket mer komplex och uppmärksammad än tidigare.  

Arbetet förr betraktades som ett ”ont måste” och något som var nödvändigt för att få mat på 
bordet och varma kläder. Även idag är arbetet något som utförs för att du ska kunna försörja 
dig själv och din familj, men det ska även vara roligt, givande och utvecklande. Arbetet ska 
ge något för varje enskild individ och det är viktigt att känna sig behövd, sedd och uppskattad 
(Sydsvenskan, 2012, 17:e september). Journalisterna Awiwa Keller och Gunhild Wallin 
skriver, i Arbetets mening och drivkrafter från 2000, om arbetets betydelse för den enskildes 
självkänsla. Det understrycker behovet av att bli sedd, att kunna påverka och göra skillnad 
samt få uppskattning och betyda något för sin omgivning (Keller & Wallin, 2000). Att ha kul 
på jobbet är viktigt och vi nöjer oss inte med vad som helst. Det gäller att själv hitta och 
utbilda sig till det arbete som du själv ska trivas med och tycker är roligt. Om inte första 
försöktet leder till framgång så är det ”bara” att söka en annan väg. Det är var och ens eget 
ansvar att jobba med något som ger personlig utveckling och meningsfullhet (Sydsvenskan, 
2012, 17:e september). Människor letar efter ”det perfekta jobbet” och därför är det även 
vanligt att ens personliga intresse och det du arbetar med går hand i hand. Det bidrar till att 
jobbet blir roligare att utföra och känns mer meningsfullt, samt suddar ut linjen mellan arbete 
och fritid alltmer (Sydsvenskan, 2008, 1:a februari). Den kinesiske filosofen Konfucius lär ha 
sagt att; ”Gör det du älskar så behöver du aldrig jobba en dag i ditt liv” vilket kanske stämmer 
ganska bra in på hur vi ser på vårt arbete nu idag. Identitet är ett omtalat begrepp som vi 
använder mycket i det senmoderna samhället idag, men hur pass viktigt är egentligen en 
persons arbete för vem han eller hon är? Detta är något som vi vill ta reda på och försöka 
besvara i denna uppsats. 

2.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Det primära syftet med denna studie är att undersöka hur betydelsefullt arbetet är idag för 
människans identitetsprocesser. Vi vill ta reda på vilken påverkan yrkesidentiteten har på 
intervjuerpersonernas identitetsformande och hur pass stor roll yrket spelar i en persons liv 
kopplat till begrepp så som reflexivitet och individualisering i det senmoderna samhället, samt 
hur mycket av detta som sker i det sociala samspelet med andra. 	  

* Hur formas och omformas yrkesidentiteten hos deltagarna i studien utifrån deras egna 
upplevelser av verkligheten?	  

* Vilken inverkan har arbetet på studiedeltagarnas identitetsprocesser i dagens senmoderna 
samhälle?  
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3.	  Disposition	  
I nedanstående stycke har vi i kronologisk ordning kortfattat angivit innehållet i de olika 
kapitlen som studien består av.  

Uppsatsen startar med en introduktion där vi beskriver vilken roll arbetet utgör i dagens 
samhälle för att slutligen ta upp frågan hur pass viktigt arbetet är för individens 
identitetskapande. Därefter beskriver vi syftet med uppsatsen samt våra frågeställningar. Vi 
vill ta reda på arbetets roll för individens identitetskapande, vilken inverkan yrkesidentiteten 
har på intervjupersonerna kopplat till begrepp som reflexivitet och individualisering samt hur 
mycket av detta som sker i mellanmänsklig interaktion. Under kapitlet Tidigare forskning har 
vi identifierat tre teman som visar på yrkets betydelse för identitetsprocessen där bland annat 
organisationens påverkan på individens identitetskapande hanteras under ett tema. Vi avslutar 
detta kapitel med att beskriva den tidigare forskningens relevans för vår studie. 
Fortsättningsvis beskriver vi den teoretiska och begreppsliga referensramen som vi har använt 
oss av, vilket är den symboliska interaktionismen samt vissa delar av Thomas Scheff, Antony 
Giddens och Ulrich Becks teorier för att analysera vårt empiriska material utifrån flera 
infallsvinklar. De mest centrala teoretiska begreppen är yrkesidentitet, identitet, reflexivitet, 
den främre och bakre regionen, skam och stolthet. Nästa avsnitt behandlar metodologiska 
utgångspunkter. Där vi redogör för den hermeneutiska metoden samt varför vi valt just denna, 
likaså urval, datainsamling, avgränsning och etiska ställningstaganden tas upp. Vi ger därefter 
en kort sammanfattning av alla intervjuer och avslutar sedan med en redogörelse av 
förförståelse, metodens begränsningar samt analysförfarande. Därefter följer 
resultat/analysdelen, som vi enligt hermeneutisk metod har valt att dela in i tre faser, vilka är; 
inledande-, preliminär- och huvudtolkning. Resultatet visar på att arbetet är av betydelse för 
samtliga intervjupersoner och deras identitetskapande utifrån ett flertal olika aspekter som 
redovisas i huvudtolkningen och diskussionen. I den avslutande diskussionen anser vi oss ha 
svarat på de frågeställningar som ställts och kopplar samman med teori och tidigare forskning 
för att frambringa en helhet. Vi anser att skapandet av yrkesidentiteten är en social process 
som påverkas av var i livet intervjupersonerna befinner sig, vilken organisation de arbetar på 
och vilken anställningsform de har. Även det reflexiva och individualiserade samhället 
påverkar identitetsprocessen, liksom att arbetslivet och privatlivet allt mer flyter samman. 
Detta avsnitt avslutas med en diskussion kring vårt val av metod, vår förförståelse samt 
reflektioner angående studien i dess helhet. Slutligen redovisar vi eventuell framtida forskning 
på området, där vi bland annat anser att fortsatt efterforskning på följderna av arbetets 
betydande roll för samhället är av intresse.  

4.	  Tidigare	  forskning	  
Under detta tema presenteras relevant tidigare forskning inom vårt undersökningsområde. Vi 
redovisar detta genom tre olika teman som vi anser beskriver fältet på ett tydligt sätt samt 
genom olika definitioner kring begreppet yrkesidentitet, då detta är ett av de mest centrala och 
genomgående begreppet i studien som helhet. Databaser som vi använt oss av i vårt sökande 
har varit Google Scholar och LIBRIS.	  Sökord som vi använt oss av har bland annat varit, 
professional identity, professional identity of everyday life med flera.  

4.1	  Definition	  av	  yrkesidentitet	  
Al Gini (2000) menar att yrket är så pass centralt i människors liv att oavsett yrke så påverkar 
det vilka vi är, blir och hur vi handlar. Han menar att arbetet spelar så stor roll i livet att 
utöver individens överlevnad så skapar människan sig själv i sitt arbete. Vidare menar han att 
jobbet inte bara ger oss inkomst utan också identifierar oss både inför oss själva och inför 
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andra. Yrket blir därigenom både ett sätt att se på sig själv, och ett sätt att urskilja sig från 
andra (Gini, 2000).   

Herminia Ibarra (1999) hänvisar till Edgar Scheins definition av yrkesidentitet som en 
någorlunda stabil och bestående konstellation av attribut, övertygelser, värderingar, motiv och 
erfarenheter beträffande när människor definierar sig själva i en professionell roll. Enligt 
Schein är det ett grundläggande antagande att yrkesidentiteten formas över tid med olika 
erfarenheter och betydelsefull återkoppling som tillåter människor att få insikt om deras 
centrala och varaktiga preferenser, talanger och värderingar. Därför menar hon att 
yrkesidentiteten är mer formbar tidigt i en människas karriär (Ibarra, 1999).  

Enligt Marie Aurell (2001) så är begreppet yrkesidentitet hur individen uppfattar sig själv och 
andra genom sitt yrke. Vilket innebär att individen skapar en identitet utifrån arbetet och gör 
detta genom att skapa en personlig innebörd av sin yrkesroll. Vidare menar hon att 
yrkesidentiteten uppstår i sociala sammanhang då den skapas på arbetsplatsen (Aurell, 2001).  

4.2	  Organisationens	  påverkan	  på	  individens	  ”själv”	  i	  formandet	  av	  en	  yrkesidentitet	  	  
David Collins (2003) studerar i sin forskningsartikel Identities and Insecurities: Selves at 
Work det växande intresset för ”självet” på arbetet. Författaren menar att företagen idag inte 
enbart producerar produkter och tjänster utan även personerna som arbetar där. Detta grundar 
han i att personalen blir väldigt engagerad och disciplinerad i sitt arbete vilket i sin tur 
genererar i en god relation mellan den anställde och företaget. Ett företag ger inte enbart sin 
personal ekonomisk ersättning i form av lön utan bidrar också till skapandet av deras identitet 
och deras egen känsla av betydelse för arbetsplatsen. Enligt studien så verkar det även vara 
viktigt för företagen att ge sina anställda förtroende och eget ansvar för att på så sätt bidra till 
ökad motivation hos dem, vilket också leder till att den anställde utför ett bättre arbete för 
företaget. Studien visar att individer bygger sitt ”själv” utifrån både samhället, sitt arbete samt 
ur sina sociala relationer. Det framgår också att personalen skapar så kallade ”virtuella själv” 
för att så långt det går passa organisationens ändamål. Vilket även det pekar på att individer 
både formas via det sociala samt genom företaget de jobbar på (Collins, 2003). 

Jennifer Mize Smith (2013), skriver i forskningsartikeln Philantropic identity at work: 
Employer Influences on the charitable giving attitudes and behaviors of employees att 
arbetsgivarens välgörande värderingar kan bli integrerade i de anställdas definition av givande 
och självet. Enligt denna forskning menar författaren att arbetet har en stor påverkan på 
skapandet av självet och identiteten hos den enskilde individen. Detta på grund av att 
människor spenderar mer och mer tid på arbetet. Det betyder att arbete och interaktioner på 
arbetsplatsen influerar sättet som individer kommer att förstå och definiera självet. De kallar 
detta för en reflexiv relation mellan personens jobb och deras identitet. Vidare menar 
författaren att organisationer kan ha så pass stor inverkan eftersom de ofta bidrar med 
språkliga resurser, vilket de anställda använder när de definierar deras egen känsla av självet. 
Ofta visade det sig att de anställda redan hade utvecklat välgörande värderingar innan de 
började på organisationen men att organisationen förstärkte dessa redan existerande sätt att se 
på välgörenhet och öppnade upp nya möjligheter att se på hur man kan bidra. Detta var något 
som de anställda tog med sig även utanför jobbet. Fortsättningsvis menar Mize Smith (2013) 
att själva identitetsprocessen där man skapar och omskapar sina multipla själv eller 
subidentiteter ofta blir utförda och förhandlade i kontexter som är kopplade till hur människor 
lever sina liv och vart de spenderar sin tid. I dagens samhälle är arbetet ofta en stor del av 
livet vilket bidrar till att jobbet även utgör en stor påverkan på människans identitet (Mize 
Smirh, 2013).  	  
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Herminia Ibarra (1999) beskriver i forskningsartikeln Porvisional Selves: Experimenting with 
Image and Identity in Professional Adaption att människor som börjar på ett nytt jobb 
omvandlar och anpassar sin yrkesidentitet. Hon menar att nya roller kräver nya kunskaper, 
beteenden, attityder samt mönster att agera, och att detta kan påverka individens definition av 
sig själv. Denna anpassning till den nya rollen görs genom att individen skapar nya 
repertoarer beroende av det nya arbetsklimatet och möjliga aspekter av individens 
yrkesidentitet. Detta för att individen strävar efter att passa in både med sig själv och till sin 
arbetsmiljö. Dessa repertoarer inkluderar bilder av genomförbara, önskade och fruktade 
identiteter i den nya rollen, samt faktiska beteendeverktyg som behövs för att visa på dessa 
möjligheter som till exempel attityder, självpresentations taktiker och beteenderutiner. När 
man har erfarenhet av vad som är önskvärt på arbetsplatsen kan individen återskapa detta hos 
sig själv, menar författaren (Ibarra, 1999).  

John P. Meyer, Thomas E. Becker och Rolf Van Dick försöker i forskningsartikeln Social 
identities and commitments at work: Toward an integrative model från 2006 beskriva 
sambandet mellan social identitet och åtagande på jobbet, och kommer då fram till att detta 
beror mycket på vilken slags anställningsform den anställde har samt hur mycket han eller 
hon arbetar. De menar att grundidentiteten och åtagandena för den anställde gentemot sitt 
jobb och företag kan skilja sig åt mellan de personer som är fastanställda och de som innehar 
en projektanställning, vikariat eller timanställning. Forskarna till artikeln menar att det kan 
vara svårt för de anställda som inte innehar en fastanställning att skaffa sig något annat än 
enbart en svag kontextbunden identitet samt utbytesbaserad förpliktelse till organisationen de 
arbetar på. Vidare menar de att på den alltmer osäkra arbetsmarknaden som råder idag och där 
dessa former av anställningar blir allt vanligare så gäller det för företagen att knyta sina 
anställda till sig, genom att påverka deras kontextbundna identitet till en mer djupgående 
sådan. Samt genom att upprätta mål och värderingar som de anställda kan relatera till och då 
även känna förpliktelse inför, vilket i längden kommer att gynna både individen och företaget 
(Meyer, Becker och Van Dick, 2006). 

4.3	  Arbetets	  betydelse	  för	  individens	  identitet	  och	  självbild	  	  
Katrina Pritchard beskriver i forskningsartikeln Identity on the line: contructing professional 
identity in HR call centre från 2011, hur det på ett företag gjordes omorganiseringar på en 
HR-avdelning. I omorganiseringen lämnades anställda, som jobbade som 
kundservicerepresentanter med HR-frågor, med mindre fördelaktiga identiteter eftersom den 
resterande personalen såg på kundservicerepresentanterna som enbart 
informationsförmedlare. Studien visar på hur denna omorientering inom organisationen gör 
att kundservicerepresentanterna försöker att återta sina yrkesidentiteter. Detta gör de genom 
att ta kontroll över sitt eget arbete och skapa särskilda sätt att utföra arbetet på, vilket skapar 
känslan av att inneha unik kunskap och som var en viktig aspekt för att bygga en professionell 
trovärdighet bland deltagarna. Vidare menar författarna att det var viktigt för deltagarna i 
studien i skapandet av yrkesidentiteten att känna att de arbetsuppgifter de utförde var 
meningsfulla. Detta gjorde arbetstagarna på kundservice genom att skapa värde i deras möte 
med kunder genom att påstå att enbart teknologi är otillräcklig för att kunna möta kundernas 
behov. De menade att arbetsuppgifterna kräver personal med professionell kunskap (Pritchard 
& Symon, 2011). 	  
 
Marie Aurell skriver i sin doktorsavhandling, Arbete och identitet: om hur städare blir 
städare från 2001, att vi människor tenderar att placera in oss själva och andra i olika typer av 
kategorier samt att dessa kategoriseringar även till viss del påverkar relationerna människor 
emellan. Ålder, kön, yrkestillhörighet och etnicitet är alla exempel på kategorier som är 
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viktiga för oss. Vi identifierar både oss själva och andra runt omkring oss utifrån vilka 
kategorier vi tillhör och inte. Detta är en ständigt pågående process som sker när människor 
möts och interagerar med varandra. Somliga kategorier anses viktigare än andra, som 
exempelvis arbetsrelaterade kategorier. I samhället som vi lever i idag anses kategorierna yrke 
och arbetsplats speciellt betydande när det kommer till vår förmåga att identifiera människor 
som vi möter. Vilket grundar sig i att vi tenderar att inte riktigt veta vem en person är om vi 
inte vet vad denna arbetar med och har för typ av yrke samt att detta ger upphov till att en av 
de första frågor vi ställer till en person som vi möter för första gången är vad han eller hon 
arbetar med. Aurell (2001)  redogör även för identitetsbegreppet som förr ansågs som ett 
varande och något som en person är, till skillnad från idag då det mer betraktas som en 
process. Förr ansågs en persons identitet som dess sanna jag och något som inte förändrades 
över tid, till skillnad mot identitet idag som mer anses vara en tillblivelseprocess och något 
som individen gör i samspel med andra människor i sin omgivning. Detta moderna synsätt på 
begreppet identitet stöds av Aurells (2001) egen undersökning där hon kommit fram till att vi 
alla människor är något, men att detta något alltid kan förändras över tid. Identiteten hos en 
människa är i grunden stabil men aldrig för den delen given då den alltid är öppen för 
potentiella förändringar, vilket gör identitetsskapandet till en ständigt pågående process 
(Aurell, 2001). 
 
Katarina Zambrell skriver i sin avhandling, Mitt arbete – Det är jag från 2004 om 
identitetsrelaterade dimensioner och föreställningars diskurser i arbetskontexten. Utifrån en 
diskussion om arbetets betydelse och arbetets påverkan på roller och identiteter samt den egna 
självbilden så presenterar hon fyra dimensioner som är viktiga för den personliga identiteten. 
Den första är arbetets förstärkardimension, som handlar om olika aspekter i arbetssituationen 
som kan hjälpa till att stärka individens yrkesroll och då även dennes självbild, främst genom 
sina egna ögon. Detta kan göras genom exempelvis uppskattning från andra samt genom att 
individen arbetar i en miljö där det finns möjlighet till personlig utveckling. Den andra 
dimensionen, arbetets möjliggörardimension, handlar om de möjligheter som arbetet ger att 
utveckla sig själv, sin yrkesroll och sin yrkesidentitet. Detta gäller både i individens egna 
ögon samt även i kollegors och anhörigas ögon, vilket kan vara olika belöningsfaktorer så 
som lön eller tilldelad makt i arbetet. Den tredje kallar Zambrell (2004) för arbetets 
legitimerardimension och innebär att utveckla sin legitimitet och sin status ur samhällets ögon 
men även status inför sig själv, vilket kan gälla för en individ som innehar en yrkesroll med 
makt och status och där det som individen utför i sin yrkesroll också uppmärksammas av 
andra. Den fjärde och sista dimensionen kallas för arbetets dilemmadimension och handlar om 
det som individen saknar i sitt arbetsliv som exempelvis glädje eller stimulans, eller om 
problem som kan uppstå i privatlivet på grund av att man värdesätter jobbet så mycket mer så 
att exempelvis familj och vänner åsidosätts (Zambrell, 2004). 	  

4.4	  Skapandet	  av	  yrkesidentiteten	  genom	  det	  sociala	  samspelet	  med	  andra	  	  
Dennis Miehls och Ken Moffatt redogör i forskningsartikeln Constructing social work 
identity based on the reflexive self från 2000 för att socialarbetande studenters själv är 
grundläggande för socialarbetares identitet, med andra ord deras yrkesidentitet. De menar att 
socialarbetare främjar hälsosam förändring genom att tillåta sig själva bli ombildade i 
närvaron av andra. Deras professionella identiteter baseras på en reflexiv relation till självet. 
Där yrkesidentiteten blir närvarande genom att aktivt jobba med självet. Författarna menar att 
för att utveckla en förbättrad sedvana krävs vård av självet och detta kan inte vara en isolerad, 
individuell process utan att socialarbetaren måste vara öppen för påverkan av andra (Miehls & 
Moffatt, 2000).   



	   10	  

Holly S. Slay och Delmonize A. Smiths beskriver i forskningsartikeln Professional identity 
construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized 
cultural identities från 2010, att sociala faktorer så som etnicitet påverkar skapandet av 
yrkesidentiteten. De menar att både yrkesidentiteten och nutida karriärer är föremål för 
relationella och sociala influenser inom och även utanför individens nuvarande yrke eller 
organisation. Fokus i artikeln ligger på att undersöka hur stigmatiseradande kulturella 
identiteter påverkar konstruktionen av yrkesidentiteten. De menar att sociala faktorer så som 
familjevärderingar och tidiga livserfarenheter hjälper till att skapa uppsättningar av möjliga 
själv med åtföljande färdigheter, attityder och stilar som behövs för att få en framgångsrik 
karriär och att närvaron av stigma hos deltagarna som var svarta journalister i USA, även 
influerade deras repertoar av möjliga själv genom att definiera vad de inte kunde bli (Slay & 
Smith, 2010).   	  

David M. Sluss och Blake E. Ashforth har i sin forskningsartikel Relational identity and 
identification: Defining ourselves through work relationships från 2007 kommit fram till att 
roller konstrueras genom sociala sammanhang och påverkar då även hur individen skapar sin 
identitet på jobbet. Vilket i sin tur också inverkar på vad han eller hon förväntar sig av sina 
kollegor på arbetsplatsen. När människor känner samhörighet och engagemang i och till sin 
arbetsgrupp samt till sin egen roll i denna och starkt identifierar sig med den, så tenderar de 
även att vara mer lojala mot de andra i gruppen och blir då samtidigt också mer motiverade 
till att medverka till välbefinnandet av sitt arbetslag (Sluss & Ashforth, 2007). 

4.5	  Sammanfattning	  av	  den	  tidigare	  forskningen	  samt	  dess	  relevans	  för	  studien	  
Vi har i ovanstående textavsnitt presenterat tidigare forskning på området och kommer nu att 
förklara varför vi anser att denna forskning är relevant för vår egen studie. 

Ovanstående definitioner av begreppet yrkesidentitet tyder på att denna är en typ av roll som 
skapas och formas i sociala sammanhang och som för många även har en relativt stor 
inverkan på människors identitetsprocesser. Det första temat visar på att företaget där en 
individ arbetar har stor inverkan på dennes egen självbild och identitet, samt till viss del 
formar och anpassar denna utefter den kontext som han eller hon befinner sig i och eftersom 
arbetet är en så pass stor och viktig del av vårt liv så blir det även en stor del av identiteten. 
Den första artikeln går så långt som att säga att företaget producerar sin personal, vilket då 
lämnar övriga identitetsprocesser/roller mindre plats. Forskningen visar även att arbetet har en 
stor betydelse för individen, vilket åskådliggörs i att företaget låter sina anställda känna eget 
ansvar, vilket i sin tur även leder till ökad motivation och trivsel för personalen på 
arbetsplatsen. Vidare bidrar detta till samhörighet och en ökad lojalitet mot företaget som gör 
att personalen vill prestera så bra som möjligt på sitt arbete, vilket kan resultera i att de tar 
med sig arbetet utanför jobbet och låter det påverka fritiden. Detta kan dock skilja sig åt 
beroende på anställningsformen som en arbetstagare har, då en person som enbart är 
timanställd har svårare att identifiera sig själv med sitt företag jämfört med en fastanställd. 
Det framkommer även att företagen formar sina anställda utefter deras egna värderingar och 
mål. Det andra temat visar att jobbet utgör en väldigt stor och viktig del av människans liv, 
både utifrån sina egna tankar och upplevelser såväl som andras. Eftersom vi kategoriserar 
varandra utefter vilket yrke en person har blir det också en grundläggande del av vem man är, 
både inför sig själv och andra. Om vi inte vet vad en person arbetar med så kan vi inte riktigt 
placera in denna i någon kategori vilket leder till att vi inte vet vem personen är. Zambrell 
(2004) tar upp hur en persons identitet kan styrkas på olika sätt utifrån dennes arbete både ur 
sina egna ögon samt andras, vilket återigen visar på hur betydande denna faktor är för 
individen. Det kan till och med vara så att vissa personer ägnar så mycket av sin tid åt arbetet 
att de åsidosätter familj och vänner på bekostnad av detta. Det är betydelsefullt för individen 
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att inneha en stark yrkesidentitet vilket medför att arbetsuppgifterna måste kännas 
meningsfulla och att man innehar värdefull kunskap för företaget man arbetar på, för att på så 
sätt känna sig inflytelserik samt som en tillgång. Forskningen inom det tredje temat visar att 
yrkesidentiteten är något som skapas i relation till andra samt även att identitet är en social 
process som ständigt pågår. Sociala faktorer så som tidigare livserfarenheter och 
familjevärderingar påverkar formandet av individens själv kopplat till dennes karriär och 
arbetsliv. Med tanke på att individen skapar sin yrkesidentitet i samspel med andra är det 
också viktigt att kunna identifiera sig med sin arbetsgrupp, vilket genererar i välbefinnande 
och en ökad motivation.  

Den tidigare forskningen som redovisats ovan pekar på att ämnet arbete och yrkesidentitet 
kopplat till hur en individ formar sitt eget själv i dagens senmoderna samhälle är 
intresseväckande, av betydelse och ligger i tiden. Det unika med vår studie är att vi tagit del 
av tio personers egna berättelser och upplevelser i det aktuella ämnet samt att de teoretiska 
begrepp som vi valt att använda oss av sammantaget kommer att bilda en annorlunda 
sammanställning som förhoppningsvis kommer att leda till ny och tänkvärd kunskap inom det 
aktuella området.       

5.	  Teoretisk	  och	  begreppslig	  referensram	  
Under denna rubrik redogör vi för studiens teoretiska referensram som till stor del består av 
den symboliska interaktionismen och teoretiska begrepp från Erving Goffmans teorier. Men 
även Anthony Giddens begrepp så som reflexivitet och individualisering presenteras, liksom 
Thomas Scheffs teori om emotionerna skam och stolthet. Identitetsbegreppet är också något 
som kommer att introduceras utifrån både Richard Jenkins och John P Hewitts perspektiv. 
Varför vi anser att dessa teorier och begrepp är av betydelse beskriver vi i slutet av avsnittet. 

5.1	  Den	  symboliska	  interaktionismen	  	  
I vår studie har vi till största del valt att använda oss av symbolisk interaktionism som 
teoretisk begreppsram, vilket är en term som skapades av Herbert Blumer. I boken Det 
Socialpsykologiska perspektivet skriver Lindblom (2011) att den symboliska interaktionismen 
menar att individen medvetet försöker att förstå sin omvärld genom en problemlösande 
förmåga. Perspektivet ser inte på människan som ett objekt utan som ett subjekt som 
individen blir medveten om och identifierar sig med, granskar och försöker förstå 
intentionerna hos. Detta görs ofta genom ett vanligt förekommande begrepp inom traditionen 
som kallas för rollövertagning, vilket betyder att se sig själv och situationen ur den andres 
perspektiv. Det är även genom rollövertagande som människan förstår sin roll i samhället. 
Människan blir tidigt en medlem av gemenskapen genom att barnet ser verkligheten ur sina 
föräldrars, syskon eller andra signifikanta andras synvinkel. Centralt inom symbolisk 
interaktionism är det sociala samspelet människor emellan. De anser att samhället uppfostrar 
och sätter sin prägel på individen samtidigt som individen är med och skapar samhället 
tillsammans i gemenskap med andra. Synen på identitet inom den symboliska 
interaktionismen innefattar att varje människa har flera olika jag eftersom individen ofta 
tillhör flera grupper och interagerar i olika typer av situationer. Detta innebär att de olika 
rollerna ger upphov till skilda synsätt och tolkningar av omvärlden och verkligheten 
(Lindblom, 2011).  

5.2	  Identitetsbegreppet	  
Identitet är enligt sociologen Richard Jenkins (2008) en process för människor av att ”vara” 
eller att ”bli” vilket omfattar att veta vem som är vem. Detta innebär att vi själva vet vilka vi 
själv är samt vilka andra är. Jenkins (2008) kallar denna identitetsprocess för ett 
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flerdimensionellt sätt att kategorisera världen samt människans platser i den, både på individ 
och gruppnivå. Identiteten är en ständigt föränderlig process och således inget som är skrivet i 
sten. Formandet av identitet sker i en dialektisk process mellan självet och personligheten. I 
denna process betyder självet hur individen ser på sig själv, medan personligheten är den bild 
som visas utåt, följaktligen hur andra ser på individen. I identitetsprocessen ingår att individen 
presenterar sig själv inför andra och att sedan denna presentation blir godkänd av 
omgivningen eller inte. Presentationen blir därmed en del av individens identitet eller inte. 
Identiteten är en social process där både individens egen bild av självet och andras bild av den 
kommer att påverka hur den upplever sig själv. Samt även hur individen i framtiden kommer 
att presentera sig inför andra. Vi lär känna oss själva och andra genom att observera, projicera 
och titta tillbaka på tidigare erfarenheter (Jenkins, 2008). 

Enligt John P Hewitt (2003) avser identitet en persons position i förhållande till andra i 
situationen, gemenskapen eller samhället i sin helhet. Han menar att det finns tre olika former 
av identitet; kontextbunden identitet, social identitet och personlig identitet. Kontextbunden 
identitet innebär att individer upplever sig själva primärt från perspektiv som tillhandahålls av 
situationen och dess roller. En kontextbunden identitet är den position som individen har i 
interaktion med andra i en särskild situation. Kontextbunden identitet etableras i mötet med 
andra, när en individ antar en roll och dess samhörande identitet ges bekräftelse eller 
godkännande av andra med vilka interaktionen äger rum. Identiteten kommer sedan att växa 
sig starkare när individens självförtroende stärks och när andra försäkrar individen om dennes 
kompetens i rollen. I vissa fall måste individen kämpa med att upprätthålla en kontextbunden 
identitet på grund av svårigheter som ifrågasätter individens trovärdighet i dess roller. Detta 
påminner även personen om att hen har ett liv utanför denna situation. Hewitt (2003) menar 
här att det finns sätt för individer att lokalisera sig själv utanför den specifika situationen. Här 
finns det en pågående process som producerar vad som kan kallas ett biografiskt själv. Det 
biografiska självet innefattar två grundkomponenter, den personliga identiteten och den 
sociala identiteten. En personlig identitet är enligt Hewitt (2003) baserad på ett påstående om 
speciella planer, projekt eller ändamål och medför ofta en skillnad från andra snarare än en 
identifiering med dem. Personlig identitet lokaliserar personen i ett socialt rum som är större 
och mer långvarig än någon speciell situation. Detta görs genom att urskilja en individ från en 
annan och fokusera på individens livshistoria. När en social identitet av till exempel en 
idrottsman medför identifikation och likhet, vilar den personliga identiteten på de åtskiljande 
prestationerna och egenskaperna av idrottsmannen. Personlig identitet betonar unikhet och 
skillnad och varierar i styrka beroende på kultur. Slutligen hänvisar Hewitt (2003) till social 
identitet, vilket är personens känsla av plats och position i någon typ av samhälle som 
personen identifierar sig med. Kopplingen mellan social identitet och personlig identitet är 
komplicerad. En person kan till exempel identifiera sig som kristen eller muslim och kan 
samtidigt ha en tydlig personlig uppsättning av karriärambitioner. Samma person utför en 
mängd roller i olika sociala situationer och har då en mängd olika kontextbundna identiteter 
så som student, pappa och så vidare. Individen upphör inte att vara religiös, inte heller 
glömmer hen bort sina personliga ambitioner samtidigt som hen utför dessa olika roller. 
Sociala och personliga identiteter försvinner inte heller när individen gör anspråk på 
kontextbundna identiteter, men de avtar tillfälligt och förskjuts till bakgrunden. Det är snarare 
så att en form av identitet ställer sig åt sidan till förmån för den andra men de försvinner 
aldrig helt (Hewitt, 2003). 

5.3	  Definitionen	  av	  situationen	  
I möten människor emellan vill i allmänhet individer skaffa sig information om personen de 
träffar eller tillämpa den information de redan har om personen i fråga. Det som är av intresse 
att veta om den andre är bland annat personens socioekonomiska ställning, dennes egen 
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uppfattning av sig själv, personens attityd till individen den möter, personens kompetens och 
pålitlighet. Denna typ av information bidrar till att definiera situationen och möjliggör för 
andra att i förväg veta vad hen kan förvänta sig av dem och vad de i sin tur kan räkna med. 
Om de som observerar personen inte känner denne sedan tidigare kan personens uppträdande 
och utseende ge ledtrådar som gör det möjligt för observatörerna att tillämpa sina tidigare 
erfarenheter av andra individer som ungefär liknar den personen som de har framför sig eller 
använda oprövade stereotypiska uppfattningar. De kan också utgå från att det är sannolikt att 
bara vissa individer som är på ett visst sätt befinner sig i en viss typ av miljö, även denna 
uppfattning kommer utifrån tidigare erfarenheter. Detta är vad Goffman (1959) kallar för 
definitionen av situationen, något som skulle kunna ses som en kategorisering av personer för 
att bilda sig en snabb uppfattning om dem, samt att individen själv ska kunna veta vad den 
kan förvänta sig av andra just då och i framtiden samt hur individen ska veta hur den ska bete 
sig i den specifika situationen (Goffman, 1959).   

5.4	  Den	  främre	  och	  bakre	  regionen	  
I sin bok Jaget och maskerna använder Goffman (1959) en metafor för att beskriva det 
sociala livet, som han liknar vid en teaterscen där människor är aktörer som spelar roller och 
visar upp olika ansikten. Denna teaterscen innefattar skilda regioner som han kallar för 
främre- och bakre regionen. Främre regionen är metaforiskt beskrivet framme på scen och 
bakre regionen är bakom kulisserna. I den främre regionen spelar aktören medvetet en viss 
roll och har därmed ett visst ansikte medan hen i den bakre regionen kan släppa den rollen. I 
den bakre regionen menar Goffman (1959) att aktören fortfarande spelar en viss typ av roll 
men en annan, kanske en mer avslappnad sådan, till skillnad från den som uppvisas i den 
främre. Vidare menar han att det i varje situation finns en främre och en bakre region, vilket 
innebär att aktören ständigt utför olika typer av sociala spel och roller. En individs 
framträdande i den främre regionen kan uppfattas som en ansats till att ge intryck att dennes 
handlingar i regionen upprätthåller och ger uttryck åt vissa normer. Dessa normer menar han 
kan delas in i två grupper. Den första gruppen kallar han för hövlighetsnormer, vilket 
innefattar på vilket sätt aktören behandlar sin publik medan hen talar till den eller engagerar 
sig i utbytet av gester. Den andra gruppen kallas för anständighetsnormer. Med 
anständighetsnormer menas på vilket sätt aktören uppför sig medan hen befinner sig inom 
syn- eller hörhåll för publiken. Inom anständighetsnormer finns det krav på individen som rör 
hur individen uppför sig mot andra som Goffman (1959) även delar in i två undergrupper, 
moraliska och instrumentella.  

De moraliska kraven gäller ofta regler om att inte ofreda andra och att inte blanda sig i andras 
angelägenheter, så som regler om sexuell anständighet till exempel. De instrumentella kraven 
hänvisar bland annat till krav som en arbetsgivare kan ställa på sina anställda, som att vara 
försiktig om egendom och uppfylla vissa arbetsnormer. Den bakre regionen definieras som en 
plats i anknytning till framträdandet i den främre regionen, där det anses vara en naturlig sak 
att avsiktligt bestrida det intryck som tidigare har uppmanats i den främre regionen. Där det 
till exempel kan förvaras telefoner så att dessa kan användas ”i avskildhet”, eller där grupper 
kan gå igenom sitt framträdande i främre regionen och uttrycka sig med stötande uttryck om 
publiken då dessa inte är närvarande och kan bli kränkta. Eller där aktören kan koppla av, 
släppa sin fasad, vila från sina repliker och gå ur sin roll för en stund. Den bakre regionen 
ligger ofta i anslutning till den främre där framträdandet äger rum och avgränsas av en form 
av skiljevägg (Goffman, 1959). 

5.5	  Reflexivitet	  	  	  
I boken Modernitet och självidentitet skildrar Giddens (1991) det moderna samhället som en 
skenande värld, eftersom sociala förändringar sker snabbare än i tidigare system men även på 
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grund av att deras påverkan på existerande sociala praktiker och handlingsmönster är mer 
omfattande och går djupare. Han menar att det finns tre huvudförklaringar till att det moderna 
samhället idag har denna dynamiska karaktär nämligen, åtskiljandet av tid och rum, 
urbäddningen och reflexiviteten. Vi har i vårt arbete enbart valt att fokusera på begrepet 
reflexivitet. Giddens (1991) ser reflexivitet som en tendens som finns inom de flesta 
avseenden av socialt handlade och materiella relationer med naturen, det vill säga att hela 
tiden göra omarbetningar mot bakgrund av ny information eller ny kunskap. Reflexivitet har 
sin grund i alla valmöjligheter som finns i det moderna samhället. Människor var för sig och i 
grupp ställs ständigt inför flera olika möjliga handlingsförlopp men dessa tillför även 
eventuella risker, vilket har till följd att individen och gemenskapen ständigt måste reflektera 
över framtida handlingar. Giddens (1991) menar att reflexivitet finns på två nivåer, på en 
institutionell nivå och på en individuell. Med institutionell reflexivitet menar han att 
modernitetens reflexivitet kastar omkull förväntningarna på upplysningstidens förnuft. Detta 
genom att modernitetens reflexivitet underminerar den säkra kunskapen. På den individuella 
nivån menar han att reflexivitet är ett vanligt förekommande fenomen hos människor i det 
senmoderna samhället. Han anser att modernitetens reflexivitet når ända in i självets yttersta 
kärna, vilket leder till att självet blir ett reflexivt projekt. Här skiljer sig moderniteten från 
tidigare samhällen där allt förblev mer eller mindre oförändrat mellan generationer, på det 
viset var identitetsskapandet mer utstakat och planerat. I moderniteten är inget förutbestämt, 
vilket innebär att individen måste utforska det förändrade självet som sker i viktiga 
övergångar. Individen måste utforska och konstruera självet i en reflexiv process som är 
ständigt pågående. Människan blir därför ensam ansvarig för självet och måste lära känna sig 
själv i mycket större utsträckning än tidigare, vilket medför att hon ständigt ombeds att ställa 
sig själv frågor om vad som händer. Dessa frågor blir till slut en vana och något som kommer 
på rutin utan någon vidare större reflektion. Individen bestämmer sedan själv om hen är nöjd, 
om så inte är fallet så kommer det snart ett nytt ögonblick då individen kan ändra sig och välja 
en annan väg att gå. Detta grundar sig i att målet hela tiden är att nå tillfredställelse och skapa 
sig möjligheten att leva livet fullt ut (Giddens, 1991).  

5.6	  Individualisering	  	  
Individualiseringen är en effekt av globaliseringen som råder i det senmoderna samhället och 
förklaras av Giddens (2007) i boken Sociologi. Trots att globaliseringen ofta förknippas med 
förändringar inom stora system så som exempelvis handel eller produktion så upplevs den 
även i den privata sfären. Globaliseringen är inte något som enbart finns någonstans avlägset 
utanför oss, utan något som även finns inom oss och påverkar individernas nära relationer på 
ett flertal sätt. Människans personliga liv har förändrats som en följd av globaliseringen i och 
med att vi kan ha en personlig kontakt med människor från andra kulturer och skilda delar av 
världen genom den nya tekniken som finns idag. Globaliseringen har omskapat våra 
vardagserfarenheter i och med att samhället vi lever i idag genomgår djupgående 
förändringar. Det gör att vi omdefinierar våra liv när det gäller till exempel familj, personlig 
identitet, samspelet med andra människor samt synen på arbetet. Hur vi uppfattar oss själva 
och andra människor förändras i grunden till följd av den rådande globaliseringen, eftersom 
att individen idag har mycket större möjlighet att forma sitt eget liv. Förr hade seder och 
traditioner en stark påverkan över en människas liv, vilken samhällsklass, etnisk bakgrund, 
religiös tillhörighet och kön individen hade spelade en stor roll för vilka förutsättningar den 
skulle ha i livet. Det var vanligt att yrket i familjen gick från generation till generation. 
Kvinnans identitet styrdes till stor del av vad hennes man eller pappa arbetade med samt 
vilken position i samhället de hade. Det gjorde att en individs identitet till stor del utgjordes 
av det kollektiv som hen föddes in i. Värderingar, livsstil och moral utgjorde därför även 
strikta riktlinjer i hur människor skulle leva sina liv. Men idag i individualiseringens tid 
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konstruerar människor aktivt sig själva och sin egen identitet mer fritt, då seder och 
traditioners inflytande har minskat. De sociala koder som rådde förr som exempelvis att yrket 
gick i arv gäller inte i samma utsträckning längre. Det finns mycket flera valmöjligheter nu 
när de traditionella referensramarna för identitet har upphört. Globaliseringen tvingar 
människor att leva på ett mycket mer öppet och reflexivt sätt vilket innebär att vi ständigt 
anpassar oss efter den föränderliga omgivningen. Som individer gör det att vi utvecklas i en 
större kontext som innefattar vårt liv, vardagliga beslut så som vilka kläder vi ska ha på oss, 
hur vi tar hand om vår kropp samt vad vår fritid ska bestå av är en kontinuerlig process som 
går ut på att hela tiden skapa och omskapa vår egen identitet och vår självbild (Giddens, 
2007). 

Även Beck (1992) skriver om individualiseringen i boken Risk Society: Towards a New 
Modernity och menar att när sociala klasser och familjens skyddande funktion upphör så 
måste individen ensam ta ansvar för att skapa sitt eget liv genom att utbilda sig och skaffa ett 
jobb. Individualiseringen skänker individen många valmöjligheter vilket gör att flertalet 
beslut måste fattas, beslut som sedan leder till konsekvenser som individen måste leva med, 
på gott och på ont. När individen har som mål att lyckas med flera olika intressen som kanske 
inte är så enkla att kombinera kan vissa beslut som måste fattas upplevas som motsägande. 
Det kan exempelvis vara att både lyckas med utbildning och arbete, såväl som med familjeliv 
(Beck, 1992). 

5.7	  Skam	  och	  stolthet	  	  
För att beskriva begreppen skam och stolthet använder vi oss av Johan Aspelins (1996) text, 
Thomas Scheffs socialpsykologi – En introduktion. Scheff anser att skam och stolthet är 
uteslutande sociala emotioner, det vill säga upphovet till känslorna finns i sociala kontexter 
och självet värderas där i andras ögon, både genom verkliga och föreställda blickar. Skam är 
förknippat med en negativ värdering av det sociala självet medan stolthet är förknippat med 
en positiv sådan (Aspelin, 1996). Thomas Scheff har utvecklat sin teori ur Charles Horton 
Cooleys tes om emotionerna skam och stolthet. Cooley menar att dessa är självkänslor som 
uppkommer som en följd av att människan ser sig själv ur den andres perspektiv. Detta 
innebär att om individen bedömer att den andre ser negativt på den väcks känslor av skam och 
bedömer individen det motsatta framkallas känslor av stolthet (Dahlberg & Starrin, 2004). 
Vidare menar Scheff att skam och stolthet är nödvändiga indikationer för att hjälpa oss att 
tolka de situationer som vi upplever. I upplevelsen av skam hos individer föreligger det en 
liten eller stor distans i relationen mellan individerna. I upplevelsen av stolthet däremot 
förekommer det en väl avvägd distans i relationen mellan individerna. Skam är enligt Scheff 
en av människans främsta grundkänslor, emotioner som exempelvis sorg, rädsla och vrede är i 
viss mening underställda skam. Detta på grund av att skam ofta avgör hur andra känslor ska 
upplevas och uttryckas av individen. Om en person till exempel uttrycker ilska gentemot 
någon annan person följs detta ofta av att personen som blivit arg skäms över detta på grund 
av att denne då ser sig själv negativt genom den andres ögon. På samma sätt upplevs även 
skamkänslor när någon annan riktar ilska mot individen själv, eftersom denne då känner sig 
separerad från den andre (Aspelin, 1996). 

5.8	  Den	  teoretiska	  referensramens	  relevans	  för	  studien	  	  
Vi har i ovanstående teoridel i flera fall valt att utgå från den symboliska interaktionismen och 
begrepp från Goffman så som den främre och bakre regionen och definitionen av situationen. 
Vi har även valt att komplettera vår teoretiska referensram med Scheffs teori om emotionerna 
skam och stolthet då vi tycker att han beskriver detta på ett tydligt sätt samt att vi kan 
återkoppla hans begrepp till vår undersökning, då dessa känslor har framkommit i vårt 
empiriska material när vi samtalat med studiedeltagarna kring arbetets betydelse. Vidare har 
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vi valt att komplettera med Giddens teori om reflexivitet, individualisering och det moderna 
samhället för att få en mer senmodern vinkel på vår studie. Vi har även lagt till en del om 
Becks tankar kring begreppet individualisering, eftersom begrepp så som reflexivitet och 
individualisering inte tas upp i den symboliska interaktionismen. Alla perspektiv kan inte 
innehålla allt, därför anser vi att dessa är relevanta som komplement till vårt teoriavsnitt samt 
för skapandet av en så bra helhetsbild som möjligt av det aktuella fenomenet.   

6.	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hermeneutikens grundantaganden och varför 
vi valt just denna metod, vårt urvalsarbete, datainsamling och etiska överväganden. Även 
metodens begräsningar, analysförfarandet samt korta sammanfattningar av varje intervju 
presenteras i detta avsnitt. De reflektioner vi har kring metoden har vi valt att lägga under 
diskussionsdelen, då vi anser det är mer relevant att föra upp dessa tankar efter att resultatet är 
färdigställt. 

6.1	  Hermeneutiken	  	  
Vi har valt hermeneutik som metodologisk ansats då vi anser att den är mest relevant för vår 
studie och dess frågeställning eftersom vi önskar belysa intervjupersonernas egen livsvärld 
och uppfattning om fenomenet yrkesidentitet samt hur viktig den är för dem som individer. Vi 
vill uppnå en djupare förståelse i hur yrkesidentiteten upplevs och skapas hos våra 
intervjupersoner, samt hur stor del av deras totala identitet som utgörs av deras yrkesroll. 

Grunden i hermeneutisk metod är att tolka och förstå men Ödman (2007) menar att det finns 
en skillnad på att begripa och förstå något inom hermeneutiken, då förståelse är något djupare 
och går ut på att omskapa eller förnya sitt synsätt kring något. Medan begripande är mer 
grundläggande och motoriskt vilket inte leder till något nytänkande så som förståelsen gör 
(Ödman, 2007). Det är även möjligt för oss att inom den hermeneutiska metoden ta hjälp av 
ett teoretiskt ramverk för att underlätta och förstärka vårt tolkningsarbete av fenomenet vi vill 
studera, vilket kommer vara den symboliska interaktionismen samt även vissa delar av 
Giddens teori om individualisering och reflexivitet i det senmoderna samhället samt Scheffs 
teori om stolthet och skam (Ödman, 2007). Vi är intresserade av vad våra intervjupersoner 
säger om det aktuella fenomenet och inte hur de säger något kring detta, vilket också är en 
anledning till att vi har valt den hermeneutiska traditionen.  

Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå något, utan att tvinga sig på det som ska 
studeras. Det är viktigt att ha en dialog på lika villkor där det uppstår en slags subjekt – 
subjekt relation mellan forskaren och det eller den som ska studeras, vilket leder till 
ömsesidig förändring och ökad intersubjektiv förståelse. Enligt hermeneutiken finns det alltid 
flera olika sätt att förstå världen eller ett visst fenomen på, samt att vi som forskare aldrig kan 
ställa oss själva utanför världen när vi studerar den. Trots att vi läser på och tar del av andras 
arbeten och erfarenheter, så grundar sig ändå våra tolkningar och förståelse i att vi alla är 
historiska varelser med skilda traditioner. Vilket även innebär att sanningen är relativ och att 
det inte finns någon ”yttersta” sanning inom hermeneutiken (Ödman, 2007). Vi har alltid 
någon slags uppfattning om allt i världen utifrån vår egen historia och våra traditioner, detta 
kan vi inte bortse ifrån utan istället använda oss av menar hermeneutiken. Genom att 
ifrågasätta våra egna fördomar, att vara öppna samt att skriva ner vår egen förförståelse om 
det aktuella fenomenet innan studiens början och inneha ett öppet förhållningssätt, så kan vi 
också lättare bemöta och se det nya i det vi studerar på ett djupare plan (Ödman, 2007).  
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6.2	  Urval	  
Den hermeneutiska traditionen säger inte att en viss typ av urval är bättre än någon annan, 
men menar dock att det är viktigt med stor variation i urvalet. Det gäller att få möjlighet till en 
dialog med personen som intervjuas och att denna ska ge tillräckligt mycket information för 
att forskaren sedan ska kunna tolka fram och urskilja ett resultat. Vi kommer av denna 
anledning att i vår studie använda oss av ett ändamålsenligt urval som kallas för maximal 
variation (heterogent urval), vilket innebär att våra intervjupersoner ska ha en så stor 
spridning som möjligt i ålder, kön, geografiska områden samt etnisk- och social bakgrund. 
Detta har gjorts för att skapa mer validitet och reabilitet. Det gäller att genom ett litet urval få 
tillgång till så stora skillnader som möjligt (Patton, 2002). Vi anser att vi genom vårt urval fått 
tillgång till stor variation då intervjupersonerna skiljer sig åt på många olika sätt, nämligen 
genom att det innefattar både kvinnor och män som befinner sig i ett åldersspann mellan 
tjugosju och femtiotre år. De har skilda utbildningar och arbetslivserfarenheter, dessutom 
arbetar de på fem olika arbetsplatser och inom olika positioner på fyra olika orter i 
mellansverie. Personerna har även skilda etniska och sociala bakgrunder. Intervjupersonerna 
har vi fått tillgång till via våra personliga nätverk, men vi känner ingen av dem personligen 
och har aldrig träffat någon av dem tidigare. Patton (2002) menar att denna typ av små urval 
med maximal variation ger ett datamaterial som vårt, hög kvalitet. Det förstärks även av att 
materialet innehåller detaljerade beskrivningar av varje fall som gör dem unika (Patton, 
2002). Därför anser vi att vårt urval också matchar vår frågeställning och vårt metodval bra, 
då hermeneutiken utgår ifrån att alla upplevelser och syn på verkligheten är unika.  

6.3	  Datainsamling	  
Vi har genomfört tio stycken djupgående och öppna intervjuer där vårt mål hela tiden varit att 
uppnå en dialog med intervjupersonerna. Vi har försökt att ställa så öppna frågor som möjligt 
som inte har för avsikt att ge ett förutbestämt svar. Alla intervjuer har varit mellan fyrtiofem 
till sextio minuter långa och samtliga intervjuer har på deltagarnas initiativ hållits på deras 
respektive arbetsplats dock i en avskild och lugn miljö. Dialog är ett viktigt begrepp inom 
hermeneutiken och går ut på att ha en genuin konversation och en gemensam förståelse med 
sin intervjuperson, med andra ord en slags subjekt – subjekt relation. I denna relation är det 
mycket viktigt att medvetandegöra för oss själva som forskare att intervjupersonen inte är där 
för att enbart ge oss information eller stöd för våra egna argument. Det gäller att upprätta en 
gemensam förståelse, eftersom det enligt Gadamer är genom dialektiken mellan fråga och 
svar som fenomenet som studeras kan komma att förstås till fullo på ett djupare plan (Binding 
& Tapp, 2008). Hela forskningsprocessen ska präglas av begreppen öppenhet, frågande, 
möjligheter och lyssnande som i sin tur leder fram till en förändring. Det gäller att vara öppen 
och medvetandegöra sin egen förförståelse för att ha lite distans och då lättare kunna ta in det 
som den andre säger. Det är även av största vikt att våra frågor är äkta och att vi ger lite av oss 
själva vilket gör att den andre vill öppna sig ännu mer. Det gäller att vara så öppen som 
möjligt och att stanna kvar i det möjliga tills vi når en horisontsammansmältning som förenar 
det vi redan ”vet” med det som vår intervjuperson berättar, vilket i sin tur innebär att vi måste 
lyssna och bli berörda. Allt detta leder till sist till en djupare och gemensam förståelse som 
bidragit till att en förändring skett inom oss, samt att vi nått en så kallad ”annanhet” och en ny 
förståelse bortom vår egen förståelsehorisont, vilket är själva grundtanken i den 
hermeneutiska traditionen (Binding & Tapp, 2008). För att nå en öppenhet i frågorna har vi 
valt att utgå ifrån öppna teman som berör arbetets betydelse för individens identitet (Se bilaga 
1, Intervjuguide). Detta för att inte använda oss av alltför riktade frågor som kräver vissa svar 
eftersom det inte ligger i hermeneutikens natur att tvinga sig på, då vi som sagt vill uppnå 
ömsesidig förändring och förståelse. Dessa teman har sedan ändå följts av några följdfrågor 
vilka vi har försökt att hålla så öppna som möjligt. Dock är vi medvetna om att öppenheten i 
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frågorna inte är absolut då en fråga alltid har en viss riktning (Ödman, 2007). Alla tio 
intervjuer har spelats in med en diktafon och sedan transkriberats för att på så sätt underlätta 
bearbetningen och tolkningen av datamaterialet inför analysen.   

6.4	  Avgränsning	  
Då vi i vår studie vill ta reda på hur stark yrkesidentiteten är och hur den upplevs så har vi valt 
att avgränsa oss till att endast intervjua personer som har någon form av eftergymnasial 
utbildning riktad mot ett specifikt yrke och som även har arbetat inom det aktuella yrket i ett 
par år. För att på så sätt kunna intervjua personer om faktiskt har något att berätta om detta 
och som kan relatera till fenomenet. Vi har medvetet valt att inte intervjua alltför unga 
personer som enbart arbetat en kortare tid på sitt jobb, där det kanske inte heller krävs någon 
speciell utbildning. Dessutom finner vi det relevant att huvudfokus ska ligga på själva yrket i 
sig och inte om pengarna du tjänar för att arbeta. Vad det är för typ av yrke anser vi dock inte 
är av intresse för denna typ av studie och forskningsområde så länge det uppfyller 
urvalskriterierna som tidigare nämnts, varför vi inte heller redovisar detta på något sätt. Det är 
även ur ett etniskt perspektiv som vi valt att inte redovisa vad informanterna arbetar med då 
detta kan ses som känslig information samt skulle kunna leda till att de blir identifierade.    

6.5	  Etiska	  ställningstaganden	  
Vi har i vår studie förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska principer som kallas för 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2014). Inför intervjun mailade vi ut en sammanfattning innehållande syftet 
med vår studie och vilka principer vi är skyldiga att följa under intervjun samt under hela vår 
forskningsprocess till samtliga deltagare (se bilaga 2, Informationssammanfattning). Vi tog 
även med oss denna sammanfattning och visade för dem som önskade detta innan intervjuns 
början. Vi har även varit tydliga med att det är helt frivilligt att medverka i studien samt att 
samarbetet kan avbrytas närhelst intervjupersonen vill. Vi har också informerat om att 
intervjupersonerna kommer att förbli helt anonyma i studien samt under hela 
forskningsprocessens gång och att de inte behöver svara på frågor om de upplever dessa som 
för jobbiga eller privata. Vi har även informerat dem om att all data så som ljudinspelningar 
samt transkriberingsdokument kommer att raderas så fort uppsatsen är klar.  

6.6	  Sammanfattning	  av	  intervjuerna	  
Här nedan följer en kortare sammanfattning av varje enskild intervju som framkommit genom 
flertalet genomläsningar av varje intervju var för sig. Vi har valt att använda oss av fingerade 
namn på alla intervjupersoner och redovisar inte heller vart eller med vad dem arbetar, av 
etiska skäl för att på så sätt hålla dem helt anonyma i studien. Vi har därför valt att markera 
intervjupersonernas yrke eller arbetsplats med ett X i vår text. 
 
”Anders”  
Anders är fyrtiofem år gammal, sambo och har två barn. Han har arbetat inom sitt yrke i cirka 
tjugo år. Han har alltid vetat att han ska utbilda sig, men inte till vad. Anders tycker att det 
finns en gräns mellan sin yrkesroll och sin privata roll. Han har olika identiteter, där han anser 
att den privata är den viktigaste. Anders tycker ändå att hans yrke är en stor del av hans 
identitet och att det skulle vara jobbigt att förlora arbetet, eftersom han känner en stolthet i att 
arbeta samt att bidra med något. Han tänker på vilken bild av sig själv han förmedlar till andra 
och kopplar detta till att han representerar sitt yrke även privat. Detta tyder på att Anders är 
sitt jobb även på fritiden och tar ansvar för detta. Han tycker att hans arbete är roligt och 
brinner fortfarande för det, trots många år i samma bransch. 

”Lisa” 
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Lisa är fyrtioåtta år gammal, gift och har två barn. Hon har arbetat inom sitt yrke i tjugofyra 
år, dock inom olika positioner. Lisa har aldrig haft en dröm om att utbilda sig till just yrket X 
och säger att hon mer har hamnat där av en slump. Hon har testat på många olika typer av 
jobb innan hon började studera. Hon tycker att hennes arbete är extremt roligt, utvecklande 
och intressant. Arbetet är en stor del av henne och hon lägger ner mycket energi och tid på 
det. Lisa är mycket stolt över sin utbildning, sitt jobb och sin väg dit samt allmänt över sin 
karriär och yrkestitel som hon identifierar sig starkt med. Hon säger att det skulle vara 
förskräckligt att bli arbetslös och tror att hon då skulle bli deprimerad eftersom hon då inte 
längre skulle finnas i ett sammanhang eller bidra med något. Lisa anser att mycket tid och 
energi läggs på arbetet, vilket resulterar i mindre tid till annat. 

”Sara” 
Sara är fyrtiofem år gammal, gift och har två barn. Tidigare arbetade hon på olika positioner 
inom ett och samma företag och var innan dess också i USA ett år och arbetade. När hon själv 
fick barn tog hon beslutet att börja studera, det var inget hon drömt om tidigare utan kom mer 
av en slump och hon har nu arbetat med detta i omkring elva år. Sara tycker att hennes arbete 
är väldigt roligt och utvecklande. Hon skulle inte jobba med något enbart för att få mat på 
bordet som hon uttrycker det. Sara säger att det är viktigt för henne med bra kollegor samt att 
företaget hon jobbar för har liknande värderingar som hon själv. Hon är mycket mer 
organiserad och ordningsam på jobbet än vad hon är på sin fritid. Sara tycker det vore tråkigt 
om hon förlorade jobbet eftersom hon då inte längre skulle finnas i ett sammanhang eller 
kunna bidra med något. Hon tror också att hon skulle kunna bli deprimerad, men att hon då 
istället skulle arbeta som volontär. Sara säger att identiteten hon har på jobbet är väldigt stark 
och menar därför att hon måste göra någon form av plan inför pensionen för att omställningen 
inte ska bli alltför stor. 

”Mia” 
Mia är tjugoåtta år gammal och sambo. Hon har arbetat på sitt nuvarande företag i snart två 
år, tidigare jobbade hon inom handel, restaurang och som telefonförsäljare. Efter studier i 
England flyttade hon hem och började sin karriär inom yrket hon studerat till. Mia trivs 
mycket bra i sitt val av yrke och på sitt företag, men känner en osäkerhet inför sin 
anställningsform, då hon inte är fastanställd. Mia upplever att hennes arbete betyder väldigt 
mycket för henne och säger att hon mer eller mindre bor på jobbet. Hon menar dock att jobbet 
kan utgöra en lite för stor del av livet emellanåt. Hon upplever att hon skiljer sig som person 
privat och på jobbet. Om hon skulle förlora jobbet idag skulle hon må dåligt, men inser att det 
skulle kunna hända då hon inte har en fastanställning. Detta upplever hon som stressande och 
gör att hon ibland funderar på att byta bransch. Mia har reflekterat över pensionen eftersom 
hennes föräldrar börjar närma sig den åldern, men det är inget som hon oroar sig över för 
tillfället. 

”Erik” 
Erik är femtiotre år gammal, gift och har två barn. Han har jobbat inom samma företag i cirka 
sexton år. Tidigare arbetade han som tolk. Hans liv har bestått av flera stora omställningar då 
han åtskilliga gånger har flyttat till olika länder, på grund av bland annat krig. Han upplever 
att jobbet har varit mer intensivt i vissa perioder i livet och lugnare i andra. Han längtar till 
pension men vill inte hamna i en situation som pensionär där han inte vet vad han ska göra. 
Erik tycker att det som är kul med hans yrke är att se resultatet av det han gör samt att det 
påverkar andra människors liv. Erik upplever att han mer och mer blir samma person på 
jobbet som hemma, då han inte berörs särskilt mycket av sociala regler, men att han givetvis 
tar hänsyn till sina medmänniskor. Erik har under sitt liv ständigt varit sysselsatt med 
antingen utbildning eller arbete och har inte upplevt någon längre period av arbetslöshet. Han 
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känner inte att han kan identifiera sig med den ”arbetslösa typen” då han menar att det inte 
finns några alternativ för honom annat än att jobba. 

”Jenny” 
Jenny är tjugonio år gammal, singel och har jobbat inom yrket i elva år. Hon har oftast varit 
anställd under obundna former vilket är vanligt inom hennes bransch. Jenny har vetat vad hon 
vill jobba med sedan hon var tolv år gammal. Hon anser att en av anledningarna till att hon 
valde just X som yrke är för att hon vill ha kul på jobbet. Hon tycker jobbet betyder väldigt 
mycket samtidigt som hon endast ser det som ett jobb. Jenny känner stolthet över sitt yrke, 
framförallt eftersom hon lägger ner mycket tid på det. Hon anser att det är svårt att stänga av 
jobbet eftersom det i mångt och mycket går ut på att vara sig själv och på grund av att hon ser 
det som ett intresse. Jenny har erfarenhet av arbetslöshet och upplevde att detta var jobbigt, då 
hon inte kände någon anledning till att gå upp på morgonen. Hon menar att jobbet ger henne 
ett socialt sammanhang som är nödvändigt. Jenny är medveten om att hennes nuvarande jobb 
är tidsbegränsat och har därför valt att njuta så länge hon kan. Ett mål som hon vill uppnå i 
livet är en balans i vem hon själv vill vara samt att hon inte enbart är sitt jobb.	  

”Fanny” 
Fanny är femtiotvå år gammal, gift och har ett vuxet barn. Hon har arbetat inom yrket i cirka 
femton år. Hon anser att jobbet betyder mycket och att det är tillfredställande att hon via det 
har möjligheten att förändra. Fanny anser att det i början av karriären var otroligt viktigt för 
henne att benämna sig med sin yrkestitel, men att så inte är fallet längre. Hon ser sitt yrke som 
en del av sin identitet, men mer förr än nu. Hon känner stolthet över att tillhöra organisationen 
hon jobbar på och framförallt över vad de åstadkommer. Hon har jobbet i åtanke även privat, 
men säger att jobbet också är ett intresse. Om Fanny skulle bli arbetslös idag skulle det 
kännas fruktansvärt och hon skulle drabbas av en känsla av panik eftersom hon då skulle 
sakna tillhörigheten till företaget samt ha svårigheter med att inte vara sysselsatt. Fanny tror 
att hon som pensionär måste fylla någon slags funktion, därför har hon tankar på att trappa ner 
på jobbet successivt och se till att hon har ett välfungerande socialt kontaktnät omkring sig.  

”Eva” 
Eva är fyrtiosju år gammal, gift och har två barn. Hon hade tidigt ett mål i livet att börja 
arbeta som X på företaget där hon är idag, vilket hon har lyckats med och känner sig stolt och 
nöjd över. Att göra karriär har inte varit något mål i sig, utan snarare ett jobb hon trivs med 
och som hon ständigt kan utvecklas inom. Eva anser att jobbet är och har varit väldigt viktigt 
för henne, men efter att hon fick barn sätter hon familjen först. Hon valde att arbeta deltid 
under en period när barnen var små vilket kan ha lett till att hon missat vissa chanser till att 
avancera inom yrket, men känner ändå att jobbet är roligt och utvecklande. Hon har enbart 
upplevt arbetslöshet under en kortare period i livet och tyckte att detta var tufft. Om hon 
skulle bli av med jobbet idag så tror hon att det skulle kännas jobbigt och oroande men 
hoppas att hon skulle kunna vända de eventuellt negativa tankarna till en möjlighet. Eva har 
börjat tänka lite på pensionen och hoppas att hon då ska kunna engagera sig i annat som inte 
har med jobbet att göra till exempel i intressen som hon har bortprioriterat tidigare för att få 
jobb och familj att fungera. Eva anser att hon är ganska lika som person både på jobbet och 
privat och menar att det kan bero på att stämningen är så bra på arbetsplatsen.  
 
”Karl”  
Karl är fyrtioett år gammal, har flickvän och två barn. Han har jobbat på sin nuvarande 
arbetsplats i elva år. När han var yngre ville han bli musiker och satsade på det men kände 
efter ett tag att det inte var hans grej. Han provade på många olika yrken och utbildningar 
innan han hittade rätt. Han menar att han på senare tid har valt att lugna ner sig på grund av 
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att jobbet i perioder har tagit så stor plats att han inte har varit närvarande i sitt privata liv, 
samt att han inte längre känner att han har lika mycket att bevisa nu som när han var yngre. 
Karl anser att han genom sitt yrke kan lyfta fram de människor som inte annars får komma till 
tals och detta är han stolt över. Han upplever att han ofta har jobbet i tankarna, men försöker 
att varva ner när han kommer hem. Karl anser att det är en viss skillnad på honom på jobbet 
och utanför. Gällande arbetslöshet tror Karl att han skulle bli skräckslagen om han förlorade 
jobbet i dagsläget, men att han ändå skulle se det som en möjlighet att prova på något nytt. 
Han försöker att inte vänta med saker tills han blir pensionär då hans pappa inte hann uppleva 
så mycket av sin egen pension. 

”Malin”	  
Malin är fyrtionio år gammal, sambo och har ett vuxet barn. Efter att som ung arbetat ett tag 
så ville hon prova på något nytt samt få mer ansvar och högre lön och började då studera till 
det yrke som hon har idag och som hon nu arbetat med i cirka tjugo år. Malin tycker jobbet är 
väldigt roligt och anser att det passar henne. Hon är stolt över sin arbetsgivare och dess 
värderingar, hon känner att hon kan bidra med något, göra skillnad och se resultat av hennes 
arbetsinsats. Jobbet är inte viktigare än familj och fritid, dock tänker hon ibland på sitt arbete 
även privat. Hon säger att jobbet och karriären var mer uppslukande i början av yrkeslivet 
men att detta förändrades något när hon blev mamma. Malin berättar att hon tyckte det var 
jobbigt i sociala sammanhang när hon var arbetslös då hon upplevde att hon inte var lika 
intressant i andras ögon. När hon sedan fick ett jobb inom det hon utbildat sig till så kände 
hon en stolthet i att presentera sig med yrkestiteln. Malin säger att det skulle vara 
förskräckligt om hon skulle bli av med jobbet idag eftersom hon då inte längre skulle finnas i 
ett sammanhang. Hon tror att hon till viss del skulle identifiera sig med yrket även efter 
pension, vilket hon menar beror på att det varit en så pass stor del av hennes liv och att hon är 
så intresserad av det. 

6.7	  Förförståelse	  
Det är viktigt att redogöra för sin egen förförståelse samt sina egna erfarenheter i det aktuella 
ämne som ska studeras enligt hermeneutiken. Detta genom att inta ett öppet förhållningssätt 
då vi utför våra intervjuer och verkligen försöka lyfta upp intervjupersonen till ett subjekt för 
att på så sätt kunna föra en dialog som förhoppningsvis leder fram till något nytt. Eftersom 
hermeneutiken handlar om att tolka något på djupet och ta avstamp från den egna 
förförståelsen för att göra sig själv mottaglig och kunna se en ”annanhet” bortom sin egen 
horisont där du sedan kommer att uppnå ny förståelse (Binding & Tapp, 2008). För att 
medvetandegöra vår egen förförståelse under hela forskningsprocessens gång har vi efter 
varje intervju talats vid på telefon eller träffats och diskuterat det aktuella mötet. Detta på 
grund av att det efter varje intervju tydligt började växa fram eventuella teman och 
gemensamma nämnare. Genom att vi resonerade kring detta tyckte vi att det var enklare att 
inför nästa intervju lägga eventuella tankar om teman eller röda trådar åt sidan och det gav oss 
därmed möjligheten att förhålla oss så öppna som möjligt. Bland det första vi gjorde i 
skapandet av denna studie var att skriva ner vår egen förförståelse (se bilaga 3, 
Förförståelsesammanställning) för att tydliggöra denna samt för att under studiens gång också 
kunna läsa den samt jämföra med våra slutsatser. Speciellt under analysdelen har detta varit 
mycket givande då vi i vissa fall ofta drogs åt att försöka se liknande mönster som i vår b-
uppsats. Genom att tydliggöra detta har vi kunnat se förbi det vi ”ville se” och istället se något 
nytt och något som vi tidigare inte sett, nämligen en ”annanhet”. 

6.8	  Hermeneutikens	  begränsningar	  	  
Det finns inte lika tydligt specificerade riktlinjer inom hermeneutiken som det gör i andra 
kvalitativa metoder därför kan det vara bekymmersamt att använda och tillämpa den 
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hermeneutiska metoden på rätt sätt i sin studie och att då även användandet av tolkning och 
förståelse på ett korrekt sätt. Ödman(2007) skriver att det kan vara problematiskt att verkligen 
använda sig av den hermeneutiska metoden och inte bara beskriva den, utan att faktiskt 
tillämpa den på det aktuella fenomenet som studeras och se djupare och bortom sin egen 
horisont för att finna en ”annanhet” (Ödman, 2007). Det vi själva har haft vissa svårigheter 
med till en början i studien var just de olika stegen i analysprocessen, av den anledningen att 
det inte finns några direkta regler kring denna. Det var svårt att veta hur pass länge vi skulle 
stanna kvar i varje fas vilket gjorde att vi till en början fastnade lite väl länge i den inledande 
tolkningen och hade svårigheter med att komma vidare. Men när vi sedan studerat andras 
uppsatser samt samtalat med vår handledare kring detta så förstod vi hur vi skulle gå tillväga 
och kom då även in i den preliminära tolkningen vilket bidrog till en djupare förståelse av 
fenomenet. Huvudtolkningen blev sedan inte något större problem då vi nu tyckte oss förstå 
hur de olika stegen skulle gå till.  

Det kan också vara svårt att vara helt öppen gentemot sin egen frågeställning i intervjuerna 
och verkligen frångå sin egen förförståelse och sin tradition, trots att vi är medveten om att 
detta ska göras. Genom hindret att frångå förförståelsen kan det också hända att vi får 
svårigheter med att få fram den andres riktiga upplevelse och därför inte heller få svar på vår 
frågeställning. Eftersom frågeställningen i det här fallet lyder, hur någon upplever sin 
yrkesidentitet, så är det väldigt viktigt för oss som forskare att verkligen anamma det 
hermeneutiska tillvägagångssättet. Detta för att sedan kunna besvara frågeställningen med det 
resultat som vi tolkat och fått fram genom svaren från intervjupersonerna och inte något som 
vi själva gissat oss till genom våra egna förutfattade meningar eller vår egen förförståelse. 
Därför har vi som sagt skrivit ned denna innan och sedan haft den med oss under hela 
studiens gång för att i största möjliga mån inte låta den påverka oss, så vi istället kan upptäcka 
en ”annanhet” och se något nytt. Med tanke på att vi ständigt haft detta i åtanke så anser vi 
inte att det påverkat vår studie i någon större bemärkelse. Vi redovisar även kontinuerligt citat 
från intervjudeltagarna genom hela analysprocessen för att redovisa för läsaren hur vi kommit 
fram till det vi gjort, vilket bidrar till att studien blir mer valid.  

6.9	  Analysförfarande	  
I vår analys har vi valt att utgå ifrån och använda oss av tolkningsprocessen, den 
hermeneutiska spiralen eller cirkeln som den också kallas, vilken går ut på att vi som forskare 
ska pendla mellan helheten och delarna i vårt empiriska material för att på så sätt komma fram 
till en djupare förståelse av det aktuella fenomenet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007). 
Ödman (2007) beskriver denna pendling mellan del och helhet som ett pussel, nämligen att 
det kan vara svårt att se en helhet innan delarna är på plats, men att du samtidigt måste titta 
närmre på varje del för sig för att den ska passa in i helheten, därigenom pendlingen dem 
emellan (Ödman, 2007). Detta görs i tre olika faser som kallas för den inledande tolkningen, 
den preliminära tolkningen och huvudtolkningen. Vi började med att först läsa igenom all vår 
insamlade empiri i form av transkriptionstexter från intervjuerna flera gånger för att kunna 
sammanfatta dessa. Vi skrev sedan ner en sammanfattning från varje enskild intervju för att 
skapa oss en överblick, dessa sammanfattningar har vi valt att lägga i vårt metodkapitel ovan. 
Därefter startade vi den inledande tolkningen där vi letade efter olika teman och berättelser 
som framkom i vårt empiriska material, vi plockade ut vissa citat och placerade dessa under 
olika temakategorier som vi kommit fram till så som bland annat livet efter arbetets slut och 
yrkesstolthet. Detta gjorde vi för att skapa en struktur och en överblick över vilka teman och 
betydelser som fanns i vårt material.  

När vi sedan gick vidare in på den preliminära tolkningen så försökte vi att hitta det osagda 
och det som framkommer mellan raderna men inte sägs rakt ut. Vi försökte även här att 
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tillämpa vår teori och vår tidigare forskning på det som sagts och framkommit i materialet för 
att se om det fanns någon likhet med denna (Dahlberg et al., 2007). Vi har valt att läsa på viss 
teori innan studiens början för att bygga på vår förförståelse, och vi har hela tiden med oss vår 
redan nedskrivna förförståelse för att medvetandegöra denna i analysen och inte låta den 
påverka för mycket vad vi kommer fram till, dock är vi fullt medvetna om att det alltid finns 
en viss typ av förförståelse där som vi tagit avstamp ur. I denna del sammanflätade vi våra 
tidigare teman från den inledande tolkningen till fyra nya, mer sammanfattande teman. 
Slutligen övergick vi till huvudtolkningen där vi jämförde våra tidigare tolkningar med 
varandra och försökte genom dessa finna den bästa möjliga tolkningen utifrån det vi redan 
kommit fram till. För att på så sätt bilda en så kallad harmonisk helhet och en helhetsbild av 
fenomenet som vi valt att kalla för, arbetets betydelse för individens identitetsskapande i 
dagens senmoderna samhälle. 

Det gäller att göra det som vi som forskare kommer fram till så tydligt och begripligt som 
möjligt, så även övriga personer som läser vår studie ska förstå vår nya tolkning av fenomenet 
(Dahlberg et al., 2007). Efter att vi nu genomgått alla tre tolkningsfaser och då ständigt 
pendlat mellan att se delarna och helheten så kan vi nu säga att vi har lagt färdigt ”pusslet”, 
vilket har skapat en helhetsbild där en slags förståelse av fenomenet har växt fram, vilket vi 
ser som en ”annanhet” och något nytt som vi hittat bortom vår tidigare horisont och 
förförståelse. 

Citaten som vi använt i vårt analysarbete och som presenteras i resultatdelen nedan har till 
viss del bearbetats språkligt, för att så gott det går förenkla för läsaren samt skapa en mer 
genomgående akademisk helhet i studien. Något som dock ska poängteras är att inget i det 
som sägs har förändrats eller gjorts om, utan det är alltid intervjupersonernas egna ord som 
framkommer i citaten. 

7.	  Resultat	  
Vårt tolkningsarbete kommer vi enligt den hermeneutiska traditionen att redovisa genom de 
tre tolkningsfaserna; inledande tolkning, preliminär tolkning och huvudtolkning. I den 
inledande tolkningen presenterar vi tio teman som vi har kommit fram till genom vårt 
analysarbete. När vi sedan övergår till den preliminära tolkningen har vi sammanflätat den 
inledande tolkningens teman till fyra stycken huvudteman, som vi kopplar ihop till vår teori 
samt tidigare forskning och slutligen kommer vi i huvudtolkningen att jämföra de två tidigare 
tolkningsfasernas innehållande teman för att skapa en harmonisk helhetsbild och ett resultat 
av det vi kommit fram till vad det gäller fenomenet vi studerat.   

7.1	  Inledande	  tolkning	  
I den inledande tolkningen redogör vi för samtliga tio teman som vi har kommit fram till 
genom tydning av vårt empiriska material. Vi lyfter här fram särskilt starka citat som talar för 
det som framkommit, vilket bidrar till ett tydliggörande av fenomenet.   

7.2	  Upplevelsen	  av	  arbetslöshet	  
Ett av de teman som vi har kommit fram till är upplevelsen av arbetslöshet. Vi har i vår 
inledande tolkning sett att abetet för samtliga intervjudeltagare inverkar på deras liv, för 
somliga mer och andra mindre. Detta blir extra tydligt när intervjupersonerna har reflekterat 
och resonerat kring arbetslöshet. De flesta av deltagarna upplever att det skulle vara 
besvärande om de skulle förlora sitt arbete, oftast inte enbart på grund av de ekonomiska 
aspekterna utan även av den orsaken att de då skulle förlora en del av sig själva. Flera av 
deltagarna oroade sig också över hur andra skulle uppleva dem som personer om de förlorade 
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jobbet. Känslan av skam var något som flera av intervjudeltagarna sade rakt ut eller antydde i 
resonerandet kring arbetslöshet. Vi upplevde att detta bottnade i en allmän uppfattning av att 
arbetslöshet var något som inte var socialt accepterat och som gjorde personen mindre 
intressant. Att arbetslösheten påverkade både hur andra såg på individen och även hur 
deltagarna såg på sig själva var tydligt hos flera av deltagarna, då de upplevde att de skulle må 
väldigt dåligt eller hade svårigheter att identifiera sig med situationen. Lisa beskriver detta i 
nedanstående citat. 

Det skulle vara förskräckligt tror jag, jag skulle skämmas fruktansvärt. Jag skulle ta väldigt illa vid mig och vad 
alla andra skulle tänka och tycka, för som jag sa tidigare jobbet betyder jättemycket för mig. Jo det tror jag, jag 
har levt och gått hit i tjugofyra år förutom då när jag var föräldraledig, så det skulle kännas, det skulle påverka 
jättemycket för vem jag är och sådär, det tror jag.(Lisa)  	  

De två yngsta intervjupersonerna i vår studie Mia och Jenny skiljde sig från de resterande, 
trots att de också upplevde att de skulle påverkas negativt av att bli arbetslösa så menade de 
samtidigt att de var mentalt inställda på att detta skulle kunna bli deras verklighet i framtiden 
då de båda är anställda under lösare former. Därför upplevde vi att de jobbat på insikten att 
föreställa sig som personer även utanför sitt yrke.  

Sammanfattningsvis upplevde de flesta deltagarna att de skulle tycka att det vore jobbigt om 
de förlorade sitt jobb och att detta skulle påverka dem som personer samt hur de skulle 
uppfattas av andra personer. Detta tycker vi tyder på att arbetet är viktigt för flertalet av 
deltagarna och att det i viss mån definierar vem de är, då de flesta på något sätt identifierar sig 
med sitt yrke, vissa mer och andra mindre. På något sätt påverkar jobbet alla 
intervjupersonernas identiteter vare sig de vill det själva eller inte. Uppenbart var även att alla 
mådde bra av att jobba och tyckte om att tillhöra ett sammanhang samt tillföra något 
meningsfullt, både för sin egen skull samt för andra.   	  

7.3	  Livet	  efter	  arbetets	  slut	  -‐	  uppfattningen	  om	  pensionen	  	  
Ett annat tema som vi har tolkat fram är livet efter arbetets slut. Många av intervjupersonerna 
menade att de skulle uppleva att livet blev annorlunda efter att de gått i pension. Flera av dem 
trodde att de skulle påverkas som personer när jobbet inte längre var en del av deras liv.   

Det fanns en upplevelse om att det skulle kunna bli ett stort uppbrott i livet när man går i 
pension, då du går från att vara behövd och ha fullt upp till att det helt plötsligt blir lugnare. 
Därför har flera av deltagarna en relativt ambivalent uppfattning av sin framtida pensionering, 
nämligen att detta skulle komma att bli både skönt och jobbigt på samma gång. Denna 
uppfattning fick många av intervjupersonerna av människor i deras närhet som själva upplevt 
pensionen. Därför menade en stor del av deltagarna att det vore bra att verkställa en slags plan 
för sig själv när det sedan blev dags för den stundande pensionen.  	  

Men jag tror att man måste ha en liten plan när man går i pension just för att man tappar den här 
stora sociala biten, att man liksom har haft förväntningar på sig och jag tror att det är viktigt för alla 
att ha det. Att man har någon plan, förhoppningsvis har man väl någon att dela pensionen med och 
sådär. Men jag vet att när min pappa gick i pension så sa han först att det skulle bli så skönt och 
sådär men sen blev han jättedeprimerad, under ganska lång tid. Det var liksom ingen som 
efterfrågade honom och han hade aldrig tänkt på det och sen var det liksom alla människor som han 
hade farit runt med och så, men han hade massa planer på vad han skulle göra typ bygga och jobba i 
trädgården men efter ett par veckor var det inte så roligt längre, att göra allt själv. Jag tror att 
identiteten som man har på jobbet är väldigt viktig, och stark.(Sara)  	  
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En del av planen kunde också vara att trappa ner på jobbet för att få möjlighet att fokusera 
mer på det privata och sociala livet så att de skulle kunna leva ett meningsfullt liv även vid 
pensionens inträde. 	  

Sammanfattningsvis uppfattade vi att intervjupersonernas syn på pensionering var relativt 
snarlik, det var något som var en naturlig del av livet och som därmed var socialt accepterad 
till skillnad från arbetslöshet. Tydligt är att arbetet har en stor inverkan på intervjupersonernas 
skapande och formande av deras identitet som helhet. Detta syntes i deltagarnas resonemang 
om att skapa en plan så att det inte skulle bli ett alldeles för stort glapp mellan livet innan och 
efter pensionen. Även detta tema tyder på att arbetet utgör en stor inverkan på 
intervjupersonernas liv och därmed även deras identitetsskapande.  	  

7.4	  Yrkesstolthet	  	  
Ytterligare ett tema är att känna stolthet inför sitt yrke, nämligen en yrkesstolthet. Flera av 
deltagarna kände sig stolta över sitt yrke, både över vad de själva presterar och framförallt 
över att det som de gör är viktigt. Detta bidrog till att flera av deltagarna tyckte att det var 
roligt att prata om samt dela med sig av sin syn på sitt arbete. Flera hade också en vilja att 
bidra till samhället och att göra rätt för sig. Utan jobbet upplevde bland annat Anders att han 
inte skulle känna samma stolthet som han känner nu när han har ett jobb.   

Inte när jag går i pension tror jag inte, men om jag förlorar jobbet så och inte hittar något annat, att 
vara arbetslös skulle inte kännas så bra. Jag känner en stolthet över att arbeta, och det skulle inte 
kännas bra att bli arbetslös. Det vill jag absolut inte vara, det skulle nog påverka min identitet, jag 
skulle då inte känna samma stolthet, men, pension skulle inte kännas på samma sätt för då har man 
liksom jobbat klart. En känsla av att jag vill göra rätt för mig och jobba medan jag kan, sen skulle 
det vara tråkigt att inte ha ett jobb att gå till, och inte ha något att göra om dagarna.(Anders) 	  

Sammantaget tycker vi oss se att yrket skapar en stolthet hos deltagarna som gör att de mår 
bra. Det är tydligt att det är viktigt för dem att de gör något som är betydelsefullt, vilket visar 
sig i att yrket skapar stolthet hos dem. Detta i sin tur pekar på att yrket påverkar hur de ser på 
sig själva och andra. Upplevelsen av stolthet kopplat till arbetet påverkar hur 
intervjupersonernas identitet formas och omformas i olika situationer. 

7.5	  Organisationens	  betydelse	  	  
Ännu ett gemensamt tema som framkommit bland våra intervjupersoner var organisationens 
betydelse. Flera deltagare ansåg att det var viktigt för dem att deras egna värderingar gick 
ihop med organisationens, så att de kunde ha känslan av att de kunde stå upp för företaget 
som de arbetade på samt för dess värderingar. Vi uppfattar det som en sammanslutning 
mellan den anställde och arbetsgivaren då det uppenbarligen inte enbart är upp till den 
anställde att sälja in sig till företaget utan att det lika mycket är upp till företaget att sälja in 
sig till sin personal. Det är tydligt att det måste vara en välfungerad relation mellan den 
anställde och arbetsgivaren där de gemensamma värderingarna är en grundbult. Deltagarna 
beskriver en stolthet över att tillhöra ett företag som de kan stå upp för med tillhörande 
värderingar. Malin redogör för detta i nedanstående citat. 

Mm, jag är stolt över min arbetsgivare, jag tycker att det är en bra arbetsgivare och det är viktigt att 
dom står för något bra. Klimat och energifrågor liksom som är viktiga samhällsfrågor, det vi gör om 
vi säger så, och det är viktigt att jag jobbar i en sådan organisation som tycker att dessa frågor är 
viktiga.(Malin) 	  

Utöver det faktum att de flesta av deltagarna känner stolthet över att tillhöra företaget som de 
jobbar på, så anser ett par att de även i privata sammanhang representerar företaget till viss 



	   26	  

mån. De upplever ett ansvar gentemot sin organisation även som privatpersoner och detta gör 
att de väljer att undvika vissa saker i olika sammanhang.  	  

… jag känner att jag har ett ansvar på grund av att jag jobbar för X, att jag har ett ansvar men jag 
skulle inte skriva vissa grejer på sociala medier eller jag kan undvika vissa grejer på grund av att jag 
liksom är offentlig…(Jenny)  	  

Organisationens inverkan på den anställde är uppenbar, både i deltagarnas arbetsliv och 
privatliv. Det är viktigt för intervjupersonerna att företaget som de jobbar på har värderingar 
som de känner att de kan hålla med om och stå bakom, detta på grund av att de själva känner 
att de ska kunna stå för det och på så vis även representera företaget. Tydligt är att deltagarnas 
identitetsskapande påverkas av deras anställning i företaget, dels när de jobbar men även i 
privata sammanhang eftersom de avstår från vissa saker som inte går ihop med företagets linje 
och värderingar.   	  

7.6	  Karriär	  och	  privatliv/familj	  	  
Nästa tema berör intervjudeltagarnas upplevelse av arbetets betydelse för dem och benämns 
här som karriär och privatliv/familj. Gällande upplevelsen av arbetets betydelse gick detta 
ofta i vågor för deltagarna. För samtliga deltagare hade eller har arbetet en stor betydelse men 
detta har varierat under olika perioder av livet. Flera av deltagarna upplever att yrket har 
utgjort en större betydelse för dem i vissa faser och genom att ha stort fokus på arbetet så 
försummades ofta andra delar. Detta har gjort att flertalet av deltagarna aktivt valde att trappa 
ner på jobbet och fördela sitt fokus mer balanserat på livets olika delar. Många upplevde 
också att anledningen till att de valde att trappa ner på jobbet, dels var på grund av att de ville 
ha ett eget liv utanför arbetet, men även på grund av att de med åldern känner sig mer trygga i 
sig själva och i sin egen yrkesroll. Erik beskriver detta i citatet nedan. 

Det var lite grann nästan hela livet, alltså hela livet kretsar kring jobbet… Jag tror det blir mindre 
och mindre, en period mycket intensivt som betyder mycket förmodligen för att ditt liv hänger 
samman och blir en del av livet en stor del om jag ska beskriva i mitt huvud utan att ha ett underlag 
men om jag tänker att det börjar från början, ingenting och sen tar det mer och mer av ditt liv. Och 
sen för att det senare kommer att bli mindre och mindre för att då backar man lite grann och jag är 
en sådan person som sitter och tänker, nu har jag gjort det här och nu har jag gjort det och det 
kommer upp och ner förstås men i stora drag på långsikt kommer det ner och det blir mindre av mitt 
liv och mer mitt eget liv, det vill säga att man har ett annat liv när man går ut härifrån och jag vill 
inte hamna i den sitsen att när jag blir pensionär, att jag inte vet vad jag ska göra. (Erik)  	  

Utöver familjeliv och privatliv har också jobbiga händelser påverkat deltagarnas sätt att se på 
arbetets betydelse i deras liv. För Jenny har tidigare jobbiga händelser så som att förlora ett 
jobb fått henne att reflektera över sin egen relation till jobbet och dess betydelse i hennes liv. 
Upplevelsen av att arbetet praktiskt taget utgör identiteten var jobbigt när jobbet inte längre 
fanns kvar och efter att ha resonerat med sig själv under en längre tid insåg hon att det finns 
annat utanför jobbet som också kan bidra till lycka. Även detta tyder på att arbetets betydelse 
går i vågor hos deltagarna och utgör olika stora delar av deras identitet i olika faser av livet.  	  

Det betyder jättemycket samtidigt som det bara är ett jobb och det har verkligen tagit lång tid att 
förstå för när jag började med X så var jag så här det här var mitt liv det här var allt, jag var X och 
efter jag tror det var första gången jag fick kicken, då kan man säga att man får ju liksom gå och då 
var det första gången som man blev liksom nekad kan man säga och det var jättejobbigt. Jag minns 
att jag skrev dagbok eller vad man ska kalla det och jag brukar titta på det där ibland för jag var 
verkligen såhär jag är ingenting om jag inte är X, jag är ingenting. Men då var jag kanske tjugotvå, 
tjugoett alltså i början av tjugoårsåldern och då var det verkligen att jag kände att det här är jag, X är 
min identitet och då var det såklart skitjobbigt att ta mig igenom den processen, men någon gång så 
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kom jag fram till, ja men ok det kanske finns annat i livet jag skulle kunna glädjas åt och det finns 
annat jag kan göra…(Jenny)  	  

Det här temat visar tydligt att arbetet har olika stor betydelse i olika perioder av livet för flera 
av intervjupersonerna. Skilda anledningar har gjort att deltagarna har valt att minska arbetets 
inflytande på det egna livet. Detta tyder följaktligen på att deltagarna under olika epoker har 
haft starkare yrkesidentitet medan de under andra faser har identifierat sig starkare med något 
annat. Men oavsett vilken period i livet de har varit i så har arbetet alltid spelat en viktig roll i 
deras identitetsskapande.	  

7.7	  Olika	  roller	  	  
Ett annat tema som framkommit ur vårt empiriska material har vi valt att kalla för olika roller. 
Flera av deltagarna upplevde att de till viss del skiljde sig åt som personer på jobbet i 
jämförelse med sitt privatliv. Malin menar att hon utövar olika roller i olika sammanhang och 
att hon i jobbsammanhang blir mer formell än vad hon i allmänhet är i sitt privata liv. Detta 
var ofta på grund av omständigheter som de upplevde att de måste förhålla sig till på en 
arbetsplats.   

Men det blir ju dom här rollerna man har ibland, och skillnaden blir då att jag kanske i mitt jobb blir 
mer formell med vissa saker, vi har saker att förhålla oss till så som avtal och lagar och dom är 
kanske inte så jätteroliga, då blir det formellt och det här gäller då när jag har samtal och ska 
klargöra saker eller såhär då är jag nog inte så, på det sättet som jag är privat att jag flamsar och så, 
utan då är jag nog mer tydlig och formell. Man tonar ner vissa delar och förstärker vissa, men jag är 
ändå mig själv. Jag känner nog att om jag hade ett jobb där jag hela tiden skulle vara formell, 
allvarlig, noggrann, strikt, nej det skulle inte jag stå ut med, jag skulle tröttna, nej det skulle inte 
gå.(Malin) 	  

Det som var genomgående tydligt var att många upplevde att de gav mycket av sin energi på 
jobbet och att detta sedan gick ut över det privata livet där de inte orkade vara lika 
engagerade. Flera av våra intervjupersoner upplevde att mycket av deras sociala engagemang 
upphörde efter arbetets slut då de var tvungna att interagera mycket socialt i sitt yrke.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att mycket i det privata livet får ställas åt sidan för flera av 
intervjupersonerna till fördel för arbetet. Mycket av deras energi togs ut på jobbet och de 
upplevde sig sedan vara uttömda när de kom hem och valde därför i flera fall att vara 
ensamma istället för att umgås i sociala sammanhang. Malin ansåg dessutom att hon utförde 
olika roller i olika sammanhang i livet, både i arbetslivet och i privatlivet, även om dessa inte 
utgjorde några extrema skillnader. Vi anser att dessa olika sätt att ”vara på” åskådliggör att 
intervjupersonerna i vissa faktorer skiljer sig från hur de är på jobbet och hur de är i deras 
privatliv. Vilket även tyder på att arbetet utgör en viktig del för flera av dem då de ofta lägger 
mycket energi på jobbet och sedan använder sin privata tid till att vila upp sig inför arbetet.   

7.8	  Gränserna	  flyter	  ihop	  –	  arbetet	  går	  in	  och	  påverkar	  det	  privata	  och	  tvärtom	  	  
Ytterligare ett tema som framkommit i vår analys har vi valt att kalla för gränserna flyter 
ihop. Eftersom de flesta intervjupersonerna menade att de i någon mån har tankarna på jobbet 
även efter arbetstid. En av orsakerna till detta var ofta att de ansåg sig ha ett privat intresse i 
sitt yrke och uppfattade det därför inte som något större problem att det även utgjorde en del 
av privatlivet. Anders beskriver i citatet nedan först att han är ganska bra på att koppla bort 
jobbet på sin fritid men säger sedan emot sig själv i den bemärkelsen att han nog ändå till viss 
del har arbetet i åtanke även efter arbetstidens slut, men poängterar att han inte ser detta som 
jobb utan som ett intresse. 
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Jag är ganska bra på att koppla av och försöker att aktivt koppla av jobbet när jag är ledig. Vissa vill 
arbeta dygnet runt i mitt yrke och ständigt vara extremt påkopplade hela tiden, men det vill inte jag 
så jag försöker att koppla bort det när jag är ledig, för jag tror att det är bra för återhämtningen. Men 
det är svårt att koppla bort helt då man alltid har det i åtanke, speciellt om man ser något eller så, så 
kan alltid tanken komma upp. Sen är jag väldigt intresserad av att hänga med i saker som händer i 
världen, vilket också är kopplat till mitt yrke men det ser jag inte som jobb utan som ett 
intresse.(Anders)  	  

I ovanstående citat så uppfattar vi en motsägelse från Anders. Han upplever att han inte har 
några problem med att koppla bort jobbet samtidigt som han alltid har det i åtanke. Eftersom 
han uppfattar vissa delar av sitt yrke som ett intresse så är gränsen mellan jobbet och 
privatlivet vag och av den anledningen blir det svårt att sätta en tydlig gräns för vart jobbet 
slutar och privatlivet börjar och vice versa. Vi tyder det som att gränsen mellan arbete och 
privatliv i allmänhet är otydlig för de flesta intervjudeltagarna, vilket medför att arbetet och 
yrkesrollen ofta kan komma in i det privata, således utgör jobbet även en stor del av 
deltagarnas fritid. Framförallt blev detta påtagligt då flera av intervjupersonerna upplevde att 
deras jobb också var ett intresse. Eftersom det inte finns någon tydlig gräns mellan arbete och 
fritid är det även naturligt att det inte finns några särskilt skarpa gränser mellan identiteten på 
jobbet och identiteten i privatlivet heller, utöver att intervjupersonerna i allmänhet känner att 
de kan slappna av på ett annat sätt i hemmet. Trots detta upplevde vissa deltagare att de 
skiljde sig åt som personer på arbetet och i privatlivet medan flera av dem inte uppfattade 
någon större skillnad mellan hur de är som personer på jobbet och hur de är hemma men att 
det fanns vissa skillnader och restriktioner på arbetplatsen. 

Detta visar tydligt att deltagarnas yrke har en stark inverkan på deras identitetsskapande och 
att denna starka påverkan i många fall inte är så tydlig för individen själv. Flera av 
intervjupersonerna upplevde dock att de var mest sig ”själva” när de befann sig i sitt hem eller 
i andra privata sammanhang med personer utanför jobbet men att det i allmänhet inte skiljde 
sig särskilt mycket åt.  

7.9	   Arbetets	   drivkrafter	   –	   arbetsglädje,	   engagemang,	   meningsfullhet	   och	  
delaktighet	  
I flertalet av intervjuerna har det framkommit att många anser att deras arbete måste vara 
roligt och om det av någon anledning inte skulle vara det längre så är det dags att byta jobb, 
vilket har gjort att vi kommit fram till temat arbetets drivkrafter. Detta kan ha sin grund i att 
arbetet är en så pass stor del av människans liv idag, med tanke på att vi spenderar så mycket 
tid där. Intervjupersonen Sara uttrycker detta genom nedanstående citat. 

Och sen om jag återgår till vad jag tycker om jobbet så är det nog en ganska stor del att jag måste 
tycka att det är kul, och jag tycker nästan alltid att det är kul oavsett vilket av jobben jag haft så är 
det på nått sätt att man har en inställning att jag har valt det här och då ska det vara roligt också. 
Börjar jag tycka att det inte är så roligt, då, ja då är det dags att hitta på något annat… Sen har vi 
väldigt roligt här också, i vår arbetsgrupp och det är en stor del utav livet, eftersom du är mer tid på 
jobbet än du är hemma. Umgås mer med sina arbetskollegor egentligen än vänner och familj, så det 
betyder mycket.(Sara) 

För samtliga intervjudeltagare var det i övrigt viktigt att jobbet är stimluerande, utvecklande 
och att de kunde bidra samt känna en meningsfullhet med sitt jobb. Det var också 
betydelsefullt med delaktighet för många av intervjudeltagarna, att de känner att de får 
komma med egna idéer och vara delaktiga i beslut som tas på arbetsplatsen. Att de får vara 
med i att göra förändringar samt har makten att påverka. Slutligen var det även viktigt för de 
flesta att trivas i allmänhet med arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen så som med 
jobbarkompisar och arbetsmiljö. 



	   29	  

Sammanfattningsvis känns det med andra ord som att arbetets drivkrafter, engagemang, 
meningsfullhet och delaktighet är viktiga faktorer för samtliga intervjupersoner, liksom att 
arbetet ska vara roligt och utvecklande.  

7.10	  Arbetets	  betydelse	  –	  bestämmer	  vem	  du	  är,	  både	  utifrån	  dig	  själv	  och	  andra	  
Att arbetet är mycket viktigt samt intar en stor och central roll i samtliga intervjudeltagares liv 
är något som tydligt framkommer i vårt empiriska material och som lett fram till temat 
arbetets betydelse. I följande citat så beskriver Mia att hennes arbete är otroligt viktigt och en 
stor del av henne själv, hon menar att en anledning till detta nog är på grund av att vi 
spenderar så pass mycket av vår tid på jobbet och att vi träffar våra arbetskamrater mer än vad 
vi träffar vår familj och så vidare, vilket i den bemärkelsen gör arbetet till en stor del av 
vardagen.  

För viktigt kanske, det är otroligt viktigt, jobbet är ändå en så pass stor del av en själv. Man är där 
och träffar sina arbetskamrater mer än man träffar sin familj och sin respektive. Man kan mer om det 
som händer inom ens egen organisation än vad man kan om sina egna räkningar nästan. Så jag 
tänker nog väldigt mycket på, kring och om mitt jobb jämt mer eller mindre så det är ju en konstant 
ständig del av ens vardag eller ens helg eller när det än är för det finns alltid där.(Mia)   

En kanske ännu viktigare aspekt av vad arbetet har för betydelse är vem man är inför andra. 
Samtliga intervjudeltagare har reflekterat över denna fråga och håller med om att arbetet idag 
är en viktig del i vem man är. Men har lite olika tankar kring varför man tror att det är så och 
vad detta kan bero på, bland annat att vi gör detta för att kunna kategorisera in personen vi 
möter i olika fack utefter vad dem arbetar med. Det har även framkommit att yrket avgör hur 
intressant man är i andras ögon, då man i vissa fall får väldigt mycket följdfrågor kring sitt 
arbete och i andra inte. Några av intervjupersonerna har även känt sig mindre värda då de var 
arbetslösa och inte kunde presentera sig med sin yrkestitel. Samt att yrket spelar en viss roll i 
presentationen inför andra, som skildras i nedanstående citat.  

Om man lämnar visitkort så blir det att man ”fackas” in, viktig eller oviktig, värdefull eller inte 
värdefull. Och det är väl ingen människa som vill ”fackas” in och få epiteten att man inte har något 
värde, inte har en titel och då kanske man försöker att ”hotta” upp sin titel för att man ska få, på 
något vis, jag vet inte. Det är ju lite titelsjuka fast titeln egentligen inte betyder någonting.(Malin)  

Sammanfattningsvis åskådliggör detta tema att arbetet intar en betydande och central roll i 
intervjudeltagarnas liv och att detta på ett sätt definierar vilka de är, både inför sig själva men 
även inför andra människor dem möter. Vilket betyder att en persons yrkesidentitet även är 
betydande för vem hen är.  

7.11	  Det	  är	  upp	  till	  var	  och	  en	  att	  forma	  sitt	  eget	  liv	  och	  då	  även	  sitt	  val	  av	  yrke	  	  
Det sista temat i den inledande tolkningen har vi valt att kalla för det är upp till var och en att 
forma sitt eget liv och då även sitt val av yrke utifrån det som framkommit bland många av 
intervjudeltagarna angående att de flesta av dem har testat på många olika typer av 
utbildningar och yrken under sitt liv. Intervjudeltagaren Lisa skildrar detta i nedanstående 
citat, genom alla de olika typer av yrken som hon testat på innan hon till sist utbildade sig till 
det som hon arbetar med idag. 

… sen då när jag var klar med gymnasiet så var det fortfarande jättelätt att få jobb och prova på så 
jag jobbade på olika ställen så som ett djursjukhus, teleservice, utbildade mig även till 
undersköterska i ett år efter gymnasiet och arbetade på lasarettet och sådär. Och sen bestämde jag 
mig för att söka denna utbildning och kom in.(Lisa)  

Detta kan sammanfattningsvis peka på att det idag är upp till var och en att forma sitt eget liv 
och då även se till att arbeta med det som man själv vill och tycker är roligt. Detta skildras 
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tydligt i intervjudeltagarnas berättelser då de både testat på olika typer av jobb innan de till 
sist kommit in på den yrkesbana som passar just dem och som de tycker är kul.  Likaså att 
studera och utbilda sig är ett val som ska fattas och om det första valet inte riktigt ger det 
önskade resultatet, så kan man göra ett nytt val som riktar sig mot ett annat yrke som kanske 
passar personen i fråga bättre. En annan gemensam nämnare som framkommit i vårt 
empiriska material är att några av deltagarna i studien pratar om en alltmer osäker 
arbetsmarknad, vilket genererar i vissa typer av alternativa anställningar så som 
projektanställning eller visstidsanställning. Detta medför att de som inte innehar en 
fastanställning ständigt går runt med en oro och förväntan att de när som helst kan bli av med 
jobbet. Medan de som redan har en fastanställning, så som Anders, inte riktigt känner att han 
vågar testa på något nytt med tanke på att han då kanske inte kommer kunna få en så säker 
anställningsform igen. 

… det är svårt att få jobb inom denna bransch det är ganska hopplöst så att ha ett fast jobb som jag 
har är ganska ovanligt. Det är vanligt med projektanställningar och att folk jobbar lite här och lite 
där, det är en ganska så hopplös arbetsmarknad. Det kan även vara en anledning till att jag varit kvar 
här så länge, eftersom det är svårt att få en fast anställning.(Anders) 

Sammantaget resulterar dagens osäkra arbetsmarknad i att de som inte innehar en 
fastanställning ständigt känner sig oroliga inför vad som skall komma och aldrig riktigt kan 
slappna av i sin yrkesroll eller på sin arbetsplats eftersom de när som helst kan bli av med 
jobbet. Medan de som har en fastanställning inte alltid ”vågar” ta sig därifrån och byta arbete 
trots att de kanske vill detta, eftersom de då är osäkra på om de kan få en fastanställning på 
det företag som de byter till. 

7.12	  Preliminär	  tolkning	  
I den preliminära tolkningen tar vi vårt klargörande ytterligare ett steg för att få en djupare 
förståelse för fenomenet vi studerar. Detta gör vi genom att försöka se det osagda och det som 
sägs mellan raderna. Vi väljer dessutom att tillämpa teori och tidigare forskning på vårt 
empiriska material för att få en fördjupad förståelse samt för att få stöd i våra tolkningar. 
Detta då vi anser att teorin kan öppna vårt tankemönster för så kallade blinda fläckar. I denna 
fas av analysen har våra tidigare teman komprimerats till fyra andra teman som vi anser ger 
en bättre och mer sammantagen bild av fenomenet. De teman som framkommit genom den 
preliminära tolkningen är Skam och stolthet, Olika stadier i livet, Den främre och bakre 
regionen samt Reflexiviteten – friare val och större eget ansvar i det senmoderna samhället. 
Vi har även i denna andra tolkningsfas valt att medvetandegöra vår förförståelse för oss själva 
genom att titta på våra tidigare anteckningar och diskuterat detta sinsemellan under hela 
tolkningsprocessen. Detta för att försöka ”tygla” den egna förförståelsen och inte låta den 
påverka tolkningen i alltför stor omfattning.  

7.13	  Skam	  och	  stolthet	  
Temat skam och stolthet innefattar fyra tidigare teman från den inledande tolkningen, 
nämligen upplevelsen av arbetslöshet, livet efter arbetets slut, yrkesstolthet och 
organisationens betydelse. Vi fann att dessa teman kompletterade varandra på ett tydligt sätt 
och därför föll det sig naturligt att sammanställa dem under ett och samma tema i den 
preliminära tolkningen eftersom samtliga på något sätt har en koppling till emotionerna skam 
respektive stolthet. 

Valet av temat skam och stolthet utvecklades ur vår upplevelse av att känslor av skam och 
stolthet funnits bland flera av våra deltagare kopplat till deras upplevelse av arbetets 
betydelse. Många deltagare har upplevt en stark stolthet över den organisation de jobbar inom 
men också för det yrket som de har valt att jobba med. Tydligt är att arbetet spelar en stor roll 
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för många individers identitetsskapande i dagens samhälle och detta blir extra tydligt när 
intervjudeltagarna reflekterar kring arbetslöshet. Vi ser att det finns en allmän uppfattning om 
att det är ”skamfullt” att inte ha något jobb. I den andres ögon är den arbetslöse inte lika 
intressant. Detta visar att individers identifikation med yrket är kopplat till hur andra uppfattar 
individen och att identitetsskapandet är en social process av formande och omformande. Vi 
skapas, formas och omformas i ett samspel med andra. Enligt Jenkins (2008) är denna process 
ett dialektiskt samspel mellan självet och personligheten. Både hur individen uppfattar sig 
själv och hur andra ser på individen spelar en roll i skapandet och formandet av 
identiteten/identiteterna. I Malins fall var det tydligt att hennes identitet/er formades i ett 
dialektiskt samspel mellan självet (inre) och personligheten (yttre). Både bilden av hennes 
själv och andras upplevelser av henne påverkade hur hon såg på sig själv när hon var 
arbetslös.  

… så då var jag arbetslös i säkert ett år och det kände jag, att det kändes jobbigt just det här i sociala 
sammanhang, att säga att man var arbetslös, när man träffade nya människor. Så att, sen när jag fick 
ett jobb så kommer jag ihåg att jag kände mig liksom, när man skulle träffa nya människor och när 
jag jobbade på X och jobbade med det jag gjorde så att vart det liksom såhär att jag var stolt över, att 
det var en skillnad, det är konstigt egentligen för man är fortfarande samma person, men att man 
blev bedömd som arbetslös, jaha, ok, då var det inte så kul längre då. Utan då försökte jag säga typ 
att jag har precis pluggat klart och ska söka jobb, men det finns inte så mycket jobb nu, och sådär, 
att man försökte på nå vis att, annars skulle man inte vara någon liksom, så det är en, jag vet inte 
varför vi är så fixerade vid vad vi gör.(Malin) 

Arbetet spelar uppenbart en avgörande roll för hur individen uppfattar sig själv men också hur 
den uppfattar att andra ser på sig. Vi har tolkat att flera av deltagarna upplevde skam i tanken 
på att förlora sitt jobb. Somliga sa det rakt ut och andra talade kring arbetslöshet som något 
som inte var socialt accepterat eller som något som de inte kunde identifiera sig med. Flera av 
intervjupersonerna såg följaktligen sig själva genom andras ögon i upplevelsen att vara 
arbetslös och detta skapade skamkänslor. Det anknyter till Aspelins (1996) text om Scheffs 
teori gällande skam som en negativt värderad socialt skapad emotion, så som när bland andra 
Malin upplevde att det kändes jobbigt att säga att hon var arbetslös. Enligt Scheffs teori 
upplever hon en distans mellan sig och de andra. Detta visar att hon upplevde att hon inte var 
en del av en gemenskap då normen är att arbeta vilket bidrar till att hennes yrkesidentitet 
uppenbart försvagas. När hon sedan får ett jobb känner hon stolthet vilket gör att de sociala 
banden mellan henne och hennes omgivning blir mer balanserade. Charles Horton Cooley 
menar att skam och stolthet är självkänslor som uppstår som ett resultat av att individen ser 
sig själv genom andras ögon. Om individen därefter bedömer att den andre ser negativt på en 
själv så väcks känslan av skam, men upplever individen att andra ser på hen ur en positiv 
synvinkel så upplever hen stolthet (Starrin och Dahlgren, 2004). Detta är mycket tydligt hos 
flera av deltagarna då de enbart genom tanken att förlora jobbet tror att de skall må dåligt, bli 
deprimerade och/eller uppleva skamkänslor. Att de sedan upplever en stolthet inför sitt jobb, 
sitt yrke och sin organisation är en direkt spegling av att de upplever att andra ser på dem med 
positiva ögon. Framförallt tolkar vi det som att starkare stolthetskänslor hos individen är ett 
direkt resultat av hur omgivningen uppfattar individen och detta leder till en stark 
identifikation med individens yrke. Därför tolkar vi att det ofta är utifrån en individs yrke som 
andra människor definierar vem individen är. Det är följaktligen utifrån Scheffs teori om 
känslor som skam och stolthet som människor tolkar situationen de befinner sig i (Aspelin, 
1996).  

För de två yngre personerna Jenny och Mia, som inte hade fasta anställning, var upplevelsen 
av arbetslöshet lika i ett avseende då de menar att de också skulle må dåligt ifall de blev 
arbetslösa, samtidigt så var de inställda på att detta inom en snar framtid kunde hända.  
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Med jobbet så njuter jag så länge jag kan, jag vet att det här är tidsbegränsat jag går på kontrakt och 
vem vet om man får ett X-jobb igen så det njuter jag av så länge det varar. Det är nog mer det där att 
man ska hitta någon form av balans i vem jag vill vara och att jag inte är mitt jobb, det är ju 
skittråkigt, att man vet att man är jätteduktig på det man gör så är det klart att man identifierar med 
det till en viss del, men jag vill mer identifiera mig som en medmänniska än som något annat. Nej 
det är bara det att jag inte har en plan, planlöst, jag är bara tillgänglig för slumpen, kastar mig ut i 
olika äventyr.(Jenny) 

Både Jenny och Mia har under intervjuerna nämnt att de har varit tvungna att jobba med sig 
själva gällande upplevelsen av sig själv utanför sin yrkesroll. Eftersom de båda som vi tolkar 
det identifierar sig med sitt arbete har det varit viktigt för dem i andra lägen när de exempelvis 
har förlorat ett jobb att arbeta med synen på sig själva, att de faktiskt är någon utanför sin 
yrkesroll också. Därför blir det extra tydligt när Jenny menar att hon hellre vill identifiera sig 
som medmänniska än med sin yrkesroll. Detta visar att både Jenny och Mia har varit tvungna 
att fundera över sig själva utanför sin kontextbundna identitet. Hewitt (2003) menar att 
individers kontextbundna identitets trovärdighet kan bli ifrågasatt och individen får då kämpa 
med att upprätthålla denna. I kampen om upprätthållandet av identiteten erinras ofta individen 
om att det finns ett liv utanför situationen. Individen föreställer sig då en bild av sig själv även 
efter att individens hörnsten inte längre finns där. Det är därför tydligt att även om arbetet 
utgör en stor del för Jenny och Mias identitet så har de till följd av sina lösa 
anställningsförhållanden varit tvungna att föreställa sig själva även utanför dessa 
anställningar. Därför är inte heller upplevelsen av skam lika närvarande hos Mia och Jenny 
utan snarare en upplevelse av stolthet, att de faktiskt som unga, i en osäker arbetsmarknad har 
jobb, i alla fall för stunden. Detta kan bero på att unga som har arbete idag blir uppmuntrade 
av omgivningen. Meyer et al. (2006) menar att det kan vara så att anställda som inte har en 
fastanställning enbart formar en svag kontextbunden identitet och en utbytesbaserad 
förpliktelse till organisationen som de arbetar på. Detta stärker ovanstående resonemang då vi 
tolkar det som att både Mia och Jenny beroende av olika svårigheter i arbetslivet har fått 
skapa sig en bild av sig själva även utanför jobbet. Samtidigt uppfattar vi det som att båda 
Mia och Jenny har väldigt stark identifiering med sitt specifika yrke men kanske inte lika 
stark kontextbunden identifikation till själva yrkesrollen på arbetsplatsen.  

Att intervjupersonerna Jenny och Mia har varit tvungna att ”se förbi” sin kontextbundna 
identitet är något som även flera av de resterande intervjudeltagarna gör i reflektioner kring 
pensionen. Flera av intervjupersonerna har tankar om att ufroma en plan där jobbet successivt 
kommer att utgöra en mindre del i livet. Ett starkt socialt nätverk är ett förslag som 
intervjupersonerna gör gällande för hur man ska fylla livet som pensionär. Dessa ovanstående 
resonemang under temat skam och stolthet visar att arbetet har en stor inverkan på alla 
intervjudeltagarnas identitetsformanden. Vi uppfattar att arbetet betyder mer än vad flera av 
deltagarna egentligen vill erkänna och önskar att det skulle göra. Dessutom formas och 
omformas yrkesidentiteten tydligt i samspel med det egna självet och den yttre omgivningen, 
samtidigt som emotionerna skam och stolthet påverkar upplevelsen av individens 
yrkesidentitet och identitet som helhet.  

Utöver att själva arbetet har en stor inverkan på identiteten hos intervjupersonerna så spelar 
även företaget en roll för formandet av deltagarnas identiteter. Viktigt för många av 
intervjupersonerna har varit att individens egna värderingar ska gå ihop med organisationens 
sådana. Detta är viktigt eftersom flera av intervjupersonerna upplever sig vara representanter 
för företaget, inte bara i arbetssammanhang utan även privat. Alla intervjupersonerna jobbar 
på arbetsplatser som de känner en stolthet att tillhöra, för flera av intervjupersonerna är just 
detta på grund av att de är stolta över företagets värderingar. Enligt Collins (2003) producerar 
företag idag inte enbart produkter eller tjänster utan även personerna som arbetar för 
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företaget. Företaget bidrar till skapandet av den anställdes identitet. Mize Smith (2013) menar 
att företagets värderingar kan bli integrerade i arbetstagarens själv. Detta innebär att arbetet 
har en stor påverkan på skapandet av identiteten hos de anställda. Detta anses enligt henne 
vara en effekt av att människor i det moderna samhället spenderar mer tid på jobbet. I Mize 
Smith (2013) forskning visade det sig att de anställda redan hade utvecklat de värderingar 
som företaget stod för innan de började jobba där men att företaget sedan förstärkte dessa. Det 
är tydligt att flera av intervjupersonernas identitet formas på och av företaget och framförallt i 
koppling till företagets värderingar. Detta på grund av att företagets värderingar i många fall 
är viktiga för intervjudeltagarna då de inte skulle kunna tänka sig att arbeta på företag där 
värderingarna mellan anställd och arbetsgivare inte går ihop. Att tillhöra ett företag med bra 
värderingar visar sig som stolthet hos intervjupersonerna och visar på Scheffs teori om att 
stolthet är förknippat med en positiv värdering av det sociala självet (Aspelin, 1996). Om 
företaget utåt sett uppfattas positivt, uppfattas även dess representanter positivt. Ett företags 
värderingar återspeglas i de anställdas känsla av stolthet och därmed även i deras 
identitetsskapande.  

7.14	  Olika	  stadier	  i	  livet	  
Temat karriär och privatliv/familj har ändrat karaktär från den inledande tolkningen. Vi har 
istället valt att kalla detta tema för olika stadier i livet. Detta eftersom vi tycker oss se att 
arbetets betydelse i livet ofta gick i vågor hos intervjupersonerna vilket gjorde att 
yrkesidentiteten hade olika stor betydelse beroende på vilken fas i livet som de befann sig i 
för tillfället.  

Arbetets betydelse har för deltagarna haft olika stor relevans i olika perioder. Vissa delar av 
livet har många av dem haft mycket stort fokus på jobbet och detta resulterade i att andra 
delar av livet försummades. Enligt Zambrell (2004) finns det fyra dimensioner som är viktiga 
för den personliga identiteten. En av dessa dimensioner är arbetets dilemmadimension som 
innebär att personer som har ett jobb som skapar stimulans och glädje hos individen kan 
resultera i problem i privatlivet på grund av att denne värdesätter jobbet alltför högt, vilket 
kan medföra att exempelvis familj och vänner får stå åt sidan. Tydligt är att flera av 
intervjupersonerna i olika perioder har värdesatt jobbet mycket varpå familj och vänner har 
åsidosatts. Därför har flera aktivt valt att försöka minska på arbetets inverkan på livet så att de 
även får möjlighet att umgås med vänner, familj och ha ett liv även utanför jobbet. Det visar 
att flera av intervjupersonerna har ställts inför det som Zambrell (2004) kallar för arbetets 
dilemmadimension. Enligt Hewitt (2003) ställs en form av identitet åt sidan till förmån för 
andra i olika sammanhang. Sociala och personliga identiteter försvinner inte när individen gör 
anspråk på kontextbundna identiteter men de ställs tillfälligt i bakgrunden. Detta förtydligar 
vårt ovanstående resonemang om att arbetet spelar olika stor roll i skilda perioder av 
intervjupersonernas livscykel. När yrkesidentiteten som är kontextbunden utgör en stor del av 
livet får sociala och personliga identiteter stå åt sidan, och vice versa som när Eva fick barn då 
den kontextbundna yrkesidentiteten fick ställa sig åt sidan för sociala och personliga 
identiteter så som föräldrarollen.  

Jobbet är och har varit viktigt men jag har sedan jag fick barn ändå satt familjen främst. Jag valde att 
jobba deltid under en period när barnen var små vilket gjorde att jag missade några chanser till att 
avancera, men eftersom jag hela tiden har jobbat inom det jag vill och haft möjlighet att påverka min 
roll i olika riktningar så har det ändå varit roligt och utvecklande.(Eva) 

Tydligt är att arbetet påverkar alla intervjupersoner men att det i olika stadier av livet tar mer 
eller mindre plats, beroende av vad som anses vara viktigast i livet just då. Intervjudeltagarnas 
yrkesidentitet blir följaktligen olika stark i olika perioder, dock finns den alltid där på ett eller 
annat sätt.  
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7.15	  Den	  främre	  och	  bakre	  regionen	  
Temat den främre och bakre regionen innefattar två tidigare teman från den inledande 
tolkningen, nämligen olika på arbetet och privat och gränserna flyter ihop. Vi anser att dessa 
teman från den inledande tolkningen går in i varandra och att de har en koppling till Goffmans 
teori om den bakre och främre regionen.  

Vi uppfattar att det finns två grupperingar av intervjupersoner gällande hur de upplever någon 
skillnad mellan hur de är i arbetssammanhang respektive privata sammanhang. Den första 
gruppen intervjupersoner anser att de skiljer sig åt som personer. Den andra gruppen menar 
sig inte se någon större skillnad mellan hur de upplever sig själv på arbetsplatsen och privat 
men de uppfattar dock att de har vissa restriktioner att följa på arbetsplatsen. Vi tolkar detta 
som att det är två sidor av samma mynt, eftersom även de som menar att de i stort sätt är 
samma person på jobbet och i det privata även upplever att det finns vissa förhållningsregler 
som skiljer sig mellan arbetsplatsen och privat samt att det innebär att de handlar och beter sig 
annorlunda. Fanny beskriver att hon upplever att det är en viss skillnad i hur hon uttrycker sig 
på jobbet men att hon har samma åsikter i de två olika kontexterna.  

Ja jag kan vara råare privat eller med nära vänner så. Det är mera jag men det hör till min roll. Jag 
kan inte säga vad fan som helst till vem som helst, eller det skulle skapa kaos. Det kan man liksom 
inte göra. Så visst får jag tänka på hur jag agerar och vad jag säger här absolut men det hör till rollen 
på något sätt. Men det har i och för sig hjälpt mig att, till exempel konfliktlösning när det gäller 
sonen och sådana saker när dom två brakar ihop hemma har jag kunnat träda in vilket jag aldrig 
trodde att jag skulle kunna göra som någon slags medlare faktiskt. Så visst det spiller åt båda håll på 
något sätt. Ja jag skulle nog säga att jag är lite annorlunda eller att jag är mer frispråkig förstås när 
jag är privat absolut. Men jag tycker inte annorlunda, mina åsikter är dom samma det är mer hur jag 
för mig.(Fanny)  

Vi menar att Goffmans (1959) teori om främre och bakre regionen visar på 
intervjudeltagarnas upplevelse av hur de uppfattar sig själv vara på arbetsplatsen respektive på 
fritiden. Han menar att individer ständigt spelar upp olika roller i skilda regioner, vad han 
kallar den främre- och bakre regionen. I den främre regionen spelar individen medvetet en 
viss roll medan individen i den bakre regionen kan släppa denna roll och istället spela upp en 
annan, ofta mer avslappnad sådan. Vi tolkar det som att detta inte måste innebära några 
dramatiska förändringar men att individen upplever sig kunna släppa på vissa 
förhållningsregler i den bakre regionen. Detta beskriver Goffman (1959) som att individer 
upprätthåller och ger uttryck åt vissa normer i framträdandet i den främre regionen. Normerna 
delar han in i två grupper, hövlighetsnormer och anständighetsnormer. Det förstnämnda gäller 
hur individen behandlar sin publik när hen talar till den och/eller uttrycker sig i gester. Det 
sistnämnda berör hur aktören uppför sig i närheten av sin publik. Detta visar att 
intervjudeltagarnas arbetsplats i mångt och mycket är den främre regionen (det finns givetvis 
även bakre regioner på arbetsplatsen så som toaletter) och att hemmet där de upplever att de 
kan slappna av och släppa på sin fasad är den bakre regionen där de inte behöver följa de 
normer, hövlighets- och anständighetsregler som de behöver i sitt framförande för publiken på 
arbetsplatsen. Detta visar intervjudeltagarna då flera nämner att de är sitt mest sanna jag i 
hemmet eller i privata sammanhang med personer utanför jobbkontexten. För många av 
intervjudeltagarna verkar det dock vara så att arbetslivet flyter ihop med privatlivet eftersom 
de ofta har tankar på jobbet även efter arbetstid, vilket Anders illustrerar i citatet nedan. 

Jag tar på mig en mer typ av roll på jobbet, så någon skillnad är det, men svårt att sätta fingret på. 
Man kan inte bete sig hur som helst på jobbet och man representerar sitt jobb och företag. Och om 
man jobbar inom denna bransch så har man vissa regler att följa, även privat. Jag måste tänka på vad 
jag uttrycker utåt. Vissa saker kan jag inte göra privat på grund av mitt arbete, att inte bete sig hur 
som helst av andra skäl också… Yrkesrollen går in ganska mycket i det privata, jag anser inte att det 
är något jättestort problem för mig egentligen.(Anders)  



	   35	  

Intervjupersonerna uppfattade ofta inte att det var något större problem att de hade tankarna 
på yrket efter arbetstid eftersom de ofta såg sitt arbete som ett intresse. Detta uppfattar vi som 
att den främre regionen, i detta fall arbetsplatsen, sträcker sig ända in i privatlivet och 
hemmet. Det vill säga intervjupersonerna tar med sin yrkesidentitet privat och förhåller sig 
fortsatt till sin publik på arbetsplatsen även om den inte är fysiskt närvarande. Flera av 
intervjudeltagarna såg dessutom delar av sitt yrke som ett intresse vilket gjorde att gränsen 
blev mycket otydlig. Därför tolkar vi det som att yrkesidentiteten ofta utgör en stor del av 
många av intervjudeltagarnas sammansatta identitet då denna till och med följer med till 
exempel hem till bostaden. Det var även genomgående och tydligt att flera av 
intervjudeltagarna upplevde att mycket av deras energi lades på arbetet vilket gick ut över 
privatlivet. Detta med bakgrund av att de flesta av intervjudeltagarna upplevde sig ha mycket 
sociala arbeten. Även detta kopplar vi till Goffmans (1959) teori om den främre och bakre 
regionen och till hans teori om roller/ansikten. Eftersom att arbetsplatsen i detta fall är den 
främre regionen i förhållande till hemmet så lades mycket energi på att upprätthålla de normer 
och förhållningsregler som en arbetsplats förväntar sig hos intervjudeltagarna.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att arbetet har en stor inverkan på samtliga 
intervjudeltagares identitetsskapande och därigenom även deras identitetsformande i privata 
sammanhang. I flera fall hade dock många intervjupersoner svårigheter att skilja mellan 
arbete och fritid då tankarna på jobb ofta är med dem privat. Det fanns trots allt regioner där 
de kände att de kunde slappna av och släppa sin yrkesroll och klä sig i andra roller eller 
snarare släppa den fasad som visades upp på arbetsplatsen. Ofta följde ändå delar av 
yrkesrollen med utanför arbetsplatsen som vi menar är den främre regionen och in i det som 
för många ska vara en plats för avslappning, nämligen privatlivet och hemmet, som får 
representera den bakre regionen. Detta anser vi slutligen tyder på att yrkesidentitet har en 
stark inverkan på många intervjupersoners identitet som helhet, men att det finns platser då 
yrkesrollen kan släppas på och därmed ha mindre påverkan på vem individen är/spelar just då.	  	  

7.17	  Reflexiviteten	  –	  friare	  val	  och	  större	  eget	  ansvar	  i	  det	  senmoderna	  samhället	  
I denna preliminära tolkningsdel har vi valt att sammanföra de tre olika temana från den 
inledande tolkningen, arbetets betydelse, arbetets drivkrafter samt det är upp till var och en 
att forma sitt eget liv och då även sitt val av yrke, till ett sammanfattande tema som vi kallar 
för reflexiviteten – friare val och större eget ansvar i det senmoderna samhället. Eftersom vi 
anser att dessa tre teman går in i varandra och tillsammans bildar en helhet av just 
reflexiviteten som vi människor (och även våra intervjudeltagare) ständigt använder sig av i 
formandet av yrkesidentiteten i det senmoderna samhället.  

Vi har uppmärksammat att något som verkar gälla för flertalet av intervjudeltagarna är det 
faktum att vi idag lever i det senmoderna samhället vilket, enligt Giddens (1991), innebär att 
vi är reflexiva. Med reflexivitet menar Giddens (1991) att människor ständigt ifrågasätter och 
omvärderar sina valmöjligheter samt de beslut som tagits för att på så sätt komma fram till det 
allra bästa alternativet för sig själva. Individer utvärderar ständigt situationen de befinner sig i 
och tänker ut både för– och nackdelar för att veta vilket beslut som ska fattas. Han menar att 
människor idag är reflexiva och kan välja och sedan välja om vad de vill göra flera gånger 
om, vilket även berör yrkesval och vad de vill göra med sitt liv. Just detta är något som tydligt 
framkommer i de flesta av intervjudeltagarnas berättelser. De har ofta provat på olika jobb 
innan de kommit fram till sitt nuvarande val av yrke. Även utbildning är något som de flesta 
intervjupersoner varit reflexiva i och både valt och sedan även valt om. Det kan även ha sin 
grund i individualiseringen som Beck (1992) menar råder idag samt det egna ansvaret över 
hur livet ska tillbringas, eftersom det bara är individen själv som kan påverka sitt val av 
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arbete. Yrket är inte längre något som går från generation till generation som det var i mer 
traditionella samhällen. 

Ja jag ville bli musiker och sen så gick jag folkhögskola och spelade klarinett och det gick ganska 
bra men jag kände ändå att det kanske inte var min grej. Jag var nog ganska sådär förvirrad efter 
gymnasiet och då så flyttade jag till Uppsala och började studera filosofi och sen så flyttade jag till 
Stockholm och fortsatte med filosofi och läste engelska och var i England och studerade och ja jag 
läste litteraturvetenskap och det var liksom kors och tvärs liksom, jag hade ingen styrning så till 
slut så insåg jag att jag måste göra någonting för att kunna försörja mig och då så sökte jag in på 
vinst och förlust till X på högskolan.(Karl) 

Det är alltmer vanligt med kortvariga och tillfälliga anställningar, vilket påverkar individerna 
på arbetsmarknaden och som även framkommer i våra intervjudeltagares berättelser. Det 
påverkar både individens chanser att utvecklas och byta jobb samt den osäkerhet som ständigt 
finns närvarande hos de som inte innehar en fastanställning. Den tidigare forskningen som 
redovisats i studiens början av Meyer, Becker & Van Dick (2006) pekar på att de som inte har 
en fastanställning inte heller känner samma tillhörighet och lojalitet gentemot arbetsplatsen, 
vilket kan ses som en ständigt malande osäkerhet och något som kan försvåra för individen i 
formandet av yrkesidentiteten.  

Intervjudeltagaren Sara visar tydligt i citatet nedan att hon inte enbart arbetar med något för 
att få pengar, utan jobbet måste även vara roligt. Hon vill trivas och känna sig stolt över sitt 
arbete och sitt företag. När hon inte känner så längre anser hon att det är dags att byta jobb. 
Att det är viktigt för människan att hens yrke är roligt, utvecklande och givande bekräftar 
även den tidigare forskningen från både Pritchard & Symon (2011) och Collins (2013).	  
Detta faktum verkar också vara mycket betydelsefullt bland våra intervjudeltagare, vilket kan 
ha sin grund i att individen idag får välja yrke i och med den rådande individualiseringen som 
Beck (1992) beskriver. Alla möjligheter finns öppna för alla människor och det beror inte till 
lika hög grad längre på vilken social klass i samhället du tillhör eller vad din pappa arbetar 
med som det var förr, utan du får själv ta ansvar för detta samt sökandet i att finna ett roligt 
och givande arbete. Det är viktigt att finna ett roligt och stimulerande arbete för var och en 
idag, vilket så gott som alla våra intervjudeltagare har poängterat och som de anser vara en 
viktig och bidragande faktor till att de ska trivas på jobbet. 

Och sen om jag återgår till vad jag tycker om jobbet så är det nog en ganska stor del att jag måste 
tycka att det är kul, och jag tycker nästan alltid att det är kul oavsett vilket av jobben jag haft så är 
det på nått sätt att man har en inställning att jag har valt det här och då ska det vara roligt också. 
Börjar jag tycka att det inte är så roligt, då, ja då är det dags att hitta på något annat... För det är inte 
bara det här liksom att jag går någonstans för att ha mat på bordet, utan att det ska vara ett ställe där 
jag trivs och kan vara stolt över att tillhöra på något sätt. Att kunna känna sig nöjd av att det här är 
jag en del av och kunna sträcka på sig lite och om någon frågar ja men hur är det att jobba där så kan 
man med stolthet berätta att det är ett bra ställe…(Sara)  

Samtliga intervjudeltagare har berättat att arbetet är en stor och betydande faktor i deras liv 
och vardag, främst av den anledningen att de faktiskt spenderar så mycket av sin tid på jobbet. 
Men även eftersom att arbetet definierar vem du är som person, både utifrån dig själv och 
andra i omgivningen. Arbetet får våra intervjupersoner att känna sig värdefulla och 
stimulerade, att de känner att de kan bidra med något och att göra skillnad är viktigt för de 
flesta. Det har också i vårt empiriska material framkommit att arbetet kategoriserar in 
personer i olika slags fack, vilket stämmer överens med den tidigare forskningen där Aurell 
(2001) menar att just arbetsrelaterade kategorier så som yrke och arbetsplats är några av de 
mest betydande sådana för att vi ska kunna identifiera människor vi möter och skapa oss en 
bild av vem den andre personen är. Denna form av kategorisering och att människor ständigt 
vill skapa sig en bild av vem personen som de möter är stämmer också överens med den teori 
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som Goffman (1959) kallar för definitionen av situationen, eftersom människor vill veta vad 
de har att förvänta sig av en annan person samt gör detta genom att bilda sig en uppfattning 
exempelvis utifrån vad personen ifråga arbetar med, vilket även innefattar vilken slags status i 
samhället den har. Vissa av intervjudeltagarna har beskrivit intresset kring arbetet utifrån 
aspekten att vi vill försöka förstå vem den andre är av ett personligt intresse och att yrket kan 
underlätta i sökandet. Andra menar att vi kategoriserar in andra människor i fack så som 
viktig eller oviktig utifrån deras yrkestitel. Detta har några intervjudeltagare personlig 
erfarenhet av när de exempelvis varit arbetslösa, då de upplevt att de uppfattas som mindre 
intressanta än om de istället sagt att de studerar eller arbetar med något som betraktas inneha 
mer status.   

Sammanfattningsvis så tyder detta på att arbetet och valet av yrke är mycket viktigt och 
centralt för intervjudeltagarna, vilket också gör att yrkesidentiteten har en stark inverkan på 
vilka de är som personer, sett både utifrån sig själv och andra. Detta mot bakgrund av 
individualiseringen och reflexiviteten. Individen har ensam ansvaret över vad den ska arbeta 
med samt fattar själv besluten för att komma dit. Det innebär att individen inte kan skylla på 
någon annan om den har ett jobb den inte trivs med utan måste själv göra något åt saken. 

7.18	  Huvudtolkning	  –	  Arbetets	  betydelse	  för	  individens	  identitetsskapande	  i	  dagens	  
senmoderna	  samhälle	  
Efter vi gjort den inledande tolkningen där vi kommit fram till tio olika teman och sedan 
sammanställlt dessa till fyra mer övergripande teman i den preliminära tolkningen så är det nu 
dags att sammanbinda allt till i en så kallad huvudtolkning. På så sätt skapar vi en harmonisk 
helhet och en så tydlig och konkret helhetsbild som möjligt av fenomenet vi studerat, 
nämligen vikten av yrkesidentiteten i det senmoderna samhället. Denna huvudtolkning och 
helhetsbild blir därför ett slutresultat av våra tidigare tolkningar. I tolkningarna har vi ständigt 
pendlat mellan att försöka se delarna och helheten i vårt empiriska material. Vi har valt att 
kalla denna huvudtolkning för, arbetets betydelse för individens identitetsskapande i dagens 
senmoderna samhälle. Att arbetet har en stor inverkan på människans identitet och 
identitetsskapande är något som tydligt har framkommit genom våra intervjudeltagares 
berättelser. Det blir tydligt att arbetet har en stark inverkan på intervjudeltagarnas liv samt för 
vilka de är som personer, både inför sig själva och andra. Det har visat sig att yrkesidentiteten 
har en stark inverkan på individens identitetprocesser hos samtliga deltagare i vår studie. Det 
kan bero på att de spenderar mycket av sin tid på jobbet och det därför även är viktigt att de 
känner trivsel, engagemang och delaktighet på sin arbetsplats och till sitt yrke. Det är även 
viktigt med kollegor och en bra arbetsmiljö med tanke på att identiteten formas i det sociala 
samspelet med andra. Yrkesidentiteten är stark hos samtliga intervjudeltagare men har ibland 
åsidosatts med anledning av en för tillfället starkare identitet så som exempelvis 
föräldrarollen. Det har sett olika ut beroende på vilken fas i livet som de för tillfället har 
befunnit sig i. Det kan vara svårt om inte rent omöjligt att ha hundra procentig fokus på två så 
stora delar som både arbete och fritid samtidigt, vilket har resulterat i att en av dessa delar av 
en persons identitet oftast har åsidosatts med orsak av den andra, men att båda alltid har 
funnits där ändå. Att arbetet är viktigt och att så många av intervjudeltagarna framhäver 
vikten av att de måste trivas samt ha ett personligt intresse till sitt yrke kan bero på det faktum 
att vi idag jämfört med tidigare själva har ansvar för vårt eget liv och vårt yrkesval. Om 
arbetet inte längre skulle vara roligt eller givande så får de helt enkelt välja om och göra något 
annat som passar dem bättre, vilket är något som tydligt har framkommit i intervjudeltagarnas 
berättelser. Yrkesidentiteten är därmed föränderlig och en process som ständigt varierar i 
styrka genom hela livet. 
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Något annat som blivit synligt i vår studie är att den personliga identiteten och 
yrkesidentiteten hos våra intervjudeltagare ofta är lika varandra. Vilket kan bero på att de vill 
jobba någonstans där deras personliga värderingar och intressen går hand i hand med 
företagets eller organisationens värderingar av anledningen att det är betydelsefullt för 
intervjudeltagarna att de kan känna sig stolta över sitt arbete och sitt företag samt att hur de 
agerar och beter sig i sin yrkesroll även går in och påverkar hur de handlar i sin privata roll. 
Detta innebär också att gränsen mellan arbete och privatliv blir otydlig samt att dessa går in 
och påverkar varandra i ett ömsesidigt förhållande. Vi anser att detta är effekten av att de är 
representanter för sitt företag och dess värderingar även i sitt privatliv, vilket har 
åskådliggjorts i våra intervjupersoners berättelser. Den privata rollen och yrkesrollen kan 
dock skilja sig åt i vissa fall då de flesta av intervjudeltagarna påpekar att de kan slappna av 
och släppa lite på fasaden i hemmet till skillnad från när de befinner sig på sitt arbete. 

Människor kategoriserar ständigt in varandra i olika fack utefter vad de arbetar med vilket 
återigen visar att arbetet har en stor inverkan på vilka vi är som personer och därmed även en 
central del av identiteten. Vad man arbetar med påverkar både hur man ser på sig själv och sin 
egen identitet samt hur andra personer runt omkring ser på individen, vilket framgår av 
intervjuerna. Arbetslöshet är något som ofta är kopplat till emotioner så som skam vilket 
också visar på hur pass betydelsefullt arbetet är för individen. Pension är inte lika skamfyllt 
laddat men något som flertalet intervjudeltagare beskriver att de förbereder sig inför. När 
arbetet försvinner så måste man försöka att ersätta det med något annat, så som andra 
intressen som har bortprioriterats med anledning av jobbet. Förlusten av arbetet kan även 
mildras genom att göra en plan där man skapar ett nätverk av kontakter som kan användas 
efter pensionens inträde så att glappet mellan de olika faserna i livet inte blir alltför stort. 
Flera intervjudeltagare upplever att de skulle bli deprimerade eller inte veta vad de ska göra 
med all tid som blir över och de känner därför att de behöver planera. Den alltmer osäkra 
arbetsmarknaden med dess lösa anställningsformer påverkar också människans identitet, då 
det kan vara svårt för individen att känna samma tillhörighet och yrkesstolthet som de som 
innehar en fastanställning. Detta påverkar även de som har en tillsvidareanställning då vi 
tolkar det som att de istället inte alltid vågar ta chansen att byta jobb fastän de skulle vilja, alla 
dessa faktorer är något som har framkommit genom tolkning av studiens empiriska material.  

8.	  Diskussion	  
Som ett sista steg i uppsatsen kopplar vi under denna rubrik samman syfte, resultat, metod 
och teori till en helhet. Detta gör vi genom att först beskriva hur vi har besvarat studiens syfte 
och frågeställningar. Fortsättningsvis sammanbinder vi vårt resultat med teori och tidigare 
forskning och till sist diskuterar och reflekterar vi kring valet av den hermeneutiska metoden. 
I denna del har vi varit mer öppna och tagit upp våra egna tankar och reflektioner kring 
studiens ämne samt vårt eget tillvägagångssätt.  

Syftet med denna uppsats har varit att försöka ta reda på vilken roll arbetet utgör för 
människans identitet och identitetsskapande i det senmoderna samhället. Genom tio intervjuer 
med tio deltagare har målet varit att ta reda på hur viktigt arbetet är för dem och vilken 
inverkan yrkesidentiteten har på deras identitetsprocesser som helhet, samt hur mycket som 
sker i socialt samspel med andra. Detta har vi gjort genom att koppla till begrepp så som 
reflexivitet och individualisering. Det har under analysen visat sig att arbetet utgör en stor del 
av intervjupersonernas liv och framförallt att arbetet formar deras identiteter, samt att allt 
detta sker i sociala processer med andra. 
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8.1	  Frågeställningar	  
Genom resultatet som har redovisats i föregående avsnitt under rubriken huvudtolkning anser 
vi nu att vi har besvarat studiens frågeställningar; 	  

Hur formas och omformas yrkesidentiteten hos deltagarna i studien utifrån deras egna 
upplevelser av verkligheten? 	  

Vilken inverkan har arbetet på studiedeltagarnas identitetsprocesser i dagens senmoderna 
samhälle? 	  

Slutsatsen är att arbetet innehar en stark och central roll i människans liv och i hennes 
identitetsskapande utifrån ett flertal olika aspekter som synliggjorts i vårt analysarbete, vilket 
i sin tur även medför att yrkesidentiteten har en stark inverkan på intervjupersonerna. Detta 
skiljer sig dock något åt beroende på vilket stadium i livet som människan befinner sig i, då 
det i materialet har framkommit att yrkesidentiteten varierar i styrka i olika perioder och kan 
avta något när man till exempel blir förälder. Hur stark yrkesidentiteten är beror också på hur 
pass mycket individen trivs på sin arbetsplats samt hur mycket som hen kan identifiera sig 
med företagets värderingar. En annan bidragande faktor är vilken anställningsform personen 
har då det visat sig att de med tillfälliga anställningar också har svårare att identifiera sig med 
sitt företag men att detta inte generar i en svagare yrkesidentitet. Att arbetet spelar en stor och 
viktig roll i människans liv idag beror både på det faktum att mycket av tiden spenderas på 
jobbet men även att vi är reflexiva varelser som ständigt tänker, väger fördelar mot nackdelar 
och fattar beslut. Det är enbart individen själv som genom rätt val och beslut kan skaffa sig ett 
arbete som just hen trivs med. Det beror på att människan lever i ett alltmer individualiserat 
samhälle där hon får ta ansvar för sig själv, sina beslut och sitt eget liv. 

8.2	  Resultatet	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  och	  den	  teoretiska	  referensramen	  
I resultatet kom vi fram till att arbetet är viktigt för samtliga intervjupersoner. Arbetet har stor 
betydelse både inför intervjupersonerna själva men även utifrån deras upplevelse av hur andra 
ser på dem. Därför anser vi att skapandet av yrkesidentiteten är en social process som är under 
ständig förändring. Detta kopplar vi till Richard Jenkins (2008) teori om att 
identitetsprocessen är en ständigt föränderlig social process där både individens självbild och 
andras bild av individen kommer att ha en inverkan på hur personen ser på sig själv. Tydligt 
är att arbetet är betydelsefullt för samtliga studiedeltagare, men att betydelsen av arbetet har 
varit viktigare i olika perioder av livet. I de perioder när arbetet har utgjort en stor del av 
intervjupersonernas liv och därmed även identitetsskapandet, har ofta andra delar av livet så 
som familj och privatliv blivit lidande. Zambrell (2004) menar att det är vanligt att ställas 
inför dilemmadimensionen när man har ett jobb som man trivs med. Detta innebär ofta att 
andra delar av livet så som familj och vänner bortprioriteras för arbetet skull, vilket medför att 
sociala och personliga identiteter för tillfället får stå vid sidan av de kontextbundna 
identiteterna som formas på arbetet. Arbetets betydelse har även minskat i perioder för 
intervjudeltagarna då andra saker i livet har blivit viktigare, så som att bli förälder. Vi 
upplever att yrkesidentiteten i dessa perioder i viss mån har blivit åsidosatt men att den ändå 
alltid har varit närvarade och viktig. De kontextbundna identiteterna har fått stå tillbaka för de 
sociala och personliga identiteterna då rollen som mamma eller pappa har varit mer 
närvarande. Hewitt (2003) menar att en individs identitet avser den position som personen 
innehar i förhållande till andra i situationen, gemenskapen eller i samhället. I detta fall har 
intervjupersonerna intagit roller i förhållande till andra människor utanför arbetet så som 
familj och barn. Även detta pekar på att identiteten är en social process. Hewitt (2003) anser 
att det finns sätt för individen att lokalisera sig själv utanför den specifika situationen och den 
kontextbundna identiteten. Med kontextbundna identiteten menas i det här fallet individens 
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specifika yrkesidentitet. Detta sker ofta när andra händelser utanför den särskilda situationen 
tar större plats så som när intervjudeltagarna beskrivit att de har lagt mer fokus på att vara 
föräldrar i en period i livet och att arbetet därför har blivit mindre angeläget. I detta fall menar 
Hewitt (2003) att den kontextbundna identiteten ställs sig åt sidan, då föräldrarollen blir 
starkare och tar mer plats.  

En bidragande orsak till att arbetet är så viktigt för intervjudeltagarna är dels eftersom de 
spenderar mycket tid på arbetet, vilket resulterar i att stora delar av identitetsformandet sker 
på arbetsplatsen. Mize Smith (2013) menar att arbetet har en stor påverkan på skapandet av 
självet och identiteten hos individen eftersom människor spenderar allt mer tid på jobbet. Hon 
menar att arbetet och sociala interaktioner på arbetet påverkar hur individen kommer förstå 
och definiera sig själv. Detta är tydligt hos flera av intervjudeltagarna då de menar att de 
tillbringar mer tid på arbetet med sina kollegor än med vänner och familj. Därför blir det 
också tydligt att mycket av intervjupersonernas identitetsformande sker på arbetsplatsen och 
utgör således även en stor del av deras identitet som helhet. Detta bidrar också till det viktiga 
faktum att intervjupersonerna blir stimulerade på arbetet, känner att de är delaktiga och trivs 
med arbetsmiljön och sina kollegor. Framförallt har det för samtliga intervjupersoner varit 
viktigt att ha roligt på jobbet, vilket har lett till att flera av intervjupersonernas jobb också är 
ett personligt intresse. Detta menar vi är en direkt effekt av det som Giddens (1991) kallar 
reflexivitet, han menar att vi i dag lever i ett reflexivt samhälle som är fyllt med 
valmöjligheter och mycket av vår tid går till att reflektera och resonera kring dessa val då 
målet är att uppnå den ultimata lyckan i varje ögonblick. Därmed blir arbetet en av dessa 
reflexiva processer där individen ständigt måste se till att den har ett givande och 
stimulerande jobb, eftersom det annars finns ett antal andra valmöjligheter för att uppnå den 
”verkliga lyckan”.  

Det har även framkommit i vårt analysförfarande att intervjupersonerna i mångt och mycket 
upplever att de ofta är lika som personer i både privat och på jobbet. Trots att de givetvis 
spelar olika roller i de olika kontexterna verkar det som att yrkesidentiteten och arbetet ofta 
följer med in i privatlivet för flera av intervjupersonerna. Detta kan vara en direkt orsak av att 
individer i dagens samhälle ofta blir representanter för företaget de jobbar på, då de även i 
privata sammanhang måste tänka över hur de agerar och vad de säger. Collins (2013) menar 
att företag idag inte endast producerar produkter och tjänster utan även arbetstagare, detta 
grundas i att personalen ofta känner ett stort engagemang inför sitt arbete. Han anser att 
företag inte endast bistår med lön utan även är med i formandet av sina anställdas identitet. 
Vidare menar Mize Smith (2013) att arbetsgivarens värderingar ofta kan bli införlivade i den 
anställdes identitet, något som också har åskådliggjorts hos flera av intervjudeltagarna då det 
är viktigt att deras egna värderingar går ihop med företagets. Ofta visade det sig enligt Mize 
Smith (2013) att anställda redan hade liknande värderingar innan de började på ett företag 
men att dessa ofta blev förstärkta av organisationen. Detta kan kopplas till vår studie då det 
för flera av intervjudeltagarna är viktigt att företaget har värderingar och syften som de själva 
som individ kan stå för. Vilket i sin tur också innebär att intervjupersonerna upplever känslor 
av stolthet inför att tillhöra ett företag vars värderingar de uppskattar. Vi menar att detta kan 
sammankopplas till Scheffs teori om stolthet då det är en socialt skapad emotion som är 
associerad med positiv värdering utifrån hur individen uppfattar sig själv genom andras ögon. 
Detta menar vi visar sig i att intervjupersonerna upplever stolthet då deras och företagets 
värderingar utifrån allmänheten uppfattas som positiva. I och med det påverkar företagets 
värderingar hur den enskilde individen uppfattar sig själv. Utöver att flertalet av 
intervjupersonerna upplever sig representera ett företag även i privata sammanhang upplever 
många att de ibland och ofta tänker på jobbet även efter arbetstid, men att detta inte anses vara 
ett problem eftersom jobbet också är ett intresse.  
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Båda ovanstående resonemang gällande att privatlivet blir påverkat av arbetet visade sig i att 
gränsen mellan arbete och fritid ofta var otydlig hos intervjudeltagarna. Detta menar vi går att 
koppla till Goffmans (1959) teori om den främre och bakre regionen. Då vi anser att arbetet är 
den främre regionen där intervjupersonerna tydligt måste förhålla sig till vissa hövlighets– 
och anständighetsnormer. I flera fall har det varit tydligt att arbetet och yrkesidentiteten har 
följt med in i privatlivet, som vi uppfattar vara den bakre regionen. För många av 
intervjupersonerna blir fallet att den främre regionen sträcker sig ända in till hemmet och 
påverkar hur de beter sig och handlar, samt också bidrar till hur deras identitet formas. Därför 
blir yrkets påverkan på identiteten i detta sammanhang ofta central.  

Identitetsformandet hos intervjupersonerna har förutom känslor av stolthet också påverkats av 
känslor av skam, i förhållande till arbetslöshet. I reflektioner och resonemang kring 
arbetslöshet har det framkommit att synen på sig själv ofta påverkas av den förväntade synen 
av hur andra uppfattar individen. Detta har vi satt i förbindelse till Scheffs teori om att skam 
är en socialt skapad emotion då individens själv värderas utifrån hens upplevelse av hur andra 
ser på hen. Skam är i det fallet förknippat med en negativ värdering. Det framgick tydligt att 
arbetslöshet inte var socialt accepterat och att många av intervjupersonerna i tidigare 
erfarenheter av arbetslöshet hade sett sig själva som mindre viktiga i andras ögon, vilket 
skapade något som vi uppfattade som skamkänslor. De personer som inte hade varit 
arbetslösa men som reflekterade kring hur det skulle vara ifall de blev av med jobbet, 
resonerade i samma tankegångar. Upplevelsen av hur andra skulle se på intervjupersonen som 
arbetslös var ofta jobbig och ledde till reflektioner över att de själva skulle må dåligt och till 
och med kunna bli deprimerade. Vi noterade även att de såg på olika yrken som mer eller 
mindre statusfyllda och att detta var något som definierade dem som personer, samt att 
avsaknaden av hög status även skulle påverka dem som personer. Detta tyckte vi framförallt 
var intressant då flera ville tydliggöra att det inte spelade någon roll vilket jobb de hade bara 
det var roligt och stimulerande, vilket i sin tur smalnar av potentiella yrkesval.  

Arbetet visar sig också ha stor betydelse för intervjupersonerna i resonemang kring pension, 
då flera har nämnt att en plan bör utformas för att minska det tomrum som kan förväntas 
uppstå vid pensionering. När intervjupersonerna resonerar kring pensionering upplever vi att 
de tvingads att se förbi sin kontextbundna identitet, yrkesidentiteten, och istället lägga mer 
fokus på att reflektera kring sina sociala och personliga identiteter utanför jobbet. De upplever 
därför att de borde planera, för faktorer så som socialt nätverk och andra aktiviteter, för att 
inte bli överaskad när pensionsdagen kommer. 

Vi tycker att resultatet tydligt visar på att känslor som skam och stolthet är med och formar 
yrkesidentiteten, framförallt i sociala interaktioner med andra. Detta mot bakgrund av att det 
hos samtliga intervjupersoner finns en allmän uppfattning om att arbeta är viktigt och ett sätt 
att bidra samt vara en del av samhället på, ett sätt att vara en värdig samhällsmedborgare.  

Dagens osäkra arbetsmarknad och tillhörande tillfälliga anställningsformer spelar också en 
roll i vår studie då flera av intervjupersonernas identitetsprocesser tycks ha påverkats av detta. 
Vi anser att det är uppenbart att detta inverkar på intervjudeltagarna i deras identitetsskapande 
framförallt i koppling till jobbet. De yngsta deltagarna i studien som endast var anställda 
under tillfälliga former var ständigt beredda på att de inte skulle få något förlängt kontrakt och 
därför skulle behöva ge sig ut på arbetsmarknaden. Detta menar vi resulterade i att personerna 
med lösare anställningar inte vågade identifiera sig lika starkt med själva företaget men att de 
trots detta hade en stark identifikation till det specifika yrket. Även de intervjupersoner som 
hade fasta anställningar ansåg vi blev hämmade av den osäkra arbetsmarknaden då några inte 
vågade ta steget att ”prova på något nytt”. Meyer et al. (2006) forskningsartikel samstämmer 
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med detta resultat, då de menar att grundidentiteten och åtagandena för den anställde 
gentemot sitt jobb och företag kan skilja sig åt beroende av vilken anställningsform denne har. 
De menar att arbetstagarens identitetsskapande skiljer sig åt beroende om hen har en 
fastanställning eller en anställning av osäkrare form. De menar de att det kan vara svårt för 
personal som inte är fastanställda att forma något annat än en svag kontextbunden identitet.  

Det har också varit tydligt utifrån olika aspekter så som resonemang om arbetslöshet och 
yrkets roll i dagens samhälle, att individen idag i första anblick identifieras och definieras av 
sitt yrkesval. Detta eftersom arbetet tar mycket tid av intervjudeltagarnas liv samt att det är ett 
sätt för människan att kategorisera, förstå sin omgivning och situationerna som uppstår. Detta 
bekräftar Aurells (2001) studie som visar att arbetsrelaterade kategorier så som yrke är 
mycket betydande för att kunna identifiera människor och skapa en bild av vem personen 
framför sig är. Även Goffmans (1959) teori om definitionen av situationen indikerar detta, då 
han menar att människan vill veta vad den kan förvänta sig av de personer som den möter. 
Detta uppnås genom att skapa en uppfattning om personen den möter utifrån bland annat 
arbete, vilket även enligt Goffman (1959) innebär att människan placerar in sig och andra i 
statushierarkier.  

Tydligt är att arbetet utgör en betydande roll för samtliga intervjupersoner vilket har visat sig 
utifrån olika aspekter i studien. Något som vi har upplevt som anmärkningsvärt men också 
fullt förståeligt är att flera intervjupersoner argumenterat för att deras yrke inte har en särskilt 
stor inverkan på dem som personer, men vårt resultat pekar dock mot något annat. Vi har 
nämligen fått uppfattningen att många av intervjupersonerna inte vill att yrket ska ha en så 
stor inverkan på deras identitet som det faktiskt har. I studiens början, framförallt i den 
inledande tolkningen fick vi bilden av att yrket möjligtvis inte hade så stark inverkan på 
identitetsformandet hos intervjupersonerna, då detta var vad de sade. Men i den preliminära 
tolkningen fick vi fram en annan helhetsbild och fick då också möjligheten att undersöka de 
motsägelser som intervjupersonerna delgivit, vilket ledde fram till vårt resultat. 
Sammanfattningsvis är det påtagligt att yrket har en stark inverkan på intervjupersonerna i vår 
studie och påverkar därmed i högsta grad även individens identitetsprocesser.  

8.3	  Diskussion	  kring	  val	  av	  metod	  
Vi har i början av studien motiverat valet av metod och efter att arbetet är färdigt står vi fast 
vid vårt beslut, eftersom vi även nu anser att hermeneutiken är den rätta vägen att gå för att 
kunna besvara våra frågeställningar gällande yrkets betydelse för identitetsskapandet hos 
individen i det senmoderna samhället. Vi har aldrig varit intresserade av att enbart få en 
överskådlig bild av fenomenet utan anser att det bästa sättet att få svar på vår frågeställning är 
genom att skapa oss en djupare förståelse för vårt valda ämne. Därmed blev valet av 
intervjuer uppenbart då exempelvis enkäter bara skulle skrapa på ytan. Att vi sedan valde att 
utföra öppna intervjuer är för att få ett så oriktat svar som möjligt, då vi inte ville påverka 
deltagarna i deras tankar och resonemang. Vi har som sagt heller aldrig varit intresserade av 
hur något sägs, (vilket har uteslutit metoder som till exempel diskursanalysen) utan har hela 
tiden intresserat oss för vad som sägs. Vi ville förstå fenomenet utifrån intervjupersonernas 
egen verklighet och upplevelser. Därför har vi inte varit intresserade av någon generell 
uppfattning av till exempel hur Sveriges population ser på ämnet. Av dessa skäl blir det 
tydligt att hermeneutiken är och har varit det bästa valet för oss då vårt mål hela tiden har 
varit att få en djupare förståelse av intervjupersonernas identitetsskapande utifrån deras egna 
upplevelser av verkligheten och deras egen livsvärld. Detta mot bakgrund av Ödmans (2007) 
tankar kring att vår förståelse beror på vår värld och likaså att vår värld beror på vår 
förståelse.  



	   43	  

Många gånger har vi tyvärr upplevt att vi fått stressa fram tolkningen på grund av tidsbrist då 
den hermeneutiska metoden klart och tydligt behöver lugn och ro och tid för reflektion, 
tolkning och förståelse, vilket inte är något som bör forceras fram. Vi upplever dock inte att 
detta har påverkat vår tolkning eller vår analys nämnvärt, men vi är medvetna om att 
tolkningen med mer tid hade kunnat bli djupare och totaliserats i ännu flera steg. Svårigheter 
med hermeneutiken är som tidigare nämnts att det inte finns tydliga riktlinjer för 
tillvägagångssättet. Så något som har varit bra för oss framförallt i vårt analysförfarande men 
även i andra delar av studien, är att vi tittat på tidigare uppsatser för att få guidning i hur 
upplägget kan se ut. Detta har gett oss ramar för hur vi eventuellt ska kunna gå tillväga och 
skapat lite struktur i en tämligen ostrukturerad metod.  

9.	  Egna	  reflektioner,	  vår	  förförståelse,	  kritik	  och	  framtida	  forskning	  
I detta avsnitt tar vi upp egna reflektioner gällande studien där vi funderar kring 
yrkesidentitetens betydande roll, som var relativt oväntad för oss. Fortsättningsvis resonerar 
vi kring vår egen förförståelse då vi under forskningsprocessen stötte på vissa svårigheter. 
Slutligen tar vi upp lite kritik samt förslag på vidare forskning inom området.  

9.1	  Egna	  reflektioner	  
Vi har innan samt under studiens gång inte kunnat föreställa oss att arbetet hade så stor 
inverkan på intervjupersonerna identitetsprocesser som det har haft, framförallt eftersom flera 
var noga med att säga att det inte gjorde det. I den inledande tolkningen upplevde vi inte 
heller det som arbetet hade så stor inverkan förutom i vissa perioder av livet. Det var först i 
den preliminära tolkningen när vi försökte se mellan raderna och undersöka underliggande 
meningar som vi uppfattade motsägelser hos intervjupersonerna. Flera av dem var mycket 
tydliga med att yrket var viktigt men att de inte ansåg att yrket utgjorde en särskilt stor del av 
dem som personer. Detta visade sig enligt vår tolkning inte stämma då de flera gånger gett 
uttryck för att arbetet visst har en stor roll i deras liv med undantag för vissa perioder.  

Vi vill även ta tillfället i akt och diskutera kring deltagarnas ålder då vi i viss mån märkte en 
skillnad mellan intervjupersonerna, i denna aspekt. Vi har tidigare resonerat kring den osäkra 
arbetsmarknaden och det visade sig att det skiljde sig mellan anställningsformer beroende på 
vilken ålder intervjupersonerna hade. Detta visade sig i att de två yngsta deltagarna var 
anställda under lösare former medan de resterande hade fasta anställningar. Detta visade på att 
de yngre intervjudeltagarna ständigt var inställda på att de när som helst skulle kunna vara 
arbetslösa och detta menade vi påverkade deras identifikation till deras specifika arbetsplats 
och även i viss mån deras identifikation med yrket samt till rollen de hade på arbetsplatsen. I 
resterande teman, frågor och resonemang finner vi inte att intervjudeltagarna skiljer sig åt i 
svaren gällande sin ålder eller kön, utan enbart från individ till individ.  

Fortsättningsvis upplever vi även att studien har totaliserats på flera nivåer, framförallt 
eftersom vi valde att genomföra den hermeneutiska spiralen som innefattar tre analyssteg. 
Genom att använda oss av dessa tre tolkningsfaser så har vi i varje fas upplevt en ökad 
totalisering, tolkning och förståelse för det aktuella fenomenet, vilket till slut har bidragit till 
en djupare förståelse i vårt resultat och uppsatsen som helhet.  

9.2	  Reflektioner	  kring	  vår	  förförståelse	  	  
Vi har under arbetets gång som nämnts tidigare ständigt försökt att medvetandegöra vår egen 
förförståelse. Vid somliga tillfällen har vi, framförallt i början av forskningsprocessen, fått 
jobba lite hårdare med detta. Främst Julia hade problem med detta då hon i de första 
intervjuerna förväntade sig att sociala relationer med signifikanta andra (så som föräldrar) 
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skulle ha en större påverkan på intervjupersonernas yrkesidentitet än vad det faktiskt hade, 
eftersom det var resultatet i vår gemensamma b-uppsats. Dessa förväntningar menar vi inte 
hade någon större påverkan på intervjuerna då frågorna vi har ställt är så pass öppna. Det som 
gjorde att vi utöver att ställa öppna frågor lyckades behålla en öppen inställning till vår empiri 
och vårt arbete i sin helhet är att vi under arbetets gång ständigt utmanat vår förförståelse 
genom att diskutera, resonera och lyfta fram denna. Därför ser vi det som ett stort plus att vi 
har varit två personer som har genomfört denna uppsats tillsammans.  

9.3	  Kritik	  
Ingen uppsats är helt felfri och givetvis är vi medvetna om att även vår har sina brister. Inom 
den kvalitativa metoden anses forskarens roll i processen inte vara något som bör förminskas 
utan något som är en naturlig del och som bidrar till forskningsprocessen, trots detta så är det 
viktigt att vara medveten om att forskarens roll kan ha en påverkan på det genererade 
resultatet. Genom reflektion och självmedvetenhet har vi som forskare skapat en distans till 
det undersökta fenomenet. Detta har vi gjort genom att ständigt diskutera och resonera med 
varandra under hela forskningsprocessens gång för att kunna se utanför vår egen förförståelse. 
Att reflektera och vara självmedveten är viktigt enligt Dahlgren et al. (2008) för att forskaren 
ska kunna uppnå en distans till fenomenet. Om forskaren reflekterar över sin roll och alltid är 
medveten om att hen är en del av livsvärlden skapas också en distans till fenomenet och det är 
först då den sanna innebörden kan framgå fullständigt (Dahlberg et al., 2008). Vi har i 
intervjusituationerna ständigt varit medvetna och reflekterat över vår roll som forskare i 
relation till intervjupersonerna. Detta eftersom vår närvaro givetvis påverkar situationen. 
Enligt Dahlgren et al. (2008) kan studien bli påverkad av misstänksamhet gentemot forskaren. 
Forskaren kan till exempel komma ”utifrån” och kan uppfattas av intervjupersonen som att 
hen inte förstår intervjupersonens verklighet. Forskaren kan också uppfattas som en ”spion” 
som vill avslöja sanningen (Dahlberg et al., 2008). Vi har inte upplevt att studiedeltagarna på 
något vis har känt sig obekväma i intervjusituationen. Detta kan bero på att ämnet vi valt att 
studera inte innefattar några frågor som skulle kunna uppfattas som obekväma för 
intervjupersonerna, dessutom så utgår vi från en dialektisk intervjumetod där vi ständigt 
försöker att lyfta intervjupersonen till ett subjekt. Trots detta har vi varit tydliga med att 
meddela deltagarna att de kan välja att inte svara på frågor som de uppfattar som obekväma 
eller privata. Ett par intervjupersoner har dock upplevts något fundersamma gentemot vissa 
frågor och undrat vad det är vi velat få ut av dessa, vilket kan bottna i att människor inte så 
ofta befinner sig i en intervjusituation där de genom öppna frågor ska reflektera och analysera 
vad de själva upplever och tänker kring ett specifikt ämne. 

Eftersom alla individer har en unik uppfattning om omvärlden så blir också tolkningar av 
verkligheten olika beroende på vem som tolkar den. Dahlgren et al. (2008) anser att ett sätt att 
belysa verkligheten på kan visa på ett resultat medan ett annat kan skilja sig därifrån. Därför 
är det viktigt att vara medveten om alla nyanser och deras betydelser och att vara sann mot 
forskningsmaterialet som forskaren förfogar över (Dahlgren et al., 2008). Vi är följaktligen 
medvetna om att vår tolkning av analys och resultat är beroende av vår förförståelse och hur 
vi väljer att tolka materialet, därför har vi varit väldigt noga med att inte ”övertolka” eller 
ändra på något som intervjudeltagarna har sagt genom att ta något ur dess sammanhang. 
Genom att vi under hela analysen har redovisat citat, har vi även på ett tydligt sätt visat på 
studiens trovärdighet samt varför vi har kommit fram till just de teman som vi gjort.   

Vi har genom hela processen strävat efter att hålla oss så öppna som möjligt inför det aktuella 
fenomenet. Detta har vi gjort genom att ständigt försöka att medvetandegöra vår egen 
förförståelse i resonemang sinsemellan. Dock är vi medvetna om att oavsett hur öppen en 
fråga är så är den alltid riktad. Enligt Ödman (2007) finns det inget förutsättningslöst frågande 
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precis som det inte finns något förutsättningslöst tolkande eller förståelse. Han menar att en 
fråga alltid har en riktning och sätter gränser för svaret eftersom frågan ger ett visst perspektiv 
på det som frågas (Ödman, 2007). Detta innebär att vårt resultat även påverkats på grund av 
detta, trots vår vilja att ha så öppna frågor som möjligt.  

9.4	  Förslag	  på	  framtida	  forskning	  
Vi har i vår studie kommit fram till ett tydligt svar på våra frågeställningar, nämligen att 
arbetet utgör en stor del av samtliga intervjudeltagares identiteter och att arbetet i mångt och 
mycket ofta följde med dem hem och därmed även utgjorde en stor del av den privata och 
personliga identiteten, men att detta varierar i olika faser av livet. Det som vi därför tycker 
vore intressant att forska vidare på är vad detta kan få för konsekvenser för människan i 
framtiden. Vilka kan följderna bli av att arbetet utgör en så pass stor del av individens 
identitet? Detta är trots allt mer relevant idag än någonsin tidigare då bland annat miljöpartiet 
har lagt fram ett förslag om sex timmars arbetsdag till skillnad från dagens åtta timmar. Idag 
läser vi även allt oftare om människor som blir utbrända och ”går in i väggen” vilket leder till 
många sjukskrivningar. Detta innebär bevisligen att vi fysiskt och psykiskt blir påverkade av 
arbetets centrala roll i dagens samhälle. Vi anser att det vore intressant att veta vilka följder 
detta kommer att utgöra för identitetsskapandet i längden. Kommer vi att kunna vara fria, 
tänkande och agerande individer eller kommer arbetet att styra varje rörelse? Vilka kan 
följderna bli av att arbetet är så pass betydelsefullt för individens identitetsformande?  

Vid studiens början var vi även intresserade av att undersöka arbetslösas upplevelse av 
arbetets betydelse i dagens samhälle. Men med anledning av att vårt arbete enbart är en c-
uppsats fanns inte möjligheten till detta, då tiden var alltför knapp. Därför tycker vi att vidare 
forskning gällande arbetslösas upplevelse kring hur yrket utgör en så stor del av identiteten 
idag vore intressant att studera, samt även hur de själva upplever avsaknaden av detta. Flera 
av intervjudeltagarna i vår studie menade att arbetet utgjorde en central roll och bidrog med 
samhörighet, stolthet och sociala aspekter. Hur upplever individer som saknar ett jobb dessa 
delar? Skapas detta i andra sammanhang? Hur upplever individerna sig själva och hur formar 
och omformar de sin identitet i avsaknaden av denna tydligt avgörande del som arbetet utgör? 
Alla dessa frågor vore som sagt spännande att utforska vidare.     

	  

	  
	  

10.	  Referenslista	  	  
Aurell, M. (2001). Arbete och identitet – om hur städare blir städare (Doktorsavhandling). 
Motala: Kanaltryckeriet.  

Aspelin, J. (1996). Thomas J Scheffs socialpsykologi – En introduktion. Sociologisk 
forskning, 33 (1).  

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications. 

Binding, L. L. & Tapp, D. M. (2008). ”Human understanding in dialogue: Gadamers recovery 
of the genuine.” Nursing Philosophy, 9, s. 121-130. 

Collins, D. L. (2003). Identities and Insecurities: Selves at Work. Organization articals, 
10 (3), 527-547. doi: 10.1177/13505084030103010 



	   46	  

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Dahlgren, E. & Starrin, B. (2004). Emotioner, vardagsliv & samhälle – en introduktion till 
emotionssociologi. Malmö: Liber. 

Giddens, A. (1991). Modernitet och självidentitet – självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.  

Giddens, A. (2007). Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Gini, A. (2000). My job, my self. USA: Routledge. 

Goffman, E. (1959). Jaget och maskerna – en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm: 
Nordstedts akademiska förlag.   

Hewitt, J. P. (2003). Self and Society – A symbolic interactionist social psychology. Boston: 
Pearson Education Inc.  

Ibarra, H. (1999). Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in Professional 
Adaptation. Sage publications, 764-791. doi: 10.2307/2667055. 

Jenkins, R. (2008). Social Identity. London & New York: Routledge. 

Keller, A. & Wallin, G. (2000). Arbetets mening och drivkrafter. Finland: WS Bookwell. 

Lindblom, J. (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. Lindblom & Stier (red.), Det 
socialpsykologiska perspektivet (s.21-43). Lund: Studentlitteratur AB. 

Meyer, J. P., Becker, T. E. & Van Dick, R. (2006). Social identities and commitments at 
work: toward an integrative model. Journal of Organizational Behavior. 665–683. doi: 
10.1002/job.383. 

Miehls, D. & Moffatt, K. (2000). Constructing social work identity based on the reflexiv self. 
British Journal of Social Work. 339-348.  
 
Mize Smith, J. (2013). Philantropic identity at work: Employer Influences on the charitable 
giving attitudes and behaviors of employees. Journal of Business Communication. 1-24. doi: 
10.1177/0021943612474989.	  
	  
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, London 
& New Delhi: Sage Publications. 230-246. 

Pritchard, K. & Symon, G. (2011). Identity on the line: constructing professional identity in a 
HR call centre. Work, Employment and Society. 25 (3), 434-450. 
doi:10.1177/0950017011407970.  
 
Slay, H. S. & Smith, D. A. (2010). Professional identity construction: Using narrative to 
understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities. Sagepub. 64 (1), 
85-107. doi: 10.1177/0018726710384290.  
 
Sluss, D. M. & Ashford, B. E. (2007). Relational identity and identification: Defining 
ourselves through work relationships. Academy of Management Review. 32 (1), 9-32.  
 



	   47	  

Vetenskapsrådet. (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Elanders Gotab. 

Zambrell, K. (2004). Mitt arbete – Det är jag. Kalmar: Högskolan i Kalmar. 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Göteborg: 
Nordstedts. 

 

Övriga källor 

Franck. C. (2012, 17/9). Att ha roligt på jobbet gör livet lättare. Sydsvenskan. Hämtad 2014-
12-15, från http://www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/att-ha-roligt-pa-jobbet-gor-livet-lattare/   

Werner. M. (2008, 1/2). Att ha kul på jobbet är viktigast. Sydsvenskan. Hämtad 2014-12-15, 
från http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/att-ha-kul-pa-jobbet-ar-viktigast/  

Berg. P. (2014, 1/10). Heja, heja en bra arbetsplats. Dagbladet. Hämtad 2014-12-30, från 
http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/heja-heja-en-bra-arbetsplats 	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

11.	  Bilagor	  

11.1	  Bilaga	  1	  –	  Intervjuguide	  
 

Bakgrund 

Bakgrund/uppväxt 

Kan du berätta lite om dig själv? (ålder, familjeförhållande, hur länge du jobbat på 
arbetsplatsen, vad du har för utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, intressen) 

Ungdomsår/uppväxt – berätta lite om din uppväxt? 

Vad gör dina föräldrar? 

Hur kom du in på ditt val av yrke? Har du alltid vetat vad du vill jobba med?  
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Vilka personer spelar en stor roll i ditt liv? 

Är arbete/studier något som värderas högt i din familj/omgivning? (föräldrar, vänner, syskon, 
släkt) 

Nutid 
Arbetets betydelse 

Vad betyder arbetet för dig? 

Vad gör att du vill jobba med det du gör? 

Vad är du stolt över med ditt arbete? 

Vilken roll spelar arbetet för dig i ditt liv? 

Hur engagerad är du i jobbet? 

Socialt/fritid 

Socialt umgänge – vilka består din umgängeskrets av? Umgås du med nuvarande eller gamla 
kollegor på din fritid? 

Känner du själv att du upplever någon skillnad mellan hur du är på jobbet och hur du är 
privat? 

Har du jobbet i åtanke även efter arbetstid? 

Hur tror du att andra uppfattar dig? (arbete/fritid) – vänner, familj, arbetskollegor 

Upplevelsen av självet 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Är det någon del av din identitet som du upplever som extra tydlig? 

 

Det offentliga jaget 

Använder du dig av sociala medier?  

Reflekterar du över vilken bild du förmedlar av dig själv utåt? 

Hur tror du att din yrkesroll/ditt yrke påverkar vem du är utanför jobbet? Är detta något som 
du reflektera över? 

Framtid 

Sammanhang/meningsfullhet 

Har du upplevt arbetslöshet? 

Hur skulle du uppleva/känna om du förlorade ditt jobb nu? 
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Har du reflekterat över pension och hur det kommer att bli? Tror du att det kommer att 
påverka din identitet på något vis? 

Hur skulle du beskriva dina mål i livet, vad betraktar du som viktigast? 

 

Kompletterande frågor som vi tillförde och använde oss av i de tre sista intervjuerna 

Hur viktigt anser du att ditt arbete är för dig? Och hur stor betydelse har det för ditt liv och för 
vem du är?  

Har yrket haft olika stor betydelse under ditt liv, eller har det alltid varit samma?  

Hur pass viktigt var det att skaffa ett jobb och en utbildning för dig, är detta något du 
reflekterat över?  

 

Fraser vi använde för att intervjupersonerna skulle berätta mer i en specifik fråga 

- Kan du utveckla det… 
- Vill du berätta mer… 
- Intressant, kan du förklara detta…	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

11.2	  Bilaga	  2	  –	  Informationssammanfattning	  

Hej, 

Vi gör denna studie med anledning av att vi, inom det Beteendevetenskapliga programmet 
med inriktning sociologisk socialpsykologi i Mälardalens Högskola i Västerås, ska skriva en 
C-uppsats. 

Syftet med vår studie är att ta reda på era egna upplevelser av ert identitetsskapande kopplat 
till arbetet. Vi uppfattar det som att identitet är något som är under ständig förändring och 
innehåller olika delar där arbetet ofta är en del. Denna del skiljer sig beroende på var man är i 
livet och hur viktigt man anser att jobbet är, hur pass mycket eller lite du identifierar dig med 
ditt yrke och vem du skulle vara utan ditt jobb. Detta innefattar både hur andra samt du själv 
ser på dig själv och din identitet.  
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Vi har valt att utföra intervjuer eftersom vi är intresserade av era egna livsberättelser samt 
uppfattningar och upplevelser av det aktuella fenomenet. Vi kommer att utgå från olika teman 
vilket gör att intervjun blir väldigt öppen och inte så styrd.  

Som forskare har vi etiska riktlinjer att gå efter för att skydda våra informanter, samt för att ni 
ska känna er trygga och bekväma med att berätta saker för oss i intervjuerna. Vi kommer 
därför att koda era identiteter så att dessa kommer att förbli helt anonyma. Vi kommer även 
att följa de fyra forskningsetiska principerna i hela vår studie, vilka är: 

Informationskravet, anledningen till att vi gör denna studie är alltså på grund av att vi i vår 
utbildning ska skriva en C-uppsats om ett sociologiskt fenomen. All medverkan är frivillig 
och kan avbrytas om/när helst ni vill detta. Som informant går er medverkan ut på att ni ska 
berätta om era personliga upplevelser av er identitet på arbetet och i andra situationer.  

Samtyckeskravet, ni har själv rätt att bestämma över er medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet, vi kommer att göra er helt anonyma i studien och ingen förutom 
forskarna (Julia och Emelie) kommer kunna få information om vilka personer som deltagit.  

Nyttjandekravet, vi kommer endast att använda den information vi får under de kommande 
intervjuerna i vår studie. Efter att vår studie är klar kommer vi att radera alla data så som 
anteckningar samt ljudinspelningar vi gjort. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Julia Oscarson & Emelie Gruvegård	  

11.3	  Bilaga	  3	  –	  Förförståelsesammanfattning	  	  
 

Utifrån vår egen erfarenhet så har jobbet en stor betydelse i det västerländska samhället idag. 
Eftersom en av de första frågor som ställs i mötet med en ny person ofta är; ”Jaha och vad 
jobbar du med?”. Vi har också upplevt att det finns statusskillnader mellan jobb då det finns 
ett större intresse och större acceptans att vara student i utbildning till ett välutbildat jobb än 
att exempelvis vara vårdbiträde.  

Vi tror att människor idag identifierar sig starkt med vissa yrken. Utefter vår egen erfarenhet 
av att arbeta så kan vi själva säga att vi anser oss ha en stark yrkesstolthet eller stark 
yrkesidentifikation. Men när Julia har varit timvikare har hon haft svårare att knyta an till 
själva organisationen som hon jobbat på därför att hon helt enkelt inte har blivit lika 
inkluderad. Vi upplever själva att det är viktigt att ett jobb är roligt och att man trivs med 
arbetskamrater och med chefer. Detta är en av anledningarna till att vi har valt att plugga 
vidare eftersom det är svårt att hitta allt detta på ett jobb där ingen högre utbildning krävs.  
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För Julia har det också alltid varit en självklarhet att plugga vidare för att få en utbildning och 
ett ”bättre” jobb. Denna självklarhet har hon fått av sina föräldrar då de båda är akademiker. I 
dagens samhälle upplever vi också att det finns svårigheter att få jobb om man inte pluggar 
vidare vilket också har inneburit att det har varit ett måste för oss båda.  

Vi har genom hela vår treåriga beteendevetenskapliga utbildning utvecklat nya kunskaper om 
identitetsformande. Detta har givetvis inneburit att vi ofta har reflekterat över vår egen 
identitet och identitetskapande i det senmoderna samhälle som vi idag lever i. Vi har bland 
annat även läst om symbolisk interaktionism och tidigare forskning gällande 
identitetskapande vilket har lärt oss att identitet är något som är under ständig förändring, som 
skapas i sociala sammanhang och som innehåller flera delar eller roller. Utifrån andra kurser 
vi läst under vår utbildning har vi även sett att det en människa gör har betydelse för vem han 
eller hon är och att alla människor vill bli sedda och uppskattade vilket vi menar även borde 
gälla i arbetslivet.  

Vi har tidigare erfarenhet av att forska om yrkesidentitet då detta var ett tydligt begrepp i vår 
b-uppsats som handlade om gränslöst arbete. I vår b-uppsats kom vi fram till att sociala 
relationer ofta till signifikanta andra, så som föräldrar, var en avgörande faktor för om man 
skulle ha en stark yrkesidentitet eller inte. De intervjupersoner som hade en förälder som hade 
en stark yrkesidentitet hade även detta själv. Ett par av intervjupersonerna hade också en vilja 
att bevisa för sin signifikanta andre att göra bra ifrån sig på arbetsplatsen. Detta är också 
något som speglar oss i våra egna erfarenheter och traditioner då vi tror och anser att föräldrar 
har en stark påverkan över en individs val av yrke och utbildning. Även samhället, 
socioekonomiska och etniska faktorer tror vi spelar in i val av jobb.  

Vi anser även att självförverkligande är viktigt för den enskilde individen idag i och med den 
ökande individualiseringen. Detta har vi egen erfarenhet av då vi båda har jobbat med 
rekrytering och mött unga människor som förväntar sig att få det bästa på en gång utan att 
behöva arbeta för det. Pengar, framgång och karriär är något som vi anser är en stor del av det 
senmoderna nutida samhället och något många gärna vill ha utan att behöva anstränga sig 
nämnvärt.  

	  

	  


