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Sammanfattning 

Dagens universitets- och högskolestuderande i Sverige tenderar att arbeta extra vid sidan av 

studierna i relativt stor omfattning. Vardagen kräver att studenterna ständigt växlar fokus och 

därför förmodas även självbilden bli uppdelad. Tidigare forskning visar på att identitet är 

socialt och skapas genom interaktion i en given kontext. Vidare fann författarna forskning 

som talade för att begreppet yrkesroll är relevant i sammanhanget, där yrkesidentiteter sägs 

skapas genom professionaliseringsprocesser i vilka den individuella och den kollektiva 

självbilden möts under yrkesutövandet. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

studenter vid två olika lärosäten formar sin studentidentitet respektive yrkesidentitet i 

kontexten och hur dessa roller kan hamna i konflikt med varandra. Författarna ville även 

undersöka huruvida det kunde finnas andra roller hos respondenterna och i så fall hur dessa 

uppfattades. Följande frågeställningar formulerades utifrån syftet: Hur konstrueras 

studenternas yrkes- respektive studentidentitet? Hur kan dessa identiteter hamna i 

konflikt/samverka med varandra? Finns det skillnader mellan lärosätena Stockholm och 

Uppsala? Hur kan konstruktionerna förstås utifrån identitetsteorier? För att undersöka ifall 

dessa teorier motsvarade verklighetsuppfattningen kring fenomenet identitetskonstruktion hos 

ett antal respondenter valdes en kvalitativ fenomenologiskt inspirerad ansats. Studien 

omfattades av sju semistrukturerade intervjuer genom ett strategiskt urval av 

personalvetarstudenter från studieorterna Stockholm och Uppsala. Resultaten visar att 

kontexten är väsentlig för studenternas identitetskonstruktion. Att växla mellan studier, arbete 

och privatliv kräver stort engagemang och respondenterna uttryckte att de stundtals hamnar i 

konflikt mellan sina olika roller eller identiteter. Författarna fann intressanta skillnader i 

identitetskonstruktion mellan studieorterna samt en sammansvetsad personalvetaridentitet 

som höll på att formas hos respondenterna, vilket sammantaget utifrån det teoretiska 

ramverket kan ses som ett bidrag till det valda forskningsfältet. 
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Inledning 

I 2000-talets Sverige tenderar många högskole- och universitetsstuderande att kombinera sina 

heltidsstudier med ett extraarbete. Enligt siffror från SCB (Statistiska centralbyrån 2007) 

extraarbetar hela sex av tio studenter. Vi upplever att detta blir extra tydligt bland 

personalvetarstudenter där jobb inom relevant bransch redan innan examen tycks nödvändigt 

för att den nyexaminerade studenten ska bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Denna 

bild överensstämmer med resultaten presenterade av SACO:s undersökning (Hylander 2009), 

där bland annat arbetserfarenhetsmässiga skäl ges som motiv för varför studenter extrajobbar i 

den utsträckning som de gör. 

 

Studien avser kartlägga hur personalvetarstudenter uppfattar sig själva i en vardag som kräver 

att de växlar fokus mellan studier, extrajobb och privatliv. Identitet skapas genom interaktion i 

en kontext (Berger & Luckmann 1998) vilket för denna studie innebär att studenter som 

arbetar extra kan tänkas konstruera flera olika identiteter bundna till rådande situation. En del 

forskare (Sluss & Ashforth 2007; Chreim, Williams & Hinings 2007) har belyst hur pass 

outforskat identitetsbegreppet är i professionella sammanhang. Det finns även få studier där 

olika identiteter ställs emot varandra och jämförs. I denna studie avser vi undersöka 

personalvetarstudenter på två lärosäten, Stockholm och Uppsala och även jämföra 

identitetskonstruktionen och växlandet mellan yrkesidentitet och studentidentitet hos 

studenter som extraarbetar. 

Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter vid två olika lärosäten formar sin 

studentidentitet respektive yrkesidentitet i rådande social kontext och hur dessa roller kan 

komma i konflikt med varandra. Vidare vill vi undersöka huruvida det kan finnas andra roller 

hos respondenterna och i så fall hur dessa uppfattas. 

 

Med identitet avses i denna studie den självbild hos individen som skapas i social interaktion. 

Studien ämnar undersöka individernas förhållningssätt gentemot sina kollegor och/eller 

studiekamrater ur ett sociologiskt perspektiv och tar därför inte hänsyn till eventuella 
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renodlade psykologiska aspekter som exempelvis motivationsfaktorer. Vidare har studien inte 

som syfte att generaliseras på en större population och svaren är endast giltiga för de 

intervjupersoner som deltagit i studien.  

Disponering 

I kommande avsnitt, teori och tidigare forskning, presenteras symbolisk interaktionism, social 

identitetsteori samt relationell yrkesidentitet. Avsnittet avslutas med en teorisammanfattning 

samt frågeställningar för att läsaren skall få en tydlig översikt av de teoretiska 

utgångspunkterna. Metodavsnittet behandlar inledningsvis metodologiskt ställningstagande, 

där den kvalitativa fenomenologiskt inspirerade ansatsen presenteras och motiveras. Vidare 

beskrivs urval, datainsamling och analysförfarande där en grundlig redogörelse för hur 

datainsamlingsprocessen och analysen av denna genomförts. Metodavsnittet avser också 

belysa studiens validitet samt vilka etiska ställningstaganden som gjorts. I resultatet redovisas 

den empiri som framkommit genom datainsamlingen för att i analysen kopplas samman med 

de teoretiska utgångspunkterna. Uppsatsen avslutas med avsnittet diskussion där slutsatser 

dras utifrån empirin och teori/tidigare forskning där även intressant framtida forskning 

diskuteras. 

 

Teori & tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som studien baseras på. Då syftet med 

denna studie är att undersöka hur studenter vid två olika lärosäten formar sin studentidentitet 

och yrkesidentitet i given social kontext och hur dessa roller kan komma i konflikt med 

varandra, presenteras inledningsvis symbolisk interaktionism, därefter social identitetsteori 

och till sist relationell yrkesidentitet. 
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Symbolisk interaktionism – social konstruktion 

Den symboliska interaktionismen kretsar kring socialt identitetsskapande (Mead 1976) vilket 

många forskare (Berger & Luckmann 1998; Heggen 2008; Sluss & Ashforth 2007) har 

utvecklat genom åren. Detta har valts som en teoretisk utgångspunkt för vår studie då vi 

undersöker växlandet av identitet beroende på socialt sammanhang. Exempelvis beskriver 

Berger och Luckmann (1998) att en individ kan ingå i flera verkligheter beroende på 

kontexten. Individen formas genom två socialiseringsprocesser där den primära äger rum i 

barndomen då barnet lär sig rätt ifrån fel sett utifrån rådande samhällskontext. Under den 

sekundära socialiseringsprocessen formas en så kallad naturlig attityd som omfattar en 

vardagsverklighet med normer och förgivettaganden som individen efterlever (Ibid.).  

 

Då identitet utforskas ur ett socialt och relationellt perspektiv blir systerbegreppet roll 

relevant då detta förutsätter att identifikationen/rollskapandet sker i relation till någon annan 

eller en annan roll. Detta finner vi stöd för i Stryker och Stathams redogörelse för rollteori 

utifrån symbolisk interaktionism: 

 

“To use the term role is necessarily to refer to interaction” (Stryker & Statham 1985, 323). 

 

 

Både Berger och Luckmann (1998) och Goffman (2004) behandlar begreppet roller när de 

beskriver hur individer skapar en gemensam verklighet. Berger och Luckmann (1998) menar 

att det ständigt sker en typifiering av roller vilka skapar ett interaktionsmönster utifrån de 

förväntningar som rollerna är tillskrivna. Givet en viss position i samhället, tilldelas eller åtar 

sig alltså individen en roll som denne förväntas agera utifrån, vilket i sin tur innebär en slags 

social ordning i och med att individens naturliga attityd förmodas överensstämma med övriga 

gruppmedlemmars (Ibid.). Goffman (2004) förklarar rollspel i liknelse med teater; enligt 

honom existerar en bakre och en främre region hos individer. I den bakre regionen förbereds 

framträdanden och personen behöver inte upprätthålla någon fasad, vilket innebär att endast 

ett fåtal individer har tillträde dit. I den främre regionen däremot sker själva framförandet 

inför en så kallad publik som har olika förväntningar på individen beroende på vilken roll 

individen gestaltar på scen.  Individen kan under sitt framträdande agera med intrycksstyrning 

vilket innebär att individen genom att upprätthålla en vald fasad kan manipulera publikens 

uppfattning av denne (Ibid.). 
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Sammantaget använder vi oss alltså av denna teoretiska utgångspunkt då vi ska undersöka 

våra respondenters identitetskonstruktion genom deras naturliga attityd (Berger & Luckmann 

1998) i olika sociala kontexter. I denna studie kopplas student- och yrkesutövandet till 

Goffmans (2004) främre region, samtidigt som den personliga rollen kopplas till den bakre 

regionen. Vårt intresse ligger även i att undersöka hur våra respondenter resonerar kring ovan 

beskrivna socialt etablerade roller.  

 

Social identitet 

Social identitetsteori har beskrivits av många forskare och fokuserar på individens roll i en 

grupp, där människor identifierar sig med specifika sociala kategorier (Haslam 2004; 

Ashforth & Mael 1989; Sluss & Ashforth 2007). Haslam (2004) menar att en gruppidentitet 

föds ur gruppmedlemmarnas strävan att förstärka sammanhållningen genom att upprätthålla 

de normer och värderingar som existerar inom gruppen. Enligt Ashforth och Mael (1989), 

som undersöker social identitetsteori inom organisationer, beror uppfattningen av dessa 

kategorier eller klassifikationer på vilka individer som ingår i den sociala kontexten och hur 

en prototypisk medlem ser ut. Dessa sociala klassifikationer fyller två funktioner, 

inledningsvis hjälper klassifikationerna individer att identifiera medlemmar i en given grupp, 

och utifrån den sociala kontexten kan individen således även identifiera sig själv (Ibid.). I vår 

studie blir denna teori speciellt intressant då respondenterna befinner sig parallellt i två olika 

sociala kontexter vilka kan bidra till deras självdefinition. 

  

I enlighet med många nutida forskare (Berger & Luckman 1998; Goffman 2004; Jenkins 

2004; Ashforth & Mael 1989; Sluss & Ashforth 2007) menar Aurell (2001) att identitet är 

socialt konstruerad och ständigt föränderlig.  Detta exemplifieras i hennes doktorsavhandling 

genom städares yrkesroller. Hon menar att kulturella värderingar skapar förutsättningar för att 

individen skall identifiera sig med den sociala kontexten. Hur individen blir bemött i sin 

yrkesroll influerar hur dennes identifikation sker (Ibid.). 

 

Jenkins (2004) diskuterar identitet som en växelverkande process mellan det individuella och 

det kollektiva . Han menar, precis som Berger och Luckmann (1998), att individens självbild 

och syn på omvärlden påverkas starkt av det kollektiva genom socialiseringsprocesser och 
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interaktioner individer emellan. Det utmärkande med Jenkins (2004) teori är att 

identifikationen härleds ur skillnader och likheter; hur individen tar avstånd från individer 

olika dem själva och hur denne identifierar sig kollektivt utifrån likheter med andra, vilket 

leder till gruppbildning och kollektivism (Ibid.). Detta blir relevant för vår studie då det kan 

belysa hur gruppidentitet bildas hos respondenterna samt att det kan förklara en eventuell 

tudelning mellan att vara student och yrkesverksam. 

 

Relationell yrkesidentitet 

Vad vi hittills har behandlat är tanken om en social identitet, med fokus på individen i kontakt 

med det sociala. Sluss och Ashforth (2007) belyser identitet ur ett relationellt perspektiv, 

genom arbetsrelationer. De menar att det relationella identitetsskapandet kombinerar person 

och rollbaserade identiteter och diskuterar, utifrån dessa, identifikation på tre olika nivåer: den 

individuella, den interpersonella och den kollektiva identiteten. Individuell identitet är det 

som tar form i jämförelse med andra, med fokus på den unika varelsen; karaktärsdrag, 

förmågor, mål och prestationer (traits, abilities, goals, perfomance). På en interpersonell nivå 

finner vi det som kallas roll-relationer. Dessa skapas genom en förening av det kollektiva och 

det individuella, där självförtroendet och motivationen föds ur att individen uppfyller sina 

rollrelationella förpliktelser. Dessa relationer påverkar alltså den individuella prestationen, 

utvecklingen och välbefinnandet. Kollektiv identitet, som den sista nivån, syftar till individens 

fokus på sig själv som en prototypisk medlem i en grupp. Här härleds självförtroendet ur 

jämförelser inom gruppen och främsta motivationen är just gruppens välfärd. Gruppnormer 

styr hur individens identitet påverkas på denna nivå. Rollerna och därmed identiteter varierar 

med funktion, hierarki och status (Ibid.). 

  

Precis som Ashforth och Mael (1989) diskuterar Aurell (2001) människors identitetsskapande 

utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Enligt henne finns det två typer av identitet hos 

arbetande individer; en organisationsbaserad identitet som bygger på kollegiala och 

kulturella egenskaper hos organisationen, och en uppgiftsbaserad identitet som formas utifrån 

de arbetsuppgifter och den yrkesroll som individen har samt de arbetsgrupper som individen 

ingår i. Vilken av dessa två identitetstyper som individen utvecklar främst beror på hur pass 

väl individen identifierar sig med respektive faktorer (Ibid.). Ashforth och Mael (1989) 

fokuserar på kontextuella faktorer av mindre storlek. Enligt dem spelar exempelvis 
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arbetsgrupp, ålder och arbetsavdelning en avgörande roll, och inte enbart organisationens 

karaktär i sig (Ibid.). Med hjälp av dessa teorier tänker vi undersöka hur våra respondenter 

uppfattar olika organisationsfaktorers inverkan på deras yrkesidentitet. 

  

Eftersom vi är intresserade av det identitetsskapande som sker i relation mellan kollegor blir 

begreppen yrkesidentitet och yrkesroll centrala för vår studie. Annika Lundmarks (1993) 

definition av begreppet yrkesroll lyder: 

 

“Kännetecknande för en yrkesroll blir då att det rör sig om föreställningar om hur man beter sig eller bör bete 

sig i ett visst yrke.” (Lundmark 1993, 6) 

  

Goffman (2004) och Sluss och Ashforth (2007) diskuterar yrkesroller och relationella faktorer 

kollegor emellan vilket bidrar till identitetsskapandet. Goffman (2004) menar att kollegor är 

ömsesidigt beroende av varandras handlande samt att individen i sitt arbete ständigt ingår i en 

process av att identifiera sig med eller att ta avstånd ifrån andras roller och personligheter. 

Sluss och Ashforth (2007) presenterar begreppet rollbaserade identiteter som tycks beskriva 

samma fenomen. Enligt dem existerar två typer av rollbaserade identiteter, dels de generella, 

och dels de specifika. Generella rollbaserade identiteter förklarar Sluss och Ashforth som 

allmänna antaganden om hur två eller flera roller bör utövas, exempelvis hur relationen 

mellan en typisk chef och en typisk assistent bör te sig. Specifika rollbaserade identiteter 

däremot, syftar till unika relationer mellan kollegor som växer fram vid samarbete, vilka 

skapar en gemensam ram för hur dessa förväntas handla gentemot varandra. En kombination 

av de generella och de specifika rollbaserade identiteterna skapas således genom interaktion 

och bildar sammantaget individens relationella yrkesidentitet (Ibid.), vilket kan hjälpa oss att 

förstå hur våra respondenter ser sig i sina yrkesroller bland sina kollegor. 

  

Om vi återgår till Aurell (2001), så menar hon vidare att utbildning och kompetens är viktiga 

medel för att bidra till identifikation hos olika yrkesgrupper genom ökad trygghet, 

självförtroende och yrkesstolthet. Den grad av kompetens som arbetet kräver ger en viss 

mängd status utåt sett, vilket gör att även utomståendes föreställningar av yrkesrollen 

påverkar yrkesutövarens egen identifikation (Ibid.). Goffman (2004) presenterar ett intressant 

perspektiv på dessa föreställningar kring yrkesroller. Han menar att exempelvis en chef inte 

behöver ha all kunskap som förväntas av rollen, utan att mycket upprätthålls genom att 

uppvisa en air av kompetens (Ibid.). Individens agerande utåt tycks vara lika viktigt som 
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dennes sanna egenskaper, vilket i vår studie kommer att appliceras på den tudelade tillvaron 

mellan studier och arbete. 

  

Lundmark (1993) undersöker hur P-linjen (tidigare benämning för personalvetarutbildning) 

som utbildning formar individuella och gemensamma uppfattningar kring bilden av 

yrkesrollen personalvetare. Hennes resultat visar att yrkesidentiteten formas redan under PA-

utbildningen och senare vidareutvecklas i arbetslivet vilket i sin tur påverkar hur yrkesrollen 

fortsättningsvis utövas. Heggen (2008) studerar inte specifikt personalvetare utan relationell 

professionsidentitet men nämner likt Lundmark (1993) en så kallad 

professionaliseringsprocess; en kombination av inlärning och socialisering i specifika 

kontexter. Han utgår mycket från Meads teorier kring I och Me (där Me representerar jagets 

sociala roller och I det kreativa svaret på Me) då han skiljer på personlig professionell 

identitet (profesjonell identitet) och kollektiv professionsidentitet (profesjonsidentitet). En 

individ kan alltså uppfatta sig på ett sätt utifrån sin bild av yrkesrollen, samtidigt som denne 

tar in hur andra i gruppen utövar samma yrkesroll, det som Mead (1976) skulle kalla att ta 

andras perspektiv för att förstå sig själv. Det bör nämnas att varken den professionella 

identiteten eller professionsidentiteten kan existera självständigt, de bygger på självidentiteten 

hos individen (Heggen 2008). Detta blir intressant för vår studie då 

professionaliseringsprocessen enligt oss ger ett mycket intressant förslag till hur student- och 

yrkesidentiteten kan tänkas konstrueras och mötas under utbildningens fortgång. 

  

Heggen (2008) vidareutvecklar sedan det han kallar en kvalificeringsprocess. Grunden till 

denna process är det mänskliga behovet av att känna tillhörighet, vilket präglas av individens 

orienteringsproblem mellan vem man är och vem man önskar vara. När individen lyckas 

orientera sig förstärks den personliga och kollektiva identiteten. Detta leder till att individen 

blir medveten om sitt själv i yrkesrollen vilket då produceras och reproduceras i 

kvalificeringsprocessen: 

 

”Ein slik identifiseringsprosess skaper førestellingar, idear og tankar om kva det vil seie å vare ein profesjonell 

utøvar – eit bilete av meg sjølv som profesjonell” 

(Heggen 2008, 324) 

  

Om denna process blir framgångsrik menar Heggen att individen tar med sig sin utvecklade 

bild av yrkesrollen till framtida arbeten där kvalificeringsprocessen kan fortlöpa (Ibid.). 
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Teorisammanfattning och frågeställningar 

Det teoretiska fält som vår studie befinner sig inom, alltså kontextbunden identitet i 

professionella sammanhang, är relativt outforskat vilket även Sluss och Ashforth (2007) och 

Chreim, Williams och Hinings (2007) nämner i sina artiklar. Än tunnare finner vi det utbud av 

nyare empiriskt grundad forskning kring identitet, där vi har funnit studier av bland andra 

Aurell (2001) vars doktorsavhandling grundar sig på en fallstudie genomförd bland städare i 

syftet att undersöka konstruktionen av deras yrkesidentiteter. Chreim, Williams och Hinings 

(2007) presenterar resultat som tyder på att omkonstruktioner av vissa rollidentiteter inom 

organisationen påverkar andra roller; identitet (re)konstrueras alltså på ett institutionellt, 

organisatoriskt och ett individuellt plan. Resultaten kommer från en longitudinell fallstudie på 

en kanadensisk hälsoklinik med totalt 26 deltagande (Ibid.).  

 

Berger och Luckmann (1998) beskriver verkligheten som en kontextbunden social 

konstruktion. Individen formas genom två socialiseringsprocesser där en naturlig attityd 

formas i den senare. Den naturliga attityden innehåller normer och den verklighetsuppfattning 

som individen förhåller sig till. Författarna menar även att den gemensamma verkligheten ger 

upphov till roller som styr hur individer agerar; ett interaktionsmönster. Goffman (2004) 

diskuterar rollspel och hur en bakre och en främre region existerar hos individer där det i den 

främre regionen sker rollenliga framförande utifrån sammanhanget. Utifrån detta undersöks 

hur våra respondenters naturliga attityder spelar in på deras indentitetskonstruktioner, samt 

hur Goffmans främre och bakre region kan tillämpas på hur individen försöker framställa sig i 

de olika sociala kontexterna. 

  

Social identitetsteori (Haslam 2004; Ashforth & Mael 1989; Sluss & Ashforth 2007) sätter 

gruppidentiteten i fokus. Ashforth och Mael (1989) specificerar att sociala klassifikationer 

hjälper individen dels att identifiera sig själv men även att identifiera andra utifrån idén om 

hur en prototypisk medlem ser ut, vilket Jenkins (2004) beskriver som identifikation genom 

växelverkan mellan individuella och kollektiva processer.  Jenkins (2004) och Heggen (2008) 

menar båda att identifikationen härleds ur skillnader och likheter vilket bidrar till 

gruppbildning. Detta relateras till denna studies syfte då vi undersöker identitetskonstruktion i 

sociala kontexter. 
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Sluss och Ashforth (2007) delar in identifikation i 3 nivåer: individuell, interpersonell och 

kollektiv. Den interpersonella nivån skapas genom en förening av det individuella (individens 

jämförelse med andra) och det kollektiva (gruppnormers inverkan på identiteten), alltså hur 

individer agerar inom grupper, och omfattar således de så kallade rollrelationerna. Vidare 

skapas rollbaserade identiteter som delas in i två typer: generella rollbaserade identiteter som 

syftar till allmänna antaganden om hur roller bör utövas, och specifika rollbaserade identiteter 

som syftar till unika kollegiala relationer som växer fram genom samarbete (Ibid.) I vår studie 

blir detta relevant då hur de extraarbetande studenterna förhåller sig till de specifika 

rollrelationerna på arbetet och i skolan samt hur de uppfattar de generella rollrelationerna 

kring att vara extraarbetande student kan vara en ingång till att förstå hur deras identiteter 

skapas.  

  

Heggen (2008) beskriver en professionaliseringsprocess som består av inlärning och 

socialisering i specifika yrkeskontexter. Han skiljer mellan personlig professionell identitet 

och kollektiv professionsidentitet. Ingen av dessa kan dock existera själva utan bygger på 

självidentiteten hos individen. Vidare följer en så kallad kvalificeringsprocess vilken grundas 

i människans behov av att känna tillhörighet tillsammans med ett orienteringsproblem mellan 

vem man är och vem man vill vara. När individen lyckas orientera sig förstärks båda 

identiteterna vilket leder till att individens bild av yrkesrollen stärks och bärs med till nya 

kvalificeringsprocesser (ibid.). Genom att förstå våra respondenters uppfattningar utifrån de 

ovan nämna teorier ämnar vi bidra till det empiriska fältet gällande identitetskonstruktion 

inom det sociologiska området. 

 

Utifrån studiens syfte och teoretiska ram har följande frågeställningar konstruerats;  

• Hur konstrueras studenternas yrkes- respektive studentidentitet? 

• Hur kan dessa identiteter hamna i konflikt/samverka med varandra? 

• Finns det skillnader mellan lärosätena Stockholm och Uppsala? 

• Hur kan konstruktionerna förstås utifrån identitetsteorier? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska ansatser. Inledningsvis presenteras och 

motiveras studiens fenomenologiskt inspirerade kvalitativa ansats. Därefter presenteras 

studiens urval, datainsamlingsprocess och slutligen analysförfarande. Även vilka etiska 

aspekter som tagits i beaktning presenteras samt ett avsnitt som behandlar studiens validitet 

och vår egen förförståelse. 

Metodologiskt ställningstagande 

Då syftet med studien var att undersöka hur studenter i rådande social kontext formar sin 

studentidentitet respektive yrkesidentitet och hur dessa identiteter kan hamna i konflikt med 

varandra valdes en fenomenologiskt inspirerad kvalitativ ansats. Fenomenologin syftar till att 

förstå sociala subjektiva fenomen utifrån individers perspektiv och utifrån deras 

världskonstruktioner (Langemar 2008; Kvale 2009). Ansatsen lämpar sig alltså främst vid 

studier av upplevda erfarenheter kring ett fenomen bland olika individer (Creswell 2013). 

Med detta i åtanke valdes den fenomenologiskt inspirerade ansatsen för att på bästa sätt kunna 

utforska fenomenet identitet. Studien kan dock inte ses som fulländad fenomenologisk då vårt 

huvudsakliga syfte inte är att uppnå fenomenet identitets universella essens. Den kvalitativa 

ansatsen valdes på grunder från Langemar (2008) som menar att kvalitativ analys är ett 

förståelseperspektiv som präglas av helhetsbilden, metoden lämpar sig alltså vid studier av 

komplexa fenomen eller när syftet är att uppnå förståelse.   

 

Studien genomfördes med både induktiva och deduktiva ansatser där teorin till en viss del 

utvecklades innan förstudie och intervjuer men också vidareutvecklades under studiens gång. 

En iterativ process mellan empiri och teori tillämpades där aspekter som framkommit under 

intervjuerna bidrog till att teorin utvecklades. Det fanns ingen tydlig hypotes att förkasta eller 

bekräfta utan syftet med studien var främst explorativt. Då studien ägde rum under en 

begränsad tidsperiod valde vi att utgå ifrån specifika identitetsteorier som ett teoretiskt 

ramverk, som även till viss del fungerade som avgränsningar av studien, vilket representerade 

studiens delvis deduktiva ansats. 



 

 11 

Urval 

Inför genomförandet av studien lät vi oss inspireras av en studie genomförd av Lundmark 

(1993) som belyser yrkesrollen hos p-linjestudenter. Då Lundmark ville skapa så stor 

variation som möjligt i datamaterialet (och även undersöka en process) så valdes respondenter 

utifrån olika grad av senioritet; de som fortfarande studerade, de som nyligen hade 

examinerats från P-linjen och de som hade varit yrkesverksamma en längre tid efter samma 

utbildning. Med inspiration ifrån Lundmarks studie valdes studenter till föreliggande studie 

från olika terminer på två olika lärosäten; det ena lokaliserat i Stockholm med mindre 

förespråkat studentliv och det andra lokaliserat i Uppsala, som har en mycket uttalad 

studentanda, för att utgöra ett komparativt element i studien. Personalvetarprogrammets 

utformning på de båda orterna undersöktes i studiens förstadier för att kontrollera att markanta 

skillnader i studieupplägg inte skulle påverka studiens resultat.   

  

För att urvalet skulle vara kvalitativt representativt valdes ett strategiskt urval där 

respondenterna handplockades utifrån specifika kriterier. Langemar (2009) beskriver 

kvalitativ representativitet som en viktig del inom kvalitativ forskning. Då kvalitativ 

forskning sällan har generaliserande syften krävs oftast ett urval med respondenter som kan ge 

den bästa informationen angående det studerade fenomenet (Ibid.).  För att få tag i 

respondenter författades en presentation av vår studie och lades sedan upp på en social medie-

grupp, som används av personalvetarstudenter, där vi även beskrev vilka respondenter som 

söktes. Kraven var att studenterna skulle arbeta minst 10 timmar per vecka bredvid 

heltidsstudier och arbeta inom en bransch som de ansåg relevant för deras utbildning. För att 

uppnå kvalitativ representativitet, valdes studenter med olika långt kvar på sina studier, olika 

arbetsplatser och bakgrund. Detta för att skapa både djup och bredd inom vårt urval och för att 

ge en målande och meningsfull beskrivning av resultatet. 

  

Validitet och förförståelse 

Langemar (2009) beskriver validitet som mycket central för kvalitativ forskning och att det 

kan sammanfattas som studiens vetenskapliga värde. Den empiriska förankringen i data 

innebär att viktig information inte utesluts och att slutsatser inte dras utifrån svaga tolkningar 

till konkret data (Ibid.). I denna studie innebar detta att delar av intervjuerna inte blev 

relevanta i analysen då respondenternas utsagor inte kunde ställas mot varandra gällande vissa 
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aspekter, ett exempel på detta var de frågor som berörde sociala medier (se bilaga 1). 

Langemar (2009) menar vidare att det även måste finnas ett resultat som är meningsfullt och 

användbart. Då vi inte hittat någon annan forskning som jämför identitet i olika sociala 

kontexter anser vi att vår studie bidragit till forskningsfältet. 

  

Då vår egen situation som extraarbetande studenter låg till grund som inspiration för denna 

studie var det viktigt att en diskussion kring förförståelse lyftes fram för att ringa in vår egen 

roll i studien. Inom fenomenologin är en diskussion kring forskarens egen roll i studien en 

viktig del av forskningsprocessen (Creswell 2013). Langemar (2009) beskriver det 

betydelsefulla i att som forskare ha närhet men också distans till sitt studieområde. Detta 

innebär att kunna uppleva inlevelse och att kunna se med respondenternas ögon men att 

samtidigt kunna ifrågasätta det självklara (Ibid.). I denna studie ansträngde vi oss för att 

efterleva det som Langemar beskriver som distans, under intervjuer ställdes således neutrala 

frågor som för att inte avslöja våra egna ställningstaganden. Detta för att våra egna 

värderingar inte skulle överskugga respondentens uppfattning.  

  

Aspers (2011) nämner i likhet med Langemar (2009) att forskaren måste vara öppen för 

möjligheten att respondenternas meningsstruktur skiljer sig från forskarens egna. Detta 

motiverade den fenomenologiskt inspirerade ansatsen för att tillåta uppkomsten av nya 

aspekter under studiens gång. Dock kvarstod en viss risk för att våra tolkningar av 

studieresultaten hade påverkats av tidigare uppfattningar på ett annat sätt än om det studerade 

fenomenet hade varit okänt för oss. Med detta i åtanke ställdes uttömmande följdfrågor vid 

intervjuerna. För att förebygga ytterligare att tolkningarna skulle bli alltför subjektiva skedde 

analysen initialt enskilt för att sedan granskas gemensamt för att upptäcka eventuella 

meningsskiljaktigheter kring resultatens innebörd. 

Datainsamling 

Förstudie 

Förstudien genomfördes i form av en testintervju på en respondent som passade in på det 

valda strategiska urvalet, resultaten från förstudien inkluderades även i analysprocessen då 

många intressanta aspekter uppkom. Inför förstudien konstruerades en intervjuguide (se bilaga 

1) med teman som valts utifrån det teoretiska ramverket. Under förstudien uppkom nya teman 
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som lades till i intervjuguiden, exempelvis det tema som berör personlig identitet.  

 

Kvalitativa källor 

Studien genomfördes genom sju semistrukturerade intervjuer, tre av respondenterna kom från 

Uppsala och fyra från Stockholm, där en av intervjuerna agerade förstudie. Intervjuguiden 

konstruerades så att dubbla frågor, ledande frågor och värderande frågor undveks (se bilaga 

1). Vi strävade även efter att undvika frågor som kunde anses svåra eller obekväma att svara 

på för respondenterna. Då vår studie var relativt empiristyrd utvecklades intervjuguiden efter 

varje intervju när nya aspekter av fenomenet uppkommit. För att låta respondenternas 

perspektiv vara huvudfokus i varje given intervju tillämpades vad Kvale (2009) kallar för 

medveten naivitet där forskaren är öppen inför nya teman och perspektiv som uppkommer 

under intervjun. Intervjuerna hölls i avskilda grupprum på respondenternas respektive skolor 

och spelades in med respondenternas godkännande. Intervjuerna varierade i tid, men samtliga 

låg mellan 45-65 minuter. 

  

Etiska överväganden 

I linje med vetenskapliga rådets principer informerades samtliga respondenter angående 

intervjuernas syfte och vad studien undersökte enligt informationskravet, vilket innebär att 

respondenter skall informeras angående vad deltagande i studien innebär (Langemar 2009). 

Vi valde att inte använda oss av begreppet identitet när vi presenterade studien för 

intervjupersonerna utan använde oss istället av begreppet roller, detta dels för att slippa göra 

den djupa distinktionen mellan vilka definitioner av identitet som studien undersökte, men 

också för att begreppet identitet enligt våra egna erfarenheter tenderar att skapa mer förvirring 

än klarhet kring ämnet. Vi ansåg inte att tillämpningen av begreppet roll istället för identitet 

skulle vara av oetisk karaktär för studien, då begreppet roll sammanfattar många av de 

identitetsdefinitioner som undersöktes och därmed inte borde påverka respondenternas 

utsagor. Samtliga respondenter blev tillfrågade angående sitt deltagande och även informerade 

om att de fick avbryta intervjun om de så önskade för att tillgodose samtyckeskravet 

(Langemar 2009), vilket innebär att intervjupersonerna skall delta i studien frivilligt. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att allt material som insamlas under studien skall behandlas 

konfidentiellt för att skydda intervjupersonera ifrån att identifieras (Langemar 2009). Detta 
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krav tillgodosågs genom att respondenternas personuppgifter aldrig dokumenterades i 

datamaterialet och att fiktiva namn användes, endast vilken studieort de tillhörde 

presenterades i resultatet. Respondenterna ombads även att inte nämna företagen de jobbade 

för vid namn utan att endast presentera vilken bransch de jobbade i samt vilka som var deras 

primära arbetsuppgifter. Samtlig insamlad data sparades för att tillgodose nyttjandekravet 

vilket innebär att insamlat material endast skall användas för forskningsändamål men också 

hållas tillgängliga för andra studier (Langemar 2009). 

  

Analysförfarande 

Intervjuinspelningarna transkriberades grundligt för att användas som underlag i analysen, 

varpå de tolkades enskilt, lärosäte för lärosäte och som helhet detta för att kunna påvisa 

skillnader och likheter. Detta är ett vanligt sätt att arbeta fenomenologisk då forskaren ofta har 

som syfte att identifiera likheterna mellan respondenternas svar (Langemar 2009).  I vår 

studie analyserades dock inte endast likheterna utan även hur de olika svaren skiljde sig åt, 

både individuellt och mellan lärosätena. Då samtliga respondenter var mellan 23-26 år gamla 

valde vi att inte analysera åldersaspekten djupare eftersom vi inte ansåg oss ha ett tillräckligt 

stort åldersspann. Då skillnader i kön inte gav några märkbara fynd i våra intervjuer valde vi 

hädanefter att bortse även från denna aspekt. 

  

Analysen av datamaterialet brukar enligt Langemar (2009) delas in i tre analysprocesser; 

Tolkning, strukturering och komprimering. Tolkningen innebär den process när forskaren 

tolkar budskapet och översätter handlingarna till det som slutligen blir resultatet. 

Struktureringen innebär processen att sortera data på olika sätt och komprimeringen svarar för 

att sammanfatta innebörden av data (Ibid.). Svaren som uppkom i intervjuerna tolkades först 

och kategoriserades sedan enligt en tematisk analysmodell under temarubrikerna studier, 

arbete och konflikter. Dessa teman härstammade ur identitetsteorierna som valts innan 

utformandet av intervjuguiden (se bilaga 1). Analysen var till stor del induktiv och 

empiristyrd då nya teman och fenomen som uppkommit fick ta plats i studiens resultat. Ett 

exempel på detta var temat personlig roll, då många respondenter uttryckte att de hade en roll 

eller identitet som varken hörde hemma i skolan eller på jobbet. Resultatet komprimerades 

sedan för att vara mer lätthanterat under analysprocessen. 
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Resultat 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit ur de kvalitativa intervjuerna utifrån 

våra huvudteman studentidentitet, yrkesidentitet, identitetskonflikt samt personlig roll. Då 

syftet med studie var att undersöka hur extraarbetande studenter konstruerar sin yrkes- 

respektive studentidentitet i rådande kontext, presenteras här citat från de kvalitativa 

intervjuerna för att låta intervjupersonernas utsagor återspegla hur de upplever fenomenet 

kontextuell identitet. Intervjupersonerna benämns med siffror och respektive lärosäte framgår 

under varje citat. 

Studentidentitet 

Hur mycket tid som spenderas på studier under en genomsnittlig vecka inklusive 

föreläsningar hamnar enligt samtliga respondenter mellan 10-35 timmar. Gemensamt 

uttrycker de att tentamensperioder är mer intensiva. Det finns en spridning i studietimmar 

respondenterna emellan intervjuperson, då vissa av respondenterna lägger närmare 35 timmar 

varje vecka och vissa endast 10 timmar per vecka, dock återfinns inga markanta skillnader 

mellan studieorterna. 

  

Samtliga respondenter beskriver sig ha en studentroll som konstruerats i gemenskap med sina 

klasskamrater och i skolan som social miljö. Respondenterna från Uppsala uttrycker en 

mycket stark studentanda där mycket tid spenderas med studiekamraterna även på fritiden. En 

av respondenterna, som aktivt valt att flytta till Uppsala från en mindre stad, beskriver hur den 

sociala gemenskapen sträcker sig utanför skolan; 

  

“[Hur mycket tid spenderar du med dina studiekamrater under en vecka?] 

Mycket, vi är många som tränar ihop, käkar ibland ihop, vi pluggar ihop. Ja, vi hittar på saker på 

helgerna också. Så att vi, ja en hel del.” (intervjuperson 7 Uppsala) 

  

Även studenterna från Stockholm uttrycker en gemenskap med sina studiekamrater men tycks 

inte ha en lika gedigen studentanda. Dessa spenderar inte alls lika mycket tid tillsammans med 

studiekamraterna på fritiden. De respondenter som är från Stockholm ursprungligen uttrycker 

att de har sitt umgänge utanför studierna redan sen tidigare. Många i Stockholm uttrycker 
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även att deras studiemotiv är karriärinriktade där utbildningen förväntas generera i ett 

välbetalt arbete och att deras bild av den klassiske studenten inte är något de själva identifierar 

sig med till skillnad från Uppsala-studenterna som valt staden för att få uppleva det typiska 

studentlivet. Studenterna i Uppsala engagerar sig även i mycket större utsträckning utanför 

skolan genom studentföreningar och dylikt, även om visst engagemang finns i Stockholm. 

Intervjuperson 3 har studerat i både Stockholm och Uppsala men valde att byta till Stockholm 

på grund av att hon inte kände sig passa in i studentlivet i Uppsala. 

  

“För då [om man pluggar i Uppsala]är man ju lite mer ute efter det där med gemenskapen, och det blir 

lite mer fester och liksom /... /Jag blev plötsligt den där andra studenttypen som jag ser det. Ja men den 

som är mer, man pluggar men man har sitt liv, man har sin lägenhet, man har sina vänner/.../Men som i 

studentstäder så är det inte så många som jobbar extra vid sidan av, så jag ser det som två olika 

studenttyperna” (intervjuperson 3 Stockholm) 

 

Den andra studenttypen som intervjuperson 3 nämner ovan beskrivs av henne själv som den 

typen av student som snarare lägger fokus på utbildningens innehåll och vilka karriärsmässiga 

fördelar denne kan generera istället för den enligt henne typiske Uppsala studenten som drivs 

av gemenskapen. 

 

Intervjuperson 2 valde aktivt att flytta till Uppsala från en mindre stad på grund av deras 

studentliv och den gemenskap hon hört talas om.  

 

“det har alltid känts som att jag strävat efter Uppsala, /.../sen så har jag alltid hört om deras studentliv 

att det är väldigt speciellt att plugga där, gamla traditioner och så här, så det tyckte jag lät kul.” 

(intervjuperson 2 Uppsala) 

  

Uppfattningen att en akademisk examen är en självklarhet existerar på båda orter och tycks 

vara något som myntats redan tidigt i livet hos majoriteten av respondenterna. Intervjuperson 

5, förklarar detta genom att beskriva sin bakgrund och tidigare preferenser; 

  

“Jag kommer från en familj med en sociologdoktor och en mor som är psykolog så den 

beteendevetenskapliga inriktningen var ganska given om man ska tänka att man följer sina föräldrars 

fotspår. Nej men jag såg det väl aldrig som ett val, jag har väl alltid velat utbilda mig.” (intervjuperson 5, 

Stockholm) 

  

Respondenter från båda lärosäten säger sig påverkas av deras klasskamraters prestationsnivå. 
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I Uppsala lägger studenterna generellt mer prestige i betygen och att prestera akademiskt, 

något som majoriteten av respondenterna förknippar med att vara studerande.  

 

“[ Hur reflekterar du kring dina prestationer när det kommer till studierna?]Ja, jag vill väl alltid 

prestera bra och göra mitt bästa. Och har väl alltid gjort vad jag kan för att uppnå bra betyg/.../ vi är ju 

ett gäng [i klassen] som är likadana och väldigt ambitiösa allihopa.” (intervjuperson 7 Uppsala). 

 

I Stockholm uttrycks också en hög prestations men av annat slag. Istället för att fokusera på 

specifika betyg läggs tyngd på djupgående förståelse och även att prestera bra akademiskt 

trots mycket extraarbetande. 

 

“Jag vill ha bra betyg. Men sen känslan att jag har gjort allt är också jätteviktig. Att jag känner att jag 

har lärt mig nått. Om jag skulle få ett högt betyg och ändå inte har lärt mig något så skulle jag ändå inte 

vara nöjd” (intervjuperson 6 Stockholm) 

 

I samband med prestationer uttrycker flertalet respondenter från båda orter hur de upplever att 

ambitioner, engagemang och flit är något som personalvetarstudenter generellt sett tycks ha 

gemensamt. De förväntningar utifrån som respondenterna säger sig känna av är kravet att 

klara av sina studier, vilket sägs vara fullt rimligt med tanke på att många av respondenterna 

beskriver arbetsbelastningen i studierna som relativt låg och att de vet vad som förväntas av 

dem. Majoriteten av respondenterna på båda orter menar att förväntningarna främst föds inom 

studiegruppen. 

  

Samtliga av respondenterna väljer att presentera sig som studenter och säger även att deras 

huvudfokus ligger vid studierna. Ytterligare en identitet uppkommer i en del av intervjuerna i 

samband med diskussioner om kombinationen av studier och extrajobb; respondenterna 

nämner fenomenet personalvetare. 

  

“Det är nog för att det, det är där man har sin största identitet tror jag, att man är student nu. Även om 

jag känner mig lite mittemellan för att jag är ute i arbetslivet och jobbar lite extra och så, nämen, den 

starkaste identiteten som håller på att formas, det är ju personalvetare och det, det är kopplat till 

studierna än så länge. Jag kopplar det mer till studierna än till jobbet” (Intervjuperson 3 Stockholm) 

 

Sammanfattningsvis gällande studentidentiteten har respondenterna från båda lärosäten en 

stark studentidentitet. Denne skiljer sig dock i uttryck mellan orterna, där studenterna i 
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Uppsala lägger mer fokus på det relationella mellan sig själva och sina klasskamrater. De 

umgås mycket och påverkas av varandras prestationsnivå där prestationerna återspeglas 

främst i betygen. Stockholmsstudenterna återspeglar en bild av den duktiga studenten som 

skall generera kunskap men också kunna arbeta mycket bredvid studierna och hålla ett högt 

tempo. Det läggs heller inte samma vikt i betyg eller att umgås med sina studiekamrater som 

bland Uppsalastudenterna. 

Yrkesidentitet 

Sammanslaget mellan studieorterna spenderas ungefär 10-25 timmar i veckan (vilket 

motsvarar en arbetsvecka på cirka 20-55 procent) på extrajobb med tillkommande tid för att 

läsa jobbmail hemifrån. Stockholmsstudenterna hamnar strax över Uppsalastudenterna i snitt 

med antalet jobbtimmar då Stockholmsrespondenterna arbetar närmare 20-25 timmar i veckan 

och majoriteten av Uppsala studenterna ca 10-15 timmar i veckan. Två av de tre 

intervjupersonerna i Uppsala arbetar dessutom i Stockholm och pendlar till sitt arbete. En av 

respondenterna i Stockholm avviker något från övriga arbetstidsmässigt och nämner att en 

hektisk period stundar då denne räknar med att jobba uppemot 80 procent i samband med 

studierna, vilket denne uttrycker som en konflikt mellan studier och jobb. Samtliga 

respondenter uttrycker att de har ett stort ansvar i sina arbetsuppgifter och att de känner att 

deras yrkesroll syns. 

 

Vidare varierar graden av yrkesidentifikation bland respondenterna, där något färre av 

studenterna i Uppsala identifierar sig med sitt nuvarande yrke och sin arbetsplats jämfört med 

Stockholmsstudenterna. En av Uppsalarespondenterna avviker dock från övriga och beskriver 

att denne känner en mycket stor tillhörighet med sin yrkesroll: 

  

“Men professionellt då är man mer seriöst, jag skulle skämta mer privat än vad jag gör professionellt på 

jobbet, och sen är det väl att man tänker genom företaget, med företagets hjärna och vad som är bäst på 

företaget när man är på jobbet” (Intervjuperson 1 Uppsala). 

  

Intervjuperson 1 beskriver även att hon umgås med sina kollegor på fritiden, vilket avviker 

från övriga respondenter från Uppsala. I Stockholm identifierar sig studenterna generellt sett 

mer med sitt arbete och sin arbetsplats. Många av dem beskriver att de känner tillhörighet till 

sina kollegor som studerar extra då de upplever sig ha mycket gemensamt. 
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“Ja, visst gör jag det [känner tillhörighet till mina kollegor], Vi sitter i samma sits, de flesta är 

personalvetare också. Och vi jobbar med samma arbetsuppgifter och så, så absolut. Men sen är vi ju 

olika personer allihop. Men de, det har vi ju gemensamt ”(intervjuperson 3 Stockholm). 

  

Majoriteten av studenterna från Uppsala började arbeta extra en bit in på sin utbildning 

eftersom de beskriver att det nya studentlivet kräver att individen landar i sin vardag. Dock 

upplever de generellt att det är relativt ovanligt att deras studiekamrater arbetar bredvid 

studierna. Samtliga av respondenterna i Stockholm har arbetat under hela sin studietid, men 

majoriteten av dem skaffade sitt nuvarande jobb inom relevant bransch ungefär halvvägs in i 

utbildningen. Samtliga respondenter beskriver gemensamt att lusten att skaffa sig 

branscherfarenhet kommer in i bilden efter cirka ett år på utbildningen.  

  

Respondenterna i både Stockholm och Uppsala påvisar ett tydligt mönster där studenter som 

läser tidigare terminer tenderar att identifiera sig främst som studenter och studenter som 

ligger på senare terminer identifierar sig mer med sitt yrke eller som personalvetare, och 

uttrycker i samband med detta att de ser en tydlig koppling mellan jobb och studier. 

Studenterna i Stockholm upplever att deras extraarbetande får dem att utvecklas så väl 

personligt som professionellt, samt att de även umgås mycket med sina kollegor på fritiden 

vilket de anser bidra till att gränsen mellan personligt och professionellt suddas ut. 

  

“det är också för att några av mina bästa vänner är kollegor också och vi pratar mycket jobb och även 

generellt med mina andra vänner, vi diskuterar mycket jobb när vi ses, det gör ju att gränsen [mellan 

privat och professionellt] suddas ut “(intervjuperson 4 Stockholm). 

  

Precis som intervjuperson 3 i tidigare avsnitt diskuterade finns det en allmän uppfattning 

bland respondenterna att en personalvetarroll/-identitet är under konstruktion och att deras 

identifikation kommer att se annorlunda ut när de har studerat färdigt. 

   

Många av respondenterna ifrån Stockholm nämner att de kan känna en klyfta mellan sig 

själva och de heltidsanställda på sin arbetsplats just för att de arbetar deltid. Detta beskrivs 

även av respondent 3 och 6 som en orsak till att de ibland distanserar sig lite ifrån sina 

arbetskamrater, och även identifierar sig mindre med sitt arbete. 

  

“Jag kan tänka mig att om man är där [på arbetsplatsen] heltid så är det lättare att ta del av den 
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[gemenskapen] och engagera sig i den, men är man där bara två gånger i veckan då känner man nästan 

bara att man står utanför den” (intervjuperson 6 Stockholm). 

 

Intervjuperson 6 beskriver här hur hon kan uppleva att utesluts ur gemenskapen på sin 

arbetsplats då hon bara är där två dagar per vecka och hur detta beror på att hon missar 

mycket av den dagliga interaktionen vilken hon tror är kopplad till gemenskapen. 

 

Sammanfattningsvis arbetar alltså respondenterna ifrån Stockholm mer per vecka än de ifrån 

Uppsala, det är även vanligare att arbete extra bredvid studierna som student i Stockholm. 

Stockholmsrespondenterna har en starkare yrkesidentitet som dessutom blir starkare ju 

närmare examen de kommer. Uppsalarespondenternas yrkesidentitet blir också starkare 

närmare examen men uttrycks inte av majoriteten av intervjupersonerna som någonting som 

har påverkats av deras nuvarande arbetsplats eller kollegor. Tiden spenderad på arbetsplatsen 

är också av avgörande roll för respondenterna då en del av dem upplever att de stängs ute ut 

gemenskapen när de inte är på plats så ofta. Slutligen finns det en gemensam uppfattning på 

båda lärosätena att en begynnande personalvetaridentitet är under konstruktion. 

Identitetskonflikt  

Samtliga respondenter beskriver att de behöver växla fokus mycket i sin vardag och även att 

detta kan te sig problematiskt många gånger. Framförallt respondenterna från Stockholm 

beskriver växlande fokus som en del av deras vardag och att denna beror på att de arbetar och 

studerar. 

  

“ja men just att man ska ha både skola och jobb, men så har man ändå ett liv efter det också, som man 

vill försöka få ihop” (intervjuperson 6 Stockholm). 

  

Övervägande av respondenterna från båda orter nämner att det är studierna som får lida vid 

konflikter mellan skola och arbete och att detta främst beror på att ett sämre studieresultat 

endast påverkar dem själva och inte andra vilket är fallet vid en sämre prestation på arbetet.  

 

Själva konflikten mellan identiteterna eller rollerna beskrivs av respondenterna främst genom 

att de inte lyckas prestera så väl som de önskar inom både arbete och skola och därför måste 

välja en av dem som blir huvudprioritering. Då många beskriver att de inte vill välja fokus blir 

denna konflikt större då det bidrar till frustration över att inte lyckas nå sin prestationsnivå 
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inom varken studierna eller arbetet. 

  

Konsekvenserna av för mycket fokusväxlande varierar mellan respondenterna men de flesta 

nämner stress, oro och ångest som huvudsakliga följder. En av respondenterna ifrån Uppsala 

nämner även hur konflikten påverkar henne fysiskt; 

  

“...det kan samtidigt bli för mycket och det blir ju påfrestande jag tror att ibland vill jag mer än min 

kropp vill eller kan, det har jag känt många gånger” (Intervjuperson 1 Uppsala). 

  

Det finns dock även de respondenter som uttrycker positiva aspekter av att ha mycket att göra, 

där bland annat motivation och produktivitet nämns i flertalet intervjuer. 

  

“Ja men det är det här att jag tycker det är så himla kul, det är då jag känner mig som mest levande, när 

jag har som mest att göra, får utmaningar och skall klara av att göra grejer” (intervjuperson 1 Uppsala). 

 

Under intervjuerna uppkom att respondenterna hade en roll, eller en del av sin identitet som 

inte passade in varken under student- eller yrkesidentitet. 

  

“ja alltså det är väl den där rollen man har när man inte är i skolan, jag-delen liksom, när man tränar 

eller när man gör saker för sig själv, exempelvis när jag umgås med vänner alltså sånt som är ens 

personliga” (intervjuperson 2 Uppsala). 

  

Samtliga respondenter upplevde att de visade mer av sitt privata jag i skolan än på arbetet, där 

majoriteten i Uppsala såg en väldigt liten skillnad mellan skola och fritid då de umgicks 

mycket med sina studiekamrater, dock menade även Uppsalarespondenterna att det existerade 

en viss skillnad mellan deras studieidentitet och privata identitet. 

  

“Privata och studierollen skiljer sig inte jättemycket och det är ju också ännu en gång det här med om det 

är nära vänner eller såna som man bara känner genom skolan,”(intervjuperson 1 Uppsala). 

  

Samtliga respondenter menar även att den personliga rollen är den biten av identiteten som 

kommer i sista hand vid identitetskonflikter, då både arbetet och skolan går före det som de 

upplever som privat. 

  

“just när det är mycket saker på samma gång och man exempel tar konflikten skola/jobb/träning, jag vill 
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liksom hinna med allt men ibland måste man bort prioritera, då brukar det oftast bli att det blir min 

personliga del som prioriteras bort först”(intervjuperson 2 Uppsala). 

 

Sammanfattningsvis finns alltså identitetskonflikter på båda orterna men som yttrar sig på 

olika sätt. Samtliga respondenter beskriver att det först och främst är deras personliga roll som 

blir lidande vid identitetkonflikter men också att det är skolan som drabbas därefter. 

Studenterna i Uppsala beskriver dock mer vånda över att skolan drabbas negativt jämfört med 

Stockholmstudenterna som uttrycker en större självklarhet kring att jobbet alltid går före vid 

konflikter. 

Analys 

I detta avsnitt analyseras våra empiriska fynd utifrån vårt valda teoretiska ramverk. Analysen 

ligger sedan till grund för den diskussion som förs i det sista avsnittet. 

Studentidentitet  

Stockholmsrespondenterna nämner generellt sett utbildningens innehåll som motiv för val av 

studieorten. En respondent uttrycker dessutom att denne valt att byta studieort till Uppsala just 

av den anledningen. Ashforth & Mael (1989) och Haslam (2004) menar att gruppidentiteten 

föds ur att individer väljer att identifiera sig med sociala kategorier där stark sammanhållning 

råder tack vare gruppnormer. Mer specifikt menar Ashforth & Mael att individen identifierar 

medlemmar i den sociala kategorin (gruppen), vilket skapar bilden av en prototypisk medlem 

som denne sedan kan identifiera sig själv utifrån. Aurell (2001) menar att de sociala 

kategorierna, eller det som hon skulle beskriva som sociala kontexter, omfattas av kulturella 

värderingar som ger förutsättningar för individens identifikation. Det finns skillnader i 

tendenser för de två studieorterna, där det i det ena fallet blir en uppslutning kring studentlivet 

(Uppsala) och i det andra fallet kring utbildningens upplägg (Stockholm), kan förklaras 

utifrån teorin om identifikation med olika sociala kategorier och prototypiska medlemmar där 

de kulturella värderingarna talar om vad som är viktigt för gruppen. 

  

Våra respondenters föreställningar kring hur de själva ser sig i studentsammanhang, hur 
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studentrollen sker i samspel med studiekamraterna och vad universitetsväsendet som 

institution kräver av dem, tycks överensstämma. Detta faktum kan förklaras av Sluss & 

Ashforth (2007) tre nivåer av identitet, den individuella, den interpersonella och den 

kollektiva nivån, där främst den interpersonella nivån blir i fokus då självförtroendet och 

motivationen föds ur att individen uppfyller sina rollrelationella förpliktelser. Genom att leva 

upp till de förväntningar som respondenterna upplever utifrån, kan deras så kallade 

rollrelationella förpliktelser ses som uppfyllda gentemot studiekamrater och lärare, vilket kan 

tänkas bidra till ett ökat engagemang och identifikation med studentrollen. 

  

Samtliga respondenter nämner att studier alltid har varit en självklarhet, vilket intervjuperson 

5 förklarar genom att referera till sin bakgrund med akademikerföräldrar vilket vi ser på som 

normer som har funnits med redan i barndomen. Dessutom ser vi en skillnad i hur studenterna 

ser på extrajobb på de olika orterna, där Stockholmsrespondenterna uttrycker det som en 

självklarhet från första stund i utbildningen. Berger & Luckmann (1998) beskriver hur den 

sociala konstruktionen föds i kontexten där utövandet av roller i samspel med samhällsnormer 

och socialiseringsprocesser spelar in för att en naturlig attityd ska formas; därmed skapas en 

gemensam verklighet. Vad studenterna i vår studie tar för givet konstrueras alltså i barndomen 

och senare i samspel med studiegruppen vilket kan ge skilda uppfattningar grupperna 

emellan.   

 

Enligt Berger och Luckmann (1998) typifieras roller på så sätt att de tillskrivs förväntningar 

vilket då skapar ett interaktionsmönster bland rollinnehavarna. Detta kan vi se bland våra 

respondenters uppfattningar när de beskriver hur studiekamraternas prestationsnivå tycks ha 

stor inverkan på den enskilda studenten (höga betyg och goda prestationer i studierna). Alltså 

belyser de det som tycks vara viktigt för och tas för givet av de flesta 

personalvetarstudenterna generellt sett, återigen en naturlig attityd (Berger & Luckmann 

1998), som uttrycks i synnerhet bland respondenterna i Uppsala. Detta kan förstås som att 

personalvetarrollen är på förhand typifierad och därmed inkluderar en fasad som måste 

upprätthållas av dem som axlar rollen. 

  

Jenkins (2004) och Heggen (2008) beskriver hur likheter och olikheter är en grundläggande 

funktion för identifikationen. Intervjuperson 3 nämner två typer av studenter; den yngre som 

söker studentlivet och det sociala, samt den äldre studenten som är ute efter en gedigen 

utbildning. Om vi ska tolka dessa två roller som typifierade kan vi se respondentens 
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identifikation som att denne vänder sig ifrån den yngre typen av student på grund av de 

olikheter som denne ser hos sig själv, baserat på föreställningar kring rollen. Därmed 

identifierar sig respondenten med den äldre typen av student som passar bättre in på 

beskrivningen av respondenten själv.     

  

Lundmarks (1993) studie visar hur bilden av en personalvetare formas redan under P-linjen 

(personalvetarutbildningen) och senare ute i arbetslivet, vilket i sin tur påverkar hur 

yrkesrollen fortsättningsvis utövas. Detta synsätt blir intressant för resultaten från vår studie 

eftersom respondenterna tycks ha en mycket överensstämmande bild av hur en typisk 

personalvetarstudent är (att vara engagerad, driven och att extrajobba i stor utsträckning). Då 

majoriteten av våra respondenter även lägger mycket vikt kring rollen som blivande 

personalvetare, väljer vi att betrakta personalvetarutbildningen som en gemensam form i 

vilken respondenternas framtida yrkesroll stöps, sett ur Lundmarks perspektiv. Vi återkommer 

till detta ämne, hur personalvetarrollen förslagsvis formas, under kommande avsnitt.  

 

Yrkesidentitet 

Vi ser skillnader mellan studieorterna då Uppsala-respondenterna uttrycker att det är få som 

jobbar extra bland studiekamraterna. Två av tre respondenter uttrycker att de varken umgås 

med kollegor på fritiden eller identifierar sig speciellt mycket med sitt arbete, till skillnad från 

Stockholm där majoriteten av respondenterna uttrycker en mycket god och nära relation till 

sina kollegor. Om vi sammanfattar ovanstående utifrån Berger & Luckmanns (1998) och 

Goffmans (2004) teorier så kan det förstås som att studentrollen i Uppsala är typifierad på så 

sätt att studentandan och den framhävda studentidentiteten sätter förväntningarna och skapar 

en social kontext där yrkesrollen blir mindre framträdande, till skillnad från studenterna i 

Stockholm som förväntas lägga mycket tid även på sitt extrajobb. På så sätt kan vi urskilja två 

naturliga attityder som skiljer sig åt mellan de olika studieorterna. 

  

I vår studie finner vi att organisatoriska faktorer tycks spela roll för yrkesidentifikationen hos 

respondenterna.  Intervjuperson 3 beskriver de gemensamma arbetsuppgifterna på jobbet och 

att kollegorna i arbetsgruppen befinner sig i samma sits mellan studier och arbete, vilket 

bidrar till en stor sammanhållning. Dessa beskrivningar passar enligt oss in på det som Aurell 

(2001) benämner som en uppgiftsbaserad identitet. Intervjuperson 4 nämner hur denne 
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identifierar sig med sitt företag och dess kultur. Aurell beskriver en organisationsbaserad 

identitet, där relationer mellan kollegor och kultur påverkar identifikationen hos 

yrkesutövaren. Den sammanhållning som intervjuperson 3 beskriver och den identifikation 

med företagskulturen som intervjuperson 4 nämner, anser vi kan ses som exempel på denna 

identitetstyp.  

   

En del av respondenterna i Stockholm nämner klyftan mellan dem själva och de 

heltidsanställda på sin arbetsplats.  Sluss & Ashforth (2007) diskuterar specifika och generella 

rollbaserade identiteter, där specifika roller växer fram mellan kollegor i interaktion. För våra 

respondenter kan denna specifika rollbaserade identitet tänkas bli svagare i jämförelse med 

heltidarnas specifika rollidentitet då deltidsarbetarna inte är på jobbet dagligen och således 

inte kan finslipa på de unika yrkesrelationerna. Vi tror att även den generella 

rollidentifikationen, som bygger på allmänna antaganden kring hur roller bör utövas i 

förhållande till varandra, kan skilja sig åt mellan hel- och deltidare på företaget då det kan 

tänkas att deltidsanställda faller in under en egen kategori där de förväntas bete sig på ett visst 

sätt i egenskap av extraanställda studenter. Ytterligare en förklaring finner vi om vi ser till 

Aurells (2001) kulturella värderingar som då kan tänkas tillhöra heltidarna; att dessa 

kulturella värderingar kan tänkas skilja sig från deltidarnas varpå deltidarna väljer att 

distansera sig från gruppen. Vi avstår dock från att diskutera detta vidare då vi inte har insikt i 

de specifika företagen som respondenterna arbetar på. 

  

Vi diskuterade tidigare (se avsnitt Analys- Studentidentitet) hur personalvetaridentiteten kan 

tänkas formas redan under studietiden, precis som Lundmarks (1993) studie påvisar. Våra 

respondenter tycks ha likvärdiga uppfattningar om vad professionalitet innebär, (bland annat 

kommunikation, engagemang, kompetens) och dessutom befinner de sig mer eller mindre 

inom samma yrkesbransch vilket vi anser borde ha stor inverkan sammantaget på deras 

generella uppfattning kring en typisk personalvetare och dennes yrkesroll. Således skulle 

denna process ligga till grund för hur dessa studenter kommer att utöva sitt yrke efter examen, 

då vi tänker oss att Heggens (2008) professionaliserings- och kvalificeringsprocess tar vid, 

vilket vi nu ska utveckla. 

  

Heggens (2008) definierar yrkesidentifikation som en förening av den personliga 

professionella identiteten och den mer kollektiva professionsidentiteten, som båda grundar sig 

i individens självidentifikation. Detta är intressant då respondenterna i vår studie befinner sig i 
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olika skeden i sin utbildning och har varierande grad av senioritet på sitt jobb. Bland 

Stockholmsrespondenterna ser vi ett gemensamt mönster av att de studenter som befinner sig i 

ett senare skede i sin utbildning och dessutom har arbetat länge på sin nuvarande arbetsplats, 

även identifierade sig till högre grad med sin yrkesroll jämfört med de respondenter som 

befinner sig på tidigare terminer. Aurell (2001) i sin tur menar att utbildning och kompetens 

är viktiga medel för att bidra till identifikation hos olika yrkesgrupper genom ökad trygghet, 

självförtroende och yrkesstolthet. Detta är enligt oss en tänkbar förklaring till varför 

respondenterna som arbetat längre och dessutom har mindre tid kvar på sin utbildning tycks 

vara trygga i sina professionella roller i större omfattning än de respondenter med längre tid 

kvar på sin utbildning. De förstnämnda har förmodligen hunnit samla mer kompetens i 

utbildningen och har då genom sitt arbete och genom att ta sina kollegors attityd lyckats 

forma en sammanhängande professionell- och professionsidentitet. 

  

Då både intervjupersonerna, som uttrycker en starkare identifikation med sitt yrke, har arbetat 

länge på sitt företag och har kommit närmare sin examen ser vi en intressant koppling till det 

som Heggen (2008) beskriver som en kvalificeringsprocess. Kvalificeringsprocessen grundas 

i det mänskliga behovet i att känna tillhörighet, och när individen genom denna process lyckas 

orientera sig mellan vem de är och vem de vill vara, förstärks både den personliga 

professionella identiteten och den kollektiva professionsidentiteten. Vi kan således tolka det 

som att dessa respondenter har lyckats utveckla en gedigen yrkesidentitet som de kan bära 

med sig ut i yrkeslivet när studierna är avklarade; förslagsvis den tidigare diskuterade 

personalvetaridentiteten. 

Identitetskonflikt 

Samtliga av respondenterna säger att det är studierna som får lida vid konflikter mellan 

studier och arbete, trots att de menar att studierna är deras huvudsakliga sysselsättning. Om vi 

använder oss av Goffmans (2004) resonemang kring masker och fasader, så skulle denna 

motsägelse kunna förklaras med att respondenterna upplever en slags konflikt mellan att 

upprätthålla en duktig studentroll samtidigt som de dras till yrkesrollen. Kanske är det den 

tidigare nämnda naturliga attityden (Berger & Luckmann 1998) till akademisk utbildning sig 

som får dem att framhäva studentrollen, att som Goffman skulle säga uppvisa en air av 

studiemotivation eller likande, samtidigt som ett intressant och avlönat yrke faktiskt får dem 

att engagera sig mer i jobbet. 
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Intervjuperson 4 beskriver i resultatdelen att den professionella rollen (arbete och studier) 

smälter samman med den privata tack vare umgänget med kollegor och studiekamrater på 

fritiden. För att applicera Goffmans (2004) begrepp främre och bakre region på detta 

sammanhang kan det tänkas att en fasad inte längre blir nödvändig om kollegor blir 

tillräckligt privata med varandra. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter vid två olika lärosäten formar sin 

studentidentitet respektive yrkesidentitet i rådande sociala kontexter och hur dessa roller kan 

komma i konflikt med varandra. Vidare ville vi undersöka ifall det kunde finnas andra roller 

hos respondenterna och i så fall hur dessa var uppfattade. Frågorna som denna studie syftade 

till att besvara var följande: Hur konstrueras studenternas yrkes- respektive studentidentitet? 

Hur kan dessa identiteter konfliktera/samverka med varandra? Finns det skillnader mellan 

lärosätena Stockholm och Uppsala? Hur kan konstruktionerna förstås utifrån identitetsteorier? 

  

Resultaten visar på att det finns många påverkansfaktorer för identifikation bland 

respondenterna. Samtliga intervjupersoner upplever sig faktiskt ha olika självbild beroende på 

kontexten och att detta även kan omfatta olika beteenden och framtoning. Studiemiljön sägs 

skapa en plattform för en mer studierelaterad interaktion medan arbetsplatsen tycks ligga till 

grund för en annan. Intervjupersonerna resonerar även kring en privat identitet, vilket vissa av 

dem tycks kombinera så att umgängen och därmed olika roller tenderar att smälta samman. 

  

Det framkommer att identifikationen sker på olika nivåer, inom den enskilda individen och i 

grupp mellan individer, samt att det rör sig om olika organisatoriska och samhälleliga 

aspekter i from av normer och kulturer. Intressanta skillnader uppkommer då vi jämför 

Uppsala och Stockholm som studieorter. Dessa två orter tycks bidra till två olika miljöer som 

främjar olika typer av interaktionsmönster (Berger & Luckmann 1998). Något som kanske är 

bekant för de flesta sen tidigare är Uppsalas utpräglade studentliv. Vad som uppkommit i 

studien är att yrkesidentiteten i Uppsala tycks hamna i skymundan under studietiden tack vare 
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kollektiva normer. Vi tror även att det råder en naturlig attityd (Berger & Luckmann 1998) 

bland Uppsala-respondenterna som verkar skilja sig från den bland respondenterna i 

Stockholm. 

  

Tidigare forskning pekar på att identitetskonflikter uppstår då individens självuppfattning inte 

överensstämmer med förväntningar utifrån (Luckmann 1998; Goffman 2004), eller att 

individens orienteringsförmåga (Heggen 2001) mellan den önskade självuppfattningen och 

den upplevda självuppfattningen krockar. Detta ser vi bland våra respondenter, som redan 

halvvägs in i utbildningen, tenderar att vilja förena sin student-, yrkes-, och personliga 

identitet. De tycks identifiera sig i större grad med arbetet och mindre med studentlivet ju 

längre fram i utbildningen de befinner sig, då arbetet upplevs alltmer motiverande och 

relevant för utbildningen. Det ska tilläggas att den tvärvetenskapliga utbildningen i fråga 

saknar praktik vilket kan tänkas förstärka konflikten mellan student och yrkesrollen.  

 

Som motvikt till identitetskonflikter presenteras i teorin olika typer av yrkesidentitet som 

innefattar personliga och organisatoriska förväntningar och mål (Heggen 2001; Aurell 2001). 

Respondenternas motsvarighet på denna identitetsförening verkar vara 

personalvetaridentiteten. Ett resultat som framkommer i studien är att identiteten tycks vara 

föränderlig över tid. Dock kan vi inte göra någon djuplodande analys i 

identitetskonstruktionens process under utbildningen eftersom studien inte är longitudinell 

och därmed inte sträcker sig över en längre tidsperiod. Teorierna som använts i studien bidrar 

med att problematisera identitetskapandet inom kontexten, vilket då förtydligar att identitet 

konstrueras olika beroende på social kontext och bakgrund. 

Vidare forskning 

Då identitet i professionssammanhang är ett mindre utforskat ämne (Sluss och Ashforth 2007; 

Chreim, Williams & Hinings 2007) anser vi med denna studie ha bidragit till utökad empiri 

kring fenomenet. Då det dessutom finns få studier som jämför olika identiteter anser vi att vår 

studie kan fylla en empirisk lucka. Denna studie kan även ses bidra till en liten inblick i hur 

identitet kan uppfattas som föränderlig, och med detta som grund kan identitetsskapande 

förmodas ske över tid. För framtida forskning föreslår vi därför att en longitudinell studie 

kring identitetskonstruktion genomförs på en grupp respondenter vid ett flertal tillfällen under 

en given period, vilket kan förmodas ge större inblick i självuppfattningens dynamik samtidigt 
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som konsekvensen av påverkansfaktorerna blir lättare att kartlägga. Vidare skulle det vara 

intressant att undersöka ifall konflikter mellan identiteter hos extraarbetande studenter är 

tillämpbar på andra studieorter i landet, utanför personalvetarområdet och kanske till och med 

i andra länder för att se ifall det finns fler skillnader eller helt nya aspekter 

av identitetskonstruktion i olika professionella sammanhang. Det skulle även vara intressant 

att genomföra en longitudinell komparativ studie av identitetskonstruktion mellan 

extraarbetande studenter och icke- arbetande studenter för att se hur 

identitetskonstruktionsprocessen kan tänkas skilja sig åt. Om urvalsramarna vidgades skulle 

liknande forskningsresultat längre fram kunna tillämpas som verktyg för att skapa en enad 

front bland anställda som inom sin organisation stöter på flera olika verkligheter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide c-uppsats 

Kön 

Ålder 

  

1. Studier, 

Vad, var, hur länge (HP-poäng)?  

När förväntas du ta examen? 

Tillfällig arbetsbelastning? 

Hur reflekterar du kring dina prestationer i studierna? 

Vilket lärosäte? 

Varför började du plugga? - djupare motivering? 

Beskriv din bild av en typisk student? 

Anser du att beskrivningen passar in på dig? 

  

2. Arbete Objektivt 

Inom vilken bransch jobbar du? 

Hur är den kopplad till din utbildning? 

Hur länge har du jobbat där? 

Eget ansvar? 

Omfattning, vecka/månad? 

  

3. Arbete Subjektivt 

Varför jobbar du extra? (pengar/erfarenhet/press utifrån MOTIV) 

Hur fick du ditt nuvarande jobb? 

Hur mycket inflytande har du över dina arbetstider? 

Upplever du att dina studier påverkats av ditt arbete? 

Hur upplever du att företagskulturen ser ut? (gemenskap/sammanhållning) 

Har du intresse av att fortsätta på ditt arbete efter examen? 

Hur påverkas ditt arbete av att du studerar? 

Upplever du att ditt arbete syns? 

  

4.  Betydelse 
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Vad betyder arbete/att arbeta för dig? 

Identifierar du dig med denna beskrivning? 

Har du varit utan extraarbete under din studietid, hur upplevde du det i jämförelse med din 

nuvarande situation? 

Har dina studieambitioner förändrats? 

Engagerar du dig på annat sätt vid sidan av studierna? 

Hur resonerar du kring förväntningar utifrån - jobb -studier? 

 

5. Tidsfördelning vardag 

Hur ser en vanlig vecka ut för dig? 

Hur mycket tid lägger du (uppskattningsmässigt) på studier? 

Hur mycket engagerar du dig i arbetet när du inte är där? ex: möten ,kollar mail, tar samtal 

etc. 

  

6.  Relationell identitet 

Hur mycket tid spenderar du med dina klasskamrater per vecka? 

Umgås du med dina kollegor på fritiden? 

Är det många studenter som jobbar på företaget? 

Hur ser du på gränsen mellan ditt privata och ditt professionella liv? 

Vad är professionalitet för dig? 

Hur uttrycker du professionalitet på jobbet? 

Har ni någon form av teambuilding eller afterworks på ditt jobb? 

Känner du tillhörighet till dina kollegor? 

På vilket sätt samarbetar ni? 

  

7. Identitetskonflikt 

Upplever du att många av dina studentvänner jobbar extra? 

Om ja: varför tror du att är så? 

Kräver din vardag ofta att du fokuserar på flera saker samtidigt? 

om ja: Hur hanterar du detta? 

Upplever du att detta är självvalt? 

  

8. Sociala medier 

Använder du LinkedIn? -Hur vill du framställa dig på LinkedIn? 
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Använder du Facebook? - Hur vill du framställa dig på Facebook? 

Används någon av dessa i studier/arbetet? 

Har hur du kommunicerar på de sociala medierna förändrats sedan de implementerats i ditt 

arbete? (personligt vs privat). 

  

9.  Personligt 

Presenterar du dig främst som student eller arbetande i sociala sammanhang? 

Speciell rangordning? -Vad tror du att denna beskrivning/ordning beror på? 

Utöver student- och yrkesrollen, har du en privat roll? 

                   -hur skiljer den sig från övriga roller? 

                   -konflikter? 

Om du får resonera kring framtiden, när du är färdigexaminerad, hur tror du att dina roller 

kommer att se annorlunda ut? 

  

10. Växlande av fokus 

Upplever du att din vardag kräver att du växlar fokus ofta? 

Om ja; Hur påverkar det dig? 

  


