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Abstract 
 
Denna uppsats är en kvalitativ studie av människors upplevelser av sambandet mellan utbildning, 
arbete och identitet. Det primära syftet har varit att undersöka olika individers upplevelser av 
arbetets och utbildningens betydelse för identiteten och identitetsskapandet. Vårt sekundära syfte 
har varit att se om det går att urskilja ett mönster i hur kvinnor respektive män upplever 
sambandet mellan arbete, utbildning och identitet. För att undersöka detta fenomen valde vi att 
genomföra tio samtalsintervjuer med personer som har skilda erfarenheter då det gäller arbete 
och utbildning. Resultatet av vårt arbete visar att arbetet eller utbildningen har stor betydelse för 
individen. Vi har dock inte kunnat urskilja något genomgående mönster utan vår undersökning 
visar istället att betydelsen av arbetet varierar från individ till individ. Vårt arbete har heller inte 
visat på några skillnader i hur män och kvinnor uppfattar arbetets och utbildningens betydelse för 
identiteten. 
 
Nyckelord: arbete, utbildning, identitet 
 
 
 
This essay is a qualitative study of people’s experiences of the connection between education, 
work and identity. The primary aim has been to examine various individuals' experiences of the 
work's and the education's importance for the identity and the identity creation. Our secondary 
aim has been to see if we can discern a pattern in how women and men experience the 
connection between work, education and identity. In order to examine this phenomenon we 
chose to do ten interviews with persons that have divided experiences concerning work and 
education. The result of our study shows that the work or the education is of big importance for 
the individual. However, we have not been able to discover any pattern but instead our study 
shows that the importance of the work varies from individual to individual. Our work has neither 
shown any differences in how men and women experience the work's and the education's 
importance for the identity.  
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1. INLEDNING 

 
”Vi är inte det vi är, utan det vi gör oss till” (Giddens 2001, s 95) 

 
1.1 Problemformulering  

I det ständigt föränderliga moderna samhället är identiteten ett reflexivt projekt för alla (Giddens 

2001). I enlighet med Giddens (2001) upplever vi att vi idag lever i ett samhälle som ställer 

större krav på individens flexibilitet, då det gäller arbete och utbildning. Konjunktursvängningar 

kan påverka arbetsmarknaden kraftigt och ställer plötsligt helt nya krav på individen. En 

uppsägning med efterföljande arbetslöshet kan enligt våra egna erfarenheter innebära stora 

förändringar i hur man som person uppfattar sig själv. 

  

Marie Aurell skriver att individer tenderar att placera in sig själva och andra i kategorier och att 

dessa kategoriseringar också påverkar de mänskliga interaktionerna. Exempel på kategorier som 

är viktiga är lön, ålder, etnicitet och yrkestillhörighet. Vi identifierar både oss själva och andra 

genom  att ta ställning till vilka kategorier vi tillhör och inte tillhör. Detta är en ständigt pågående 

process när människor möts och interagerar. Vissa kategorier är givetvis viktigare än andra och 

dit hör bland annat arbetsrelaterade kategorier. I vårt samhälle är kategorierna yrke och 

arbetsplats särskilt viktiga då det gäller vår förmåga att identifiera människor. När vi inte vet vad 

en människa har för yrke innebär det också ofta att vi inte riktigt tycker oss veta vem denna 

person är (Aurell 2002, s 14f).   

 

Vårt eget intresse av sambandet mellan arbete, utbildning och identitet kommer sig av att vi har 

lagt märke till att människor ofta lägger mycket stor vikt vid sysselsättning och utbildning när de 

presenterar sig och berättar sig själva. Ofta är det till och med så att det är den första frågan som 

dyker upp när man presenterar sig för någon ny bekantskap. Vår egen erfarenhet säger oss också 

att vid perioder av arbetslöshet blir denna fokusering på arbete och utbildning extra tydlig, 

människan känner sig helt enkelt ofta utanför när hon inte har ett arbete.  
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I de inledande diskussioner vi har haft med varandra om hur identitet och identitetsskapande 

fungerar och formas har intresset för fenomenet bara vuxit. Vi har förundrats över hur 

människors syn på sig själva och sin ställning lätt kan ändras eller förändras. På kort tid kan 

omständigheter uppstå som förändrar villkoren för hur jag ser på mig själv. Det vi har tyckt är 

intressant är att tala om vilka faktorer som faktiskt påverkar människors identitet i vuxen ålder. I 

diskussion med varandra om våra egna erfarenheter, av vad som varit mest avgörande för vår 

egen identitetsbildning har vi funnit att arbetet, yrket och utbildningen har varit bland de centrala 

förutsättningarna, för vem jag är eller för vem jag blir. Dessa förutsättningar kan studeras och 

diskuteras socialpsykologiskt ur flera perspektiv. Vi tycker av flera skäl att det är intressant att 

studera de faktorer och möjligheter som arbetet automatiskt ger som förändrar identiteten för en 

vuxen människa.  

 

Vi upplever att exempelvis en kort period av arbetslöshet, kanske bara betyder att en individ är 

på väg till ett nytt arbete. Men att vara arbetslös ofta eller en längre tid skapar nya förutsättningar 

för personen både i privata och sociala sammanhang. Dessa olika dimensioner av sammanhang 

tillsammans skapar och omformar identiteten. Andras syn och uppfattning av oss, hur vi är eller 

var vi befinner oss i livet, eller var vi borde befinna oss i livet formar även självbilden. Vi har 

talat om upplevelser i arbetslivets gränsland där vi själva har pendlat mellan begreppen stolthet 

och skam. 

 

Vi tycker att det är viktiga frågor att diskutera och på olika sätt belysa och lyfta fram 

identitetsbildningen då så många människor är arbetslösa eller arbetar under otrygga 

anställningsförhållanden. Vi har diskuterat med varandra om att arbetsmarknaden ideligen ställer 

nya krav på kompetens och att människor oftare byter arbete än vad de gjorde förr. 

Identitetsbildning skapar olika intressanta och stora frågor. Förutsättningarna för en stabil 

identitet kanske inte längre finns? Är människor oroliga för vad framtiden ska bära med sig? Vad 

innebär det för individen eller samhället på sikt? Enligt vår egen erfarenhet kan människans 

identitet påverkas av en rad olika faktorer. Men hur stor betydelse har då egentligen arbetet och 

utbildningen för individens identitetsskapande?  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Vårt primära syfte med denna uppsats är att undersöka människors upplevelser av arbetets och 

utbildningens betydelse för identiteten. Då vi kommer att intervjua lika många kvinnor som män 

så har vi även för avsikt att i denna uppsats belysa och diskutera genusaspekten och se om vi kan 

upptäcka någon skillnad i mäns och kvinnors upplevelser av sambandet mellan arbete och 

identitet. I denna uppsats har vi således valt att fokusera på människors upplevelser av arbetets 

och utbildningens betydelse för identiteten och de två frågeställningarna vi arbetar efter är: 

 

- Vilken betydelse har arbetet/yrket och utbildningen för identiteten och identitets-

skapandet? 

- Finns det någon skillnad i mäns och kvinnors upplevelser av sambandet mellan arbete 

och identitet? 

 

 

1.3 Begreppsdefinition 

 
”Identitet är inget givet tillstånd, utan något som ständigt konstrueras och rekonstrueras i 

sociala sammanhang.” (Aurell 2001, baksidestext)       

 
Då begreppet identitet kommer att vara centralt i vår uppsats anser vi det också vara nödvändigt 

att göra en definition av detta begrepp. Själva ordet identitet kommer från latinets idem, som 

betyder ”densamme” eller ”detsamma” (Nationalencyklopedins hemsida). När begreppet 

identitet sätts i samband med arbete så är inte den psykologiska inramningen som är relevant, 

utan istället den sociala. Då arbetssituationen är en social situation blir också de sociala 

identiteterna mer intressanta och relevanta att studera än de individuella identiteterna. Till 

skillnad från den personliga identiteten, som består av egenskaper av fysisk och psykologisk 

karaktär, är den sociala identiteten ett resultat av sociala interaktioner. Den sociala identiteten 

definieras vanligtvis som en känsla av hemmahörande och det handlar om att känna sig förtrogen 

med sig själv och med andra som tillhör den egna gruppen. Då de sociala identiteterna är socialt 

konstruerade ligger det en betoning på det relationella, det vill säga identiteter konstrueras och 

rekonstrueras i relation till andra i sociala sammanhang och detta är en ständigt pågående process 

(Aurell 2001, s 11).  
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Vår socialpsykologiska definition av begreppet identitet lyder; 

 

”Identitet är ett relationellt sätt att leva som bevaras i samlevnaden med andra.” 

 (Maturana & Nisis 2002, s 41) 

 

Vi har valt denna definition då den har ett fokus på relationella och därmed stämmer väl överens 

med Aurells (2001) beskrivning av den sociala identiteten som är relevant då vi talar om arbete 

och identitet. Vi upplever att den således stämmer väl överens med det vi har för avsikt att 

undersöka i vår uppsats. Med vår valda definitions relationella fokus anser vi också att det finns 

en tydlig koppling till det socialpsykologiska synsättet. 

 

 

1.4 Disposition 

I detta inledande kapitel 1 ges en kort redogörelse för det sociala fenomen som vi vill studera och 

också en första inblick i uppsatsens syfte och frågeställning. Här presenteras också vår definition 

av för uppsatsen centrala begrepp samt vår egen förförståelse i ämnet. 

I kapitel 2 redogör vi för arbetsidentitetens historia samt tar upp tidigare relevant forskning som 

berör vårt ämne. 

Kapitel 3 innehåller en presentation av de teorier som vi valt att använda oss av i denna uppsats. 

I detta kapitel kommer vi även att motivera vårt val av teorier. Syftet med dessa teorier är att de 

sedan ska appliceras på det material vi samlar in. 

Kapitel 4 är ett metodkapitel där vi inledningsvis kommer att presentera och beskriva den 

vetenskapliga teoriansats som anses lämplig för den uppsats. Vidare kommer vi i detta kapitel att 

presentera och motivera vårt val av metod. Detta kapitel innehåller också delkapitel om hur vi 

har gått tillväga vid urvalet av våra informanter samt tillvägagångssätt vid intervjuerna. Kapitlet 

avslutas med en kortare etikdiskussion och ett stycke om tillförlitligheten av den valda metoden 

applicerad på vår frågeställning och uppsatsens syfte. 

I kapitel 5 sker en presentation av vårt insamlade material och kapitel 6 innehåller sedan vår 

socialpsykologiska analys och tolkning av detta material. 

I det avslutande kapitel 7 kommer vi att skriva en reflektion av de slutsatser vi kommit fram till i 

vårt uppsatsarbete. 
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2. BAKGRUND 
 

Då vi i detta kaptiel vill ge en bild av arbetsidentitetens historia finner vi det intressant att titta på 

hur arbetet och andra faktorer som har styrt individens identitetsskapande har förändrats med 

tiden.  

 

Den kulturella miljön vi växer upp i påverkar vårt beteende, men det behöver inte betyda att den 

påverkar den fria viljan eller våra individualiteter. Identitetsbegreppet kan analyseras och tolkas 

på flera sätt, men innefattar enkelt utryckt vad en människa är och hur hon uppfattas. Det finns 

två typer av identitet, social identitet och personlig identitet. Social identitet är det som andra 

tillskriver en viss individ, det kan exempelvis vara pappa, dyslektiker, ogift, bagare. Alla 

individer har en social identitet som kan tillskrivas flera attribut som ibland kan hamna i konflikt 

med varandra som exempelvis yrkesarbetande, handikappad, mamma. Om den sociala 

identiteten är det som visar hur individer liknar varandra är den personliga identiteten det som 

skiljer individer åt. Den personliga identiteten har unika relationer till samhället och en frihet att 

forma dessa relationer är det centrala i den personliga identiteten. Samspelet mellan individ och 

samhälle är det som kopplar samman de olika identiteterna.  

 

Det som formade identitetsbildningen förr i tiden var medlemskapet i de större sociala grupperna 

så som, nationalitet och klass. Dagens samhällen i västvärlden skapar inte längre samma tydliga 

förutsättningar för identitetsbildningen. Genom vår förmåga att förstå och hantera vår omvärld 

omskapar vi ständigt vår identitet (Giddens 2007, s 44). 

 

Historiskt har vi haft olika typer av samhällen som med tiden givit olika förutsättningar för 

identitetsskapande. För 50 000 år sedan hade vi ett jägar- och samlarsamhälle och 12000 f.Kr. 

uppstod det som kallas nomadsamhällen. Under den här tidsperioden levde människorna fler 

tillsammans än tidigare och lärde sig också att tämja djur för sin materiella utkomst. I det så 

kallade agrarasamhället som utvecklades vid samma tid, bildades små samhällen som vid sidan 

av sin jakt och fiske blev bofasta och började odlade mark. Från 6000 f.Kr. fanns det samhällen 

som var baserade på jordbruk och också hade en tydlig fungerande statsapparat. Från ca 1800-

talet börjar man tala om industrialismen som den nya samhällstypen som skapas av och på nytt 
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förändrar förutsättningarna för människornas levnadsvillkor (Ibid. s 47). Industrialismen innebar 

förändringen att de flesta människor var beroende av och skapade ett liv omkring ett lönearbete. 

Ett arbete som inbringade en inkomst innebar en möjlighet att köpa sig till en viss 

levnadsstandard. 

Den litteratur vi sökt i ämnet, identitetsskapande i arbetet, visar alla på olika sätt att identiteten i 

arbetslivet är föränderlig och påverkas naturligt av faktorer som exempelvis ålder. Gunnela 

Westlander (1993) visar i boken Socialpsykologi - Tankemodeller om människor i arbete på ett 

begripligt sätt en enkel modell av vuxenålderns olika faser i yrkeslivet; 

 

20 år                 30år                40år               50år              60år           70år 

            Yrkesförkovrar sig       Yrkesutbildar sig      Yrkesetablerar sig      Söker ”hålla sig kvar” i yrket       pensioneras 

   

Även om denna tankemodell inte är representativ för alla människor, går det att dela in och förstå 

yrkeslivets naturliga förändringar på ett gripbart sätt. Flera liknande tankemodeller kan visa vad 

en människa exempelvis går igenom socialt i de olika åldrarna. Alla dessa bitar förändrar 

tillsammans naturligt identiteten hos en människa (Ibid. s79).   

 Michael Allvin (2006) är tillsammans med fyra forskarkollegor från Arbetslivsinstitutet och 

Stockholms universitet författare till en bok som behandlar det nya arbetslivet och dess 

konsekvenser. Författarna ger en bild i boken om hur det nya arbetslivet både innebär friare 

former för arbetet men även en ökad styrning av individen. 

I det nya flexibla arbetslivet ställs det allt högre krav på individens ansvar att passa in på 

arbetsmarknadens villkor och det har ökat den enskildes känsla av otrygghet. Inte ens de med 

fast anställning kan känna sig säkra på att få behålla jobbet längre än de som har 

visstidsanställning. Michael Allvin (2006) ser ökningen av sjukfrånvaron i ljuset av de krav som 

nu i större utsträckning riktas mot individen. Höga krav och oklara förväntningar gör människor 

osäkra och jämför sig med varandra, detta får dem att arbeta mer, och till och med riskera sin 

hälsa. Det sociala spelet och kommunikationen med kollegor, chefer och kunder har även det 
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blivit allt viktigare och ställer större krav på anpassning av individen. Det nya varierande 

arbetslivet har också blivit otryggare. Återkommande organisationsförändringar, fler 

visstidsanställningar och större individuellt ansvar att passa in på arbetsmarknaden har ökat de 

anställdas känsla av otrygghet. Att individer i arbetslivet ständigt är ifrågasatta skapar otrygghet 

och rädsla. (Allvin m fl 2006). 

Vi har även valt att titta lite närmare på företagsekonomen Marie Aurells doktorsavhandling 

(2001) som behandlar samma tema som vår socialpsykologiska uppsats, det vill säga arbete och 

identitet. Aurell har i sin avhandling undersökt hur städare konstruerar sin identitet utifrån sitt 

arbete och hon beskriver helt kort i början av boken hur arbetsidentiteten har förändrats med 

tiden. Tanken om att det finns en stark koppling mellan arbete och identitet inte är ny men att 

den ändå är ständigt aktuell i och med förändringarna på arbetsmarknaden i det senmoderna 

samhället. Förr var arbetaren en manlig familjeförsörjare, vars fru var hemma och skötte hem 

och barn. Mannen arbetade oftast inom tillverkningsindustrin eller kanske som lantbrukare. 

Denna arbetsidentitet har dock förändrats och gäller inte längre i det senmoderna samhället, då 

identiteten är istället något som numera är i ständig förändring (Aurell 2001, s 3f).  

Vi anser att detta stämmer mycket bra då det förr var vanligare att ett yrke eller levnadsätt i 

större utsträckning gick i arv, exempelvis genom att barnen ärvde föräldrarnas gård och därmed 

också förväntades att ta över och föra kunskapen vidare till nästa generation. På liknande sätt 

kunde även andra yrkeskunskaper föras vidare från generation till generation. På så sätt fick man 

ofta med sig en yrkesidentitet redan från barndomen då det många gånger var förutbestämt vilket 

yrke man skulle ha senare i livet. Vi upplever alltså att det förr fanns mer givna regler för 

exempelvis yrkesval än vad det gör i det senmoderna samhället.   
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3. TEORI 

 
3.1 Postmodern organisationsteori 

För att få en djupare och utökad förståelse samt ge våra läsare en klarare bild av sambandet 

mellan arbete och identitet har vi valt att först titta lite närmare på detta fenomen ur ett 

makroperspektiv. Till vår hjälp har vi haft Alexander Styhres (2002) bok som behandlar 

postmodern organisationsteori. I boken beskrivs hur individer skapar sig identiteter och roller 

inom ramen för organisationer.  

 

I det förmoderna samhället var individens liv tämligen förutsägbart. Barnen ärvde i regel 

föräldrarnas yrke och i den lokala bygemenskapen fanns vissa fasta beteendemönster etablerade. 

Migrationen och kringflyttandet var också tämligen begränsat och samhället var således 

förhållandesvis statiskt. I detta samhället var individens subjekt i första hand baserat på tradition, 

det vill säga bondens son blir bonde liksom sin far. I det förmoderna samhället fanns således 

ingen anledning till att problematisera individens identitetsskapande. Under den industriella 

revolutionen och den förestående moderniteten ökade urbaniseringen och vissa delar av 

samhället genomgick en drastisk förändring. I industrialismens industriorter växte också det nya 

klassamhället fram och under den här tiden skapades subjektet på basis av likheter med andra 

medlemmar ur samma sociala klass (Styhre 2002, s 132f) 

 

I det samtida samhället finns få av dessa meningsskapande strukturer, som bygemenskap eller 

klasstillhörighet, kvar. I det postmoderna samhället får individen istället försöka skapa sig en 

egen identitet utifrån de individuella och samhälleliga förutsättningar som finns. Nu är istället 

individens identitetsskapande, att få en roll eller en funktion i samhället och den organisation 

man arbetar i, en central process. I det postmoderna samhället finns det flera olika mekansismer 

som gör det möjligt för individen att skapa sig en egen identitet, exempelvis utbildning, arbete 

och konsumtion. I boken benämns denna process subjektifiering, vilket betyder att individen 

skapar en bild av sig själv på basis av de tekniker och metoder som samhället erbjuder. 

Organisationer anställer och nyttjar således inte bara arbetskraft utan är också arenor där subjekt 

skapas och utvecklas. Styhre (2002) skriver att individens subjekt inte har någon stabil struktur 

utan individen kan helt enkelt bestämma sig för vad han eller hon vill vara. Man kan säga att 
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individen är en mängd olika komponenter, exempelvis händelser, erfarenheter och kompetenser 

som sätts samman och skapar en hel individ. Denna bild av att individen själv genererar sitt 

subjekt är dock något missvisande då de flesta av dessa processer sker helt oreflekterat. Individer 

har också olika förutsättningar och visioner beroende på vilken bakgrund man har. 

Subjektifieringsprocessen ser således olika ut från individ till individ. 

 

I det postmoderna samhället är individens identitet alltid bräcklig och instabil och måste således 

vara grundat på aktiviteter som ger stabilitet. Just i organisationer finns en rad olika möjligheter 

till subjektifieringsprocesser; organisationer erbjuder individen en identitet, utbildningsmöjlig-

heter, distinktionsvärden såsom status gentemot andra människor och så vidare. Det existerar 

således en interaktion mellan organisationen och individen, eller det organisatoriska subjektet, 

där subjektet skapas av organisationen men också reproducerar organisationens normer och 

värderingar till nya och gamla medarbetare. Subjektifieringsprocessen är således intimt 

sammankopplad med begreppen motivation och identitet. Det finns också en föreställning om att 

vissa företag är mer attraktiva än andra att arbeta på och detta är direkt kopplat till begreppet 

subjektifiering. Att arbeta på ett företag som anses vara attraktivt utgör också en god grund för 

att skapa en identitet som exempelvis en modern, medveten samhällsmedborgare. 

 

Styhre använder sig också av Foucaults begrepp technologies of the self  för att beteckna de olika 

tekniker som individen kan använda sig av för att visa att han är en modern, medveten och 

socialt accepterad medlem av samhället. Detta kan exempelvis vara konsumtion av varor och 

tjänster eller värderingar som kan signaleras till andra individer. Dessa tekniker används aktivt 

av individer i subjektifieringsprocessen (Ibid, s 131ff). 

 

Styhre tar även upp Jean Baudrillards teori där han menar att konsumtionssamhället föregår 

individen, det vill säga individens skapar sig själv genom konsumtionen. Individerna är således 

fast inom konsumtionssamhällets ramar och har inga möjligheter att bryta sig ur (Ibid, s 84). 

Detta innebär att individen i vårt postmoderna samhälle är beroende av kapital och är därmed 

också beroende av ett arbete. Arbetet är således inte alltid ett val utan lika ofta ett tvång för 

individens överlevnad.  
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3.2 Modernitet och självidentitet 

 

”Modernitetens reflexivitet sträcker sig ända in i självets kärna.” (Giddens, 1991 s 45) 

 

Anthony Giddens (1991) beskriver i sin bok Modernitet och självidentitet hur senmoderniteten 

har inneburit att nya självidentitetsmekanismer har vuxit fram. Betoningen på individualism och 

sökandet efter en självidentitet har inte funnits i samma utsträckning i förmoderna epoker. 

Föreställningen om individens unika karaktär och specifika möjligheter är en tanke som var 

främmande i förmoderna kulturer. I det medeltida Europa var släktskap, kön och social status 

och andra egenskaper som är relevanta då det gäller identitet och identitetsskapande relativt 

fastlagda. Övergångar hängde samman med de olika stadierna i människors liv och individen 

spelade därför en relativt passiv roll.  

 

Det är först i och med uppkomsten av av moderna samhällen och den medföljande 

arbetsdelningen som den enskilde individen, och därmed också identitetsskapandet, hamnar i 

fokus (Giddens 1991, s 94). I det nutida senmoderna samhället, måste självet skapas reflexivt 

och detta är en uppgift som måste lösas i ett samhälle fullt av möjligheter och olika alternativ. 

Det senmoderna samhällets reflexivitet, öppenhet och mångfald innebär att valet av livsstil blir 

allt viktigare när individen ska skapa sig en egen identitet i den dagliga i aktiviteten. Ju mer 

traditionen mister sitt grepp desto mer tvingas också individerna att välja en livsstil bland många 

andra. I och med detta får således den reflexivt organiserade livsplaneringen en central roll i  

struktureringen av självidentiteten (Ibid, s 11ff). Frågor som; Vad ska jag göra?, Hur ska jag 

handla? eller Vem ska jag vara? är centrala för alla som lever under det senmoderna samhällets 

villkor. Dessa frågor besvaras också av alla på ett eller annat sätt, antingen diskursivt eller 

genom vardagligt socialt beteende ( Ibid, s 89).  

 

Att den senmoderna människan konfronteras med en mängd olika val samt  erbjuds liten hjälp 

när det gäller frågan om vilka val man bör göra innebär, som tidigare nämnts, att valet av livsstil 

får en stor dominans och också har en oundviklig betydelse för individen. Det vill säga, i det 

senmoderna samhället följer inte bara individen en livsstil, hon är till och med tvungen att göra 

ett val. En viss livsstil innebär en uppsättning tillämpningar som individen följer, inte bara en 
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tillfredsställelse av nyttobehoven utan också saker som ger en materiell inramning och därmed 

också berättar något om individens identitet. Livsstilen blir en rutin och kan exempelvis 

införlivas i klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer. Alla beslut som en individ 

tar; vad man ska äta, vad man ska ha på sig, hur man ska uppträda på jobbet, vem man ska 

umgås med etc bidrar till de rutiner som utgör den livsstil man väljer. Dessa val innebär inte bara 

ett beslut om hur man ska handla, utan också vem man vill vara. Livsstilsbegreppet sätts ofta 

samman med konsumtion men det är samtidigt fel att påstå att valet av livsstil bara är något som 

är förbundet med aktiviteter som sker utanför arbetet. Visserligen har individen ofta mindre 

kontroll över handlingsstilarna på arbetsplatsen men arbetet är på intet vis skild från helt skilt 

från livsstilens alla val. I senmodernitetens komplexa arbetsdelning utgör individens val av 

arbete och arbetsmiljö ett grundelement i livsstilsorienteringarna. Alla individer har givetvis inte 

samma valmöjligheter då det gäller livsstil men för alla människor som befriats från traditionella 

band finns en rad olika livsstilsval, både då det gäller arbete och konsumtion. En individs livsstil 

innebär ett antal olika vanor och orienteringar som bildar en slags enhet och ett mer eller mindre 

ordnat mönster. Detta mönster är viktigt då det gäller att bevara en känsla av trygghet för 

individen (Ibid, s 101ff). Den senmoderna reflexiviteten innebär också att individens framtid inte 

bara består av förväntningar om kommande händelser. Den konstanta strömmen av nya 

kunskaper gör att framtiden också kan struktureras reflexivt i nuet (Ibid s 41). 

 

Skälet till att en individ handlar på ett visst sätt är en del av den reflexiva övervakning av 

handlingar som alla aktörer utför. När det gäller problem kring självidentiteten är skam en viktigt 

emotion. Skamkänslans förbundenhet med självidentiteten grundar sig på att skammen är en 

ångest över att individens egen berättelse, med vilken hon upprätthåller sin biografi och identitet, 

inte skulle vara korrekt eller tillräcklig. Skammen stimuleras av upplevelser som inbegriper 

känslor som otillräcklighet eller förödmjukelse. Dessa känslor kan också utgöra ett grunddrag i 

individens psykologiska karaktär redan i tidig barndom. Skam och tillit är nära förbundna med 

varandra, eftersom skammen kan hota eller bryta ner tilliten.  

 

Motsatsen till skam är stolthet eller självaktning. En individ som känner att den egna biografin 

och identiteten är berättigad och tillräcklig, känner sig också stolt över sig själv (Ibid, s 80ff). 
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3.3 Skam och stolthet 

Skam och stolthet är emotioner som ligger till grund för flera snarlika emotionsteorier som 

används inom sociologi och socialpsykologi. Dahlgren och Starrin (2004) är författare till boken 

Emotioner i vardagslivet och samhälle. Författarna ger i sin bok en samlad bild av hur flera olika 

teoretiker använder och förklarar de två begreppen skam och stolthet i olika sammanhang. 

Författarna förklarar att skammen beror på att vi vill visa att vi har självkontroll, och när vi inte 

lyckas hålla masken så ökar känslan av skam. Känner man skam upplever man att omgivningen 

ser ner på en, man bär på en stark känsla av att inte duga till. Skam är också en emotion som kan 

kedja fast andra negativa känslor; skammen ger ilska, man är ledsen och blir skamsen över den 

"otillåtna" känslan. 

 

Alla personer utvärderar ständigt reaktionerna av sitt handlande. Har personen brutit mot 

förväntningarna eller normen i sin sociala omgivning skapas skam, personen skäms. Personen 

skäms för att hon skäms och försöker ofta att dölja detta, genom en mask av skamlöshet. Detta 

ses som en reaktion där man försöker undvika att uppvisa sin skam inför andra. Skammen är 

dock inte alltid en dålig emotion, utan kan även föra med sig bra saker. Den sociala skammen 

gör att vi, de flesta av oss, inte beter oss illa. Men den destruktiva, eller giftiga, skammen spelar 

stor roll för att vi mår dåligt, blir stressade och kanske till och med blir utbrända på jobbet. 

Negativa känslor på arbetsplatsen, kanske en ständigt ängslig känsla av att inte räcka till och inte 

duga, har stor skuld till att människor även får fysiska besvär, menar Dahlgren och Starrin (2004 

s 75ff). 

 

Inom sociologin finns det två mer utförliga teoretiska framställningar av källan till skam. Den 

interaktionistiska framställningen kan förknippas med sociologer som Charles Horton Cooley 

och Thomas Scheff. Deras teorier är relationella och bygger på att skam är markörer på de 

sociala bandens status. Skam innebär att att de sociala banden är svaga eller hotade och stolthet 

innebär att de sociala banden är starka (Dahlgren & Starrin 2004, s 99). Emotionerna skam och 

stolthet är således tydliga signalfunktioner på de sociala bandens tillstånd. Människan är en 

social varelse och Thomas Scheff menar att upprätthållandet av de sociala banden är det mest 

grundläggande mänskliga motivet. De starka och säkra sociala banden är också det som håller 

ihop ett samhälle. Ett starkt band i en social relation innebär att det finns en hög grad av 
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emotionell och mental samstämdhet eller samklang mellan individerna. Denna samstämdhet 

består inte endast av kunskap om olika betydelser utan innefattar även intentioner och 

uppträdande. När individer bedömer om det föreligger en samklang i den sociala relationen gör 

de det således inte bara på basis av vad som sägs utan också på hur andra individer i relationen 

uppträder (Ibid s 91f). 

 

Den andra framträdande teoretiska framställningen är den koppling som skam har till hierarkiska 

aspekter av samhället, exempelvis låg social status, låg social klass, social underordning och 

underlägsenhet. Här ligger det ett fokus på den skam som kan kopplas samman med att befinna 

sig i ett tydligt socialt och materiellt underläge. Begreppet underordnad skam kan direkt kopplas 

till exempelvis arbetslöshet och fattigdom. Denna typ av skam har ett historiskt perspektiv till 

hur människor ur socialt högre klasser har sett ner på de lägre klasserna. Den typ av skam har 

åter igen blivit mer framträdande i det svenska samhället efter att ha varit nedtonad en tid, 

förklarar Dahlgren och Starrin och hänvisar då till historikern Arne Helldéns bok Social 

arrogans (1994). Författarna tar också upp sociologen Sighard Neckels (1991) tankar om 

sambandet mellan känslan av underlägsenhet och skam. Han menar att för individerna i det 

senmoderna samhället tenderar livsöden och sociala omständigheter att bli ett personligt ansvar 

och förhållanden som arbetslöshet och fattigdom kommer således också att upplevas som ett 

personligt nederlag. I det senmoderna samhället blir de enskilda prestationerna mycket 

betydelsefulla i värderingen av en person och att betrakta sig själv som offer för 

omständigheterna blir således ett tecken på underlägsenhet. Neckel beskriver både 

underlägsenhet och överlägsenhet som former av sociala relationer. En individ som känner sig 

underlägsen känner sig sämre, mindre duglig och mindre kompetent än andra. Att skämmas på 

grund av underlägsenhet innebär att man upplever den brist som ligger till grund för 

underlägsenheten som självförvållad och som något som man själv föraktar. 

 

Arbetslösa och bidragstagare är medvetna om sin sårbara situation och har starka upplevelser av 

omgivningens negativa attityder. Författarna redogör för hur den egna och andras forskning 

kronologiskt pekar på skillnader i synen på den arbetande, respektive arbetslösa personen. 

Negativa och helt grundlösa uppfattningar om den arbetslösa personens moral, sänker 

självkänslan hos den arbetslösa eller bidragstagande. I alla fall sätts självkänslan på prov vilket 
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närmast är kopplat till emotioner av skam. Detta visar undersökningar gjorda så tidigt som på 

1930-talet. Flera exempel på studier från modern tid visar på en fortsatt linje; skammen i 

arbetslöshet har en negativ  inverkan på självbilden.  

 

I det moderna samhället har skammen ersatt den fysiska bestraffningen. Att få andra människor 

att känna skam eller skambelägga en person är att visa eller ta kontroll. En chef kan genom 

likgiltighet, lugn eller uppvisande av andra färdigheter få en underordnad att känna skam. Det 

moderna hierarkiska systemet på en arbetsplats bygger på en viss otydlighet. Genom att vara 

otydlig skapas osäkerhet hos de anställda som gör att de sociala banden försvagas, den anställda 

börjar känna skam. I det senmoderna samhället börjar också skammen att förlora sin mening som 

moralisk dygd och värde då  det i allt större utsträckning förekommer att skammen används som 

sanktion mot social bristfällighet eller socialt misslyckande och skamgörandet mot de så kallade 

bristfälliga eller misslyckade är ett effektivt socialt vapen (Ibid, s 115ff).  

 

I skamteoretiska termer gränsar det medvetna uppvisandet av likgiltighet till skamlöshet. 

Skamlöshet är att försöka dölja eller förhindra sina känslor av skam. Detta beteende är ett mer 

förekommande fenomen i modern tid, och kan lättast förknippas med högt politiskt spel, höga 

bonusar eller stora ekonomiska affärer där personerna undviker att visa sin skam, lyckas med att 

skydda varandra, men även vidhåller sin rätt och på så sätt förhindras vanliga människors 

angrepp och fördömande. Skamlöshet fungerar och uppvisas givetvis även på alla de lägre 

sociala planen (Ibid s 135ff).   

 

Skammens motpol är stolthet. Stolthet nämns och återfinns tillsammans med de positiva 

begreppen som upplevs av personen. Det är benämningar som exempelvis styrka, handlingskraft, 

insikt och osjälviskhet. För personen som känner stolthet skapas en medvetenhet som stärker och 

bygger självkänslan. För Cooley (1902/1922) uppstår både skam och stolthet som en följd av att 

individen ser sig själv ur andras perspektiv och föreställningen om andras bedömning spelar här 

en mycket viktig roll (Ibid s 85ff). 
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4. METOD 

 
”Kan man veta om man förstått rätt eller förstått fel?” (Åkerberg 1986, s 23) 

 

 

4.1 Vetenskaplig teorinsats 

Inom vetenskapsteorin finns olika skolbildningar och synsätt som exempelvis fenomenologi, 

positivism och hermeneutik. Man kan säga att positivismen och hermeneutiken är varandras 

motsatser. Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och dess inriktning är sökandet efter 

absolut kunskap. Inom positivismen anses att det mänskliga vetandet är begränsat till 

erfarenheten och enligt denna uppfattning är också vetenskapens uppgift att finna beskrivningar 

av regelbundenheter i det förutbestämda (Allwood & Erikson 1999, s 43).  

Hermeneutiken härstammar däremot från humanismen och förstås vanligen som förståelse- eller 

tolkningslära. Hermeneutiken används således när forskaren söker förståelse för ett fenomen och 

den är förenlig med vardagliga situationer i kultur och samhälle (Ibid. s 73). Hermeneutiken är 

dock ingen entydig definitionskategori och man kan också tala om detta begrepp i lite olika 

betydelser. Användningssättet och användningsområdena skiljer sig också något åt. Inom 

hermeneutiken finns det ofta en fokusering på en dialektisk process mellan förförståelse, 

tolkning och förståelse och ett viktigt begrepp är den hermeneutiska cirkeln (eller den 

hermeneutiska spiralen). Den hermeneutiska cirkeln syftar på att tolkningen växer fram i en 

cirkulär eller spiralliknande rörelse mellan forskarens förförståelse och de nya erfarenheter eller 

kunskaper som erhållits, vilket leder till ny förståelse. Denna nya förståelse blir således till 

forskarens förförståelse i blivande tolkningsansats. På detta sätt har själva förståelsen en dubbel 

funktion inom hermeneutiken. Primärt är den en beteckning för det vetenskapliga arbetets 

slutresultat men den är också betydelsefull, även initialt, i den fortskridande tolkningsprocessen. 

För att denna process ska kunna komma igång och därmed också leda fram till slutresultatet, 

förståelsen, förutsätts att forskaren redan innan har en viss beredskap för att tolkningen ska 

kunna leda fram till en plausibel tolkning. Denna beredskap inbegriper forskarens förförståelse, 

som utgörs av både subjektiva och objektiva aspekter (Åkerberg 1986, s 18ff). 
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Då vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och få en ökad förståelse för vilken betydelse 

arbetet och utbildningen har för individens identitetsskapande är således hermeneutiken vårt 

självklara val av teoretisk ansats.  

 

 

4.2 Förförståelse 

 

”...den som tror sig vara fördomslös är aningslös...” (Thomsson 2002, s 49) 

 

Innan en undersökning inleds har forskaren alltid med sig sina egna antaganden, bedömningar 

och fördomar, det vill säga sin förförståelse. Thomsson (2002, s 47) skriver att en stor del av vår 

förförståelse är grundad på vårt eget sätt att leva. Vår egen förförståelse om arbetets och yrkets 

betydelse för identiteten grundar sig på vår erfarenhet av olika yrken, arbetslöshet och studier. 

Då våra erfarenheter och upplevelser skiljer sig en del åt har vi valt att diskutera vår förförståelse 

med varandra för att sedan skriva ner dem i två separata stycken. Att diskutera vår förförståelse 

med varandra upplevde vi som mycket värdefullt, då det gav oss tillfälle att ytterligare reflektera 

över våra erfarenhet gällandes arbete, utbildning och identitet. Diskussionen med andra är till 

och med en nödvändighet för att kunna bli medveten om sina förutfattade meningar och 

fördomar (Ibid. s 49).  

 

Vi har medvetet valt att göra en grundlig förförståelse då vi, dels för läsaren men även för oss 

själva, vill redogöra för vår egen utgångspunkt när det gäller kunskap och erfarenhet av arbetets 

och utbildningens betydelse för identiteten. Med vår fördjupade förförståelse vill ge våra läsare 

en förståelse för hur vi möter och uppfattar våra informanter och sedan tolkar vårt resultat. 

 

Nilspetter 

Min, Nilspetters, egen personliga erfarenhet och kunskap av arbetets, yrkets och utbildningens 

betydelse för min identitetsbildning har i perioder varit ett stort intresse och kan förstås som ett 

självreflexivt projekt. Vem jag är och varför, har i brytningstiderna mellan skola och arbete eller 

vid sökandet av nytt arbete varit en intensiv och närvarande del av mitt liv. Jag har haft många 

känslor och förhoppningar inför och i arbetet, yrket och utbildning. Oro för att inte få eller få 
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behålla ett arbete, lycka för uppskattning och stabilitet, ilska för att inte komma vidare etc anser 

jag har format mig. Det finns givetvis andra saker som påverkar och förändrar min 

identitetsuppfattning, exempelvis min roll som pappa. Tillsammans har alla dessa erfarenheter 

och emotioner varit med och skapat min identitet. Jag känner också att det finns samhälleliga 

förväntningar på oss som individer att omsorgsfullt kunna berätta om, lägga tid, utveckla och 

planera vårt arbete, yrkesliv eller karriär.    

 

Av dessa anledningar finner jag att i yrkeslivet, arbetet och utbildningen finns många av de bitar 

som skapar självuppfattningen och som således leder fram till och formar min identitet. Sedan 

jag slutade skolan har jag haft en rädsla för att hamna utanför arbetsmarknaden. I konkurrensen 

på arbetsmarknaden har det alltid funnits en rädsla hos mig över att inte få arbete. Denna rädsla 

och utanförskap ger en avgrundslik känsla. Perioder av arbetslöshet som innebär att stå utan 

tillräckliga medel för att kunna fungera förhållandevis fritt gör mig mycket otrygg. Att inte bidra 

eller duga till skapar även en känsla av stor meningslöshet. I samtal och kontakt med andra 

personer och vänner i samma situation förstår jag också att det inte är en ovanlig känsla.  

 

I ett par års tid arbetade jag på radio Stockholm. Efter en tids utbildning och en flytt från Skåne 

till Stockholm fick jag mitt ”drömjobb”. Jag samt två personer till sände ett eftermiddagsprogram 

som hette Zorro. Det var en ganska stor produktion som involverade många personer. Jag fick 

genomgå fyra uttagningar (kastningar) innan jag till slut fick arbetet. Det var ett arbete med stort 

ansvar och allvar och en skön känsla av att vara utvald kantades med en viss oro av att inte 

kunna leva upp till förväntningarna. Jag kom dock snabbt in i arbetet och kände mig hemma. Jag  

upplevde mitt arbete som mångsidigt och har personligen aldrig har utvecklats så snabbt som 

under dessa första månader. Arbetet var intressant och mina vänner och bekanta visade ett stort 

positivt intresse för det jag gjorde och var med om. Lönen på Radio Stockholm var dålig och 

anställningsvillkoren var ännu sämre. Det fanns hela tiden en oro att bli utbytt, inte vara omtyckt 

eller att på annat sätt bli ratad. Efter ett halvår var det ny säsong och jag fick då söka om min 

tjänst. Inget arbete som jag har haft på radion var mer än ett halvårs anställning framåt. Detta 

gjorde att otryggheten hela tiden fanns med i bilden och att jag fick visa en fasad av trygghet utåt 

medan det inåt ofta var kaos. Osäkerheten i ekonomin gjorde att jag tillslut bröt upp. Nu blev det 

känslomässig kaos och jag var någon helt annan, ingen alls, en föredetting.  
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Det nya arbetet var på Delfi Marknadspartners informationsenhet. Det var bra betalt men ett 

händelselöst arbete. Hoppet från programledararbetet som format och skapat mig kändes på ett 

sätt förlamande. Jag kände ofta vid denna tiden en osäkerhet, rotlöshet och en stor saknad. Först 

efter en viss distans förstod jag att jag kunde ta tillvara på mina kontakter och erfarenheter som 

jag fått under perioden på radion. 

 

Jag valde sedan tidpunkten själv när det var dags att byta arbete, trots detta upplevde jag att det 

blev mycket att bearbeta. Bearbetningen gav självinsikt och en djupare förståelse och empati för 

vad ett arbete kan betyda för identiteten. Jag kunde då förstå det traumatiska i situationer när 

andra människor oförberedda kan tvingas lämna sina arbeten på grund av exempelvis 

nedskärningar och dessutom kanske får det svårt att få ett nytt arbete. 

 

Jag tycker att jag har haft en viss tur som kunnat börja arbeta utan en direkt sammanhängande 

akademisk utbildning. Att inte ha en examenstitel har skapat en stor osäkerhet hos mig, att inte 

vara något eller känslan av att andra är något särskilt. Denna osäkerhet har yttrat sig i försök att 

undvika diskussionen om min utbildning i mötet med andra människor. Jag upplever det som ett 

kulturellt fenomen att vi snabbt i mötet med andra människor vill identifiera personen med att 

veta och ställa frågor angående utbildning. En växande känsla av vilja och ökade krav i mitt 

nuvarande arbete som företagare har skapat möjlighet för mig att senare än de flesta i livet ta 

steget och läsa vidare. Nu halvvägs genom mina planerade studier känner jag en stor förändring 

och kan förstå att även en examen kan betyda mycket för identiteten. Jag kan personligen känna 

att situationen för mig som arbetslös skulle kännas avsevärt mycket lättare med en 

högskoleexamen. Jag förstår således att det finns en stark koppling mellan arbete och utbildning 

just i skapandet av identiteten.  

 

 

Linda 

Min, Lindas, förförståelse kring arbete och identitet grundar sig huvudsakligen på tre olika 

perioder i mitt liv. Dessa tre perioder tar sin början direkt efter gymnasiet och omfattar arbete, 

arbetslöshet och studier och har alla påverkat min självuppfattning på olika sätt. 
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Jag var efter mina avslutade gymnasiestudier ganska skoltrött och jag hade heller inte riktigt klart 

för mig vad jag ville göra i framtiden. Då jag fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar 

passade jag på att bara vara ledig ett tag, resa runt lite och samtidigt fundera över mina 

framtidsplaner. Jag fick också, med hjälp av Arbetsförmedlingen, prova på olika praktikplatser 

för att vidare kunna fundera över vad som skulle kunna vara ett lämpligt yrke så småningom. Vid 

denna tidpunkt hade flera av mina nära vänner påbörjat högskolestudier eller fått en fast 

anställning och jag kände att jag också ville göra något annat. Då studier inte lockade speciellt 

mycket just då kände jag att jag istället ville börja tjäna lite egna pengar. Jag bestämde mig då 

för att söka jobb på stadens postterminal, där jag under gymnasietiden jobbat en del extra under 

jul- och sommarlov. Det faktum att en av mina närmsta vänner precis hade fått jobb på samma 

arbetsplats spelade naturligtvis också en stor roll när jag sökte detta arbete.  

 

En kort tid efter att jag hade skickat in en ansökan blev jag uppringd och fick meddelandet att jag 

kunde få en timanställning direkt. Jag blev naturligtvis väldigt glad då jag äntligen hade fått mitt 

första jobb och skulle tjäna egna pengar. Trots att arbetsuppgifterna var tråkiga och monotona så 

tyckte jag ändå till en början att jobbet var okej.  

 

Arbetspassen blev fler och fler och så småningom tyckte jag att jag tjänade tillräckligt bra för att 

kunna flytta hemifrån. Även att jag nu började tycka att jobbet var riktigt tråkigt så innebar 

flytten att jag nu var beroende av min inkomst. Arbetet på postterminalen, som från början var 

tänkt som ett tillfälligt arbete för att tjäna lite extra pengar, blev snart en fast anställning på 75%. 

Under nästan fem år stannade jag kvar på mitt arbete, trots att jag till slut vantrivdes fruktansvärt. 

Jag blev även erbjuden en heltidsanställning men tackade nej, då jag till slut fann det nästan 

outhärdligt att gå till jobbet. 

 

Jag var, trots de tråkiga arbetsuppgifterna, till en början stolt över mitt första riktiga jobb. Jag 

kände mig stolt över att kunna försörja mig själv och kände dessutom även en tillhörighet med 

mina arbetskamrater. Jag minns att jag också kände en stolthet när jag fick mina första 

arbetskläder med Postens logotyp. Jag kände inte bara en samhörighet med mina närmaste 

arbetskamrater utan också med hela Posten som varumärke. I början räckte det med att jag såg 
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reklam för Posten eller mötte en brevbärare för att jag skulle känna en viss stolthet och 

samhörighet. Ju längre tiden gick och ju mer jag uppfattade arbetet som negativt, desto mer 

började också stoltheten att förbytas mot en känsla av skam. Från att i början stolt ha berättat för 

andra att jag jobbade på Posten skämdes jag nu istället när någon undrade över min 

sysselsättning.  

 

Efter nästan fem år på postterminalen förändrades plötsligt min sambos arbetsförhållanden, då 

företaget han jobbade på flyttade till Halmstad. Jag och min sambo bestämde, då sambon erbjöds 

fortsatt anställning på samma företag och jag dessutom vantrivdes på mitt jobb, att vi då skulle 

flytta med till Halmstad. Jag sade således upp sig från mitt arbete på postterminalen, något som 

jag då upplevde som positivt. Jag var nu arbetslös men trivdes ändå mycket bra i min nya 

hemstad och jag var dessutom övertygad om att jag skulle ha ett nytt jobb inom ett år. Jag mådde 

inte heller dåligt av att vara arbetslös, då jag precis hade sagt upp mig från ett arbete som jag 

hade mått riktigt dåligt av.  

 

Det visade sig dock att det var betydligt svårare att hitta ett nytt jobb än vad jag från början hade 

trott. Efter en ganska lång period av arbetslöshet fick jag återigen en praktikplats, denna gång i 

ett förskolekök. Då jag kände sig överflödig i köket, vantrivdes jag efter ett tag även här. När 

praktikperioden var över fick jag så småningom deltaga i ett så kallat arbetsmarknadspolitiskt 

projekt eftersom mina a-kassedagar nästan var slut. Under denna tiden träffade jag flera andra 

arbetslösa och så småningom började jag också fundera över om jag kanske nu var redo för att 

börja studera igen. Efter tre och ett halvt år av arbetslöshet tyckte jag att det nu var dags att prova 

på något nytt och för att testa studentlivet så sökte jag en kurs på högskolan. Jag upptäcker snart 

att jag trivs väldigt bra och trots att jag fortfarande inte riktigt vet vad jag vill göra i framtiden så 

är jag nöjd med mitt val och tycker att det känns helt rätt att studera just nu. 

 

Jag mådde, som tidigare nämnts, inte speciellt dåligt av den långa perioden av arbetslöshet. Till 

en början mådde jag till och med bättre än under tiden på Posten, där jag hade vantrivts. Jag 

började också under arbetslösheten att ta upp och utveckla gamla intressen, så som ridning, 

akvaristik och fotografering. I och med detta träffade jag andra personer med samma intressen 

och kom på detta vis också att lära känna andra arbetslösa personer i min nya hemstad. Till en 
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början såg jag mig inte ens riktigt som arbetslös och jag tror att det beror på att jag själv sagt upp 

mig från ett jobb som jag inte trivdes med. Eftersom jag var övertygad om att jag snart skulle 

hitta ett arbete som jag trivdes bättre med så såg jag arbetslösheten mer som en ”paus” från 

arbetet på Posten.  

 

Ju längre tiden gick desto mer frustrerad kände jag mig över att jag inte lyckats hitta något nytt 

jobb. Jag kände att andra människor i min omgivning förväntade sig att jag snart skulle hitta ett 

jobb och jag skämdes när inte kunde leva upp till dessa förväntningar. Från början var det inte 

svårt att berätta för andra personer att jag var arbetslös men med tiden upplevde jag skam när jag 

var tvungen att förklara min situation. Det var således inte själva arbetslösheten som fick mig att 

skämmas utan andras förväntningar och bemötande. I och med deltagandet på det 

arbetsmarknadspolitiska projektet fick jag kontakt med flera andra arbetslösa varav flera av dem 

uppgav att de mådde mycket dåligt av sin arbetslöshet. Trots att jag själv inte tyckte att 

arbetslösheten hade påverkat mig speciellt mycket märkte jag här vilken stor betydelse arbetet 

kan ha för identiteten då flera personer uppgav att de mådde fruktansvärt dåligt av att, som de 

själva uttryckte det, inte tillhöra något. Jag upplevde dock att dessa personers negativa 

inställning påverkade mig så pass att jag till slut nästan önskade att jag inte hade sagt upp mig 

från arbetet på Posten.  

 

Det var också i kontakten med dessa personer som jag började fundera på om jag kanske skulle 

börja studera, då jag började tröttna på att vara arbetslös. Det faktum att jag dessutom saknade 

eftergymnasial utbildning gjorde att jag nu började tvivla på om jag någonsin skulle hitta ett nytt 

jobb. Jag medger att studierna till en början var en flykt från arbetslösheten och jag också kände 

mig väldigt osäker på om jag hade gjort ett bra val. Efter ett tag inser jag att jag trots allt trivs 

väldigt bra med studierna och i och med nya kontakter känner jag att jag återigen har något att 

identifiera mig med. Jag är stolt över att jag vågade ta steget och börja studera och jag skäms inte 

längre när någon frågar vad jag gör. Jag tycker också att studenttiden är den period i livet som 

antagligen har påverkat mig mest när det gäller självbilden och jag förstår att både arbete, studier 

och arbetslöshet kan ha stor påverkan på människors identitetsbildning. 
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4.3 Val av metod 

För att undersöka människors upplevelser av arbetets och utbildningens betydelse för identiteten 

har vi valt att genomföra ett antal kvalitativa samtalsintervjuer.  

 

Vid samhällsvetenskaplig forskning samlas vanligtvis det empiriska materialet in genom att på 

något sätt låta människor svara på frågor. Detta gör att intervjun spelar en betydande roll för alla 

samhällsvetare och inte minst för sociologer (Svensson & Starrin 1996, s 52). 

Man brukar skilja mellan två olika typer av forskningsintervjuer, kvalitativa och kvantitativa 

intervjuer. Vid syftet att upptäcka eller identifiera okända eller otillfredställande kända 

företeelser eller egenskaper använder sig forskaren av den kvalitativa intervjun. Denna metod 

används således för att upptäcka, hitta ett mönster eller förstå egenskapen hos någonting. Den 

kvantitativa intervjun har istället sin utgångspunkt i på förhand definierade företeelser eller 

egenskaper. Denna metod används således då forskaren har för avsikt att undersöka hur vissa 

företeelser eller egenskaper fördelar sig i en population (Ibid. s 53ff). Ett förenklat sätt att se på 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är följande; om frågeställningen gäller hur 

ofta, hur många eller hur vanligt förekommande ett visst fenomen är, görs en kvantitativ 

undersökning. Men om frågeställningen istället gäller att förstå eller hitta mönster, så ska istället 

en kvalitativ undersökning göras (Trost 2005, s 14).  

 

Målsättningen i de två olika typerna av forskningsintervjuer är således olika. Den kvalitativa 

metoden fungerar som ett medel för forskningen som har som mål att upptäcka vissa företeelser 

eller egenskaper. Kvantitativa intervjuer fungerar däremot som medel för den forskning som har 

som mål att bestämma utbredningen av på förhand definierade företeelser eller egenskaper  eller 

att studera sambandet dem emellan (Svensson & Starrin 1996, s 55). 

 

I den kvantitativa intervjun använder sig forskaren av ett så kallad standardiserat 

intervjuförfarande. Detta betyder att frågor och svarsalternativ är de samma för alla individer. 

Här eftersträvas dessutom att intervjuförhållandena är så likartade som möjligt för de som ska 

intervjuas. Dessutom måste intervjufrågorna formuleras på ett sådant sätt och med sådana ord att 

de är begripliga och har samma innebörd för alla intervjupersoner. Då frågorna och svaren är 

formulerade på förhand sker här ingen större påverkan mellan den som intervjuas och den som 
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intervjuar. Intervjuaren är i den kvantitativa intervjun endast ett verktyg och är därmed också 

utbytbar. Det är med andra ord en intervjusituation som är ganska förutsägbar och fri från 

överraskningar.  

 

I den kvalitativa intervjun används däremot en icke-standardiserad ansats. Här kan forskaren inte 

från början veta vilka frågor som kommer att vara viktiga eller generera de mest betydelsefulla 

svaren. Här får intervjuaren också en större betydelse då frågorna kan komma att behöva 

förklaras, anpassas och utvecklas under intervjuns gång. Det gäller då för den som intervjuar att 

vara uppmärksam och fantasirik. Intervjuaren får här, genom sin interaktion med intervju-

personen, också rollen som en medskapare till intervjuns resultat. En kvalitativ intervju kan 

således vara oförutsägbar och bjuda på en hel del överraskningar (Ibid. s 56ff). 

 

Även vid analysen och tolkningen av det insamlade materialet skiljer sig de båda metoderna åt. 

Vid kvantitativa studier finns det en rad olika regler och konventioner om hur man ska eller bör 

göra. Till sin hjälp har forskaren här även olika dataprogram där det kvantitativa materialet kodas 

om till variabler som sedan kan användas i exempelvis olika tabeller. 

 

När forskaren istället använder sig av kvalitativa studier finns inte dessa på förhand definierade 

tekniker att tillgå utan här måste istället den egna fantasin och kreativiteten vara ett ännu större 

hjälpmedel än vid den kvantitativa undersökningen. Här gäller det istället för forskaren att noga 

läsa igenom sitt insamlade material och reflektera över vad som sades och uppfattades under 

intervjuns gång. De tre stegen i arbetet med materialet; insamlingen, analysen och tolkningen 

behöver nödvändigtvis inte vara åtskilda utan kan istället komma att gripa in i varandra. Redan 

vid insamlandet av materialet kommer forskaren dessutom mer eller mindre automatiskt börja att 

analysera och tolka (Trost 2005, s 125). 

Vårt syfte är, som tidigare nämnts, att uppnå en ökad förståelse för människors upplevelser av 

sambandet mellan arbete, utbildning och identitet samt att se om det finns något mönster att 

urskilja i vårt resultat. Med detta syfte blir också den kvalitativa intervjumetoden det självklara 

valet i vår undersökning.  
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4.4 Urval 

I vårt förarbete inför uppsatsen diskuterade vi vilka personer som kan vara lämpliga att intervjua. 

Vår förutsättning har varit att intervjua tio personer som bär på olika livsberättelser i förhållande 

till varandra. Vi har tänkt att deras skilda livsberättelser ska komma att i viss mån komplettera 

varandra. Eftersom vi även vill belysa genusaspekten i uppsatsen är det givet att hälften av 

informanterna är kvinnor och hälften är män. 

 

Vi har valt att söka efter en viss spridning i vad det gäller personernas ålder. Att bara intervjua 

målinriktade studenter mellan tjugo och trettio år skulle inte kännas representativt. Inte heller att 

överrepresentera äldre personer som kanske har det mesta av yrkeslivet bakom sig och som 

kanske mer har landat med sin självkänsla än yngre individer. Vår uppsats är för liten för att 

kunna skildra slutsatser relaterat till ålder, därav har vi inte kategoriserat in och valt 

informanterna efter olika åldrar. Vi har istället inriktat oss på personer som vi tror har en historia 

av erfarenheter, men även en framtid. 

 

Det har inte varit svårt att få tag på informanter till intervjuer, av den anledningen har vi kunnat 

handplocka informanter vars berättelser vi valt att analysera och titta närmre på. Informanterna 

har vi sökt upp själva och är vänner, grannar och studiekamrater men även för oss tidigare helt 

okända personer. Genom att känna informanten sedan tidigare finns det förförståelse som ger 

intressanta ingångar och personligare följdfrågor till individen. Vid tillfällen då informanten 

sedan tidigare är helt okänd för oss har det förutsättningslösa mötet skapat en situation där vi 

kunnat beröra alla frågor lika mycket. I diskussionen har informanten och vi själva fått vara noga 

med att förklara olika omständigheter. Dessa intervjuer har av den anledningen kommit att bli 

mer detaljrika. Informanterna har den gemensamma nämnaren att de är verbala och i tillräcklig 

omfattning reflekterat över sin egen identitet. 

 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vid genomförandet av våra intervjuer har vi valt att formulera tre teman kring vilka vi vidare 

formulerat frågor under intervjuns gång. Temana har endast fungerat som hållpunkter för oss 

som intervjuare att hålla fokus runt för att på så vis få ut så mycket som möjligt av respektive 
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intervju. Vår avsikt har varit att intervjun skall vara ett löpande samtal, där våra följdfrågor blir 

det som hjälper informanten att berätta och fördjupa samtalet. 

 

I vårt första tema vill vi lokalisera vår informant med att få en så tydlig bakgrundsbild som 

möjligt. Informanten får berätta om sin uppväxt, familjeförhållanden, fritidsintresse och även om 

vilka drömmar om framtiden som funnits. Efter det förberedande arbetet med förförståelsen, 

förstod vi att påverkan av exempelvis föräldrar i ung ålder spelar stor roll för vilka yrkes- eller 

utbildningsvägar en person väljer i livet. Av denna anledning valde vi också att uppehålla oss 

länge i samtalet vid tanken om vilka personer som inverkat på de olika val man gjort. Vi har i 

vårt första tema kunnat följa informantens olika val men också möjligheter till val. Till vårt 

grundläggande tema diskuterar vi även vika utbildningar eller arbeten informanten haft. Vi talar 

även om arbetslöshet och emotioner vid detta tillfälle. 

 

I vårt andra tema diskuterar vi var informanten befinner sig i livet just nu. Hur ser familjen och 

vardagen ut och vilka människor finns omkring informanten. Vi pratar om hur informanten 

uppfattar andra människors syn och reaktioner på den nuvarande situationen, här talar vi även 

om status, stolthet och skam. Självbilden blir det centrala i detta temat och här talar vi också om 

informanten är nöjd med sin livssituation. Vi avslutar detta temat med frågorna om hur stor del 

informanten tror sig vara sitt arbete och hur arbetet påverkar status och självkänsla.  

 

Vårt tredje och sista tema är handlar om framtiden. Vilka mål och förväntningar har informanten 

på framtiden. Vår förförståelse är att om man befinner sig i en situation där man kan planera sin 

framtid, är man flexibel tillfreds med många delar av i nuet. Vi talar om vilka möjligheter 

informanten har att uppnå mål och drömmar om framtiden.              

    

Intervjuerna genomfördes på ”neutral mark” – detta för att eftersträva att alla parter kan känna 

sig bekväma och fria att uttrycka sig fritt. Platsen har dock varierat, några intervjuer har skett på 

stadsbiblioteket och andra på caféer. En intervju utfördes dock i informantens hem, då det på 

grund av spädbarn inte gick att lösa på annat sätt. För att ytterligare försöka skapa en så bekväm 

och naturlig situation som möjligt bjöd vi våra informanter på kaffe under intervjuns gång. 

Samtliga intervjuer tog ungefär en timme var att genomföra. 
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Bandspelare användes då vi anade att informationsmaterialet skulle komma att bli omfattande 

och alltför stort att hantera utan bandspelare. Vi valde även att lägga upp intervjuerna så att 

endast en av oss ställde frågor detta för att två intervjuare riktade mot endast en informant kan 

uppfattas som begränsande för den aktuella informanten. En av gruppmedlemmarna hade alltså 

huvudansvaret för frågor och att driva intervjun, medan den andra gruppmedlemmen hade till 

främsta uppgift att observera kroppsspråk, känslouttryck etc. Meningen med detta är att ge oss 

som intervjuare möjlighet att plocka upp sådant som inte uttrycks genom talet, eller snarare 

upptäcka eventuella skillnader mellan det talade språket och det kroppsliga språket. Vi ville vara 

öppna för möjligheten att informanten kan säga en sak verbalt, och ge uttryck för det motsatta 

kroppsligt. 

 

 

4.6 Etik  

I all vetenskaplig forskning är det viktigt att forskaren inför varje undersökning gör en vägning 

av värdet av det möjliga tillskottet av kunskap mot eventuella negativa konsekvenser för 

undesökningsdeltagarna och tredje person. Vetenskapsrådet har utarbetat så kallade 

forskningsetiska principer och har delat in individskyddet i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det som kallas informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av 

undersökningen om den aktuella forskningens syfte. Samtyckeskravet inbegriper att deltagarna 

själva ska ha rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

betyder att alla uppgifter om berörda personer ska ges största möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade personuppgifter endast får användas för 

forskningsändamål (vetenskapsrådets hemsida). I enlighet med dessa forskningsetiska principer 

har vi arbetat på följande vis; 

När vi kontaktade våra informanter informerade vi dessa om studiens syfte, vilken deras uppgift 

som informanter är och dessutom under vilka villkor de deltar. Vi påpekade även att de när som 

helst kan ångra sitt deltagande. I och med detta gav samtliga informanter sitt samtycke till att 

deltaga. Vid kontakten med informanterna valde vi också att för dessa förklara att vårt syfte är att 
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hålla högsta möjliga konfidentialitet. Detta kommer göras genom att informanterna ges andra 

namn i studien. Meningen med detta är att ingen av informanterna ska känna sig begränsade i 

sina svar utan kunna tala fritt. Vi har också, i enlighet med nyttjandekravet, informerat våra 

informanter om att de uppgifter de lämnar under intervjuerna, endast kommer användas i den 

avsedda studien och inte kommer lånas ut till annan individ eller grupp. 

 

 

4.7 Tillförlitlighet  

Vi har i tidigare delkapitel redovisat att vår ansats är av hermeneutisk karaktär vilket bland annat 

innebär att vårt fokus ligger på det särpräglade. Det särpräglade i detta fall är hur våra 

informanter upplever att deras identitet påverkas av deras arbete eller utbildning. Då vår uppsats 

inte är tillräckligt omfattande för att dra några generella slutsatser om sambandet mellan arbete 

och identitet kommer vårt primära syfte istället vara att undersöka just våra informanters 

upplevelser. Man skulle kunna tänka sig andra metoder för att undersöka just upplevelserna av 

sambandet mellan arbete och identitet, exempelvis en komparativ studie mellan två olika 

yrkesgrupper. Vi fann det dock intressant att intervjua personer med vitt skilda yrken och 

bakgrund för att få en ökad förståelse för det undersökta fenomenet samt för att se om vi kan 

upptäcka något mönster i våra informanters upplevelser av sambandet mellan arbete och 

identitet. 

Vi är väl medvetna om vår egen förförståelse och arbetet med uppsatsens alla delar har också 

skett under reflektion. Med utgångspunkt i detta samt resonemang i tidigare delkapitel angående 

metodval, anser vi att vi har goda förutsättningar för en hög tillförlitlighet.    
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5. PRESENTATION 

 
5.1 Presentation av informanter 

Vi har, i enlighet med konfidentialitetskravet, döpt om våra informanter. Nedan presenteras 

dessa informanter kort; 

 

Maria  

Maria är mellan 25-30 år och kommer ursprungligen från ett sydosteuropeiskt land. Hon lever 

tillsammans med sin man och sin sex månaders son i en lägenhet på en mindre halländsk ort. 

Hennes stora fritidsintresse har varit att träna, något som hon på grund av sin son dock inte 

hinner med för tillfället. Maria är utbildad beteendevetare, en utbildning som hon säger sig vara 

mycket stolt över. Dock har hon för närvarande inget arbete utan är hemma med sin son. Hon har 

erfarenhet från ett flertal tidigare arbeten, exempelvis olika butiksjobb. Hon har även arbetat på 

ett ålderdomshem, vilket hon trivdes mycket bra med. Maria menar att även om det stundtals var 

jobbigt så gav arbetet med äldre otroligt mycket tillbaka. Hon menar att hon alltid har velat 

arbeta med människor och säger själv att arbete med exempelvis datorer aldrig har intresserat 

henne. Hon säger sig vara nöjd med sitt liv men har också förhoppningar om att hitta ett jobb 

som hon trivs med. 

 

 

Ebba 

 Ebba är är mellan 30-35 år. Hon uppvuxen i Småland men bor numera tillsammans med sin 

sambo i en lägenhet i en stad i södra Halland. Ebba tycker bland annat om att rida och 

fotografera på fritiden. Hon tycker också väldigt mycket om att resa. Ebba är för tillfället 

studerande på högskolan, något som hon trivs mycket bra med. Hon har tidigare haft funderingar 

på att studera men menar att hon inte riktigt har vågat att ta det steget. När hon till slut bestämde 

sig för att söka till högskolan kände hon både förväntningar och en rädsla för att inte klara av 

sina studier. När hon senare märkte att klarade av mer än hon tidigare trott kände hon sig stolt 

och menar att hon också fick bättre självförtroende. Ebba har erfarenhet av både arbete och 

arbetslöshet, något som hon säger har påverkat henne både positivt och negativt. I framtiden vill 

Ebba hitta ett intressant och varierande arbete som hon känner att hon kan utvecklas med.  
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Sofia 

 Sofia är mellan 35-40 år. Hon är född i Skåne men flyttade i tidig ålder till Halland. Hon bor 

med sin man och sina två barn i en villa utanför en stad i södra Halland. Sofias fritidsintressen är 

bland annat sång, musik och teckning. Sofia arbetar som kurator på en gymnasieskola där hon 

säger att hon trivs bra. Även om hon tycker att det många gånger kan vara jobbigt att ständigt 

möta problem och svårigheter i sitt arbete så har hennes yrke ändå påverkat henne positivt. Det 

faktum att hon har varit tvungen att arbeta med sig själv menar hon också har inneburit att hon 

fått en större självinsikt. Hon har visserligen haft vissa drömmar och funderingar på att någon 

gång göra något annat men säger sig inte riktigt veta om det är något som hon kommer att 

förverkliga i framtiden. Sofia har aldrig varit arbetslös och har erfarenhet från flera olika yrken, 

då hon tidigare har jobbat som exempelvis affärsbiträde, städare, köksbiträde och 

socialsekreterare. Hon har också förhoppningar om att så småningom få möjlighet att 

vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde. 

 

 

Lisa 

 Lisa är mellan 35-40 år. Hon är född i England, har bott i Skåne och därefter Halland. Hon bor 

med sin sambo och sina två barn i en villa på landet. Lisas stora fritidsintresse är hästar. Hon 

tycker även om att läsa, vistas i naturen och att umgås med vänner. Även Lisa arbetar som 

kurator på en gymnasieskola vilket hon trivs mycket bra med. Lisa menar att hennes arbete kan 

vara psykiskt och känslomässigt jobbigt men att hon aldrig har ångrat sitt yrkesval. Hon berättar 

att hon är stolt över det som hon åstadkommer i sitt arbete. Hon menar också att det var hennes 

egen tuffa uppväxt som påverkade henne till att vilja arbeta med och hjälpa människor. Tidigare 

arbetserfarenheter inkluderar bland annat arbete i häststall, städning, reklamsortering och gallring 

och plantering av träd. Lisa menar att denna erfarenhet av tidigare arbeten har bevisat för henne 

att hon inte vill arbeta med dylikt i framtiden. Lisa har även erfarenhet av arbetslöshet, vilket hon 

upplevde som en mycket jobbig och deprimerande period i livet. Under denna period upplevde 

hon också att andra människor behandlade henne som en lat och sämre person. Lisa berättar att 

hon är mycket nöjd med sitt liv men att hon ändå har tankar på att vidareutbilda sig inom sitt 

område. Hon menar också att det skulle vara kul med lite omväxling och hon funderar därför på 

att eventuellt byta jobb i framtiden. 
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Magdalena 

Magdalena är mellan 25-30 år och kommer ursprungligen från Blekinge. Hon har bott och jobbat 

ett par år utomlands innan hon flyttade till Halland för att studera. Hon är för närvarande singel 

och bor i en lägenhet i en halländsk stad. På fritiden tycker hon om att vara ute och leka med sin 

hund, umgås med sina vänner och att shoppa. Magdalena har för närvarande två olika 

timanställningar; som handläggare och inom hemtjänsten. Detta är två arbeten som hon säger att 

hon trivs väldigt bra med, då de är väldigt olika. Hon menar att hon i sina två jobb får 

användning för alla sina färdigheter och kompetenser. Inom hemtjänsten har hon stor användning 

av sin sociala kompetens och får samtidigt visa sitt rätta jag. Som handläggare får hon arbeta 

med det som hon är utbildad till och har stor kunskap om. Hon menar att dessa båda arbeten 

kompletterar varandra bra och att de dessutom ger henne väldigt mycket glädje och kunskap. 

Magdalena menar att speciellt jobbet som handläggare förenar hennes två stora intressen; att få 

insikt i hur samhället fungerar och att hjälpa människor. Magdalena säger att hon aldrig har varit 

arbetslös men att det faktum att hon saknar någon fast anställning, och därmed fast inkomst, 

påverkar henne mycket negativt. Att befinna sig i en instabil ekonomisk situation menar hon är 

något av det värsta hon vet. Magdalena säger sig vara nöjd med sig själv men hoppas kunna få en 

fast anställning inom det hon är utbildad till. 

 

 

 Karl 

 Karl är mellan 40-45 år. Han är ensamstående med ett barn och bor i ett radhus i norra Skåne där 

han också är uppvuxen. På fritiden tycker Karl om att träna, bland annat på gym. Hans stora 

intresse är dock familjen och att umgås med släkt och vänner. Karl är utbildad sjuksköterska och 

socionom men arbetar för närvarande som föreståndare på ett vårdhem. Tidigare har han arbetat 

som blad annat socialsekreterare, sjuksköterska och marknadsekonom. Han säger sig vara nöjd 

med sitt nuvarande liv men har planer på att vidareutbilda sig till distriktssköterska. Karl berättar 

även om andra drömmar om arbete utomlands men menar att han på grund av att han har barn 

inte har någon möjlighet att förverkliga dessa drömmar. 
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Anton 

Anton är mellan 40-45 år och har vuxit upp på den halländska landsbygden. Han bor för 

närvarande i en villa tillsammans med sin fru och sina fem barn. Då familjens fem barn är aktiva 

fotbollsspelare är även Anton engagerad i denna verksamhet. Anton driver ett åkeri ihop med sin 

bror och han kör också själv lastbil. Han säger att han aldrig har haft några direkta drömmar om 

något speciellt yrke utan att det främst har varit tillfälligheter som gjort att han har kommit dit 

han är idag. Han beskriver själv att på grund av att han har ett eget företag så påverkar hans 

arbete också honom väldigt mycket. Han kan helt enkelt inte släppa planeringen som hans arbete 

innebär då han menar att hela företaget skulle tappa fart. Anton säger att han trivs med sitt arbete 

men känner samtidigt att det är skönt att ibland få åka iväg på semester och på så sätt få ladda 

om. På grund av att hans arbete är väldigt fritt och att han själv kan planera och bestämma över 

sin tid så trivs han också väldigt bra med sitt yrkesval. Därför har han heller inga tankar på att 

byta jobb. Han har aldrig varit arbetslös utan har arbetat i samma företag i över 20 år. När det 

gäller arbete säger sig Anton inte ha några speciella framtidsplaner och de drömmar som finns 

involverar främst barnens framtid. 

 

 

Martin 

 Martin är mellan 35-40 år och har vuxit upp på den halländska landsbygden. Han bor 

tillsammans med sin fru och sin dotter i ett radhus i södra Halland. På fritiden gillar han att 

motionera och hela familjen åker ofta och badar eller simmar. Martin är besiktningsman och 

jobbar med skadedjursbekämpning och berättar att han är nöjd med sin arbetssituation. Han 

menar att det är hans historia som har påverkat honom till att göra det han gör idag. Då han 

upplever att han är omtyckt på sitt arbete uppskattad för det han gör har han heller inga planer på 

att byta arbete. Martin ser många fördelar med sitt arbete då det är fritt och han får besöka olika 

platser varje dag och träffa många nya människor. Han säger också att hans arbete innebär att 

han hela tiden lär sig nya saker. Han har arbetat på samma företag sedan efter gymnasiet och har 

inte varit arbetslös några längre perioder. Däremot berättar Martin att han varit varslad om 

uppsägning två gånger men snabbt fått tillbaka sitt jobb. Nu känner han sig dock säker då han på 

grund av att han även har en maskinförarutbildning tror att skulle klara sig bra vid en eventuell 

uppsägning. Martin trivs med sitt liv och säger att han vill ha kvar sitt arbete även i framtiden. 
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Gabriel 

 Gabriel är mellan 35-40 år och har vuxit upp i Östergötland. Han är singel och bor för 

närvarande i norra Skåne men är på väg att flytta norrut. Då Gabriel har flera egna hästar upptar 

de också det mesta av hans fritid. Gabriel är studerande lärare och säger att han känner sig 

tillfreds med sitt nuvarande liv. Han har alltid varit väldigt intresserad av djur och när han var 

mindre ville han bli veterinär eller arbete med hästar. Gabriel menar att kompisar och andra 

lärare har påverkat honom till att ta den väg han nu har valt och han säger att det känns som en 

trygghet att ha en utbildning. Gabriel berättar att han har varit arbetslös ett år och att det var en 

jobbig period då han kände sig utanför. Hans framtidsplaner är att få ett jobb som lärare och han 

upplever sina chanser som goda då han menar att det är lärarbrist. Gabriel menar också att hans 

dröm är att kunna jobba halvtid som lärare och att kunna hålla på med sina hästar på halvtid. 

 

 

Sture 

 Sture är mellan 35-40 år. Han är född i Skåne, har under en kortare period bott på Öland men 

har till största delen vuxit upp i Småland. Han har även bott några år i bland annat Stockholm 

innan han slutligen flyttade till Halland. Han bor tillsammans med sin sambo, sina två barn och 

sina djur på en gård i södra Halland. På fritiden tycker Sture om att umgås med familjen och att 

träna och tävla familjens hästar. För tillfället studerar Sture på högskolan, något som han uppger 

att han trivs väldigt bra med. Även om han ibland upplever att människor omkring honom undrar 

över varför han studerar så trivs han ändå väldigt bra med sitt liv och känner sig stolt över det 

han gör och det han har uppnått. Han beskriver att utbildningen betyder väldigt mycket för 

honom, att det är en ny pusselbit som faller på plats i en hans liv. Han berättar också att han 

upplever att han skulle kunna hantera en arbetslöshet bättre nu när han har en utbildning då 

utbildningen ger en slag trygghet. Sture har tidigare erfarenhet av flera olika arbeten och han har 

då märkt hur viktigt det är att det fungerar bra på en arbetsplats, att det finns tydliga regler och 

att personalen mår bra. Han har inte varit arbetslös någon längre tid men har upplevt perioder av 

fattigdom och stora skulder, perioder som har påverkat honom mycket negativt. Detta har fått 

honom att inse hur viktigt det är att ha ett arbete och en fast inkomst. Att hitta balans i tillvaron 

beskriver han som en stor lycka och tillfredsställelse. Stures framtidsplaner består i att gå färdigt 

sin utbildning, några speciella drömmar då det gäller framtida yrkesliv finns närvarande inte. 
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5.2 Redovisning av material 

Som redovisats i tidigare kapitel har vi vi valt att dela in vår intervju i tre teman; bakgrund, 

nuvarande liv och framtid. Även redovisningen av vårt insamlade material kommer att följa 

dessa teman.  

  

Bakgrund 

I våra informanters redogörelser kan vi se att deras bakgrund är mycket varierande – något som 

vi också eftersträvade då vi sökte upp våra blivande informanter. Ett par av våra informanter var 

födda utanför Sverige och många hade även flyttat runt mycket under sin uppväxt. Många 

berättade också om hur deras bakgrund har påverkat dem, både positivt och negativt. En av våra 

informanter berättar exempelvis hur viktigt det har varit att i hennes familj ha en utbildning. Hon 

berättar hur hennes pappa hade planerat hela hennes framtid och hade en önskan om att hon 

skulle bli läkare. Andra informanter vittnade också om hur det i deras familjer har funnits mycket 

höga förväntningar på dem, något som givetvis också har påverkat dem på olika sätt. Vissa 

medgav att de på grund av höga förväntningar hemifrån känt sig pressade att prestera något: 

 

”De har kanske inte bestämt över vad jag ska göra eller bli men har haft ett stort   

intresse i vad jag har gjort. Mina föräldrar betalade dessutom allt under 

studietiden så det kändes som att man var tvungen att prestera något.” 

(Karl, vårdhemsföreståndare) 

 

Flera av våra informanter berättade dock att de inte känt av några krav eller förväntningar från 

familjen och att de känt sig fria att välja den väg de själva önskade då det gäller utbildning och 

yrke. Vi bad också våra informanter att berätta om föräldrarnas utbildning och yrke, då vår 

erfarenhet säger oss att det kan ha betydelse för vad man man själv väljer för väg senare i livet. 

Våra informanters redogörelser visar dock att de allra flesta hade valt helt andra yrken än 

föräldrarna och de menade att föräldrarnas yrke heller inte hade påverkat dem nämnvärt då de 

själva skulle välja utbildning eller yrke.  

 

När vi sedan bad våra informanter att berätta om olika drömmar och drömyrken de haft var det 

många av våra informanter som drog sig till minnes olika drömmar och drömyrken de hade haft 
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både i mycket tidig ålder men även mål och drömmar som de haft lite senare i livet. En del av 

våra informanter berättade om hur drömyrket varierat under hela uppväxttiden och hur de under 

olika faser i livet påverkats av olika personer. En av våra informanter redogjorde för hur hon 

under tiden upp till gymnasiet ideligen ändrade sin uppfattning om vad hon ville arbeta med. 

Hon berättade hur hon hade påverkats av både media och personer i sin omgivning och att 

drömyrket och kunde skifta snabbt: 

 

”Jag kunde aldrig bestämma mig, ena dagen ville jag bli marinbiolog och nästa 

dag var det kanske trädgårdsmästare eller kriminaltekniker som var drömyrket.” 

(Ebba, studerande) 

 

 Andra informanter redogjorde för hur de ganska tidigt hade haft en dröm eller ett drömyrke som 

de sedan behållt hela livet och kanske också uppfyllt:  

 

”Jag har alltid velat jobba med människor, påverka folk, hjälpa till.”  

(Maria, arbetslös beteendevetare) 

 

      ”Minns så väl att jag i tonåren läste en bok om en missbrukande kvinna i USA

 och hennes väg ut ur det och att det då föddes en dröm om att få jobba med 

 människor i nöd.”         

 (Sofia, kurator)         

   

En del berättade om hur de som små hade haft ganska vidlyftande och kanske lite orealistiska 

planer för framtiden, planer som de senare i livet upptäckte inte gick att genomföra. Här uppgav 

våra informanter om att de ofta blivit påverkade av exempelvis media, där de hade upptäckt ett 

yrke som verkade spännande eller häftigt.  

 

  ”Jag gillade inte skolan och hade svårt för matte men jag var fullt övertygad om  

  att bli jurist när jag var tolv. Jag såg väl sådana där amerikanska serier om  

  advokater och deras äventyr och det verkade kul.”     

  (Karl, vårdhemsföreståndare) 
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Det fanns också de som fick möjlighet att prova på sitt drömyrke och då upptäckte att yrket inte 

riktigt motsvarade deras förväntningar. Här var det många gånger ett brinnande intresse för något 

som låg till grunden för drömyrket. Informanterna berättade att arbetet dock inte riktigt var som 

de hade föreställt sig: 

 

  ”När jag var liten ville jag bli något inom flyget, helst inom flygvapnet. (...) Men  

  första resan i ett plan var så otäck att jag släppte taget om den drömmen. Inget  

  hände men det var bara så jävla otäckt.”      

  (Anton, åkeriägare och lastbilschaufför)      

             

  ”Mina drömmar som yngre var först att jobba med hästar men efter ett   

  sommarjobb på ett dressyrstall ändrades denna inställning.” 

  (Lisa, kurator) 

 

En del informanter uppgav dock att trots att de inte längre kunde tänka sig att arbeta med sitt 

stora intresse så är det fortfarande något som de brinner för och ägnar sig åt på fritiden. En av 

våra informanter berättade exempelvis att trots att hon inte längre kunde tänka sig  att jobba med 

hästar så är hon fortfarande mycket intresserad och har flera egna hästar hemma som tar upp en 

stor del av hennes fritid. Flera av våra informanter uppgav att de har ett stort fritidsintresse som 

de ägnar mycket tid åt, exempelvis olika former av träning, så som ridning, simning, gymbesök 

och fotboll. Många uppger också att de helst ägnar sin fritid åt är att umgås med familjen, släkten 

och vännerna. En av våra informanter uppgav dock att hans fritidsintresse är så pass stort att han 

har förhoppningar om att också delvis kunna arbeta med det i framtiden. 

  

Vi bad även våra informanter berätta om de utbildningar och de eventuella tidigare yrken de haft 

och om de har påverkat dem på något sätt. Några informanter uppgav att de endast haft ett yrke 

medan andra berättade att de hade haft ett flertal varierande anställningar. Flertalet av våra 

informanter menade att tidigare anställningar endast varit tillfälliga anställningar i brist på annat 

arbete och att de därför inte påverkats nämnvärt av dessa. Dock var det ofta arbeten som de inte 

riktigt hade trivts med. Några infomanter berättade dock att de även hade haft tidigare arbeten 

som de skämts över: 



36 
 

 ”Jag skämdes när någon frågade vad jag jobbade med.” 

(Sture, studerande) 

 

 

  ”Var väldigt glad när jag sa upp mig och flyttade. Det jobbet är inget jag saknar  

  direkt.” 

   (Ebba, studerande) 

 

  ”Dessa arbeten har väl mest bevisat för mig att jag inte vill jobba med dylikt i 

  framtiden.” 

  (Lisa, kurator) 

 

När informanterna berättade om vad eller vem som hade påverkat dem i deras val av utbildning 

och yrke kunde vi att många hade påverkats väldigt mycket av sin bakgrund. En informant 

berättade exempelvis om hur hennes egna tuffa uppväxt hade påverkat henne till att vilja arbeta 

med människor i nöd.  Även andra uppgav att deras uppväxt och historia hade haft stor påverkan 

på dem när de skulle välja utbildning och yrke. Föräldrarnas förväntningar har ofta också spelat 

en stor roll: 

 

  ”Helt klart har min familj påverkat mig i alla karriärsval jag gjort.” 

  (Karl, vårdhemsföreståndare) 

 

  ”Man kan nog säga att det är min historia som har påverkat mig till att göra  

  det jag gör idag.” 

  (Martin, besiktningsman) 

 

Slutligen kom vi in på arbetslöshet och vi bad våra informanter berätta om eventuell arbetslöshet 

och hur de hade upplevt denna tiden. Mer än hälften av våra informanter berättade att de någon 

gång varit helt utan arbete under en kortare eller längre period. Samtliga upplevde arbetslösheten 

som mer eller mindre jobbig. Många upplevde att bristen på pengar var det som påverkade dem 

mest och ett par av våra informanter berättade att även om de för tillfället har arbete kan de 
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känna sig mycket oroliga för att bli arbetslösa och därmed inte kunna betala för sig. De menade 

att en period av arbetslöshet eller otillräckliga inkomster innebär en stor osäkerhet och är mycket 

stressande. Här tar en informant även upp hur bristen på pengar för med sig minskad konsumtion 

och innebär minskade möjligheter att göra de saker som man vill. Flera av de informanter som 

tidigare varit arbetslösa berättade också att de upplevde att arbetslösheten medförde ett slags 

utanförskap. Detta upplevda utanförskap beskrivs av våra informanter som mycket jobbig och 

deprimerande. En del informanter berättade att de tyckte att andra människors fördomar om 

arbetslösa var mycket påtagliga och att detta medförde att informanten mådde mycket dåligt. Här 

vittnade flera infomanter om hur de upplevde att andra personer såg på dem som lata och mindre 

vetande. Dessa bemötanden från andra, icke arbetslösa personer, fick dem att känna sig värdelösa 

och  framkallade också ofta en känsla av skam inför situationen. Alla de informanter som 

tidigare varit arbetslösa uppgav att de är oroliga för att hamna i samma situation igen. Även 

några av de informanter som inte tidigare varit arbetslösa uppgav att de kände en viss oro för att 

hamna i en sådan situation: 

 

”Jag har varit extremt orolig vissa tider för att inte kunna betala för mig som jag 

ska.” 

(Sture, studerande) 

 

”Jag kände mig utanför.” 

(Gabriel, studerande lärare) 

 

”Kände att andra behandlade mig som en lat, sämre person även om jag inte 

kunde hjälpa att jag var utan jobb. (...) En sorglig period i mitt liv.” 

(Lisa, kurator) 

 

”Det som var mest jobbigt var alla fördomar mot arbetslösa som man märkte 

fanns.” 

(Ebba, studerande) 
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Nuvarande liv 

Nästa tema i vår intervjuguide behandlade våra informanters nuvarande liv då det gäller 

arbete/yrke, familj, bostad och självbild. I denna del av intervjun ligger tyngdpunkten på våra 

informanters självbild och den innehåller också de frågor där vi förväntar oss få svar på vår 

primära frågeställning, det vill säga hur våra informanter upplever att deras identitet påverkas av 

arbete och utbildning. Våra informanters nuvarande situation gällandes arbete, familj och bostad 

har vi redogjort för i delkapitel 5.1 som innehåller en presentation av informanterna. 

 

De allra flesta av våra informanter uppgav att de är nöjda och tillfreds med sitt nuvarande 

livssituation. Flera informanter uppgav också att de mer tillfreds med sitt liv nu än vad de 

tidigare har varit. Här berättar flera informanter hur de tidigare känt sig osäkra och haft en 

negativ självbild men att de på grund av exempelvis utbildningen och arbetet känt att de har fått 

bättre självförtroende. En informant berättar att hon efter en sjukskrivning har tvingats sänka 

kraven på sig själv för att må bättre. Många tog också upp sin arbetssituation och beskrev 

huruvida de trivdes med sitt arbete eller inte och vad de ville skulle förändras. De allra flesta av 

de informanter som för närvarande har ett fast arbete uppgav att de var nöjda med sin nuvarande 

arbetssituation. En del berättade dock att de kunde tänka sig mindre förändringar och en av våra 

informanter uppgav att hon skulle kunna tänka sig att byta yrke helt inom fem år. Hon menade 

att hon trivdes med sitt jobb men skulle kunna tänka sig att byta yrke för att fortsätta utvecklas 

och inte stagnera. De av våra informanter som för närvarande inte har någon fast anställning 

berättade att de ofta kände sig stressade och oroade över sin situation men de menade att de ändå 

såg ljust på framtiden. Flera av våra informanter berättade att de var nöjda så länge familjen fick 

vara frisk och de kände att de klarade av sin ekonomi. En av våra informanter uppgav 

exempelvis att hon var nöjd med sitt liv och väldigt stolt för vad hon åstadkommit men också 

kände en oro för att något hemskt skulle hända:  

 

 

”Tänker bara att något hemskt kommer att hända för att allt är så bra. Löjligt 

men lite oro känner jag ibland.” 

(Lisa, kurator) 
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 ”Jag mår bättre nu än vad jag gjorde för några månader sedan – och allt tack 

vare hunden. Jag trivs med vem jag är som person...” 

(Magdalena, handläggare och vårdbiträde) 

 

”Det känns som om jag är omtyckt på arbetet och uppskattad för den jag är och 

det jag kan. Jag är nöjd med livet och min arbetssituation.” 

(Martin, besiktningsman) 

 

”...funderar en del över om det är det här jag vill arbeta med resten av livet, vad 

skulle alternativet vara?” 

(Sofia, kurator) 

 

”Jag vill bli helt stabil. Skaffa hus, jobb så man känner sig någorlunda säker.” 

(Maria, arbetslös beteendevetare) 

 

Nästan alla informanter hade svårt att definiera sin egen status då det gällde yrke och utbildning. 

De flesta uppgav här att detta var något som de inte heller hade funderat speciellt mycket över. 

En av våra informanter berättar att han har svårt att uppfatta sin egen status men att han känner 

sig trygg och stolt över det som han har uppnått. Han menar att nu när han själv har en utbildning 

inte tänker lika mycket på status som han gjorde tidigare. Många av våra informanter upplever 

att andra människor uppfattar deras yrke eller utbildning som något positivt. De berättade att 

andra människor ofta visar intresse när de berättar om sin sysselsättning. Några upplevde dock 

att andra människor hade bristande kunskap när det gäller deras yrke eller utbildning och att 

människor i deras omgivning dessutom tenderar att generalisera då de ofta bygger sin 

uppfattning om yrket på fördomar. Vissa av våra informanter berättade att de också ibland möter 

en viss reservation när de berättar om sitt arbete för andra människor: 

 

 

”Ofta positivt och med intresse, händer dock ibland att jag möter viss reservation.” 

(Sofia, kurator) 
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”Vad är det?, frågar de när jag säger det. När jag förklarar blir de imponerade att en 

utlänning som jag har utbildning på högskola. Folk har så många fördomar.” 

(Maria, arbetslös beteendevetare) 

 

”Vissa människor förstår inte hur mycket kunskap som ligger bakom det vi gör.” 

(Martin, besiktningsman) 

 

”Unga människor och framför allt killar, tycks tro att hemtjänst endast består i att torka 

bajs.” 

(Magdalena, handläggare och vårdbiträde) 

 

Merparten av våra informanter uttryckte att de ser ett samband mellan sitt yrke/sin utbildning och 

sin identitet. Många av dessa informanter ser sin utbildning eller sitt yrke som något mycket 

positivt och känner också en viss stolthet inför det de gör. En av våra informanter, Maria, 

berättade att hennes utbildning betyder väldigt mycket på grund av de fördomar hon anser finns 

gentemot invandrare. Hon menade att hon genom sin utbildning har motbevisat några av dessa 

fördomar, exempelvis fördomar om förtryck av utländska kvinnor. Hon uppgav att detta var ett 

av skälen till varför hon känner sig extra stolt över sin utbildning. En av våra informanter uppgav 

också att hans arbetssituation kräver en ständig fokusering på arbetet och att han därför upplever 

att han påverkas väldigt mycket av detta. Han menar dock att det är skönt att ibland åka iväg på 

semester och bara släppa allt. Två informanter uppgav att de, trots stort engagemang på jobbet, 

inte alls anser sig vara speciellt påverkade av sitt yrke då de släpper sitt arbete så fort de slutar 

för dagen: 

 

”Ja, jag tycker det är jättestort. (...) Så fort man ser utländska kvinnor så ser man 

förtryck, så det känns jättestort att en kvinna som jag har utbildning.” 

(Maria, arbetslös beteendevetare) 

 

”Min identitet har påverkats positivt av min utbildning. (...) Jag är stolt över det 

jag åstadkommer i kontakten med ungdomar och deras familjer.” 

(Lisa, kurator) 
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   ”Jag är absolut inte mitt jobb. När jag går för dagen lämnar jag jobbet.” 

(Karl, vårdhemsföreståndare) 

 

 

Framtid 

Nästa tema i vår intervju behandlade våra informanters framtid; deras framtidsplaner, deras 

drömmar och hur de bedömer sina möjligheter att uppnå detta. De flesta av våra informanter 

verkade vara ganska öppna när det gäller framtiden. De som för tillfället var arbetslösa eller 

studerar uppgav att deras planer och drömmar är att hitta ett jobb som de trivs med. 

Informanterna uppgav att den ekonomiska situationen som arbetslös eller studerande kan vara 

väldigt stressande och de uppgav att ett fast arbete skulle minska stressen och oron markant. En 

del av de informanter som redan hade ett arbete berättade att de är sugna på att prova på något 

helt nytt eller att vidareutbilda sig inom sitt nuvarande yrke, andra var helt enkelt nöjda med sitt 

liv och ville inte ha någon större förändring. På det lite mer privata planet fanns det drömmar och 

planer om exempelvis husbygge och barnens framtid. De allra flesta upplevde sina möjligheter 

till att genomföra sina planer och uppnå sina mål som väldigt goda. Ett par av informanterna var 

lite tveksamma till om deras drömmar var helt genomförbara medan andra uppgav att de var 

noga med att inte sätta upp alltför orealistiska mål då det gäller framtiden: 

 

”Jag känner att jag vill ha kvar mitt arbete, jag vill inte ha något annat egentligen...” 

(Martin, besiktningsman) 

 

  ”Min dröm är att hitta ett jobb som jag verkligen tycker om.” 

(Maria, arbetslös beteendevetare) 

 

”Jag överväger noga mina möjligheter innan jag gör saker, för planerna ska finnas 

inom rimlighetsgränserna.” 

(Sture, studerande) 
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6. ANALYS OCH TOLKNING 
Vår analys och tolkning av det insamlade materialet kommer att ske utifrån de tre teorier som vi 

tidigare presenterat i kapitel 3. 

 

6.1 Konsumtionens betydelse för individen  

I vårt resultat kan vi se ett tydligt mönster där våra informanters primära syfte till att arbeta är att 

få en inkomst, att försörja sig. Flera av våra informanter återkom upprepade gånger till vikten av 

en väl fungerande ekonomi. En dålig ekonomi medför ofta stress och stor oro som påverkar alla 

delar av individens tillvaro. En av våra informanter beskrev hur han tidigare hade haft en mycket 

dålig ekonomi och att detta hade påverkat honom negativt. Det var också dessa perioder i hans 

liv som har fått honom att inse vikten av att ha ett arbete och en fast inkomst: 

 

”Jag var vid detta tillfälle mycket olycklig känner jag nu efteråt. Jag bestämde 

mig för att skaffa ett jobb för att få en fast tillvaro och inkomst.” 

(Sture, student) 

 

 Med den postmoderna organisationsteorin kan vi förklara och förstå informanternas omedelbara 

krav eller behov av pengar. Det postmoderna konsumtionssamhället innebär att individen 

ständigt har ett behov av kapital och arbetet blir således direkt kopplat till den egna 

försörjningen. Styhre (2002) skriver att konsumtionssamhället föregår individen, det vill säga 

individens skapar sig själv genom konsumtionen. Detta leder till att individerna är fast i 

konsumtionssamhället och har heller inga möjligheter att bryta sig ur. Detta beroende av kapital 

betyder också ett beroende av ett arbete, det vill säga arbetet blir ett tvång för individen.  

 

Att just konsumtionen kan spela en betydelsefull roll i individens identitetsskapande kan vi 

tydligt se i vårt insamlade material där exempelvis en av våra informanter menade att hennes 

stora intresse för shopping och mode också utgör en stor del av hennes identitet. Hon berättade 

också att de perioder då hennes ekonomi har varit dåligt och hon således också har fått minska 

och begränsa sin konsumtion till det allra nödvändigaste, har det också påverkat henne enormt 

mycket och hon har under dessa perioder mått väldigt dåligt. Hon beskrev hela situationen som 

ett dilemma då den dåliga ekonomiska situationen leder till stress och oro samtidigt som bristen 
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på pengar också innebär försämrade möjligheter till konsumtion som skulle kunna pigga upp och 

göra tillvaron lite roligare: 

 

 ”Det värsta jag vet är att ha en instabil ekonomisk situation. Det påverkar mig 

mycket negativt (...) Bristen på pengar påverkar ju också negativt såtillvida att 

man inte har möjlighet att göra roliga saker, saker som skulle pigga upp dig." 

(Magdalena, handläggare och vårdbiträde) 

 

För vår informant är konsumtionen ett mycket medvetet val och utgör också en betydande del av 

hur hon presenterar sig för andra individer. Detta stämmer väl överens med Styhres beskrivning 

av hur bland annat konsumtion är en viktig del av individens subjektifieringsprocess, det vill 

säga att individens skapar sig en identitet med hjälp av exempelvis konsumtion. Genom 

konsumtion av vissa varor eller tjänster kan individen signalera att hon är en modern, medveten 

och socialt accepterad medlem av samhället. Ytterligare en informant beskrev en väl fungerande 

ekonomi som en mycket viktig del av tillvaron. Han menade att även om familjen kanske inte 

tjänar så jättemycket så är han nöjd så länge de har råd att bo bra, spara pengar och åka på 

semester två gånger om året. Även är kan vi alltså, i enlighet med Styhre, se hur konsumtionen 

spelar en betydande roll för individen.  

 

Även våra informanters planer och drömmar inför framtiden bygger till stor del på konsumtion. 

Många berättade att de har drömmar om att bygga/köpa hus eller sommarstuga och de har även 

planer inför barnens framtid. De informanter som för tillfället är arbetslösa uppgav att deras 

önskan inför framtiden är att få arbete och därmed en fast inkomst, detta dels för att känna sig 

trygga men också för att kunna uppfylla andra drömmar, exempelvis resor och husköp.  

 

Här kan vi alltså utläsa att så länge ekonomin fungerar kan arbetet få en sekundär roll för 

individen. En väl fungerande ekonomi innebär att individen också kan bygga upp sin identitet 

genom att konsumera varor och tjänster. Även om arbetet kanske inte innebär det absoluta 

drömyrket så kan en bra ekonomi kompensera för detta genom att individen får möjlighet att 

genom konsumtion uppfylla andra drömmar som exempelvis resor, en aktiv fritid, husbygge eller 

planer inför barnens framtid. 
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6.2 Det reflexiva projektet 

I våra informanters berättelser kan vi på olika sätt se hur de anpassat sin livsstil och sitt yrkesval. 

Vi ser att arbetet blir ett aktivt levnadsval, något som kan kopplas ihop med Giddens (1991) 

tankar om vikten av ett livsstilsval i det senmoderna reflexiva samhället. Giddens beskriver  hur 

den senmoderna reflexiviteten kräver att individen gör ett aktivt val av livsstil, en livsstil som 

innebär en rad tillämpningar som individen följer. Livsstilsbegreppet sätts ofta samman med 

konsumtion, det vill säga individen har möjlighet att på materiell väg skapa sig en identitet. Detta 

kan vi tydligt se i våra informanters redogörelser då flera av våra informanter beskriver vikten av 

en väl fungerande ekonomi. En stabil ekonomi ger individen möjlighet att konsumera varor och 

tjänster som spelar en betydande roll för identitetsskapandet. En av våra informanter berättade att 

hennes stora intresse för mode och shopping är en stor del av hennes identitet. Exempelvis så är 

hennes klädstil och hennes inredning i hemmet är ett mycket medvetet och aktivt livsstilsval som 

visar andra individer vem hon är. Här kan vi således förstå att arbetet får en betydande roll för 

individen då ett arbete och en fast inkomst möjliggör den konsumtion som utgör en viktig del i 

valet av livsstil.  

 

Även arbetet kan ingå i individens val av livsstil. Då de traditionella banden knappast finns kvar 

i det senmoderna samhället, har varje individ inte bara fler valmöjligheter utan tvingas också att 

aktivt välja vilken väg de ska då det gäller utbildning och yrke. Detta är något vi tydligt kan se i 

våra informanters redogörelser då informanterna till en början på olika sätt reflekterat över sina 

val exempelvis utifrån sina föräldrars yrkesbakgrund. Nästan alla informanter berättar att 

föräldrarnas olika förväntningar eller bakgrund betytt mycket för vad de själva har valt. Det är 

dock bara en av våra informanter som har följt traditionen och tagit över sina föräldrars företag. 

En av informanterna, Martin, funderade ett tag på att bli bonde precis som sina föräldrar. Han 

beskrev att han trivdes och lockades av det friare arbetslivet som finns på landet. Han valde dock 

en annan yrkesväg men har idag mycket kontakt med lantbruk i sitt yrke som besiktningsman.  

 

Giddens menar att det i vårt senmoderna reflexiva samhälle är grundläggande för individen att 

välja en livsstil som kan innebära en trygghet för individen. De olika vanor och orienteringar 

som valet av livsstil innebär bildar ett mönster som skapar en trygghet. Flera av våra informanter 

menade att ett fast arbete och stabil ekonomi innebär en stor trygghet. De av våra informanter 
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som under någon period varit arbetslösa uppgav att denna situation kändes mycket otrygg. Dels 

på grund av att de kändes sig utanför, som att de inte tillhörde något, och dels på grund av att 

deras ekonomiska situation inte tillät den konsumtion de tidigare varit vana vid. En konsumtion 

som var en viktig del i deras livsstilssval och därmed deras identitet. Vi kan således se att ett 

arbete och den konsumtion möjliggörs genom en fast inkomst är en viktig del för individens 

känsla av trygghet. Vid förändringar i arbetetssituationen som påverkar konsumtionsmönstret 

måste informanterna hela tiden reflexivt anpassa sig till de nya omständigheterna. I vårt material 

kan vi se att när ekonomin inte längre tillåter den livsstil som individen är van kan det upplevas 

som mycket otryggt och stressande och individen måste hitta nya rutiner som innebär en 

trygghet. Här berättade en av våra informanter att hennes instabila ekonomi påverkar henne 

psykiskt då hon inte längre har samma möjlighet till konsumtion. Hennes beslut om att skaffa 

hund innebär förvisso utgifter men hon menade att hon mår bättre då detta aktiva val har fört 

med sig nya rutiner och innebär en trygghet i och med den nya identiteten som hundägare.  

 

I våra informanters berättelser kan vi också se att de förhåller sig reflexivt till framtiden. Det 

senmoderna föränderliga samhället innebär att informanterna hela tiden måste vara beredda på att 

anpassa sig till nya omständigheter. Även om våra informanter verkade vara öppna inför 

framtiden så hade de flesta även planer både då det gäller arbetslivet och på det lite mer privata 

planet. Merparten av informanterna ansåg dessutom att de hade goda möjligheter att genomföra 

sina drömmar eller planer inför framtiden. Vid våra intervjuer upplevde vi att våra informanters 

självinsikt och förmåga att bedöma sina möjligheter och sin kapacitet är god. Enligt Giddens 

innebär den senmoderna reflexiviteten att individens framtid inte bara består av förväntningar om 

kommande händelser. Den konstanta strömmen av nya kunskaper gör istället att framtiden kan 

struktureras reflexivt i nuet. I samtalen med våra informanter kan vi se tydligt se kopplingar till 

Giddens teori då vi upplever att de är medvetna om sin kapacitet och har förmågan att i nuet 

planera för och forma sin framtid.  
 

Här ser vi således att arbetet, men framför allt den konsumtion som möjliggörs av inkomsten, har 

en stor betydelse för våra informanter då det gäller att välja en livsstil i det senmoderna reflexiva 

samhället. Denna livsstil innebär en rutin i det vardagliga livet och skapar ett mönster och en 

trygghet för individen. 
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6.3 Skammen och stoltheten 

Vi har i flera sammanhang kunnat tolka in och förstått att emotionerna skam och stolthet haft en 

stor betydelse för våra informanters olika val. Känslor av skam har i olika livsskeden varit 

drivande faktorer för våra informanter till förändringar av utbildning och yrkeskarriär. Våra 

informanter beskriver och motiverar känslomässigt vid flera tillfällen sina val. Ett yrkes- eller 

utbildningsval väljs och vägs utifrån flera grundläggande faktorer, den känslomässiga balansen 

av antingen skam eller stolthet har många gånger blivit avgörande för vilket alternativ de har 

valt. Detta har vi tydligt och ofta kunnat tolka in i alla våra informanters berättelser. Med 

grundläggande faktorer menar vi här exempelvis de familjära förväntningarna, geografiska 

omständigheter, tidigare gjorda val som exempelvis familjebildning samt de samhälleliga 

förväntningarna som finns.  

 

Flera av våra informanter har i samtalet uttryckt en stor stolthet över vad de yrkes- eller 

utbildningsmässigt åstadkommit i sitt liv. Stoltheten infinner sig således som ett resultat av att 

yrket eller yrkesvalet fungerar, fyller sin funktion av stimulans och ger inkomst. Stoltheten 

nämns när informanterna i nuet kan konsumera, upprätthålla personliga mål och riktningar. 

Giddens (1991) beskriver stolthet som självaktning, att individen upplever att den egna biografin 

och identiteten är berättigad och tillräcklig. Individen är stolt över sig själv. Många av våra 

informanter uttrycker att de är stolta då de klarat av sin utbildning eller då de under sin 

yrkeskarriär klarat sig utan att vara arbetslösa. Det visar sig således tydligt att när informanterna 

klarar den privata konsumtionen och dess målsättningar är de stolta. Att yrket inbringar en 

relevant inkomst för familjen ger stolthet och är alltså ofta viktigare än att yrket ger status. 

Dahlgren och Starrin (2004) skriver också att stoltheten skapar en medvetenhet som stärker och 

bygger självkänslan. Detta är något som vi tydligt kan utläsa i våra informanters redogörelser: 

 

”Naturligtvis ger det mig oerhört mycket bekräftelse att jag nått dithän.” 

(Lisa, kurator) 

 

En av våra informanter, Maria, som är nu är mammaledig och precis studerat färdigt berättade 

stolt om hur hon klarat sin studietid och hon känner sig för tillfället nöjd med sin situation. 

Hennes förhoppningar inför framtiden är att hennes utbildning ska ge henne ett arbete och 
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därmed en fast inkomst. En inkomst som ger henne möjlighet att förverkliga de drömmar hon 

har, exempelvis ett hus på landet. Hon ser ljust på framtiden och tror inte att hon kommer att ha 

några problem med att få ett jobb och därmed också den inkomst som hon menar är så viktig. 

 

Skamkänslor eller rädsla för skam har varit den tydligaste emotionen hos våra informanter. 

Skammen finns med i berättelser från informanternas olika bakgrund. Den största skammen har 

funnits hos informanter som under en tid varit arbetslösa. Som nämnts i delkapitel 5.2 så hade 

mer än hälften av våra informanter någon gång varit arbetslösa. Alla uppgav också detta som en 

mer eller mindre negativ period i livet och de allra flesta hade också upplevt skam under denna 

period. Detta går att koppla direkt till begreppet underordnad skam (Dahlgren & Starrin, 2004) 

då skammen i perioder av arbetslöshet kan tyda på att individen känner sig socialt underlägsen 

och otillräcklig. Våra informanter upplevde också att andra personer såg ner på dem som 

arbetslösa och att detta medförde ytterligare skamkänslor. Här kan man, i enlighet med Neckel 

(Ibid), se tydliga tecken på att de enskilda prestationerna är mycket betydelsefulla i det 

senmoderna samhället och att exempelvis arbetslöshet kan upplevas som ett personligt nederlag. 

 

Vår undersökning visar att våra informanters bakgrund har haft betydelse för de olika val som 

har resulterat i deras nuvarande livssituation. Uppväxt, förväntningar från samhället och 

familjen, drömmar och intressen har påverkat de val som de har gjort. Våra informanters tidigare 

arbetserfarenheter har också till stor del påverkat de utbildnings- och yrkesriktningar de valt. 

Flera av våra informanter uppgav att de tidigare arbeten de har haft har varit exempelvis 

tillfälliga arbeten och jobb som de kanske endast behövt i försörjningssyfte. Dessa arbeten har 

ofta varit jobb som de inte trivts bra med och inte heller har kunnat identifiera sig med. Våra 

informanter medgav att de även upplevt en viss skam över tidigare arbeten och dessa 

arbetserfarenheter har skapat en drivkraft att byta eller vidareutbilda sig till ett yrke som 

personen känner sig mer stolt över och kan identifiera sig med. Erfarenheterna har inneburit en 

skam då flera av våra informanter menade att de upplevde att de inte hade uppnått sin fulla 

potential. Detta anser vi är ytterligare ett tydligt exempel på det Dahlgren & Starrin (2004) 

benämner underordnad skam. Våra informanters redogörelser för de känslor som uppkom i 

samband med dessa arbeten ser vi som tecken på att de kände att de hade en lägre social status 

och också att de upplevde en slags social underlägsenhet: 
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”Jag skämdes när någon frågade vad jag jobbade med.” 

(Sture, studerande) 

 

Här kan vi alltså se att våra informanters känsla av skam ofta kan kopplas samman med ett 

tydligt socialt och materiellt underläge, så kallad underordnad skam. Denna skamkänsla 

förekommer vid exempelvis arbetslöshet och den dåliga ekonomi som denna situation ofta 

innebär. Här kan vi se att informanterna inte bara skäms över sin arbetslöshet utan även över det 

materiella underläget, det vill säga den begränsade möjligheten till konsumtion. I våra 

informanters redogörelser kan vi också utläsa stolthet, exempelvis över en utbildning eller ett 

arbete men också över att de genom en stabil ekonomisk situation har möjlighet att förverkliga 

sina drömmar och uppnå sina mål. 

 

Vårt sekundära syfte med denna uppsats var att se om vi kunde hitta någon skillnad i mäns och 

kvinnors upplevelser av sambandet mellan arbete och identitet. Vårt insamlade material visade 

inte på någon skillnad då det gäller denna frågeställning. Även om vi hade kunnat urskilja ett 

mönster som hade visat på en skillnad mellan mäns och kvinnors erfarenheter och upplevelser så 

är vår undersökning inte tillräckligt omfattande, då det gäller antalet informanter, för att kunna 

fastställa förekomsten av en sådan skillnad. Med utgångspunkt från vårt material kan vi således 

fastslå att det inte går att att finna någon skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser av 

sambandet mellan arbete och identitet.  
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7. REFLEKTION 
Sammanfattningsvis kan vi fastslå att vårt insamlade material visar att arbete och utbildning har 

en stor betydelse då det gäller identiteten och identitetsskapandet. Betydelsen är dock väldigt 

individuell och i våra informanters redogörelser kan vi utläsa att ett arbete eller en utbildning 

exempelvis kan betyda saker som skam eller stolthet, uppskattning, bekräftelse och trygghet. Vi 

kan också se att den konsumtion som möjliggörs av en fast inkomst och en stabil ekonomi till 

och med kan ha en större betydelse för individens identitet än vad själva arbetet har. Tack vare 

en god ekonomisk situation kan individen konsumera de varor och tjänster som signalerar vem 

hon är och hon har också större möjlighet att förverkliga sina drömmar. 

 
Vår personliga upplevelse är att samtalen med informanterna i undersökningen har varit mycket 

givande. Att på djupet få diskutera frågor som identitet och identitetsskapande processer har på 

många sätt skapat fler frågor än svar när det gäller de faktorer som är delaktiga i skapandet av en 

människas identitet. De personer som vi har träffat har varit mycket olika varandra men har alla 

haft mycket tydliga och genomtänkta svar gällandes vad som har varit med och styrt deras 

identitetsskapande. 

 

Alla de personer som vi har talat med under intervjuerna har varit mycket rädda om sitt arbete 

och även uppvisat en oro för sin arbetssituation. Flera av våra informanter uppgav att de har 

tänkt på och föreställt sig arbetslöshet eller en situation med ett annat än sitt nuvarande arbete. På 

sikt kan en person vilja förändra sin framtida arbetssituation men då arbetet innebär en trygghet 

verkar de flesta också känna en oro inför snabba förändringar av sitt arbete. Denna oro över 

arbetet, anställningen eller utbildningen kan medverka till att skapa en otrygghet som inverkar 

starkt negativt på individen.  

 

Vi kan i våra informanters redogörelser utläsa att om arbetet och karriären fungerar bra kan den 

få en sekundär betydelse för personen. Personen gör istället privata målsättningar som att resa, 

bygga hus eller bilda familj. Dessa livsval kan vara begränsande för möjligheten till vissa arbeten 

men arbetet utgör samtidigt en förutsättning för dessa målsättningar. Vi kan i detta sammanhang 

förstå arbetets betydelse för identitetsskapande som individuellt betingat. Detta innebär att flera 
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individuella omkringliggande faktorer måste undersökas för att ge en helhetsbild av det 

personliga identitetsskapandet. 

 

Utifrån vårt insamlade material har vi som författare diskuterat och analyserat informanternas 

medvetenhet och aktiva val i identitetsskapandet. Vi kan av informanternas berättelser förstå att 

arbetets betydelse för identiteten väger olika vid olika tidpunkter i livet. Vid ett visst skede i livet 

kan exempelvis familjelivet få den större betydelsen. Karriärsvalen avvägs då utifrån de 

familjära praktiska omständigheter som finns. Anpassningen till familjelivet innebär en viss 

gemensam identitetsmålsättning. I familjelivet formas värderingar och förväntningar som 

reproduceras vidare. Informanterna har således varit tvungna att utifrån de olika livs-

förutsättningar, skeden och slumpmässiga händelser i livet aktivt själva fatta livsformande beslut.  

Att alla våra informanter hade utsatta mål, planer och drömmar om framtiden tolkar vi som att 

människor själva till stor del aktivt styr, påverkar och formar sin egen identitet. Vi betänker även 

vikten av de politiska beslut som avgör människors möjlighet till och för arbete. Trygga 

anställningsvillkor, lika möjligheter till utbildning och arbete, barnomsorg och pensionsvillkor är 

bara några av de faktorer som blir avgörande för vilka identiteter vi har möjlighet att formas till. 

Politiska beslut begränsar och ger möjligheter, det blir på så sätt ramarna för vad vi själva aktivt 

har möjlighet att forma oss till.                 
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