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Abstract 

Identity construction in and around organizations have during recent years attracted a great 

deal of attention in the academic world. As identities are presented in the literature as fluid, 

fragmented and multi-dimensional, the term identity is in this thesis conceptualized and 

treated through five perspectives, presented by Brown (2015). Further, identities are assumed 

to be constructed through active processes performed by individuals. These processes are 

summarized in the concept of identity work. 

This master's thesis concerns teachers’ identity work. The aim was to understand how this 

identity work take shape, with concern to the teacher’s perception of their own personal 

identity in relation to their understanding of the discursive notions on the profession.  

Through qualitative interviews, eight Swedish teachers were asked to share their views and 

thoughts about their identification with their work. The conclusions made through this are 

threefold; first, that teachers use a very high level of professional identification, that helps them 

to handle any discrepancy they might experience. Second, that teachers use their profession to 

achieve self-realization and use their work to embody inner characteristics. Thirdly; although 

the teachers express a high level of professional identification, they also express the need to 

limit this identification and to separate their personal identity from their professional. 
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Förord 

 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i arbetet med denna uppsats, 
och som inspirerat och motiverat oss. Våra opponenter, vår handledare Owe L. Johansson och 
vår bisittare Henrik Ferdfelt är värda ett speciellt tack likväl som våra övriga studiekamrater 
som bidragit till en motiverande och inspirerande studiemiljö under uppsatsens gång. 
 
Främst vill vi rikta ett stort tack till de lärare och skolor som ställt upp på intervjuer. Utan er 
hade studien aldrig gått att genomföra.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Identification matters because it is the process by which people come to define 
themselves, communicate that definition to others, and use that definition to 

navigate their lives, work-wise or other” (Ashforth, Harrison, & Corley, 2008, s. 
334) 

 

Är vi vårt yrke? Vi känner nog många igen hur människor presenterar sig själva genom att 

berätta vad de jobbar med, och yrket verkar således utgöra en stor del av deras identitet. Men 

vad säger egentligen yrket om vår person? Enligt Ashforth, Harrison och Corley (2008), citerade 

ovan, är identifiering något som definierar oss och hjälper oss att navigera både i det personliga 

och det yrkessamma livet. Då vårt arbete för de flesta av oss är en stor del av livet är det inte 

konstigt att området berörs både inom forskningsvärlden och dagspressen.  Exempelvis så 

återfinns rubriken “Ditt arbete är din identitet” på SVT:s hemsida (Sundin, 2016-04-11), vilket 

bekräftar att ämnet är aktuellt och att det väcker intresse.  

Det kan också tänkas att när yrket är en så betydande del i vårt liv och identitetsskapande att 

eventuella förväntningar som ställs skapar slitningar mellan vår person och våran yrkesroll. För 

vissa inträffar sådana situationer mer eller mindre regelbundet inom sin yrkesroll, då en individ 

kanske tvingas ta beslut som kräver ett avståndstagande från personliga känslor och istället 

kräver ett agerande utefter vad arbetet kräver. I vissa situationer har vi lättare att göra denna 

distinktion mellan vårt personliga jag och vårt yrkes-jag medan det i andra fall nästintill kan 

upplevas som ett hot mot vår personliga integritet, där det vi uppfattar som vår personlighet 

hamnar i konflikt med de krav vi upplever.  

Individer strävar ständigt mot att skapa en enhetlig och samstämmig bild av sig själva och 

försöka undvika eventuella konflikter mellan sitt yrkes- jag och sitt personliga jag, Detta kan 

beskrivas som ett identitetsarbete där individen strävar mot en sammanhållen identitet 

samtidigt som hänsyn tas till de diskurser som i sammanhanget anses meningsfulla (Ashforth 

et al., 2008). Identiteten kan således ses som en “tillfällig självbild”, eller en självrefererande 

berättelse som individen ständigt måste “skriva om” utifrån det specifika sammanhanget. 

Denna process pågår ständigt, och med tanke på att de flesta av oss spenderar en stor del av 
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vår vakna tid på jobbet, blir det identitetsarbete som sker utifrån vår yrkesroll en formgivande 

process som påverkar livet i stort.  

1.2 Individen och organisationen - en historisk utveckling 
Relationen mellan individen och den organisation de arbetar i har ur ett historiskt perspektiv 
varierat i uttryck, från att enbart sett anställda som maskiner till att idag se behovet av att 
involvera ett djupare och bredare perspektiv, såsom de anställdas tankar, känslor och 
identifiering med organisationen. Inledningsvis ges här en kortfattad beskrivning av hur denna 
relation har utvecklats.  
 

Organisationsforskningen, och vidare synen på människan inom organisationen har till stor del 

präglats av Max Weber, som presenterade teorier om auktoritet och lydnad (Houghton, 2010). 

Weber initierade och lade grunden för mycket teori bakom den styrform som kom att kallas 

den rationella-legala byråkratin och har vidare utgjort en språngbräda vilken än idag präglar 

organisationsforskningen (Houghton, 2010). Den rationellt-legala byråkratin syftade till att 

genom lagar, regler och rutiner säkerhetsställa lydnaden av underordnade inom en 

organisation, och är en styrform som präglas av hierarkiska relationer. I ungefär samma 

tidsperiod levde Fredrick Winslow Taylor, som med inspiration av Weber vidareutvecklade 

denna maskinliknande syn på den arbetande människan. Taylor föreslog att arbetsstyrning 

skulle grundas på än mer vetenskapliga principer och beräkningar, vilket vidare kom att kallas 

för scientific management (Grachev & Rakitsky, 2013; R. A. Greenwood, 2004). Detta bidrog till 

att arbetsprocesser kom att präglas av specialisering och centralisering, vilket ansågs bidra till 

ökad effektivitet vid genomförandet av arbetsuppgifter. De anställda kom i än större mån att 

betraktas som ekrar eller kugghjul i ett större maskineri, och kom att betraktas närmast som 

maskiner snarare än mänskliga individer. Detta bidrog även till minskade möjligheter för de 

anställda att fatta egna beslut eller ta egna initiativ (Grey, 2009).  

Synen på den byråkratiska organisationen som den ultimata organisationsformen började så 

småningom att förändras och man började inse bristerna med den tidigare maskinliknande 

människosynen. Den förändrade synen grundlades i en upptäckt gjord av Hawthorne-forskarna, 

där de under ett flertal experiment uppmärksammade att människor agerar starkt efter sociala 

aspekter, såsom grupptryck och tillhörighet, snarare än formella regler (Grey, 2009). 

Experimenten visade även att känslan av meningsbärande i sitt arbete bidrog till en förstärkt 

produktivitet (R. G. Greenwood, Bolton, & Greenwood, 1983).  Företagen började därför under 

1920-talet att intressera sig mer för sina anställdas privatliv och välmående även utanför 
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arbetet, vilket i grund och botten syftade till att uppnå maximal produktivitet men i uttryck av 

omtanke för de anställda. Gränserna mellan arbete och privatliv blev mindre tydliga och 

människor började mer och mer definieras utifrån sin arbetsplats, vilket innebar att anställda 

var tvungna att förhålla sig till sin identitet även utifrån det organisatoriska sammanhang och 

sin yrkesroll (Grey, 2009).   

Hittills kan beskrivningarna av dessa organisatoriska sammanhang uppfattas som relativt 

stabila, men mer nutida organisationsforskning tenderar att framställa organisatoriska 

kontexter som instabila, otydliga och även motsägelsefulla (Sveningsson & Alvesson, 2003). 

Detta ställer således krav likväl som det tvingar anställda att beakta och ta hänsyn till en mer 

dynamisk och komplex dimension i sitt identitetsskapande. Insikten att individer kan identifiera 

sig med sitt yrke och sin organisation har bland annat skapat en plattform där organisationer 

försökt använda detta som styrmetod. Ett exempel på detta är den normativa styrningen, där 

ledningen genom att skapa gemensamma värderingar på ett omedvetet plan försöker styra sina 

anställda att efter egen vilja handla enligt organisationens önskningar (Kunda, 2006).  

Förståelse för människors identitetsskapande har således kommit att bli ett ämne som anses 

betydelsefullt även för organisationer, ett område som tidigare enbart präglat sociologi- och 

psykologiforskningen (Grey 2009). Det faktum att en anställd kan identifiera sig med en 

yrkesroll eller med en organisation har sedan dess öppnat upp nya forskningsområden, 

eftersom man såg vilken betydelse identifiering hade på organisationen. Dessutom 

uppmärksammades att förståelsen för organisationer och människor blev bättre genom att 

fokusera på dem som “becoming rather than being”, alltså i process där de formas snarare än i 

fast form (Sveningsson & Alvesson 2003).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Utifrån den historiska utveckling som skett inom den företagsekonomiska forskningen ses att 

de anställdas identiteter och identifiering med organisationen är ett “nytt” och populärt 

forskningsområde, men att området fortfarande är i behov av en utvidgad förståelse (Alvesson, 

Lee Ashcraft, & Thomas, 2008; Brown, 2015). Forskning kring identitet har sedan länge varit ett 

erkänt område inom andra samhällsvetenskapliga forskningsområden såsom sociologin och 

psykologin (Svenningsson & Alvesson, 2003), men ses numera som ett ämne av betydande vikt 
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även inom organisationsforskningen. Historiskt sett har företagsekonomiska forskare, när de 

tagit sig an identitetsfrågan, haft ett förhållningssätt att se dessa som fasta och oföränderliga 

entiteter. Detta förhållningssätt utmanades och utvecklades under 1960-talet där forskningen 

istället började forma en bild av identiteter som produkter av kringliggande och påverkande 

diskurser. Idag har forskningen kring identiteter och dess dynamik fått ett stort genomslag och 

är ett ämne som är erkänt som både avgörande och problematiskt (Brown 2015). 

Då vi inledningsvis försökte ta oss an ämnet identitet genom att studera den befintliga 

forskningen på området upptäckte vi ett komplext och mångfacetterat begrepp. Ett vanligt 

antagande inom den moderna forskningen kring identiteter är att de är dynamiska till sin natur 

och saknar substans, vilket gör dem problematiska att förstå (Brown, 2015). Den dynamiska 

naturen tar sig uttryck genom ett ständigt konstruerande och rekonstruerande av identiteten i 

en pågående process där det sociala sammanhanget spelar en viktig roll  (Gotsi, Andriopoulos, 

Lewis, & Ingram, 2010). Ett annat viktigt antagande inom identitetsforskningen är identiteters 

mångdimensionella natur, och att individer sällan upplever ett enhetligt jag (Gotsi et al., 2010). 

Identiteter kan istället beskrivas som fragmenterade och kan således vara motsägelsefulla i sig 

själva och innehålla olika element som kan strida mot varandra (Clarke, Brown, & Hailey, 2009). 

Detta sätt att se på identiteter trotsar en annars väletablerad syn på människors identiteter 

som autentiska entiteter. Den traditionella synen på autenticitet har utgått från att alla har en 

inre röst eller kärna som guidar utifrån moraliska och grundläggande antaganden och som 

upprätthåller en integritet och unikhet i förhållande till andra (Costas & Fleming, 2009). 

Till följd av att vi som människor ständigt rör oss i olika sammanhang, där olika diskurser och 

påtryckningar tvingar oss till anpassning, utvecklar vi även en förmåga att hantera olika 

utomstående influenser i ett arbete med vår identitet (Watson, 2008). I dessa diskursiva 

influenser hittar människor mening som formar uppfattningen av deras identitet när de söker 

svar på frågan om “vem jag är” (Brown 2015). Identitet kan således ses som produkten av 

interaktionen med specifika sammanhanget och det ständigt pågående reflekterandet över 

vem man är (Lührmann & Eberl, 2007). Sveningsson och Alvesson (2003) beskriver denna 

process som en ständig kamp där man aktivt försöker hantera och balansera olika 

meningsbärande influenser, både implicita och explicita, för att konstruera en enhetlig identitet 

som är både sammanhängande och autonom. Eller som Watson (2008) beskriver det; 
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“Identity work involves the mutually constitutive processes whereby people 
strive to shape a relatively coherent and distinctive notion of personal self-

identity and struggle to come to terms with and, within limits, to influence the 
various social-identities which pertain to them in the various milieu in which 

they live their lives” (Watson 2008, s. 129) 

 

Citatet ovan beskriver hur personliga identiteter formas i en process där människor hanterar de 

många sociala identiteter som finns tillgängliga för dem i det sammanhang de är verksamma i. 

Begreppet identity work infångar denna process, och förutsätter en ömsesidig interaktion där 

människor skapar mening för sin identitet. 

I varje socialt sammanhang finns en uppsjö av tillgängliga diskurser, det vill säga beskrivningar 

och uppfattningar av hur verkligheten ska förstås. Som ett resultat av dessa diskursiva 

påtryckningar tillsammans med kulturella och institutionella föreställningar presenteras olika 

sociala identiteter, det vill säga föreställningar av vad en person skulle kunna vara (Watson, 

2008). Identiteterna både formas av dessa föreställningar samtidigt som människor aktivt 

hanterar de olika krav som diskurserna ger uttryck för och de konflikter som diskursernas 

olikheter kan ge upphov till (Watson, 2008). En för denna studie relevant social identitet är den 

som människor utvecklar utifrån sitt yrkesutövande. Denna yrkesidentitet är inte definitiv och 

stabil utan påverkas av de diskurser och förväntningar som ställs på den inom organisationen 

och professionen (Clarke et al., 2009). Detta vill säga att även inom den sociala identiteten som 

presenteras på arbetsplatser finns en mångfald av närvarande diskurser som ställer krav och 

skapar mening för individer. Om då dessa sociala sammanhang ställer motsägelsefulla krav på 

oss, vad innebär detta då för formandet av vår identitet?  

Nedan visas en egenutvecklad modell, inspirerad av Watson (2008). I modellen beskrivs det 

identitetsarbete som sker mellan yrkesidentiteten och den personliga identiteten. Den sociala 

identiteten som utgör ett element i identitetsarbetet, bör betraktas som ett uttryck och en 

produkt av tillgängliga diskurser, som individen tolkar och förhåller sig till i formandet av sin 

egen identitet. 
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Figur 1. Förklaringsmodell av en verklighetsuppfattning, där sociala identiteter ses som en produkt av kringliggande 
diskurser. I förhållande till individers uppfattning av sina personliga identiteter och deras förståelse för de sociala 
identiteter de ställs inför, sker ett identitetsarbete där identiteten formas. 

 

Utifrån ovanstående argumentation kan en yrkesidentitet likställas med en social identitet, och 

därför kan även antas att den är en produkt av diskursiva och sociala föreställningar. I den här 

studien har vi valt att fokusera på yrkeskategorin lärare, och vill därmed undersöka deras 

subjektiva uppfattningar av hur de förhåller sig till och arbetar med sin identitet utifrån deras 

förståelse för vad yrkesrollen innebär. 

En individs identitet kan sägas utgöra plattformen för dennes agerande, den hjälper individen 

att navigera i livet, och därför är det önskvärt att denna identitet är formad av en interaktion 

med den sociala identiteten som yrkesrollen presenterar (Ashforth et al., 2008). Anställdas 

identifiering med organisationen reducerar de anställdas handlingsalternativ vilket innebär att 

anställda som identifierar sig med organisationen gör mindre motstånd och agerar i enlighet 

med företagets önskan. En ökad överensstämmelse mellan anställdas personliga mål och 

organisationens mål kan därmed anses positivt då det finns en gemensam målbild (Alvesson & 

Willmott, 2002). Det är dock inte orsakssambandet mellan identifiering och utfall inom 

organisationen vi vill studera, även om vi gör ett antagande om att det föreligger ett sådant 

samband. Vi vill istället förstå det identitetsarbete anställda utför i förhållande till sin yrkesroll. 

Som hjälpmedel för detta har följande frågeställning formulerats; 

1.4 Frågeställning  
 

 Hur ser anställdas identitetsarbete ut? 
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1.5 Syfte och bidrag 

Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse kring anställdas identitetsarbete. Vi 

menar att denna förståelse, oavsett hur identitetsarbetet ter sig är av yttersta vikt. För att 

studera detta har vi valt ut yrkeskategorin lärare, och önskar se hur dessa hanterar och arbetar 

med sin personliga och sociala identitet i förhållande till de upplevda krav och förväntningar 

som ställs i yrkesrollen.   

 

1.6 Avgränsningar 

I studerandet av identiteter, har vi valt att fokusera på det identitetsarbete som är beskrivet 

ovan. Ett närliggande område hade varit att studera hur sociala identiteter formas av diskursiv 

påverkan mer ingående, men får i denna uppsats en mindre plats. Istället görs ett antagande 

att sociala identiteter är en produkt av diskursiva, kulturella och institutionella föreställningar, 

och kommer antas ligga utanför vårt forskningsområde, men samtidigt med ett antagande att 

de har en påverkan på identitetsarbetet. Vi har istället valt att fokusera på steget där den sociala 

identiteten skapar förutsättningar för identitetsarbetet som utförs av de anställda i förhållande 

till en uppfattning av deras personliga identitet. Värt att nämna är dock att vi inte på grund av 

ett sådant antagande samtidigt antar att de sociala identiteterna är fasta entiteter, utan vi har 

snarare en stor förståelse för deras komplexa och dynamiska natur. Just därför fanns ett behov 

av att begränsa studien till att enbart studera identitetsarbete.  

Vi vill även inledningsvis i denna uppsats uppmärksamma en viktig distinktion mellan 

begreppen identity work och identity regulation. Identity work är ett för oss centralt begrepp, 

som syftar till individers egna arbete med att skapa sin identitet. Identity regulation hanterar 

även det formandet av identiteter men med den väsentliga skillnaden att det fokuserar på 

överordnades försök att styra de underordnades identitet (Kuhn, 2006). Identity regulation som 

koncept är således något vi gör en avgränsning ifrån, och vill genom att tidigt förklara detta 

underlätta för läsaren att inte tolka in detta närstående begrepp i den vidare läsningen.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande avsnitt innehåller en presentation av den teori som har ansetts vara relevant för att 
kunna besvara uppsatsen frågeställning. Inledningsvis behandlas begreppet identitet och där 
presenteras även fem perspektiv på begreppet som kommer utgöra en ryggrad i denna uppsats. 
Denna del följs av en beskrivning av diskurser och dess påverkan på olika sociala identiteter. 
Avslutningsvis presenteras relevant teori rörande begreppet identitetsarbete.  
 
 

2.1 Identitet 

“The concept of identity helps capture the essence of who people are and, 
thus, why they do what they do—it is at the core of why people join 

organizations and why they voluntarily leave, why they approach their work 
the way they do and why they interact with others the way they do during that 

work” (Ashforth et al 2008, s. 334) 

 

Att ta sig an begreppet identitet är en svår uppgift på grund av dess dynamiska natur, och det 

kan vara hjälpsamt att se på identiteter som en karta över ett territorium snarare än att de 

utgör själva territoriet i sig. Som Lührmann och Eberl (2007) uttrycker det; det konstrueras 

snarare än att det hittas i befintlig form. 

Vad är då en identitet? En bland forskare vedertagen definition av en identitet är att de byggs 

utifrån individers sökande efter svar på frågan “vem är jag?” (Brown 2015). Svaret på frågan 

konstrueras genom att göra en självrefererande beskrivning av sig själv, med hänsynstagande 

till vad som anses passande i den närvarande kontexten (Ashforth et al 2008), och i mötet med 

olika diskurser där individer hittar mening (Brown, 2015). Dessa meningar tar individer till sig 

och fäster i en reflexiv process på sig själva som en del av sin identitet (Brown, 2015). 

Reflexivitet är ett viktigt begrepp att förstå och har sin grund i ett social-konstruktionistiskt 

perspektiv, och det syftar till att förklara relationen mellan orsak och verkan. En reflexiv relation 

har en dubbel riktning, där ett fenomen påverkar ett annat, samtidigt som det blir påverkat. 

Båda delarna är således både orsak och verkan (Tomassini, 2015). Reflexivitet förutsätter ofta 

en agent, som försöker förstå sig själv i förhållande till de sociala krafterna de utsätts för. En låg 

grad av reflexivitet innebär att en individ är starkt påverkad av omvärlden, medan en hög grad 

av reflexivitet innebär att individen i högre grad formar sina egna åsikter och idéer (Tomassini, 

2015). Utifrån detta är identitet något som behöver ses som en reflexiv och diskursiv förståelse 

för sitt eget jag (Kuhn, 2006). Det är i mötet med andra och samhället som identiteten skapas, 
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genom att se på andra skapas möjligheten att se på sig själv och sitt “jag” som särskild från 

andra (Ybema et al., 2009). 

Hittills har fokus legat på vad som kan beskrivas som personlig identitet, som enligt Ashforth et 

al. (2008) definieras som “a person’s unique sense of self”. De menar att det är unikheten i den 

personliga identiteten som skiljer den från vad som av beskrivs som social identitet och som 

befinner sig på en annan nivå. Ashforth et al. (2008) citerar även Tajfel (1978) som en klassisk 

definition av social identitet; “that part of an individual’s self-concept which derives from his 

knowledge of his membership of a social group (or groups) together with the value and 

emotional significance attached to that membership.”. Den sociala identiteten är således en 

förståelse för sig själv i förhållande till sitt medlemskap i en viss social grupp. Wieland, (2010) 

beskriver istället den personliga identiteten som den interna aspekten av identiteten, medan 

den sociala identiteten istället talar om en extern aspekt (Wieland, 2010). Skillnaden mellan 

dessa två är således nivåerna de befinner sig på. Den personliga identiteten skiljer sig mellan 

individer, medan den sociala identiteten skiljer sig mellan grupper, men delas individer emellan 

(Alvesson et al., 2008; Ashforth et al., 2008). Den sociala identiteten kommer utvecklas vidare 

i förhållande till diskurser i senare avsnitt. 

 

2.1.1 The Big Five - fem perspektiv på identitet 
Med inspiration av Brown (2015) har vi i denna studie valt att studera begreppet identitet 

utifrån fem olika perspektiv. Brown har sammanfattat hur identitet teoretiseras i litteraturen 

med syfte att underlätta studier av begreppets komplexitet. Dessa olika teoretiseringar är; 

Structure and agency, Stability and fluidity, Coherence and fragmentation, Positive and negative 

identities, och Authenticity and identity. Browns (2015) förslag till teoretisering av begreppet 

identitet ligger även till grund för hur begreppet i denna studie operationaliseras. 
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Figur 2. Egenutvecklad figur föreställande Browns (2015) fem olika sätt att teoretisera identiteter. 

2.1.1.1 Individer som medskapare till identiteter -  Structure and agency 

Väljer människor sin egen identitet, eller är den enbart en produkt av hanterandet av yttre 

påverkan, institutionella strukturer och sociala processer? Identitet beskrivs av vissa som under 

ständig utveckling, där individen kontinuerligt och ständigt utvärderar och anpassar sin 

identitet utifrån de förväntningar och krav som ställs i olika sammanhang (Wexler, 1992) 

Identitet kan således ses som en karta som är under ständig utveckling, en karta som ständigt 

behöver konstrueras och omkonstrueras, ett samlat resultat av en individs självreflektion och 

de omgivande sociala processerna (Lührmann och Eberl, 2007). Den individuella identiteten 

bekräftas och stabiliseras utifrån den sociala kontexten, likväl som den sociala kontexten kan 

bidra till att individen tvingas omvärdera sin befintliga identitet. (Lührmann & Eberl, 2007). En 

individs identitet kan således beskrivas som en pågående process, och en produkt som ständigt 

utvärderas och omvärderas beroende på kontextuella och sociala förändringar (Alvesson & 

Willmott, 2002; Musson & Duberley, 2007; Wexler, 1992).  

Ett annat sätt att se på identiteten är att den är mer som en resurs hos individen som denne 

kan anpassa och förändra utifrån sin egen vilja (Lührmann och Eberl, 2007). Individen ses 

således inte som passiv till hur identiteten kommer till uttryck utan som en aktiv ”medspelare” 

i formandet (Watson 2008). Individen anses därmed ha förmågan att av egen vilja förklä och 

anpassa sin identitet för att passa in i det kontextuella och sociala sammanhanget (Hirschman, 

1991). 

Trots det faktum att identiteten uppfattas som mer självvald påverkas en individ ständigt av 

flera tillgängliga diskurser (Clarke et al., 2009), både inom den specifika kontexten, historiska 
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faktorer och en bild av förväntan – bilden av hur det ”borde vara” (Watson, 2008). Olika 

diskurser inom den specifika kontexten kan dock ställa motsägelsefulla krav på en individs 

identitet (Clarke et al., 2009), och individen använder dessa olika diskurser för att skapa en 

känsla av ”self” samtidigt som de uttrycker en identitet i den specifika situationen (Watson, 

2008).  

2.1.1.2 Den ständigt föränderliga identiteten - Stability and fluidity 

Identiteter är projekt, inte prestationer (Watson, 2008). Detta påstående sammanfattar en 

riktning inom den pågående vetenskapliga diskussionen kring identiteters föränderliga natur, 

och knyter väl an till ovanstående beskrivning av identiteter som anpassningsbara efter 

sammanhang. Det traditionella sättet att se på identiteter är att de är fasta och oföränderliga i 

sin form, men dagens forskning präglas dock alltmer av en syn på identiteter som dynamiska 

och flytande (Brown, 2015; Watson, 2008). Det råder dock ingen fullständig konsensus i 

litteraturen kring identitetens natur, utan debatten genomsyras av meningsskiljaktigheter även 

inom denna dynamiska definition. Exempelvis skiljs det på jaget och identiteten, där jaget 

konstrueras förhållandevist stabilt av meningsbärande faktorer, och kan ses som en evolutionär 

process medan identiteter antas vara mer skiftande i sin natur och variera mer utifrån 

sammanhang (Brown, 2015). Mer och mer växer således fram en syn på identiteter som 

konceptualiserar dem som flytande och formbara (Kreiner, Hollensbe, & Sheep, 2006), där 

dessa ständigt konstrueras i förhållande till tillgängliga diskurser, i vilka individen speglar sig, 

identifierar sig eller tar avstånd ifrån (Gotsi et al., 2010). Utifrån detta nyare synsätt är 

stabiliteten i identiteten endast tillfällig, då den är under ständig konstruktion (Brown, 2015; 

Alvesson et al., 2008), en identitet kan snabbt och ögonblickligen bli “förvärvad, förlorad, utbytt 

och modifierad” allteftersom individer ställs inför diskursiva förändringar (Brown, 2015).  

Det finns dock en uppfattning att individer inom organisationer är i behov av en någorlunda 

stabil uppfattning av sin identitet samt att de är måna om att upprätthålla sin identitet i dess 

nuvarande tillstånd för att uppnå en känsla av stabilitet (Petriglieri, 2011), vilket kan ses som 

grunden till varför de också engagerar sig i identitetsarbete. Ett sätt att se på identitetsarbetet 

är att det pågår under en period, men stannar upp när individen upplever en känsla av jämvikt 

och balans i sin identitet, men en stor del av forskningen antar även att identiteter är “sällan 

kontinuerliga, ofta ostabila och ibland flytande” (Brown 2015, s. 27, egen översättning). 
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Stabilitet framträder ur denna synvinkel endast som en tillfällig prestation eller ett elastiskt 

påhitt (Ybema et al., 2009). 

2.1.1.3 Sökandet efter samstämmighet - Coherence and fragmentation 

Ett annat sätt att försöka förstå och teoretisera identiteter och dess natur är att angripa frågan 

om samstämmighet. Ett västerländskt sätt att se på individer har länge varit att betrakta dem 

som autonoma och enhetliga (Collinson, 2003). Identiteter beskrivs ofta av människor i 

organisationer i termer av koherens, och utifrån detta perspektiv så kan identitetsarbete förstås 

som en strategi för att samla ihop identiteten och öka känslan av denna koherens eller 

samstämmighet (Brown, 2015). Koherens kan enligt Brown (2015) förstås som “individuals’ 

sense of their own continuity over time, clarity in awareness of the connections between their 

multiple identities, a sense of completeness or wholeness, and embrace of the essentially 

integrated nature of their selves (Brown 2015, s. 27). Han menar med detta att koherens 

innebär förståelse för kopplingen mellan multipla identiteter och en känsla av helhet och 

stabilitet i sig själv över tid.  

Utöver denna syn på identiteten som en strävan efter koherens finns även en mer kritisk 

inriktad teori, där koherens sällan antas existera. Istället antas identiteter vara präglade av 

tvetydighet, där människor ofta upplever spänningar, osäkerhet och bräcklighet mellan olika 

identiteter (Brown, 2015; Knights & Clarke, 2014).  Människor bär med sig ett flertal olika sätt 

kring hur de talar om sin identitet, sätt som är varandra fristående, som i olika grad 

harmoniserar eller krockar (Humphreys & Brown, 2002). Detta leder till att människor sällan 

upplever ett enhetligt jag (Gotsi et al., 2010).   

Det kan inte enbart antas finnas en brist på koherens, utan människor har även påvisats 

innehålla antagonistiska, det vill säga motsägelsefulla, identiteter (Clarke et al., 2009). Dessa 

antagonismer kan vara införlivade av individen för att hantera de många diskurser som finns 

tillgängliga och som intensivt ställer krav på honom eller henne. Antagonism i identiteter 

hjälper således individen att skapa mening i dessa inkonsekventa diskurser, och som författarna 

beskriver det: “identities may be stable without being coherent, and consist of core statements 

but not be unified” (Clark et al., 2009, s.  341). Antagonistiska identiteter utesluter således inte 

stabilitet, utan kan underlätta i hanteringen av motstridiga diskurser. Vidare antas människor 

vara “tillräckligt sofistikerade” för att kunna anpassa sig till omständigheter, de motsägelsefulla 

eller tvetydiga identiteterna behöver således inte vara problematiska (Brown, 2015).  
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2.1.1.4 ”Jag får åtminstone vara utomhus på jobbet…” - Positive and negative identities 

Individer strävar efter och motiveras av att uppleva sin identitet som positiv och att skapa en 

positiv bild och mening av den identitet de uttrycker (Brown, 2015; Dutton, Roberts, & Bednar, 

2010). Individer försöker således fokusera på de positiva aspekterna av en identitet och de 

aspekter som anses värdefulla och fördelaktiga för en själv för att vidare skapa en positiv 

självbild (Brown, 2015; Dutton et al., 2010). Exempelvis kan en individ som städar offentliga 

toaletter fokusera på det faktum att denne åtminstone har ett fysiskt aktivt jobb, något som 

kan göra att identifieringen med sin yrkesidentitet upplevs som mer positiv. 

För att skapa och upprätthålla denna positiva självbild antar individer olika beteendemässiga 

och kognitiva taktiker (Brown, 2015), att exempelvis använda humor kan ses som en taktik för 

att skydda den egna identiteten och självbilden (Kreiner et al., 2006). Individer kan även skapa 

en positiv bild av sin egen identitet genom att framhäva aspekter som anses betydelse- och 

värdefulla för andra (Kreiner et al., 2006). 

Studier av individers strävan att skapa en positiv självbild kan ses som extra viktig inom 

organisationer, eftersom faktorer som framgång och prestation ofta av många anställda 

upplevs som hotande för den egna identiteten (Brown, 2015). Strävan efter en positiv identitet 

kan således ses som en ständig kamp, där hotet om att förlora sin självbild mot något 

främmande är ständigt närvarande, detta till följd av den konflikt som finns mellan olika krav 

(Brown, 2015). Strävan att hela tiden söka och framhäva det positiva i sin yrkesidentitet bidrar 

dock till att anställda sällan upplever denna känsla (Ashforth & Kreiner, 1999). Positiva 

yrkesidentiteter kan dock ses som eftersträvansvärt för individen på en mängd olika plan då det 

kan bidra till att individen upplever en mer positiv självbild, känner sig mera betydelsefull, 

hanterar stress och motgångar bättre samt underlätta relationsskapandet (Dutton et al., 2010). 

2.1.1.5 Den (obefintliga) inre kärnan? - Authenticity and identity 

Frågan kring huruvida vi människor har ett autentiskt jag eller inte råder det delade meningar 

om i den akademiska forskningsvärlden (Brown, 2015). Ett argument som ofta präglar denna 

debatt och som framhäver att vi alla har ett autentiskt jag är argumentet att individer ofta 

menar att de har en känsla av kärna, ”an inner, authentic core” (Ybema et al., 2009, s. 305) samt 

ett inbyggt inre behov av att vara ärliga mot sig själva (Costas & Fleming, 2009; Ibarra, 1999). Å 
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andra sidan hävdas att vi inte kan sägas ha ett ”äkta jag”, utan att vi alla är en produkt av 

kontexten och olika diskursiva krav (Butler, 2004). Vi kan således enbart sägas vara mer eller 

mindre trovärdiga i vår identitet (Brown, 2015). Identiteten anses formas utifrån situationen, 

där vissa ”versioner” av oss själva kan vara att föredra, men att prata om ett autentiskt “jag” 

anses inte vara till någon nytta i analysen av identitetsarbetet (Brown, 2015). 

Oavsett åsikt då det kommer till det autentiska ”jagets” vara eller icke-vara anses autenticitet 

vara en viktig aspekt att beakta i studier av identitetsarbete (Brown, 2015). Autenticitet kan ses 

som de anställdas “kärna” – sin integritet de förhåller sig till och agerar utifrån då de ställs inför 

olika identiteter i sin yrkesroll (Costas & Fleming, 2009). De som hävdar att det autentiska jaget 

inte existerar menar istället att vårt “äkta jag” uppstår utifrån de diskurser som vi bäst anser 

passa oss utifrån historiska, nutida och framtida erfarenheter (Tracy & Trethewey, 2005). Det 

som kan sägas vara ens sanna ”jag” är något som är situations- och tidsberoende, något som 

enbart gäller i nuet och i förhållande till andra just det tillfället - vi är den vi är i just det 

sammanhanget och i den specifika relationen (Harding, 2007). Vårt autentiska jag kan således 

ses som en egen personlig berättelse av “vem jag verkligen är”, en produkt byggd på tidigare, 

nuvarande och framtida spänningar som ges i uttryck genom vår identitet (Costas & Fleming, 

2009; Sveningsson & Alvesson, 2003).  

2.1.2 Sammanfattande diskussion om identitet 
De fem perspektiv som beskrivits ovan utgör i denna studie en viktig teoretisk grund, då de 

utgör fundamentet till hur identitetsbegreppet avses studeras. Det faktum att identiteter 

enbart kan ses som “tillfälliga självbilder” (Ashforth et al., 2008), där identitetsarbete kan ses 

som den ständiga process då identiteten konstrueras (Brown, 2015), bidrog till att en 

operationalisering av identitetsbegreppet ansågs nödvändig för att kunna studera 

identitetsarbete. Själva begreppet identitetsarbete är något som kommer beskrivas mer 

ingående längre fram i detta avsnitt, men ansågs betydelsefullt att nämna även nu för att 

tydliggöra varför dessa fem perspektiv på identitet ansågs relevanta. 

För att studera ett komplext och mångdimensionellt begrepp som är i ständig rörelse, ett 

begrepp som varken är stabilt eller mätbart, ansågs användandet av perspektiv som ett bra 

alternativ. Vardera av de fem perspektiven belyser en viss aspekt av identiteter, där 

perspektiven aldrig utesluter varandra utan där var och en innehåller aspekter som överlappar 

och som tillsammans och var för sig ger insikt i identiteters natur.  
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Perspektivet Structure and agency syftar till att se om intervjupersonerna själva upplever sig 

styra och kontrollera det identitetsarbete som sker i yrkesrollen. Stability and fluidity avser 

undersöka om individen upplever att dennes identitet förändras i yrkesrollen, om den sociala 

identitet yrket påverkar dennes personliga identitet eller kanske det omvända. Ur perspektivet 

Coherence and fragmentation var syftet att se huruvida intervjupersonerna upplever 

överensstämmelse mellan sin personliga identitet och yrkesidentiteten, eller om upplever 

slitningar som måste hanteras. Perspektivet Authenticity and identity syftar till att se hur 

genuina och “äkta” intervjupersonerna är i lärarrollen, eller om yrkesidentitet enbart är 

resultatet yttre diskursiva krav som denne förhåller sig till. Perspektivet Positive and negative 

identities syftar till att se vad individen i yrkesidentiteten upplever som mest värdefullt och 

positivt för dennes egna självbild och således vad dennes identifierar sig mest med i skapandet 

en positiv och sammanhängande självbild. Tillsammans anses dessa perspektiv utgöra en bra 

teoretisk utgångspunkt i studiet av identitetsarbete.  

2.2 Diskurser 
I denna studie görs antagandet att de olika sociala identiteter som de anställda upplever och 

måste förhålla sig till i sin yrkesroll är en produkt av diskursiva, kulturella och institutionella 

föreställningar. Således kan diskurser indirekt sägas ha en stark påverkan på identitetsarbetet 

och kommer därför här beskrivas för att visa på dess komplexitet. I det vidare arbetet kommer 

begreppet diskurs dock endast antas vara en bakomliggande förklaring till de existerande 

sociala identiteterna, och således inte utgöra ett huvudsakligt fokus i studien. 

I teorin definieras begreppet diskurs som ett sätt att prata om och förstå ett visst fenomen i en 

specifik ”verklighet”  (Höglund, 2013; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser kan 

således ses som socialt konstruerade, flyktiga och subjektiva beskrivningar av något som 

konstrueras och produceras i olika versioner beroende på den specifika verklighet i vilken den 

förekommer (Börjesson & Palmblad, 2007). En diskurs kan följaktligen ses som en avspegling 

av en social verklighet (Bryman & Bell, 2013) och en organisation kan utifrån detta ses som en 

produkt av de olika rådande diskurser som förekommer inom organisationen (Fairhurst & 

Putnam, 2004). Den rådande diskursiva verkligheten kommer till uttryck genom hur de individer 

som agerar inom organisationen talar, uttrycker och förstår ett specifikt, för organisationen 

relevant, fenomen.  
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Trots diskursernas stora inflytande i formandet av individer inom en organisation finns det alltid 

ett utrymme för individen för tolkning och möjlighet att till viss del anpassa de krav diskurserna 

ställer (Mueller & Whittle, 2012). De anställda kan således inte sägas vara helt passiva i denna 

process (Watson, 2008). Slutligen är det de anställda som tar in, tolkar och uttrycker de rådande 

diskurserna utifrån sig själva, sina tidigare erfarenheter och förväntan på hur saker och ting ska 

vara och förhålla sig (Watson, 2008). Denna ömsesidiga process blir således en stor och viktig 

del i skapandet och formandet av olika diskurser (Mueller & Whittle, 2012). Hur olika diskurser 

påverkar och uppfattas av olika individer inom en organisation samt hur dessa förhåller sig till 

varandra, bidrar ytterligare till diskursernas vidarekommande och skapandet av anställdas 

identiteter inom den specifika organisationen  (Sveningsson & Alvesson, 2003). Formandet av 

den diskursiva verkligheten likväl som individernas identitet sker således utifrån och i 

förhållande till den diskursiva kontexten och de sociala interaktioner som sker inom 

organisationen (Sveningsson & Alvesson, 2003). 

Diskurser kan likt identiteter ses vara under ständig utveckling, en process där en viss diskurs 

är avhängig en viss tid och situation (Höglund, 2013), samt som ett ständigt pågående projekt 

(Watson, 2008). Utifrån förståelsen för de tillgängliga diskurserna bygger individer upp ramar 

inom vilka verkligheten och fenomen förstås. Watson & Harris (1999) benämner detta som 

”discursive framing”, och begreppet innefattar att individer placerar in sig själva i denna 

diskursiva ram och förstår sig själv utifrån uppfattningen av denna ram (Watson & Harris, 1999). 

Denna diskursiva ram påverkar en individs mottaglighet för vad som är en relevant, rimlig och 

möjlig tolkning i en viss situation, den avgränsar och utesluter således vilken tolkning som är 

möjlig given den specifika diskursiva verkligheten (Höglund, 2013). Ytterligare kan dessa 

tillgängliga diskurser ses vara mer eller mindre tvingade (Höglund, 2013), vissa kan ses som 

”orubbliga” och tvingade inom en viss kontext och eventuellt även inom ett större sammanhang 

medan andra diskurser skapas utifrån den specifika kontexten och kan ses vara i ständig 

förändring  (Sveningsson & Alvesson, 2003; Watson, 2008).  

2.2.1 Sociala identiteter som diskursiva produkter 
Hittills har diskurser beskrivits som något som finns “out there”, och att dessa utgör en ram 

inom vilken identiteter förhåller sig till och formas. Men Watson (2008) menar att detta sätt att 

se på relationen mellan diskurser och identiteter saknar något som binder dem samman, och 

menar att sociala identiteter där kan ses som en länk: ”...a link between the ”self” aspect of 
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identity and the discourses to which they relate. This missing link is an external or discursive 

notion of public available personas or social identity” (Watson, 2008, s. 127) Den sociala 

identiteten är ett element som skapas av diskurser (Watson, 2008), en produkt och ett externt 

uttryck som ger bränsle åt den personliga identiteten (Sveningsson & Alvesson 2003). De 

anställdas institutionaliserade beteenden och identiteter kan följaktligen ses som en produkt 

av hur de förhållit sig till sin tolkning av de diskurser som förekommer (Watson & Harris, 1999). 

En annan dimension av sociala identiteter är den kollektiva aspekten. När personliga identiteter 

framställs som individuella, menas sociala identiteter istället vara präglade av att de delas med 

andra individer (Alvesson et al., 2008). En social identitet, exempelvis en yrkesidentitet, 

behöver för den sakens skull inte innebära att den är frånkopplad den personliga identiteten. 

Tvärtom så menar Alvesson, Ashcraft och Thomas (2008) att den personliga identiteten 

förhandlar med den sociala, och att när individer pratar i “vi-form” om sin sociala identitet så 

är detta även ett uttryck för meningsbärande och personliga aspekter (Alvesson et al., 2008). 

Trots detta så är det viktigt att se dualiteten mellan den sociala och personliga identiteten, där 

den sociala identiteten är grundade i kulturella, diskursiva och institutionella föreställningar 

(Watson, 2008), och därmed extern från den personliga och således interna identiteten.  

Är då professioner och yrken verkligen att betrakta som sociala identiteter? Alvesson, Ashcraft 

och Thomas (2008) menar att nyare forskning finns som menar att professioner är en kraft som 

likt organisationer kan komma att påverka hur individer identifierar sig. Även Watson (2008) 

instämmer i detta då han menar att en individs sysselsättning eller yrke är en formell social 

identitet, i jämförelse med andra sociala identiteter som tas i uttryck genom mer sociala former 

exempelvis genom kön eller klass.  

2.3 Identitetsarbete  
När nu en grund är lagd i identiteters dynamiska och mångdimensionella natur, kan fokus skiftas 

till att förstå identitetsarbete. Begreppet identitet kan, som tidigare beskrivits, ses vara under 

ständig konstruktion, en tillfällig självrefererande beskrivning av sin självbild där hänsyn tagits 

till den närvarande kontexten och tillgängliga diskurser (Ashforth et al., 2008). Beech, 

(2008) resonerar kring detta genom en narrativ ansats, där människors berättelser och 

beskrivningar om sig själva i själva verket anses vara deras identitet. Identitetsarbete syftar 

följaktligen på den process som individer åtar sig, som syftar till att skapa en enhetlig och 

sammanhängande bild av sig själv (Beech, 2008).  
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Det faktum att vi parallellt med vår strävan efter en stabil och sammanhängande identitet 

ständigt rör oss i olika sammanhang (Ashforth et al., 2008; Sveningsson & Alvesson, 2003; 

Watson, 2008) kräver att vi har förmågan att kontinuerligt omformulera berättelsen om oss 

själva. Vi relaterar således vår ständiga identitetskonstruktion till olika referenspunkter i vår 

omgivning där olika närvarande diskurser är av betydelse (Ashforth et al., 2008). Vår identitet 

kan följaktligen ses som en tillfällig självbild. Eftersom vårt yrke enligt Watson (2008) kan ses 

som en social identitet, tillika diskursiv produkt blir således individens yrkesroll en betydande 

del i konstruerandet av dennes identitet och följaktligen dennes identitetsarbete. 

Begreppet identitetsarbete är en användbar metafor för att förstå och beskriva den process då 

vår identitet konstrueras (Brown 2015), projektet att hålla vår självrefererande berättelse 

levande. En välciterad definition av begreppet identitetsarbete är formulerad av Sveningsson 

och Alvesson, och lyder “identity work refers to people being engaged in forming, repairing, 

maintaining, strengthening, or revising the constructions that are productive of a sense of 

coherence and distinctiveness” (Sveningsson & Alvesson, 2003 s. 1165). I denna definition lyfts 

individens eget deltagande och engagemang fram, i strävan mot en enhetlig och samstämmig 

identitet. En något utvidgad definition av begreppet ges av Watson (2008), där han i likhet med 

Sveningsson och Alvesson (2003) framhäver individens strävan mot en enhetlig och 

sammanhängande identitet utifrån de för tillfället tillgängliga diskurserna, men där han även 

adderar en aspekt, nämligen identitetsarbetets dubbelriktade natur. Han föreslår att individer 

inte bara påverkas av dessa diskurser utan även själva influerar de diskurser som de påverkas 

av; 

“Identity work involves the mutually constitutive processes whereby people 
strive to shape a relatively coherent and distinctive notion of personal self-

identity and struggle to come to terms with and, within limits, to influence the 
various social-identities which pertain to them in the various milieux in which 

they live their lives.” (Watson 2008, s. 129).   

 

Genom sin definition adderar och synliggör Watson (2008) denna ömsesidiga påverkan, där 

relationen mellan den personliga och den sociala identiteten infångas. Sociala identiteter kan, 

som tidigare konstaterats, behandlas som en produkt av olika diskurser, och därmed anses 

spela en betydande roll i individers identitetsarbete (Watson, 2008). 

 



19 
 

Det faktum att vi ständigt rör oss i olika sammanhang bidrar till att de diskurser som finns 

tillgängliga och som vi måste förhålla oss till i vårt identitetsarbete ständigt skiftar. Dessa 

diskurser i sig är inte heller givna och stabila utan likt samhällets ständiga föränderlighet är 

dessa diskurser dynamiska till sin natur. Vår identitet kan följaktligen ses tids- och 

situationsspecifik och identitetsarbetet som en ständigt pågående process, där vi ständigt och 

kontinuerligt måste engagera sig i identitetsarbete (Musson & Duberley, 2007; Sveningsson & 

Alvesson, 2003; Watson, 2008).  

För de flesta av oss utgör vår arbetsplats och yrkesroll en återkommande plattform för vårt 

identitetsarbete. De flesta av oss spenderar mycket tid på vårt arbete i en viss yrkesroll, där vad 

som anses “gott” utifrån de tillgängliga diskurserna kan sägas utgöra en viktig referenspunkt i 

vårt identitetsarbete (Beech, 2008). Identitetsarbetets dubbelriktade natur och individens 

ständiga strävan mot en sammanhängande och enhetlig identitet formas således i samspel med 

vad som anses hedervärt och rimligt i de för tillfället tillgängliga diskurserna (Sveningsson & 

Alvesson, 2003; Watson, 2008). Individer måste således hantera, tolka och tillskriva de 

tillgängliga diskurserna mening och vidare låta de ta plats i formandet av deras identitet (Beech, 

2008).   

Inom litteraturen råder delade meningar kring när individer engagerar sig i identitetsarbete. Å 

ena sidan finns de som menar att identitetsarbete tas i anspråk först vid upplevd osäkerhet, 

ifrågasättande eller tvivel på sig själv, och att identitetsarbete då är ett uttryck som går bortom 

en annan rutinmässig reproduktion av identiteter (Alvesson et al., 2008). Dock förutsätter 

identitetsarbete alltid någon grad av tvivel och öppenhet till sitt jag och de för tillfället 

tillgängliga diskurserna (Sveningsson & Alvesson 2003). Det faktum att vi ständigt rör oss i olika 

sammanhang, gör att identitetsarbetet kan sägas vara ständigt pågående.  

Enligt Sveningsson & Alvesson (2014) kan identitetsarbete tas i uttryck på en mängd olika sätt, 

där olika grad av friktion, konflikt och kompromiss förekommer mellan individers upplevda 

personliga identitet och det som förväntas av dem inom sin yrkesroll. När en individ upplever 

svårigheter eller diskrepans mellan sig själva och olika krav som ställs på dem inom yrkesrollen, 

kan detta komma att påverka den sammanhängande bilden av deras identitet (Sveningsson & 

Alvesson, 2014), vilket kan få negativa konsekvenser både för organisationen men även på ett 

personligt plan. Anställdas identifiering skapar för organisationen ett minskat behov av kontroll 

och direktstyrning, de anställda kan ges större frihet och handlingsutrymme eftersom 
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identifieringen gör att de anställda agerar i enlighet med organisationens mål  (Alvesson & 

Willmott, 2002). Men identifiering kan ses positivt även på ett personligt plan eftersom 

individens förmåga att hantera sitt identitetsarbete är av betydelse för dennes välmående och 

prestation. En oförmåga att få ihop sin självrefererande ”berättelse” och skapa en 

sammanhängande identiteten kan skapa oro och ångest vilket vidare kan påverka välmående 

och prestation (Wiklund, 2007). 

Utifrån detta kan sägas att identiteten enbart kan sägas existera i en specifik situation, kontext 

samt under en begränsad tidsrymd eftersom den ständigt utsätts för yttre och inre 

påtryckningar. Det krävs således att det sker ett kontinuerligt identitetsarbete där hänsyn tas 

till externa likväl som interna krav. 

 

2.4 Hur teorin avses att användas 
Som tidigare beskrivits och som ovanstående teori syftar till att förklara har denna studie till 

stor del sin grund i Watsons (2008) beskrivning av hur identitetsarbete kan tolkas och beskrivas. 

Vi har i denna uppsats ämnat att fördjupa förståelsen för detta identitetsarbete genom att rikta 

fokus till identitet och fördjupa förståelsen för detta begrepp. Denna förståelse har i denna 

uppsats skapats genom att ha operationaliserat identitetsbegreppet genom fem perspektiv 

givna av Brown (2015). Dessa kan ses som en ryggrad som skapar en stabilitet i ett annars 

dynamiskt ämne. Genom att använda dessa fem perspektiv på identitet tror vi att 

identitetsarbete kan studeras på ett fördelaktigt sätt, där de olika identitetsperspektiven ger 

oss möjlighet att skapa ytterligare förståelse för hur individer förhåller sig till sin yrkesidentitet. 

Detta gör att vi närmar oss det som Watson (2008) definierar som identitetsarbete, och genom 

att tillföra Browns (2015) perspektiv till analysmodellen möjliggörs ett skapande av utvidgad 

förståelse för begreppet. 
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3. Metod 

Det här avsnittet innefattar en grundlig beskrivning av hur den här uppsatsen har blivit till. Detta 
inkluderar dels en diskussion kring teoretiska utgångspunkter, samt argumentation för de val 
som gjorts under tidens gång. Syftet med avsnittet är att öka studiens trovärdighet genom att 
redogöra för de steg som tagits och hur de har blivit genomförda.  
 

3.1 Val av ämne och litteratursökning 
Intresset för vårt uppsatsämne väcktes under höstens kurser inom organisation och ledarskap, 

där begreppet identitet var centralt och där ett tolkande och kritiskt perspektiv präglade 

kursen. Kurserna gav oss en ingång in i ett nytt och spännande forskningsområde och vi kände 

ett intresse av att fördjupa oss ytterligare inom detta.   

Inledningsvis började vi därför söka igenom litteratur med hjälp av sökmotorn Summon, och 

databasen ABI/Inform efter begreppet identitet, och tidigt hittade vi artikeln “Managing 

Identity: Identity work, personal predicaments and structural circumstances” av Watson (2008). 

Artikeln presenterar en modell där identitetsarbete sker i växelverkan mellan människors 

personliga identiteter och sociala identiteter, där det sistnämnda antas vara skapade utifrån 

diskursiv påverkan. Detta förhållningssätt och dynamik ledde oss till att söka djupare förståelse 

för dessa begrepp och Watsons (2008) artikel utgjorde efter det en utgångspunkt för den vidare 

litteratursökningen. Genom att använda citeringsdatabasen Scopus fann vi att artikeln var 

välciterad, och började därefter söka inom de artiklar som citerat Watson (2008). Sökord som 

då användes var bland annat identity, identity work och authenticity. Urvalet av artiklar 

förminskades därmed och vi kunde skapa oss en överblick över de kvarvarande, och kunde 

därefter hitta flera för oss intressanta artiklar.  Detta har ledde oss vidare in i ämnet, och vi 

lärde oss känna igen vilka namn som citerades flitigt och sökte då även upp dessa på databaser 

såsom ABI/Inform. 

Genom omfattande läsning har vi successivt byggt upp en förståelse kring hur identiteter och 

dess natur framställs i litteraturen. Identitet, upptäckte vi, är ett komplext fenomen, och 

litteraturen beskriver identiteters natur som bland annat fragmenterad och föränderlig. Ganska 

tidigt ledde våra sökningar oss till en artikel av Andrew Brown med titeln “Identities and Identity 

Work in Organizations” (2015), där Brown konceptualiserar identitet och gör en 

sammanfattning av hur identiteter teoretiseras i litteraturen. Dessa innefattar structure and 
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agency, stability and fluidity, coherence and fragmentation, positive and negative identities och 

authenticity and identity. Utifrån Browns konceptualisering har vi tagit avstamp och format ett 

ramverk för hur identitetsarbete i denna studie ska undersökas.  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
I den här uppsatsen önskar vi skapa förståelse för människors beteende snarare än att förklara 

orsakerna till dem. För att kunna uppfylla detta och för att möjliggöra en konceptualisering av 

begreppet identitet, krävs först en medvetenhet kring valet av teoretisk inriktning och ansats. 

I denna uppsats har vi utgått från en social-konstruktionistisk syn på världen, där vårt samhälle 

ses som en social produkt som konstruerats och ständigt omkonstrueras i ett samspel mellan 

individer, institutionaliseringar och tidigare allmänt accepterade föreställningar. Samhället ses 

således som en tvåvägsprocess där det ständigt formas (Ybema et al., 2009). Denna världssyn 

tillsammans med studiens syfte att skapa en förståelse för individers uppfattningar kring sin 

identitet ledde oss vidare in på; hur ska vi kunna se på kunskapsgenererande utifrån detta? 

Inom litteraturen finns tre grundläggande ansatser; en funktionalistisk, en tolkande och en 

kritisk (Alvesson et al., 2008). En funktionalistisk ansats syftar ofta till att söka efter 

orsak/verkan-samband, där identiteter har undersökts som en variabel som antas påverka utfall 

inom organisationen. En tolkande ansats har, olikt den funktionalistiska, ingen lika uppenbar 

instrumentell nytta för organisationen. Här syftar forskningen mer till att skapa förståelse för 

hur processer, påverkan från diskurser och interagerande mellan människor påverkar 

människors identitetsarbete och meningsskapande. Den tredje ansatsen benämnd av Alvesson, 

Ashcraft och Thomas (2008) är den kritiska. Forskning som tar en kritisk ansats fokuserar ofta 

på maktrelationer, där anställda ställs som underställda sin organisation genom organisationers 

manifesterade världssyn som de anställda förväntas internalisera. Anställdas 

handlingsutrymme och makt över sin egen identitet begränsas då, och den kritiska forskningen 

syftar då till att upptäcka dessa relationer för att befria anställda från dem. 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att skapa förståelse för anställdas identitetsarbete 

antas därför en tolkande ansats. Genom att studera identiteter ur ett tolkande perspektiv kan 

förståelse skapas för hur den dynamiska relationen ser ut mellan anställda och organisation. 

Enligt Grint (2000, i Bryman & Bell, 2013), skapas förståelse för ett begrepp genom att studera 

vad begreppet betyder för de som är inbegripna av det. Det handlar således om att skapa en 
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empatisk förståelse för deras subjektiva uppfattningar om hur deras identitetsarbete ser ut 

(Alvesson et al., 2008). Ett sådant syfte nås bäst genom en kvalitativ forskning, där fokus ligger 

på att förstå intervjupersonernas åsikter och uppfattningar, “att se världen med 

undersökningspersonernas ögon” (Bryman & Bell, 2013, s. 409).  

Att anta en tolkande ansats skapar dock vissa svårigheter eftersom vi som forskare gör en 

subjektiv bedömning av intervjupersonernas uttryck, samtidigt som dessa uttryck enbart är 

intervjupersonernas subjektiva uppfattning. Eftersom det inte existerar någon objektiv sanning 

(Riley, 2000) kommer vi som författare alltid göra en subjektiv bedömning av intervjupersonens 

uttryck. Att utgå från teori och ha en god teoretisk grundförståelse ansågs därför nödvändigt 

för att i så stor mån som möjligt minska denna påverkan. Studien är således grundad i befintlig 

teori vilket väckte ett intresse för ämnet och vidare bidrog till utvecklandet av vår frågeställning.  

3.3 Undersökningsdesign 
För att besvara studiens frågeställning ”Hur ser anställdas identitetsarbete ut?” och skapa en 

förståelse för hur enskilda individer förhåller sig till sin identitet var en kvalitativ inriktning på 

studien nödvändig. Vid kvalitativa metoder används ord och beskrivningar av fenomen och 

syftet är inte att med hjälp av siffror och statistiska metoder få fram en objektiv förklaring 

(Bryman & Bell, 2013). Identiteter antas saknar tillräcklig substans och särskildhet för att bli 

studerat genom frågeformulär eller mätbara metoder (Sveningsson & Alvesson, 2003). Den 

kvalitativa metoden innefattar ett visst interagerande med intervjupersonen i dennes sociala 

verklighet och då ofta i form av intervjuer eller observationer (Bryman och Bell, 2013), och 

bidrar till att med hjälp av ord tolka och skapa en förståelse för intervjupersonen. Då vi avsåg 

studera den enskilde intervjupersonens tankar kring sin personliga identitet i förhållande till sin 

yrkesidentitet ansågs intervju som en lämplig datainsamlingsmetod. Ett annat närliggande 

alternativ hade varit att använda sig av observationer, men ansågs i det här fallet inte 

användbart då identitetsarbete inte är “synbart”. 

3.4 Val av intervjupersoner  
En avgörande fråga för uppfyllandet av uppsatsens syfte var valet av intervjupersoner. Som 

tidigare argumenterat så kan sociala identiteter anses vara införlivade i yrkesidentiteter 

(Watson, 2008), varför det ansågs rimligt att välja ut en yrkesroll som studieobjekt. Yrket lärare 

valdes tidigt ut, på grund av att läraryrket antas vara ett yrke som är starkt grundat i 

institutionella och kulturella influenser. Exempelvis så är arbetsplatsen som lärare är 
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verksamma i, det vill säga skolväsendet, en stark institution i dagens samhälle, som hela 

befolkningen kommer i kontakt med under lång tid. Yrkesrollen är föremål för politiska 

diskussioner, samtidigt som den återkommande benämns i mer spontana debatter i sociala 

medier. Därför antas den, i linje med den här uppsatsens teori, också vara en diskursiv produkt 

som de människor som arbetar som lärare måste förhålla sig till.  

För att hitta intervjupersoner beslutades att ta kontakt med grundskolor runt om i Örebro 

kommun. Inledningsvis skickades ett e-mail ut till 20 rektorer med en kortare beskrivning av 

syfte och tillvägagångssätt för vår studie samt en fråga om deltagande, som senare följdes upp 

med ett telefonsamtal till dessa.  Flera av dessa rektorer valde att skicka vidare detta e-mail till 

lärare på respektive skola där dessa gavs möjlighet att själva få ta ställning till att ställa upp på 

en intervju. Detta tillvägagångssätt var ett försök att skapa spridning på de intervjupersoner vi 

fick tag på och genom det fick vi positiv respons från tre intervjupersoner på olika skolor. Till 

övriga intervjupersoner har kontakt skapats genom personliga kontakter, då bekanta till oss har 

skickat vidare frågan till lärare i deras kontaktnät. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid ett 

snöbollsurval, där vi använt våra kontakter för att vidare få kontakt med potentiella 

intervjupersoner. Ett snöbollsurval är inte grundat på principer för sannolikhetsurval, vilket 

bidrar till en begränsad generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013). Trots detta icke-

sannolikhetsurval, finns en jämn könsfördelning hos intervjupersonerna. Dessutom 

representerar de sex olika skolor, alla grundskolor för klasserna F-9. Denna spridning av 

intervjupersoner på olika skolor anses gynnsamt för studien eftersom risken att en enskild 

skolas krav och påverkan på lärarna minskas. Ett större spektrum av eventuella krav som lärare 

ställs inför anses på detta sätt täckas in, vilket minskar risken att enskilda skolspecifika krav får 

för stort genomslag i empirin.  

3.5 Intervju som datainsamling  
Vid kvalitativ forskning är intervju en av de vanligaste metoderna, på grund av att det öppnar 

upp för möjligheten att skapa en flexibel process där en djupare förståelse för 

intervjupersonernas personliga erfarenheter och åsikter kan erhållas (Bryman & Bell, 2013; 

Riley, 2000). Intervjuer är även lämpliga vid studier av komplexa eller känsliga ämnen (Hair, 

Money, Page, & Samouel, 2007) varför den ansågs relevant för den här studien. Utifrån studien 

syfte att skapa en djupare förståelse för fenomenet identitetsarbete ansågs intervjuer därför 

som en lämplig datainsamlingsmetod. Då en studie syftar till att förstå intervjupersoners 
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upplevda verklighet snarare än att beskriva orsak/verkan-samband rekommenderar Darmer, 

Freytag, & Johansson (1995) användandet av en semi-strukturerad intervju. En semi-

strukturerad intervju är uppbyggd kring teman som avses beröras under intervjun, och inte 

kring konkreta frågor som måste besvaras (Darmer et al., 1995), samtidigt som det bidrar med 

en viss struktur för att säkerställa att rätt ämne behandlas. Detta möjliggjorde att intervjun gav 

den information och förståelse som önskades samtidigt som intervjupersonerna gavs stor frihet 

i utformandet av svaren (Bryman & Bell, 2013). 

Värt att nämna är dock att det råder delade meningar kring användandet av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, då metoden av många anses vara, “unreliable, impressionistic, and not 

objective”(Denzin & Lincoln, 2011 s. 12). Metoden anses där inte vara en trovärdig och 

tillförlitlig datainsamlingsmetod vid forskning utan ses som “casual everyday conversations” 

(Qu & Dumay, 2011). Trots denna kritik är metoden idag flitigt använd inom kvalitativa studier, 

där man önskar få en förståelse för något som inte är objektivt mätbart så som identitet där 

individer behöver förstås på ett djupare och mer personligt plan (Bryman & Bell, 2013).   

 

3.6 Att ställa rätt frågor och att ställa frågor rätt 
Som stöd inför intervjuerna utformades en intervjuguide. Denna innehöll en lista över de 

specifika teman som intervjun önskades innehålla, samtidigt som den skulle ge möjlighet för 

intervjupersonerna att själva få reflektera och utforma sina svar utefter sin egen uppfattning 

och förståelse. En intervjuguide kan i princip liknas vid en minneslista över vad som ska beröras 

under intervju, men syftar samtidigt till att skapa en flexibilitet för intervjupersonerna att själva 

utforma svaren efter dennes egna uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). Innehållet i 

intervjuguiden har bearbetats utifrån problemformuleringen, men med en ambition av ha 

förenklat frågorna och frigöra dem från akademiska uttryck (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud, 2012). Vad gäller frågeformuleringen lades stort fokus på att frågorna skulle ha en 

tydlig koppling till studiens frågeställning och studiens olika identitetsperspektiv (Bryman & 

Bell, 2013).  

Vidare har det ansetts viktigt att frågorna ska ha en deskriptiv form, som kan framkalla 

intervjupersonernas spontana beskrivningar av deras egen verklighet. Det har också ansetts 

viktigt att i allt för stor mån undvika varför-frågor, då dessa kan tendera att skapa en känsla av 
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förhör eller ifrågasättande (Esaiasson et al., 2012). Vid frågeformuleringen undveks även 

ledande frågor för att bjuda in till diskussion och reflektion, samt bidra med möjlighet att förstå 

intervjupersonernas upplevelser (Bryman & Bell, 2013).   

För att säkerställa dels att uppsatsens ämne behandlas, samt att intervjun möjliggör 

intervjupersonen att svara öppet, bearbetades en struktur fram i intervjuguiden och 

resulterade i att den innehöll olika delar. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1. Intervjun inleddes 

med en kort presentation av intervjupersonen följt av några inledande frågor som syftade till 

att skapa en dialog, mjuka upp stämningen och få igång ett samtal med intervjupersonen. Dessa 

inledande frågor var av en allmän karaktär och syftade även till att få lite bakgrundsinformation 

om intervjupersonen, visa på intresse av intervjupersonen som person samt skapa en relation. 

De inledande frågorna ansågs även kunna skapa möjligheter till följdfrågor senare under 

intervjun, och då kunna återkoppla till mer specifika händelser. och beskrivningar. Den 

inledande delen åtföljdes av ett nytt block med frågor där syftet var att starta en något djupare 

dialog och komma in lite djupare på intervjupersonens uppfattning om läraryrket, med fokus 

på att ge intervjupersonen öppna frågor och möjlighet att själv tolka frågorna och prata fritt 

(Esaiasson et al., 2012). Vidare syftade detta block till att skapa en förståelse för hur 

intervjupersonen upplever sin yrkesroll och de eventuella krav denne måste förhålla sig till i sin 

yrkesroll. Ett tredje block i intervjuguiden ämnade komma än mer in på intervjupersonens 

identifiering med läraryrket. Här användes Browns (2015) fem olika perspektiv på identitet för 

att närma sig identitetsarbete. Det tredje blocket hade även en del som grundade sig i 

Sveningsson & Alvesson (2014) beskrivning av identitetsarbete, där ord som friktion, konflikt 

och kompromiss antas vara uttryck för identitetsarbete.  

3.7 Genomförandet av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes under två veckor i slutet av mars och början av april 2017. Sju 

av åtta intervjuer ägde rum på respektive lärares skola, antingen i klassrum eller grupprum, och 

tog mellan 45 och 60 min vardera. En intervju ägde rum i den ene lärarens hem på grund av att 

intervjupersonen arbetade en bit utanför Örebro själv önskade att utföra intervjun på en dag 

då arbetet utfördes hemifrån.  

Miljön som intervjuerna utförs i är av avgörande vikt för att skapa en avslappnad stämning där 

intervjupersonerna vågar uttrycka egna tankar (Bryman & Bell, 2013). Därför var det önskvärt 

att hitta ett utrymme på respektive skola där intervjuerna kunde utföras ostört. Eftersom att vi 
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som intervjuare var gäster på en arbetsplats var det dock svårt att skapa och garantera en sådan 

ostörd miljö, och vi fick nöja oss med den plats som läraren själv hade valt ut. Detta resulterade 

i att flera intervjuer blev avbrutna av att elever knackade på dörren, eller att intervjuerna blev 

avbrutna av att klassrummet behövdes till annat ändamål. Vid ett enstaka tillfälle upplevde vi 

att detta störde intervjupersonen, som blev avbruten i ett resonemang. Detta hanterades 

genom att återkomma till frågor senare under intervjun när intervjupersonen återigen var 

fokuserad och avslappnad, och gjorde att vi inför kommande intervjuer utvärderade och 

planerade för att minska denna negativa påverkan. Det beslutades därför att det vidare var av 

betydande vikt att ha en ordentlig inledande fas i intervjun med frågor av lättare karaktär, som 

skulle bidra till att lärarna hann landa i intervjusituationen och inte känna splittring i fokus. 

Dessutom beslutade vi att vid senare tillfällen under intervjuerna gå tillbaka till de tidigare 

frågorna för att möjliggöra ett djupare svar, och säkerställa att störningsmoment tidigt under 

intervjuerna inte skulle bidra till bortfall av information. Vid övriga intervjuer upplevdes dock 

inte att dessa störningsmoment hade lika stor inverkan på intervjupersonen, vilket eventuellt 

skulle kunna ha sin förklaring i att de är vana vid skolmiljön och att bli avbrutna av elever. 

3.8 Etiska överväganden 
Inför den här uppsatsen har ett antal frågor av etisk natur behandlats. Inledningsvis börjar dessa 

genom insikten att uppsatsen har ett syfte och en frågeställning av en personlig natur. Detta 

kan komma att försvåra studien, eftersom intervjupersonen kan komma att uppleva att 

frågorna blir för privata och inte vilja svara på frågan eller inte svara helt ärligt. För att visa 

respekt blev alla intervjupersoner tidigt i processen informerade om uppsatsens syfte samt vad 

som efterfrågas av dem. Vidare har det ansetts viktigt att visa känslighet inför 

intervjupersonernas uppfattning om ifall frågor inte vill besvaras (Bryman & Bell, 2013). 

Intervjupersonerna blev också tidigt erbjudna anonymitet vilket har tagits på stort allvar genom 

hela uppsatsens gång. Löpande genom empiriavsnitt och analys har namnen på 

intervjupersonerna tagits bort och blivit ersatta med figurerade namn. Tidigt i processen 

skickades också en fråga med om tillåtelse att få transkribera intervjuerna, vilket samtliga 

medverkande gav sin tillåtelse till. 

3.9 Analysmetod 
Ett första steg i att börja bearbeta den insamlade informationen innebar att de inspelade 

intervjuerna transkriberades. Detta gjordes parallellt under samma period som intervjuerna 
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utfördes, samt under den närmsta veckan efter. Transkribering underlättar kommande analys 

då de möjliggör ett flertal genomgångar av intervjuerna i textform. De ökar också 

trovärdigheten i studien eftersom materialet görs tillgängligt (Bryman & Bell, 2013).  

I nästa steg gick vi tillsammans igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger och 

meningsenheter markerades. Detta i syfte att förminska mängden material och göra det 

hanterbart i vidare analys, men utan att förminska innehållet. En meningsenhet är enligt 

(Graneheim & Lundman, 2004) ord, meningar eller paragrafer som innehåller och behandlar 

ett sammanhängande ämne. Valet av meningsenheter grundade sig i en teoretisk förförståelse 

och med uppsatsen syfte i fokus och där texten infångade nyckelord eller koncept (Hsieh & 

Shannon, 2005). Här användes Browns (2015) fem perspektiv på identitet som våra glasögon, 

genom vilka vi önskade studera identitetsarbete. Intervjupersonernas uttalande tolkades med 

fokus på identitetsarbete utifrån dessa perspektiv, men även med hjälp av Sveningssons och 

Alvessons (2014) beskrivning av identitetsarbete. Vi hade även en öppenhet för när 

intervjupersonerna gav uttryck för något som ansågs närliggande identitet eller 

identitetsarbete, vilket förespråkas av Hair et al. (2007).  

Meningsenheterna bearbetades i ett vidare skede genom att kondenseras, det vill säga genom 

att förkorta texten samtidigt som kärnan av innehållet bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta ansågs avgörande i sammanhanget för att möjliggöra vidare analys. På grund av 

uppsatsämnet och dess abstrakta natur, uppmärksammade vi att intervjupersonerna 

behandlade ett tema under relativt lång tid och med många ord, varför de meningsenheterna 

som valdes ut blev tämligen långa. Att kondensera dem bidrog då till att på ett smidigare sätt 

få en översikt över innehållet och få en helhetskänsla och djupare förståelse.  

Nästa steg i analysen var att vi efter kondenseringen av meningsenheterna grupperade dessa 

utefter de fem perspektiven, vilket gav oss en överblick över innehållet i respektive perspektiv 

och gjorde det möjligt för oss att se tendenser och skillnader inom perspektiven. I detta skede 

hade vi också fått så pass stor kännedom att av det empiriska materialet att vi såg tendenser 

som inte kunde direkt hänföras till de fem perspektiven. Därför skapade vi ännu en grupp med 

meningsenheter med syfte att analysera dessa vid sidan av de övriga fem. Efter flera 

bearbetningar av det nuvarande empiriska materialet, kunde olika teman utläsas. Denna metod 

ansågs underlätta analysen, likväl som den öppnade upp möjligheten att se på innehållet i 

materialet på ett nytt sätt (Graneheim & Lundman, 2004). De teman som identifierades 
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infångade inriktningar inom det empiriska materialet som gick bortom de fem perspektiven på 

identitet, men som starkt ansågs grundade däri. I det kommande analys-kapitlet kommer därför 

det empiriska materialet analyseras i två steg. Först en för-analys som är grundad i de fem 

perspektiven på identitet, och vidare en huvudanalys, där tre framträdande teman behandlas.  

Vid denna typ av kvalitativ analys är det nästintill omöjligt att undvika att vi som författare gör 

en subjektiv bedömning både då vi tolkar det intervjupersonerna uttrycker men även vid 

kodning och kategorisering (Riley, 2000). Att medvetet behålla Browns (2015) perspektiv på 

identitet som “glasögon” även långt in i analysen blev därför viktigt för att inte tappa den 

teoretiska förankringen utan tillåta oss att tolka materialet utifrån detta. 

  



30 
 

4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av de åtta intervjuer som genomfört där varje 

intervju presenteras var för sig för sig under figurerade namn. Avsnittet syftar till att presentera 

hur respektive intervjuperson har uttryckt sig under intervjuerna kring sin identitet, vilket ämnar 

ligga till grund för kommande analys.  

 
Det intervjumaterial som insamlats till uppsatsen presenteras i detta avsnitt genom en struktur 

där var intervju presenteras var för sig, där var och en sammanfattas i en löpande berättelse. 

Syftet med den här strukturen är att underlätta för läsaren och skapa en helhetskänsla för varje 

intervju. Denna struktur anser vi även skapar en möjlighet att presentera materialet där så lite 

tolkning som möjlig har gjorts. Varje sammanfattning börjar med en kort presentation av 

intervjupersonen, som innefattar de ämnen de undervisar i, ålder på dess elever samt hur länge 

intervjupersonen varit verksam som lärare. Den berättelse som följer är en bearbetning av de 

transkriberingar som gjorts, där vi använt vårt teoretiska ramverk som ingång till att identifiera 

när respektive intervjuperson ger uttryck för identitetsarbete eller övriga tankar kring sin 

identitet.  

4.1 Malin  
Malin jobbar på en F-6 skola i Örebro Kommun, och har arbetat där som klass-lärare i tre år. 

Hon tog lärarexamen för fyra år sedan och är utbildad i matte, svenska, engelska, no-ämnena 

samt hem- och konsumentkunskap.  

Malin uttrycker att hon trivs med jobbet som lärare och att arbeta med barn, men samtidigt att 

“det är ju fortfarande bara ett jobb, det här är ju inte mitt liv” men kan heller inte tänka sig ett 

annat jobb; 

“Jag hade inte valt ett annat yrke. Inte som det ser ut nu. Vad skulle det vara 
då? Sitta på kontor? NEJ. Jag skulle inte kunna jobba i förskolan. Nej, jag vet 

inte. Jag kan inte ens tänka mig nåt annat” 

 

Läraryrket passar henne, tycker hon, men att hon ville bli lärare är inte något hon vetat om eller 

identifierat sig som innan utbildningen. Anledningen till att hon började läsa till lärare var att 

hon alltid varit intresserad av ett omhändertagande jobb och velat jobba med människor.  
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När vi frågade om hon upplevde att läraryrket stämde överens med hennes förväntningar 

svarade hon att det inte var förrän hon började arbeta som hon förstod ansvaret i yrket. I början 

tvivlade hon på att hon skulle klara det, och undrade vad hon hade gett sig in på; “det är ett 

ansvar som heter duga”, “det är ju Sveriges framtid jag har i mitt klassrum”. Hon uttrycker dock 

vidare att det gett med sig med tiden och att hon fått rutin på att hantera ansvaret och att 

kunna anpassa skolgången utefter varje elev. Men även att hon kan känna sig halvt misslyckad 

när hon inte hinner med alla. Erfarenheten har även hjälpt henne hantera arbetsuppgifter som 

hon tidigare tyckte var jobbiga och ger då ett exempel på föräldrakontakten som hon till en 

början tyckte var jobbigt och svårt men som nu menar går på rutin. Rutiner har även hjälpt 

henne att hantera föräldrakontakten, vilket hon till en början tyckte var jobbigt och svårt. 

De krav hon upplever i sin yrkesroll är krav hon har burit med sig från början, säger hon, men 

att hon de senaste åren har landat i sin yrkesroll och känner sig trygg och säker. Hon vet hur 

hon ska göra och hur hon ska bli bättre på sitt jobb, och uttrycker även att hon strävar efter att 

bli bäst och alltid vill utvecklas. Hon pekar på att det självklart finns krav från exempelvis 

kommunen men att hon själv ser på dessa som en del av sin arbetsbeskrivning och att det är 

hon som person som ställer krav på att hon lever upp till dessa. Hon förtydligar också att hon 

bara tävlar med sig själv och inte jämför sig med andra lärare. 

Strävan efter att bli bäst är dock inte någonting som präglar henne hemma, “det är ju ingen 

disktävling hemma direkt”. Tvärtom markerar hon tydligt att hon särskiljer sin lärarroll från 

“Malin”, något som exempelvis bidrar till att hon inte personligen tar åt sig av kritik från 

eleverna. 

“Jag tror att jag har ganska lätt för mig att skilja så där på att nu säger dom 
det här till fröken, det är ju inte till Malin dom säger det här.” 

“Jag är ju lärare här, men hemma är jag ju Malin. Det är ju två olika roller. Jag 
är ju inte lärarn när jag har fritid” 

 

Gränsdragningen mellan sin lärarroll och sig själv blir också synliggjord genom att hon tydligt 

uttrycker att hon själv väljer att hålla privatlivet privat, och är sparsam i vad hon berättar om 

sig själv inför eleverna. Denna gränsdragning menar hon är hennes sätt att agera och inte 

nödvändigtvis gäller “grannfröken”.   

“Dom vet att jag har en katt och en hund. Men dom vet inget mer. Det är det 
som är intressant också. Och jag väljer ju alltid vad jag inte vill säga” 
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Hon pekar dock på att i vissa fall måste hon kompromissa med den gränsdragningen som hon 

själv satt upp, men att detta övertramp i dessa fall är ett eget val. Samtidigt som hon vill dra en 

gräns mellan lärarrollen och hennes personliga roll beskriver hon en svårighet att särskilja vad 

det faktiskt är som är skillnaden. “Vad är lärardrag och vad är personlighetsdrag då? Hur 

särskiljer man dem?”. Hon uttrycker att vissa egenskaper kommer till uttryck både privat och i 

lärarrollen och ger då exemplet att hon är en organiserad person, men menar samtidigt att 

hennes agerande kan varierar:  

“Jag är ju inte alls så här när jag är privat. Jag är ju jag då.” 

 

Att hon vill separera på rollerna synliggörs också genom det faktum att hon ogärna pratar om 

att hon är lärare i privata sammanhang på grund av att hon då ofta behöver bemöta åsikter om 

läraryrket.  

Malin uttrycker att hon inte känner sig som den typiska “standardläraren”, något som hon även 

menar att elever har påpekat; 

“Jag är nog inte en sån där typisk lärare, och det har nog mina elever sagt. 
Inte bara en gång, utan tio gånger”  

 

Detta tror hon delvis kan bero på hennes förmåga att tänka i nya banor, något som hon tror 

kan vara ett resultat av att hon är relativt ny i yrket.  

Malin beskriver också yrkets mångfacetterade natur; “Jag är ju både kurator, extramamma, 

sjuksköterska, lärare, polis”, men samtidigt att många sysslor inte går i linje med hennes 

uppfattning av läraryrkets verkliga syfte. När yrket kräver ett agerande utanför detta menar 

hon att det som får henne att agera kommer från “människan Malin” snarare än de formella 

yrkeskraven.  

“Det är ju mitt jobb. Mitt jobb är inte att plåstra om elever, men jag är en 
människa. Det är klart jag bryr mig om dom. Jag är ju empatiskt, det är klart 

jag vill plåstra om nån som är ledsen. Krama den som gråter.” 
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4.2 Håkan  
Håkan har arbetat som lärare sedan 2006, och undervisar i årskurserna 1-7 i ämnena matte, 

engelska, NO och teknik.  

Håkan berättar att han är uppvuxen med en mamma som är lärare, och att han alltid tänkt att 

lärare är något han inte ska bli på grund av att han sett så många baksidor av yrket och att det 

kändes jobbigt och tråkigt. Efter att ha testat på att vikariera under en period märkte han att 

han trivdes bra och tänkte om och bestämde sig för att utbilda sig till lärare. Han tycker nu att 

hans bild av yrket har breddats och att han har en mer nyanserad bild av vad arbetet som lärare 

innebär.  

Håkan beskriver hur det finns många klassiska föreställningar av vad en lärare är och hur han 

förhandlar med dessa för att hantera dem; 

“det finns många klassiska föreställningar om vad en lärare är och vad en 
lärare bör göra. Och det är alltid en förhandling där i verkligheten, där är jag 

som lärare, det är det här jag gör” 

Han uttrycker även att många av de förväntningar han känner har han gjort till sina egna för att 

kunna trivas med sitt yrke, men att han gör detta i samband med sin egen ambition av vad han 

vill uppnå med yrket. 

“man har ju mycket förväntningar man får på sig som man också gör till sina 
egna för att jag ska trivas behöver jag göra detta för mig men sen är det väl 

också vad man har för ambition vad man vill uppnå som lärare, det här vill jag 
med min yrkesroll. Det här vill jag förverkliga och jobba med” 

Håkan berättar också att det inom lärarstudierna hade talats om begreppet autenticitet, och 

hur lärare behöver förkroppsliga vissa egenskaper, såsom självsäkerhet, lyhördhet och ärlighet. 

Dessa kommer inte per automatik, menar han, utan det behövs jobbas fram en yrkesskicklighet. 

Han betonar även vikten av att inneha en förmåga att skapa relationer. Detta uttrycker han att 

han har kämpat med, och till en början tryckt ifrån sig, men nu känner sig mer bekväm i; 

“det är väl så att jag kommit så pass långt i min yrkesutveckling att jag kan 
göra det, att det är en del av mitt görande, en del av min professionalitet. Jag 
förstår det, jag äger det, det känns naturligt för mig på ett sätt som det inte 

varit tidigare, men det är en lång väg dit. Och den kan vara ganska kämpig, så 
att nu det har kommit till sig själv en del” 

Håkan uttrycker att han har en stark identitet som lärare, är stolt över sitt yrke, och att det är 

viktigare för honom än det varit tidigare. Han tycker också att han fått en tydligare identitet när 
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han fått handledningsuppdrag inom vidareutbildning såsom “mattelyftet”. Tidigare har han inte 

känt stolthet, eftersom han upplevde att det fanns så mycket förväntningar på hur lärare ska 

vara, och att han tyckte det var jobbigt att försöka leva upp till dem.  

“det är så många olika aspekter som man måste vara duktig på, som man 
måste behärska, som man måste förkroppsliga. Så det går liksom inte att välja 

bort de sakerna om man ska se sig som man har en professionalitet i yrket” 

Håkan tycker att läraryrket har utvecklat egenskaper och förmågor hos honom som påverkar 

honom även personligen, och beskriver hur han tycker att han personligen har närmat sig den 

han är inom yrkesrollen. Detta är en positiv förändring menar han, och säger att han har 

utvecklats på ett sätt som gynnar honom även privat, även fast han också menar att han 

upplever sig vara samma person som tidigare.  

“Nej men där har det kommit närmare. Ett par saker som i mig själv som 
förändrats i mitt yrke men som jag också liksom känner har inte bara 

förändrats när jag är här, som jag bär med mig liksom är en del av mig då [...] 
det är ju något man inte slutar med bara för att man går hem från jobbet. Så 

det är väl så här egenskaper i mig som förändrats av att jag jobbat som lärare 
ett tag”  

Håkan betonar att trots att läraryrket ligger nära honom personligen, så är inte syftet med hans 

yrke att ge uttryck för honom som person. Detta innebär att han ibland behöver kompromissa 

med sina egna känslor eller åsikter till förmån för de förväntningar som ställs på honom. Han 

tycker dock att han upplever mindre kompromiss nu, eftersom att han har mognat och 

utvecklats närmare rollen; 

“det är ju en mognad också, eller jag vet inte om man kan säga mognad det är 
ju också något som man lär sig tänker jag att ju mer jag jobbar med det här 

jobbiga ju mindre handlar det om att kompromissa jag kanske utvecklas bort 
från det då behöver jag ju inte kompromissa med det lika mycket” 

Han menar vidare att det handlar att skilja på roll och person, och att ha en förmåga att inte 

alltid vara personligt. Det är viktigt att kunna vara professionell, menar han; 

“Det behöver inte vara en konflikt i det utan det kan vara en del i att vara 
lärare, jag måste tänka på vem är jag, vem är jag när jag står inför barnen, 

vem är jag för dem och vissa saker kanske som är jag kanske är för privat, det 
kanske inte passar i det sammanhanget. Men jag har en förståelse för det, jag 

upplever inte att det hämmar mig på det sättet utan mer i det här 
sammanhanget” 

Man behöver vara medveten om när man går ut och in ur rollen, menar han, och själv ta ansvar 

för när att hitta balansen mellan privat- och yrkesliv. 
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4.3 Kristoffer  
Kristoffer började vikariera som lärare för fyra månader sedan, och jobbat nu parallellt med att 

han läser sista kursen på lärarutbildningen. Han kallar sig således utbildad men inte behörig. 

Han undervisar i musik för klasserna 1-6 på en skola i Örebro, men har egentligen under 

utbildningen fokuserat mer på gymnasiet.  

Kristoffer har ofta haft ledarroller tidigare, bland annat som scoutledare, och har många gånger 

relaterat den rollen till en lärarroll. Just ledarskapet i sin lärarroll, i kombination med pedagog, 

är det han uttrycker att identifierar sig mest med, men just lärare har inte kommit tillräckligt 

långt för, menar han; 

“Jag har inte kommit tillräckligt långt så jag kan identifiera mig som ”lärar-
Kristoffer” men pedagog är jag i många sammanhang, pedagog och ledare” 

Anledningen till att han lättare kan identifiera sig som pedagog, menar han beror på att han 

kan vara pedagog i många olika sammanhang, medan “lärare” förknippas med yrket lärare, 

vilket han känner sig ny på och inte naturlig i än;  

“Sen är det så otroligt mycket mer i lärarbiten än pedagogbiten, sen blir det 
nog otroligt svårt att vara lärare om man inte är pedagog, då får man nog 

problem om man har svårt att lära ut. Men jag identifierar mig nog mer med 
pedagogbiten än lärarbiten, där känner jag mig ganska bekväm. På lärarbiten 

är jag fortfarande väldigt ny på.” 

Kristoffer uttrycker hur han försöker hitta sin läraridentitet i en tydligare form, medan andra 

delar känns mer självklara;  

“men eftersom jag inte är färdig med min läraridentitet medan då pedagogen 
Kristoffer och ledaren Kristoffer de utvecklas alltid, men där är jag ändå rätt 

klar med vad jag är bra på så där är det kanske lite tydligare. Men sen 
anpassar pedagog-Krisoffer och ledar-Krisoffer sig efter situationen medan 

lärar-Kristoffer fortfarande försöker hitta en tydligare form” 

En läraridentitet, fortsätter han, behöver också utvecklas i samband med eleverna, vilket han 

tycker är svårt så länge han bara vikarierar, “det finns vissa som fortfarande kallar mig för hans 

namn”, och detta tycker han gör att det tar längre tid för honom att hitta vem han är som lärare. 

Hur eleverna ser på honom som lärare tycker han är avgörande i hur hand läraridentitet formas.  

“det handlar om hur eleverna ser. Om jag ser mig som världens bästa lärare 
men det är inte så eleverna ser mig då spelar det egentligen ingen roll, min 

läraridentitet måste på något sätt formas ihop med eleverna” 
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Känslan av att inte har kommit så långt i sin yrkesidentitet tycker han tar sig uttryck i att han 

inte riktigt beter sig i enlighet med sig själv alla gånger. Han tar upp som exempel hur han blir 

arg och skriker på eleverna, fast han egentligen uppfattar sig själv som en glad person; 

“och det har ju väldigt mycket med identitet att göra är att jag lägger väldigt 
mycket mer tid på att stå och skrika eller skälla ut och säga åt än vad jag 

egentligen vill för jag är egentligen en väldigt glad person och det är ju det jag 
vill smitta av och sprida” 

När han fått kritik för detta berättar han att han blivit ledsen, men försökt att se skillnaden 

mellan kritik mot lärar-Kristoffer och honom som person. Samtidigt tycker han det är jobbigt 

att få den bilden av sig, och upplever det som ett problem eftersom att det egentligen är 

“samma sak”;  

“Det jag upplever mest som ett problem är hur de ser på mig som person, 
lärar-Kristoffer kan jag ändå stå ut med lite sådär, men det är ju egentligen 
samma sak dem ser ju bara mig här och ingen annanstans, så att man vill ju 

alltid bli omtyckt det går ju inte att komma ifrån” 

Andra sidor som han tillskriver läraryrket, såsom disciplin och ordning, kan han å andra sidan 

uttrycka att han ibland tar med sig till privatlivet och önskar att han kunde lämna på jobbet;  

”Om någon avbryter mig när jag pratar då kommer lärar-Kristoffer fram, ”nu 
var det jag som hade ordet och inte du” så här och ibland kan väl det vara bra 

för ibland kan jag känna att vissa vuxna också behöver lära sig att man inte 
avbryter hur som helst. Men ibland kanske det också bara ”äh spelar det 
någon roll typ vi bara pratade”, så ibland lite såna bitar, men så den där 

disciplin, ordningsbiten den kan jag känna skulle vara skönt att lämna i skolan 
ibland men…” 

Kristoffer tycker att det märks att han jobbar med människor åtta timmar om dagen. Han har 

utvecklats som person och det kommer fram även när han är med andra människor. Men det 

som mest märks utåt är sådant som han hade med sig sedan tidigare, menar han; 

“Eftersom det ändå ligger nära släkt med ledare och pedagog-biten så tycker 
jag ändå att det hänger ihop, det som märks ut har jag nog ändå haft med 

ganska länge, mina betygsbedömningar det är kanske inte det som märks ut 
mot mina vänner tex utan då är det väl hur man är som ledare och den biten. 

Så jag kanske inte tror att jag har ändrats hejdlöst på den biten” 
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4.4 Anders 
Anders är utbildad svenska- och SO-lärare men arbetar sedan januari som resurs i en fyra på 

skolan, där han hjälper elever som behöver extra stöd. 

Anders är tydlig med att han trivs väldigt bra med läraryrket och förklarar att den frihet som 

ges i yrkesrollen passar honom väldigt bra; 

”jag tycker det passar mig väldigt bra att kunna få styra min undervisning på 
sättet som passar mig och eleverna på bästa sätt. Så man slipper vara en 

stereotyp mall. En ram sådär.” 

Han säger även att yrket kräver att man har förmågan att vara i nuet och hantera snabba 

omställningar, vilket är ytterligare något han anser passar honom som person väldigt bra; 

”Så det känns väldigt spännande och inspirerande. Jag tycker om att leva i 
nuet och är inte så mycket för allt för lång framförhållning. Så jag tycker det 

passar mig väldigt bra att kunna variera, väldigt snabbt.” 

Anders säger även att det inom olika yrken existerar olika jargonger som är olika lätta eller svåra 

att identifiera sig med för olika individer. Anders säger att han känner ett stort behov av att 

kunna identifiera sig med sitt yrkesval, vilket han idag gör med läraryrket. Anders säger dock att 

han inte alltid känt denna identifiering med yrkesrollen och framhäver en period i inledningen 

av sin yrkeskarriär då han kände sig felplacerad, inte visste hur han skulle hantera rollen och 

tvivlade på sin förmåga att vara lärare. Då han bytte arbetsplats, fick ändrade arbetsuppgifter 

och andra krav upplevde han dock att hans identifiering ökade; 

”Det är jag ju inte som jag var då. Men jag känner mig väl att jag har hittat en 
bild och en roll som jag känner mig trygg.” 

Anders uttrycker att han tror både utbildningen och yrkeserfarenheten har påverkat honom 

som person och hans bild av läraryrket, vilket bidragit till att han idag känner identifiering och 

trygghet i rollen. Vidare säger han att han känner sig nöjd med sitt yrkesval och trivs väldigt bra 

med sitt liv och att arbeta som lärare. Anders säger dock att denna identifiering med läraryrket 

inte säkert kommer vara lika stark i framtiden, likväl som att identifieringen inte säkert skulle 

funnits om han arbetat som lärare för 20 år sedan. 

”Jag har ingen aning om var läraryrket tar vägen, var vår värld. Vad som 
händer i samhället och så vidare. Som det är nu så känner jag mig väldigt 
trygg och det känns jättebra, jag identifierar mig jättemycket som lärare. 

Hade jag jobbat för 40 år sen kanske jag inte hade gjort det. Jobbar jag om 20 
år, det vet jag inte, det gör jag förmodligen. Det beror helt på vilken riktning 

det tar.” 
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Anders uttrycker bland annat att ökad kontroll och centralstyrning är något som kan bidra till 

minskad identifiering för hans del. Han pekar bland annat på den ökade kontrollen med 

omdömen och betyg redan från låg ålder är något han ogillar då han säger att det sätter för 

mycket press på eleverna och kan sänka deras självförtroende på nolltid. Han förklarar dock att 

han förstår syftet med systemet och behovet av att kontrollera och mäta, både på individ- och 

gruppnivå. 

Han förklarar att han i och med att han började utbilda sig till lärare började fundera på ett nytt 

sätt och rannsaka sig själv. En process där både han och lärarrollen tog plats, vidare sa han fick 

”ta lite här och lite där och på nåt sätt pusslar man ihop ett eget litet pussel.” Han förklarar 

vidare att han upplever att han och lärarrollen ”växt ihop”, där han påverkat rollen likväl som 

den påverkat honom; 

”…nu jobbar vi tillsammans. På nåt sätt. Dels har jag väl definierat den lite 
själv, och format den men samtidigt har den format mig.” 

Han säger även att faktorer i det privata påverkat hur han förhåller sig till lärararrollen och hur 

han påverkas av den på ett mer personligt plan. Han säger att då han fick barn tog han med fler 

delar hem från lärarrollen än han gjort innan, han förklarar exempelvis att fyrkantigheten, med 

ramar och regler är något han sett fungerat i skolan vilket gjort att han även anammat detta på 

hemmaplan för att skapa struktur i familjen. 

Då Anders får frågan hur han ser på förväntningar och krav som ställs på honom i yrkesrollen 

uttrycker att han inte anser sig påverkas av andras förväntningar i större utsträckning men säger 

samtidigt att det finns vissa normer i yrket som han varit tvungen att anpassa sig till för att 

kunna arbeta som lärare: 

”yrket har en viss sak som jag känner att dom kräver, och jag själv är inte där, 
och då måste jag antingen fortsätta vara som jag är eller så får jag förändra 

mig” 

Han beskriver exempelvis att han blivit tvungen att öva upp sitt tålamod, lugn och behärskning, 

eftersom lärarrollen enligt honom kräver konstant lugn och att han som person innan han 

började arbeta som lärare var temperamentsfull. Detta ser han dock inte som något negativt 

utan som en positiv konsekvens av de krav läraryrket ställer för honom på ett personligt plan. 

Anders säger även att han till stor del själv kan välja vilka av alla förväntningar, krav och 

föreställningar som finns av läraryrket som han väljer att ta till sig: 
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”Jag har ju tagit dom delar som jag tycker är bra, dom som jag tycker är 
sämre dom struntar jag i helt enkelt”. 

Han uttrycker att han inte upplever att det är svårt att hantera denna konflikt mellan olika krav 

och förväntningar som ställs på läraryrket just eftersom det finns så många som vill samtala om 

det. 

”Dom är intresserade och vill. Och det ger ju jättegoda förutsättningar för bra 
samtal.” 

Anders uttrycker dock tydligt att han känner stor stolthet över yrket då man belyser dess 

verkliga innebörd, möjligheten att påverka ett barns framtid. 

4.5 Louise  
Louise är utbildad engelska- och bildlärare och har arbetat i sex år, men arbetade på sin 

nuvarande arbetsplats även under sin studietid. 

Louise uttrycker att läraryrket är varierat och innebär en mängd olika sysslor och roller, vilket 

hon även uttrycker är det hon älskar med jobbet, ”man är lite polis, lite socionom, lite fröken, 

man är lite mamma, man är liksom allt men det är väldigt kul”. Hon pekar på att den splittring, 

variation och vetskap om att den andra dagen aldrig är den andra lik är något som passar henne 

som person väldigt bra. Hon upplever dock att det faktum att alla har erfarenhet av och en åsikt 

om skolan och hur den borde vara ställer krav och förväntningar som ibland kan vara svåra att 

hantera; 

”i och med att lärarrollen är så komplex så tycker jag att man hela tiden 
brottas här för på nåt sätt är man ju liksom, lite som jag sa, man kryssar 

mellan att vara socionom, polis, lärare, mamma, kompis, allt liksom och alla 
de här balansgångarna att hela tiden väga av.” 

Louise uttrycker tydligt att en balansgång som hon upplever som extra svår är det faktum att 

hon får en väldigt nära relation till eleverna men att hon samtidigt måste hålla en professionell 

relation till dem. Detta var något hon visste innan men som ändå chockade henne; 

”Jag visste det men jag blev ändå chockad, jag tror inte att jag visste i vilken 
utsträckning det faktiskt skulle vara och jag var inte förberedd på hur mycket 

eleverna skulle gå in i mitt hjärta på något sätt.” 

Vidare menar hon att denna balansgång ibland är svår just eftersom hon personligen tror det 

är viktigt att eleverna känner att hon är här för deras skull och att hon bryr sig om dem; 

”min målsättning är att mina elever inte ska ha en lärare, dem ska ha en 
människa.” 
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Louise säger att hon varit tvungen att i vissa fall ha en distans till sin yrkesroll, för att inte ta 

kritik allt för personligt. Detta har varit i fall där hon varit tvungen att agera i sin yrkesroll på ett 

sätt som hon egentligen inte enligt sin personliga uppfattning anser hör yrkesrollen till. Hon 

uttrycker att det krävs en balansgång mellan att vara personlig och ha en professionell hållning; 

”man kan vara öppen utan att bli privat och vara väldigt generös utan att bli 
för intim eller personlig” 

Louise uttrycker att hon hatade skolan som barn och menar att det är lite ironiskt att hon valde 

att plugga upp betygen och börja på lärarutbildningen.   

”jag själv gick ut skolan och kunde ”jag suger, det finns ingen framtid för mig” 
jag hade jättetufft under skoltiden” 

Hon beskriver även hur hennes egna känsla av att känna sig kass och dålig i skolan gör att hon 

idag brinner lite extra för de som har det tufft ”jag brinner ju lite för de som är lite ”det är kört” 

”han blir inget”. Louise känsla av att känna sig misslyckad är något hon anser sig fått jobba med 

både på ett personligt plan men även i sin yrkesroll för att komma till insikten att hon faktiskt 

har något att ge. Detta är något hon fortfarande känner att hon behöver jobba med men som 

hon känner mer och mer ”faller på plats”: 

”mer och mer börjar jag se att man har någonting att ge och känner mig trygg 
och hemma i rollen, men det har ändå varit en resa just eftersom jag kommer 
därifrån jag kommer ifrån. Men det blir ju bättre och bättre och stabilare och 

stabilare hela tiden, man får ju på något sätt jobba med sig själv” 

Då Louise får frågan om yrket påverkat henne som person framhäver hon sin kommunikativa 

förmåga samt förmåga att bemöta olika sorters människor. Detta är något hon fått öva på i 

yrket som hon även tagit med sig ut i det privata. 

Louise uttrycker dock att hur hon förhåller sig till yrkets krav och de förväntningar som finns att 

passa in i en mall har förändrats under den tid hon arbetat som lärare. Hon säger att hon lärde 

sig den hårda vägen att hon inte kan pressa in sig i en färdig mall, utan måste forma sitt 

arbetssätt efter sina egna förutsättningar. Hon tror detta beror mycket på att rektorn på hennes 

skola gett henne mycket frihet i att forma lärarrollen och växa på ett sätt som passar henne, 

något hon upplever som väldigt positivt; 

”dem har en hållning av att dem satsar på mig så upplever jag verkligen att 
deras målsättning är att jag ska utvecklas till den jag är.” 
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Hon uttrycker dock att hon upplever sig kunna kontrollera och styra hur hon anpassar och växer 

in i rollen som lärare. 

Louise påpekar dock att det faktum att det finns ett schema gör att de ibland uppstår slitningar 

mellan hur hon känner att hon skulle vilja agera och vad schemat möjliggör 

”någon elev kommer in på mitt kontor och storgråter, ”jag är kass, jag kan 
ingenting, jag är en dålig människa” och man bara ”ah okej” i de lägena kan 
man känna att vi skulle behöva sitta länge men jag kommer att behöva gå” 

Att förbereda eleverna inför livet, få dem att se sina kvaliteter och begåvningar är det Louise 

anser är det viktigaste med att vara lärare, något hon säger präglats av hennes egna 

erfarenheter 

Louise är väldigt tydlig med att hon älskar sitt jobb och att hon jobbar för elevernas skull, hon 

säger även att om hennes elever gör något bra känner hon sig personligen stolt över dem och 

även över sitt yrke; 

”Jag brukar säga det till alla eleverna ”ni kan lita på att jag är här för er skull 
för skulle jag velat bli rik då hade jag inte blivit lärare” jag bara ”trust me it 

ain’t the money”. Nej men jag är jättestolt, speciellt för att jag älskar 
läraryrket, jag älskar mitt jobb” 

 

4.6 Peter 
Peter har arbetat som lärare i 10 år, och jobbar nu på en skola i Örebro i en årskurs 4. Han 

beskriver sig själv som en typisk “klass-magister”, som undervisar sin klass i många ämnen, 

bland annat svenska, NO-ämnen, SO-ämnen, matematik och även i idrott på lågstadiet.  

Peter beskriver att han har arbetat med barn inom kyrkan tidigare, och att han alltid känt att 

han vill bli lärare “när han blir stor”. Innan han började utbilda sig till lärare arbetade han bland 

annat med försäljning och teknik, vilket han aldrig riktigt identifierat sig med; 

“Jag kommer ihåg att jag låg och skruvade på något med dataservrar men 
tänkte ”vad är det jag håller på med, det verkar ju inte vettigt det här, jag vill 

ju jobba med människor, jag vill jobba med barn” och sen så började jag 
utbilda mig då” 

Vägen till barns lärande beskriver han som något han identifierar sig med i sitt yrke som också 

följer med honom från tidigare i livet, både i sitt arbete i kyrkan, men även med sina egna barn. 
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Detta, tillsammans med sin uppfattning av sina personliga egenskaper menar han ledde honom 

till att utbilda sig till lärare, och han beskriver läraryrket som “ett kall”; 

“Samtidigt bar jag ju med mig lite av den här pedagogen i mig. Vissa lärare 
säger såhär ”du måste vara ett kall att vara lärare, det är inte bara ett jobb, 

ett kall”, och lite ligger det i det, man måste känna att JAG ska vara lärare, det 
är det jag ska vara liksom” 

 

Peter fortsätter att prata om kallet att bli lärare, och beskriver att “lärarrollen är så pass fyllig i 

sig att det mättar mig på något sätt”, och att läraryrket innebär mer för honom än bara en 

sysselsättning som ger honom en lön, något han inte upplevt i tidigare yrken. Han menar också 

att läraryrket behöver “komma upp lite på tavlan” och få högre status, på grund av att det är 

ett såpass viktigt yrke. 

Trots hans säkerhet i valet att bli lärare, uttrycker Peter att läraryrket inte riktigt innebar vad 

han hade förväntat sig. Som exempel tar han upp den sociala biten, och hur han inte var 

förberedd på det inflytande det skulle ha på honom; 

“Men ganska snart märkte jag att det har det, om jag väljer att negligera det 
då kommer jag få problem, jag kan ju göra det ”det där är inte min grej” men 
det kommer ju slå tillbaka så ganska snart märkte jag att, jag måste jag, jag 
måste ta det här också sen får man, nånstans får man ju ändå dra en gräns 

att jag är ju ändå inte socialsekreterare” 

 

Han beskriver att trots att man inte vet vad det innebär, så måste man ta till sig rollen och hur 

han bestämt sig för att han ska inta vissa områden och göra dem naturliga för honom. Annars, 

menar han, att det kommer uppstå slitningar mellan sig själv och rollen. Han säger också att 

det ligger i honom som person att vilja lära sig och ta sig an utmaningar, och att han tar med 

sig det även in i sitt hanterande av läraryrket;  

“Det får bli mitt, jag får ta till mig det även om jag naturligt inte skulle ha gjort 
det, det är en del av rollen” 

Peter upplever att det finns mycket krav och åsikter om skolan och hur lärare ska vara, bland 

annat från myndigheter, politiker och föräldrar. Det kan tynga ner en och bli jättejobbigt, menar 

han, men beskriver också hur han försöker hitta en balans mellan att lyssna in åsikter och 

samtidigt våga lita på sin egen erfarenhet; 

“man måste också inse, acceptera människors tankar och åsikter om skolan 
men samtidigt måste man ju falla tillbaka på sin yrkesroll också, jag är ju ändå 
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utbildad för det här, har jobbat som det här, har erfarenhet, så här får mitt 
ord väga lite tyngre även om jag måste ta in vad andra säger förstås, så att 

annars kan man drunkna i tankar, idéer och åsikter.” 

 

Vidare beskriver han att ju mer erfarenhet man får som lärare desto mer “skinn på näsan” får 

man, och hur detta hjälper honom att sålla mellan vad han lyssnar in för att “inte låta det ta 

över en”. Det är viktigt att sära på kritik mot honom som lärare och honom som person, och 

det är viktigt att kunna lämna det på jobbet; 

“För mig är det inte personligt, men man kan förstås ta åt sig personligt, jag 
vet kollegor som tar åt sig lite för personligt att det bli kritik mot personen 

men det måste man, det är nog viktigt att man ser att man är en privatperson 
också. Och jag vill inte ta en massa elände som jag inte ska ha, och ta med 

mig hem, “i min roll som lärare har jag fått kritik här och nu okej men nu går 
jag hem, behöver inte tänka det här är inte, det var i min roll som lärare jag 

gjorde något dåligt”. ” 

 

Trots alla åsikter och definitioner som han tycker finns om läraryrket, så menar han att alla 

lärare kan definiera lärarrollen. Hans syn på läraryrket har förändrats sen han började jobba, 

och även hur han tänker och agerar i sin roll. Han tycker att det finns utrymme att styra sin 

lärarroll, även om det sker inom ramar av kunskapsmål och skollagar, och att man kommer 

närmare yrkesrollen hela tiden; 

“skolan är lite som en levande organism där det hela tiden händer saker som 
påverkar, man kommer närmare och upptäcker saker hos sig själv [...] jag tror 

hela tiden att man går närmare det här. Sen kan man aldrig nå fram, det 
kanske inte finns någon fullkomlighet i det här men man kommer närmare. 

Sen kanske man tar större kliv i början av sin lärarkarriär och sen blir kliven lite 
mindre men jag tror någonstans att man kliver vidare hela tiden, det har med 

ens egen utveckling att göra” 

Han menar också att viljan att lära är en viktig drivkraft som hjälper till att inrama sin egen 

lärarroll; 

“just det här att vara nyfiken själv, att vilja lära, det här ”aha men det här tar 
vi reda på, det här vill jag lära mig, jaha säger du det” tror jag är en viktig 

drivkraft och då går man framåt hela tiden och på något sätt inramar man sin 
lärarroll hela tiden” 

 

Peter beskriver också att läraren känns som en naturlig del av honom, och att läraren i honom 

kan komma fram även i privata situationer. Då kan han ibland känna att han behöver “bromsa” 
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läraren och pedagogen i honom, och försöka läsa av situationen. Ibland kan det träffa rätt att 

han agerar som en lärare, men ibland “får man medvetet stoppa undan det”. 

4.7 Helena 
Helena är lärare i årskurs 4, och där undervisar hon i svenska, matte, engelska och SO. Hon har 

varit verksam lärare i 36 år, då hon mestadels har arbetat på lågstadiet, och efter en period på 

gymnasiet landat på mellanstadiet. 

Helena har en lång erfarenhet av yrket, och hon har ett långt tidsperspektiv på såväl läraryrket 

i sig som sig själv som lärare. I början av sin yrkeskarriär upplevde hon att hon hade fullt upp 

med att få till struktur kring lektionsplanering och så vidare, men att allt eftersom tiden har gått 

så har hon insett att läraryrket är mångfacetterat och att “det är så många plan och nivåer man 

arbetar på”. Hon uttrycker att läraryrket har gett henne insikter och kunskaper som har format 

henne positivt och att hon utvecklat sidor i sig själv, att hon blivit mer empatisk och ödmjuk och 

har mer förståelse för familje- och samhällsförhållanden.  

“Så det är ju en förmån på det sättet att yrket har öppnat sådana vyer för en 
som man såklart har formats av som människa för övrigt och så” 

Hon menar vidare att öppenhet är en viktig egenskap som lärare, att man behöver jobba med 

sig själv hela tiden för att kunna förändras i takt med att skolan och samhället förändras.  

“Man måste hela tiden jobba med sig själv och, sitt yrke och sitt 
yrkesutövande, man ju liksom inte göra som man alltid har gjort, och det kan 

ju inte med andra yrken heller, för det förändras ju hela tiden. Man själv 
måste också förändras.” 

Samhällsengagemanget har växt under hennes yrkeskarriär, tycker hon, och lyfter fram hur hon 

ser att politiska beslut rinner ut och får konsekvenser i skolan. Känslan av att bidra till 

samhällsnytta är något som Helena uttrycker som en drivkraft till varför hon själv och varför 

hon tror många andra lärare väljer yrket. “Kall är kanske fel att kalla det” säger hon, men hon 

säger också att man behöver ha ett väldigt intresse och brinna för unga människor och deras 

utveckling. Hon lyfter också fram att ingen väljer läraryrket om man har för avsikt att göra 

karriär; 

“man väljer ju inte det yrket för att göra karriär eller tjäna pengar, det är 
liksom allmänt känt när man går en sån utbildning att det här av tradition inte 

har varit speciellt välavlönat och alltihopa det här” 



45 
 

Helena beskriver hur hon tycker det är svårt att koppla bort jobbet när hon går hem, och att 

hon tycker att arbetet kräver mer tid än vad hon förväntas lägga.  

“Och speciellt lärarna i min generation på nåt sätt, inte att man kanske ser det 
som ett kall, men jag tror att många har slutat räkna arbetstid för länge sen 
[...]För att på nåt sätt så går ju jobbet väldigt in och ut i ens liv. På nåt sätt, 

det är svårt att koppla av, man står och tänker på hur man ska lösa olika 
situationer när man står och lagar mat, eller står i duschen eller… Det finns ju 

alltid med en” 

Många lärare töjer sig för att klara av uppdraget och de förväntningar som finns på dem, tror 

hon. Många är sjukskrivna, och hon tror att den yngre generationen lärare som kommer ut nu 

är bättre på att sätta gränser mellan privatliv och yrkesliv. Nu tror hon att många upplever en 

frustration över att inte räcka till. 

Helena tycker att läraryrket presenterar en tydlig grundram för vad yrket ska innebära, vilket 

hon tycker är rimligt med tanke på alla resurser som läggs på skolan. Hon kan visserligen tycka 

att det ibland är orimliga förväntningar, men hon upplever sig ganska fri att färga sin 

undervisning och sitt förhållningssätt till ramen utifrån vem hon är som person.  

“Alltså man färgar ju naturligtvis både sin undervisning och sitt 
förhållningssätt av vem man är. Så att det finns ju inte mall att exakt så här 
ska man va, utan man får ju, man har ju väldigt olika sätt att förhålla sig till 
uppdraget. Eller jag tror att man kan uppleva att lärare är väldigt olika som 

personer, men att grundramen är ju given så att säga, och den är man ju 
väldigt noggrann med att hålla sig inom” 

“en viss frihet blir det ju naturligtvis, eftersom man jobbar så mycket med sig 
själv, med sin person” 

Hon uttrycker även att det är svårt att se hur hennes många år som lärare har format henne 

som person, men även att det är svårt att veta skillnaden när det är yrket som format henne 

eller livet som sådant. 

4.8 Emma 
Emma är utbildad F-6 lärare men arbetar just nu som klasslärare på lågstadiet, vilket hon gjort 

sedan hon tog sin lärarexamen för fyra år sedan. 

Emma beskriver sig själv som en omhändertagande person, en person som gillar att ta hand 

om andra vilket hon även säger påverkade hennes yrkesval; 

”omhändertagande har alltid varit i fokus. Så jag hade typ djurskötare eller 
lärare och välja på”. 
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Hon beskriver att denna omhändertagande del är något som följt med henne genom hela livet. 

Vidare förklarar hon att hon alltid haft yngre syskon som hon behövt ta hand om vilket hon 

säger inte skiljer så mycket från det hon gör i skolan. Emma uttrycker även att det är mycket i 

henne som stämmer överens med lärarrollen och som hon i och med lärarutbildning fick 

möjlighet att praktisera; ”det här är ju jag”. 

Ytterligare beskriver Emma att hon i sin yrkesroll upplever att hon kan uttrycka sig själv och sina 

personliga känslor mer i situationer där hon känner trygghet. Hon exemplifierar detta med att 

berätta att hon har ett naturvetenskapligt intresse vilket bidragit till att hon har stort intresse 

och kunskap för dessa ämnena vilket hon säger, ” då kan jag ju uttrycka det mycket mer”.  Hon 

uttrycker genomgående att hon känner en stark känsla av genuinitet och autenticitet i rollen 

som lärare; 

”Det är skönt att jag hittade att lärare kan man bli. Det har känts väldigt bra 
att vara det.” 

Vidare uttrycker Emma att läraryrket är ett yrke där hon tror det krävs en vilja arbeta som det, 

och känner sig ganska ett med rollen. Detta tycker hon krävs för att klara av utbildningen och 

yrkets alla delar; 

”Alltså man gör ju det man tycker om. Om inte du vill vara lärare så bli inte 
det. Det är ingen som kan, just lärare är nog svårt att bara komma in och 

göra, utan du behöver ju ha engagemanget för att kunna genomföra det på 
ett bra sätt.” 

Då Emma får frågan vad hon anser är det viktigaste med att vara lärare framhäver hon att hon 

anser utbildandet av människor är sin viktigaste uppgift, att skapa bra människor inför 

framtiden, ”vi lägger grunden för Sveriges framtid”. Hon uttrycker dock att läraryrket innebär 

en mängd olika sysslor och att hon ständigt är igång med olika saker; 

”man får vara dels lite mamma, och man får vara lite sjuksköterska, man får 
lite liksom, inspiratör, man får va allt på en gång” 

Hon uttrycker även att hon inte var beredd på allt det läraryrket skulle innebära och framhäver 

då främst alla de olika sociala interaktioner som yrket innebär med exempelvis elever, föräldrar 

och kollegor. Men hon beskriver även att bilden av hur hon ska vara som lärare främst handlar 

om hennes egen uppfattning av hur hon vill vara, inte krav från andra. En bild hon till stor del 

säger kommer från att se och inspireras av kollegor och andra lärare. 
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Vidare uttrycker Emma att man som lärare konstant har fullt upp något hon tycker passar henne 

som person väldigt bra; 

”Ordnat kaos överallt. Mycket igång samtidigt men jag har koll på vad som är 
igång och ungefär hur långt det har kommit.” 

Det organiserade kaoset är något hon säger läraryrket förstärkt, åtminstone på hemmaplan. 

Då Emma får frågan om det är något hon inte gillar med läraryrket framhåller hon 

föräldrakontakten och säger att det är något hon känner hon skulle behöva öva mer på. Hon 

uttrycker att hon ofta instinktivt vill gå in och hjälpa till men att hon där behöver backa tillbaka 

för att inte ta över för mycket; 

”alltså vissa grejer, jag skulle vilja ta över mera. Men samtidigt så måste man 
ju försöka låta bli. Just för att, man vill ju att dom ska va kvar, man vill att 

föräldrarna ska trivas med att jag är här också. Att dom ska kunna lita på mitt 
omdöme om deras barn. Och då, om jag hela tiden går in och trampar på dom 

så känner ju inte dom sig respekterade.” 

Emma beskriver att hon inte upplever att hon är olika som person hemma och på jobbet men 

säger att ”vad det är jag pratar om eller hur jag pratar om det är ju lite skillnad”. Hon säger att 

hon på jobbet måste agera professionellt vilket gör att hon inte kan prata om allt och att hon 

strävar efter att vara ”personlig men inte privat”. 

Ytterligare beskriver Emma att i vilken utsträckning hon känner att hon går in i lärarrollen eller 

kan vara sig själv i lärarrollen varierar beroende på sammanhang. Hon säger att hon är mer sig 

själv i interaktioner med kollegor och andra lärare medan hon mer går in i en roll då hon står 

inför eleverna, även om hon är tydlig med att påpeka att hon alltid är sig själv; 

”Det blir lite annorlunda ändå. Så den blir ett litet mellanting i. Det blir ju en 
lärarroll, men inte lika fullt som det blir i den här teater-lärarrollen för 

eleverna.” 

Emma beskriver även att hon alltid varit en tyst person som varit rädd att ta kontakt med nya 

människor men att hon trots detta ville bli lärare, ”då kan man liksom sätta sig in i nånting 

annat”. Hon säger att möjligheten att gå in i lärarrollen gör att hon känner en säkerhet inför 

eleverna, hon står inte där framme som ”Emma” utan som ”läraren Emma”. Emma uttrycker 

dock att hon inte upplever samma säkerhet i relation med andra vuxna och kollegor; 

”då vet jag att jag vet mer än dom, jag kan mer om det här ämnet, och jag 
kan förmedla det på ett visst sätt, men till vuxna som har mycket mer 

erfarenheter och jag vet inte hur mycket dom kan, så kan det bli lite svårare.” 
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5. Analys 

Följande kapitel innehåller en analys av det empiriska materialet i förhållande till den teori som 

i uppsatsen presenterats. Kapitlet är uppdelat i två delar. I presenteras en för-analys grundad 

på de fem perspektiven på identitet. Denna följs av en huvud-analys, där tre teman som 

uppenbarat sig löpande under analysarbetet diskuteras.  

 

Analysen som följer syftar till att skapa förståelse för det empiriska materialet utifrån det 

teoretiska ramverket. Den inledande för-analysen är uppstrukturerad utefter de fem 

perspektiven på identitet som präglat uppsatsen. Denna analys är skapad genom den process 

som är beskriven i analysmetoden, bland annat med hjälp av kondenserade meningsenheter. 

Analysen fortskrider sedan i en huvud-analys, där tre teman presenteras. Dessa går bortom de 

fem perspektiven, och har identifierats löpande under arbetet med analysen. 

5.1 För-analys 
För-analysen som följer är ett resultat utifrån en bearbetning av det empiriska materialet i 

relation till Browns (2015) fem perspektiv på identitet. Varje perspektiv kommer presenteras var 

för sig där de bidrar med olika infallsvinklar och därmed förstärker möjligheten att förstå det 

empiriska materialet. Trots de olika infallsvinklar de bidrar med, vill vi dock betona deras 

närliggande natur, vilket skapar en svårighet att skilja dem åt och att djupare analysera 

identitetsarbetet. Den djupare analysen återfinnes istället i huvudanalysen, där möjlighet ges 

att se på identitetsarbetet mer mångdimensionellt.  

5.1.1 Structure & Agency: 
Identiteter har i ovanstående teoriavsnitt diskuterats vara antingen formade i en process där 

individen tolkar kringliggande förväntningar på hur man borde vara (Wexler, 1992), eller genom 

en mer egenstyrd process där individen agerar agent och själv väljer hur identiteten ska formas 

(Hirschman, 1991; Lührmann & Eberl, 2007; Watson, 2008). Med denna förståelse i ryggen kan 

två riktningar utläsas i hur lärarna närmar sig sin yrkesroll, både genom hur de tar till sig 

förväntningar i sin förståelse för sin yrkesroll, men även hur de tar med sig förståelsen för sin 

personliga identitet in i identitetsarbetet. 

Läraryrket är ett yrke med mycket förväntningar på sig, detta uttrycker samtliga 

intervjupersoner. Samtliga lärare uttrycker även på ett eller annat sätta att dessa förväntningar 
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är något som påverkar dem i hur de ser på sig själva och agerar som lärare. Håkan berättar att 

det handlar om att förhandla mellan dessa förväntningar och att lyckas ta till sig dessa och göra 

dem till sina egna. Han menar vidare att det är en lång och kämpig väg dit, men att han nu “äger 

det”, och att det är hans. I detta uttrycks både identiteters formande efter tolkningar av 

diskurser och förväntningar (Wexler, 1992) men även att det tydligt handlar om att ta sig an ett 

arbete för att nå till en identifiering med sitt yrke (Hirschman, 1991; Lührmann & Eberl, 2007; 

Watson, 2008). Anders beskriver hur han har anammat dessa förväntningar och aktivt valt att 

identifiera sig med dem.  

Att närma sig yrkesidentiteten ser vi också tar sig uttryck genom att ta med sig egenskaper som 

upplevs vara personliga egenskaper in i formandet av sin yrkesidentitet. Ett exempel på detta 

är Helena som uttrycker att hon färgar sin undervisning och förhållningssätt utifrån den hon är, 

även om det sker inom vissa givna ramar. Watson (2008) beskriver hur identitetsarbete sker i 

en två-vägsprocess där individer dels tolkar och kämpar för att anpassa sig efter uppfattningen 

om den sociala identiteten, samtidigt som de försöker influera och förändra den. Just att 

influera den sociala identiteten ser vi ett uttryck för hos Louise, som menar att det är viktigt att 

kunna forma rollen efter den man är för att inte få känslan av att begränsa sig själv.  

I jämförelse med andra sociala identiteter, som exempelvis kön eller nationalitet, där individer 

kan tänkas ha en uppfattning om diskursiva och institutionella förväntningar redan från tidig 

ålder, kan här uppmärksammas en skillnad till läraryrket. Eftersom flera av lärarna uttryckte att 

deras förståelse för yrket har förändrats sedan de trädde in i rollen, visar detta på en 

medvetenhet i deras arbete att förhålla sig till dessa krav. Denna medvetenhet kan tänkas vara 

ett resultat av att ett yrke är en social identitet man själv aktivt väljer att kliva in i, till skillnad 

från kön eller nationalitet, som kan anses vara mer institutionellt stabilt och givet.  

5.1.2 Stability and fluidity 

Identiteter beskrivs i litteraturen som ständigt föränderliga och under konstruktion utifrån 

individens tolkning av det sammanhang de för tillfället befinner sig i (Gotsi et al., 2010; Kreiner 

et al., 2006; Watson, 2008). Detta kommer fram på olika sätt i det empiriska materialet. Dels 

genom att flera lärare, däribland Håkan, uttrycker att identiteten som lärare har blivit starkare 

med tiden, och hur Kristoffer uttrycker att han behöver “hitta vem han är som lärare” och växa 

in i rollen. Malin menar att det är svårt att skilja vad som är lärardrag och personlighetsdrag, 

vilket tyder på ett identiteterna flyter ihop. 
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Nästan motsatsvis uttrycker sig dock Malin, Kristoffer, Håkan, Anders, och Louise hur de 

upplever att identiteterna ibland flyter för mycket samman att de behövt utveckla förmågor att 

skilja på identiteterna. Malin uttrycker att hon aktivt väljer vad hon ska berätta om sitt privatliv. 

“jag väljer ju alltid vad jag inte vill säga” säger hon, och berättar att det enda hennes elever vet 

om henne är att hon har en hund och en katt. Att dra en gräns mellan yrkeslivet och privatlivet 

verkar viktigt för henne, men hon berättar också att hon aktivt själv vid tillfällen har valt att gå 

över denna gräns när privatlivet har krävt det. Gränsdragningen utläses också ta en annan 

riktning, där den exempelvis hos Louise som menar att gränsdragningen är som ett skydd mot 

kritik hon får inom yrkesrollen, och att hon fått lära sig att bli professionell för att inte ta det 

personligt, samt hur hon även berättar att hon känslomässigt har fått lära sig att hålla en 

professionell linje och hantera att barnen går in i hjärtat på henne samtidigt. Behovet av att 

skilja identiteterna åt skulle kunna förklaras med vad Petriglieri (2011) menar, nämligen att 

individer har ett behov av att uppleva sina identiteter som stabila, där gränsdragningen skulle 

kunna ses som ett praktiskt identitetsarbete för att skapa denna stabilitet. Stabiliteten skulle 

således kunna uppnås genom att tydliggöra vad som är den personliga och vad som är den 

sociala identiteten.  

5.1.3 Coherence and fragmentation 

Collinson (2003) och Brown (2015) lyfter ett västerländskt sätt att se på identiteter, nämligen 

att de ofta beskrivs och uppfattas som enhetliga, och att detta är vad människor ständigt strävar 

efter i sitt identitetsarbete. Anders uttrycker hur han upplever en förändring i hur nära han 

uppfattar sin yrkesroll vara med sin person. Han beskriver hur de i början av yrkeslivet närmast 

kan beskrivas som motpoler, men att de nu närmat sig varandra och att han själv kan definiera 

yrkesrollen. Med en återblick till Brown (2015) beskrivning av identitetsarbete, där detta tas i 

anspråk för att individen söker en förståelse och tydlighet över kopplingarna mellan multipla 

identiteter, kan Anders definierande av rollen förstås som ett uttryck för ett identitetsarbete. 

Där han tidigare upplevde identiteterna som “motpoler” säger han nu att de identiteterna 

“jobbar tillsammans”. En annan aspekt som i sammanhanget känns värd att ta upp är Emmas 

beskrivning av hur yrket stämmer såpass väl överens med hennes personliga identitet att hon 

anser att det möjliggör sidor hos henne som hon tidigare önskat ha, men inte kunnat uttrycka 

förrän läraryrket försåg henne med de situationerna. Hon exemplifierar att hon drömt om en 

roll där hon får stå inför folk, men inte känt sig bekväm med detta tidigare. Möjligheten att kliva 

in i identiteten “Läraren Emma” kan därför ses som ett sätt att förstärka hennes personliga 
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identitet. Brown (2015) utvecklar sin beskrivning av identitetsarbete genom att beskriva att 

individer söker efter “a sense of completeness or wholeness, and embrace of the essentially 

integrated nature of their selves.” (Brown 2015, s. 27). Det faktum att yrket möjliggör för Emma 

att agera på ett sätt som hon upplever förstärker hennes personliga identitet kan jämföras med 

Browns (2015) ovannämnda “känsla av helhet”, där det dels går att urskilja en upplevelse av 

flera olika identiteter, samt att dessa kan komplettera varandra.  

Vid en närmare blick på lärarnas uppfattning av själva yrket i sig, kan fragmentation på en annan 

nivå skönjas. Samtliga lärare uttrycker på ett eller annat sätt att läraryrket innehåller olika delar, 

och flera av dem beskriver detta genom att exemplifiera med andra yrken, såsom socionom, 

sjuksköterska och polis. Louise menar att det är en brottningskamp mellan dessa, och att hon 

kryssar mellan olika roller hela tiden. Kristoffer beskriver en uppdelning på ett djupare plan, 

och talar i termer av “pedagog-Kristoffer”, “ledar-Kristoffer” och “lärar-Kristoffer”. De två 

förstnämnda uttrycker han en stark identifiering med, men just lärar-identiteten är han inte 

riktigt klar med. Enligt Gotsi et al. (2010) är inte heller en enhetlig identitet att förvänta, vilket 

går att se hos Kristoffer. Knights och Clarke (2013) menar att identiteter är präglade av 

tvetydighet, med spänningar och osäkerhet mellan identiteter, vilket Kristoffer uttrycker en 

medvetenhet kring, men också att han inte ser det som en ideal identitet. Istället ser han fram 

emot en mer enhetlig identitet där alla de olika delarna ska utgöra lika stor möjlighet till 

identifiering. Detta visar tydligt på identitetsarbetets närvaro, samt behovet av det.  

När fragmentation går att finna även inom en social identitet, kan frågan ställas kring vad det 

gör för identitetsarbetet mellan den sociala och den personliga identiteten. Å ena sidan kan 

tänkas att identitetsarbetet blir försvårat, att möjligheterna att uppleva än mer osäkerhet och 

tvetydighet växer, och att samstämmigheten mellan identiteterna blir mer komplex och svår 

att uppnå. Å andra sidan kanske yrkets mångfacetterade natur i sig utgör en större variation 

med egenskaper som är möjliga att knyta an till i ett identitetsarbete. Detta knyter åter igen an 

till det Kristoffer uttrycker, där han upplever identifiering med vissa delar, vilket hjälper honom 

att ta sig an ett vidare identitetsarbete mot en än mer enhetlig identitet. Den mångfacetterade 

naturen bidrar med ett startläge där identiteterna redan är lite sammanknutna, vilket 

underlättar ett vidare arbete för att närma sig den sociala identiteten.  
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5.1.4 Positive and negative identities 

Den teoretiska utgångspunkten i perspektivet positive and negative identities är att individer 

framhäver och fokuserar på de aspekter i identiteten som anses meningsfulla och positiva 

(Brown, 2015; Dutton et al., 2010). Individer kommer således relatera till de i sammanhanget 

närvarande diskurserna som anses positiva och meningsfulla (Ashforth et al., 2008; Beech, 

2015).  

Utifrån det empiriska materialet kan en tydlig tendens ses nämligen en insikt och förståelse för 

yrkets överordnade syfte, en förståelse för de bakomliggande orsakerna till regler, rutiner och 

arbetssysslor som annars strider mot intervjupersonernas syn på yrket eller personliga åsikter. 

Denna insikt och förståelse är något som intervjupersonerna ger uttryck för och som kan ses 

fungera som ett skydd mot deras egna identiteter, då yrket innebär eller kräver saker av dem 

som annars strider mot deras person.   

Detta är något bland annat Anders uttrycker då han säger att han personligen har svårt för den 

ökade kontrollen i skolan i form av de betyg och omdömen som ges redan från årskurs ett, då 

han menar att det sätter för mycket press på barnen. Trots detta framhäver han att han förstår 

det bakomliggande syftet med systemet, och att skolsystemet behöver någon form av kontroll 

för att kunna säkerställa kunskapsnivån.   

Enligt Kreiner et al. (2006) är en taktik individer kan använda för att skapa en positiv självbild 

att framhäva aspekter som på ett kollektivt plan anses betydelse- och värdefulla, vilket denna 

förståelse för yrkets överordnade bekräftar. Detta bidrar till att intervjupersonerna kan förhålla 

sig till de bitar i yrket som de annars upplever som konfliktfyllda och som kan ses strida mot 

dem själv utan att dem upplever detta konfliktfyllt och skavande. Identitetsarbetet och 

identifieringen gynnas alltså av denna förståelse. 

Enligt Brown (2015) kan strävan att skapa en positiv självbild ses som extra viktig i 

organisationer eftersom det där ställs mycket krav på de anställda, och faktorer som framgång 

och prestation ofta premieras (Brown, 2015). Vi menar att strävan efter att se det positiva i 

yrket synliggörs genom lärarnas förståelse för betydelsen av de krav och förväntningar som 

ställs. Strävan efter en positiv identitet är följaktligen något som kan ses som en genomgående 

drivkraft och övergripande anledning till varför de intervjuade lärarna engagerar sig i 

identitetsarbete.  
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5.1.5 Authenticity and identity 
Ur perspektivet Authenticity and Identity diskuteras i litteraturen frågan kring huruvida 

individer har ett autentiskt jag eller inte (Brown, 2015). Å ena sidan hävdar forskare att vi alla 

har en inre kärna, en känsla av ”äkthet” (Ybema et al., 2009) samt ett inbyggt behov av att vara 

ärlig mot detta sanna jaget (Ibarra, 1999). Andra menar istället att vi enbart kan ses som en 

produkt av kontexten och olika diskursiva krav (Butler, 2004), att vår identitet formas utifrån 

situationen där olika versioner är att föredra (Brown, 2015). 

I det empiriska materialet ses två tydliga ”mönster” kring hur intervjupersonerna i sitt 

identitetsarbete ger uttryck för det autentiska jagets vara eller icke vara, nämligen känslan av 

att ”det här är jag” och upplevelsen av att ”underställa sig sin yrkesroll”. 

Alla intervjupersoner uttrycker, mer eller mindre att de ser på sig själva och känner sig som en 

lärare. Detta uttrycks av stark identifiering med yrkesrollen, en känsla som lärarna uttrycker 

funnits redan innan de klev in i yrket, i form av ett inre kall som gjorde att de sökte sig till 

läraryrket och som gjorde att ”bitarna föll på plats”. De intervjuade lärarna uttrycker att yrket 

överensstämmer med deras egen person, och att de inte skulle kunna tänka sig ett annat yrke. 

Peter förklarar att han sökte efter ett yrke där han kunde känna identifiering, vilket återfanns i 

läraryrket. 

Det faktum att de intervjuade lärarna uttrycker att de sökt efter ett yrke de känner identifiering 

med redan innan de klev in i rollen tyder på en känsla av en inre autentisk kärna, vilket bidrog 

till yrkesvalet likväl som den identifiering de känner idag. Detta säger emot det Butler (2004) 

hävdar, att vi alla är en produkt av kontexten och tillgängliga diskurser. De intervjuade lärarna 

uttrycker istället att de skulle haft en ”inbyggd lärare” och det var denne som gjorde att de 

sökte sig till lärarrollen, och skapade en känsla av att ”det här är jag”. Detta kan istället liknas vi 

det Ybema et al. (2009) pekar på, nämligen att vi strävar mot att vara sanna mot oss själva, 

känna oss äkta vilket kan ses som anledningen till att de intervjuade lärarna sökte sig till yrket. 

De strävade mot sin inre kärna och möjligheten att vara ”äkta”. 

Den autentiska kärnan kan enligt Costas och Fleming (2009) ses som en individs integritet 

utifrån vilken de agerar i olika sammanhang i yrkesrollen. Här blir det intressant, för i det 

empiriska materialet uttrycks istället att yrket kräver ett underställande av sin egen person till 

förmån för yrket. Yrkets krav och förväntningar skapar ett behov av att göra avkall på sin egen 
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personlighet. I samband med att de intervjuade lärarna alltså ger uttryck för en stark 

autenticitet i yrket, uttrycks även ett behov att se bortom sig själv för att kunna vara lärare. 

5.2 Huvudanalys 
Löpande genom bearbetningen av det empiriska materialet har vi som författare 

uppmärksammat vissa uttryck hos lärarna som går bortom de fem perspektiven genom vilka 

analysen hittills utgått ifrån. Resterande del av analysen kommer därför att delas upp i några 

punkter där vi tagit avstamp i den bredare förståelsen som de fem perspektiven bidragit med. 

 

5.2.1 Makro-identiteten 
Flera av de intervjuade lärarna har, vilket har diskuterats under positive and negative identities, 

uttryckt en stor förståelse för yrkets överordnade syfte, och att yrket väl stämmer överens med 

egna åskådningar, värderingar och passioner i livet. Vidare har även flera uttryckt att det krävs 

ett slags “kall” att bli lärare, att man behöver känna drivet och brinna för yrket för att orka med 

den stora belastning som läggs på dem, vilket ofta har kommit fram i samband med frågan kring 

hur de hanterar de delar i yrket som lärarna känner mindre identifiering med. Det har handlat 

om betygssättning, föräldrakontakt, konflikthantering, administration eller arbetsbörda, och 

vid dessa tillfällen har de också gett uttryck för att de förstår behovet av dessa sysslor på grund 

av att skolsystemet i sig behöver dessa uppgifter för att säkerställa att syftet med systemet 

uppfylls. I sitt identitetsarbete, som syftar till att skapa koherens mellan identiteter (Watson 

2008), använder lärarna alltså en väldigt hög nivå av identifiering som en motivation för att 

komma närmare och bli mer bekväm även med sysslor som vid första anblick anses skilja sig 

från dennes personliga uppfattningar. För att till fullo kunna hantera och gå in i lärarrollen 

verkar det krävas ett anammande även av de attribut som skaver, vilket möjliggörs genom att 

de ständigt blickar till förståelsen för lärarens överordnade syfte. Identifieringen med yrket 

uttrycks således på en nivå bortom de dagliga sysslorna, utan ligger på vad som skulle kunna 

benämnas en makro-nivå. Denna identifiering fungerar sedan som ett verktyg som lärarna 

använder för att legitimera de dagliga sysslorna, även om dessa skaver. I enlighet med det 

Dutton et al (2010) hävdar, så kan denna makro-identifiering ses som ett exempel på hur 

individer strävar efter att skapa en sammanhållen identitet genom att fokusera på de aspekter 

som uppfattas som positiva och meningsbärande. Läraryrket kan anses vara en tydlig diskursiv 

produkt tillika social identitet där mycket förväntningar och krav finns (Sveningsson & Alvesson, 

2003; Watson, 2008; Watson & Harris, 1999). Därför kan också argumenteras för att det finns 
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många olika positiva diskurser som förstärker möjligheten till identifiering.  Eftersom 

identitetsarbetet syftar till att skapa en sammanhållen identitet kan individen fokusera på de 

aspekter som bidrog till att individen först sökte sig till yrket, och följaktligen söka identifiering 

med dessa på en högre nivå. De delar som individen upplever som skavande och negativa kan 

således hanteras genom att förklä dessa med det som anses positivt, vilket hittas i en makro-

förståelse för yrket. 

5.2.2 Självförverkligande  
Som tidigare beskrivits i perspektivet authenticity and identity diskuteras i litteraturen frågan 

kring huruvida individer har en autentisk kärna eller om vi endast är en produkt av kontexten 

och olika diskursiva krav (Brown, 2015). Utifrån vad lärarna uttrycker är det genomgående 

intrycket att de upplever en känsla av autenticitet och äkthet i sin roll som lärare. Detta är något 

som flera uttrycker funnits där även innan de blev lärare, och är en känsla som de även uttrycker 

var en bidragande anledning till varför de sökte sig till läraryrket. Flera uttrycker även att de än 

idag känner en stark identifiering och samstämmighet med yrket, både vad gäller personliga 

egenskaper, åskådningar och passioner i livet. Intrycket är att lärarna ser på sig själv som lärare, 

känner en äkthet i yrkesrollen vilket som enligt Ybema et al. (2009) kan tyda på en inre kärna, 

en inre lärar-kärna. Som Peter uttrycker det “man måste känna att JAG ska vara lärare, det är 

det jag ska vara liksom”. Att följa denna inre kärna skulle följaktligen kunna ses som ett sätt att 

vara sann mot sig själv, att sträva mot sitt sanna jag (Ibarra, 1999). 

Denna strävan efter att vara sann mot sig själv tycker vi tyder på en form av självförverkligande. 

Enligt Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2017) kan självförverkligande ses som en 

individs förmåga att förstå sitt ideala jag och sträva efter att utvecklas så att ens personlighet 

och identitet överensstämmer med ideal-jagets värderingar och mål. Läraryrket möjliggör ett 

självförverkligande för de intervjuade lärarna och skapar en möjlighet att leva ut sitt upplevda 

verkliga jag.  

Ytterligare framhäver Emma läraryrkets potentiella möjlighet till självförverkligande då hon 

uttrycker att det ger henne möjlighet att uttrycka sig själv på en annan nivå och framhäva sidor 

hos sig själv som hon inte vågar agera ut i sitt privata. Hon menar på att hon i sin lärarroll kan 

vara mer utåtriktad och framåt, vilket hon säger sig önska att hon var även i det privat. Här 

fungerar lärarrollen som ett skydd och ger henne möjlighet att leva ut även dessa sidor. Detta 

förstärker bilden av att läraryrket möjliggör självförverkligande på ett större plan, där 
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individerna kan använda yrkesrollen som ett skydd för att leva ut sidor de annars inte kan eller 

vågar uttrycka.  Yrket ger möjlighet att uttrycka sidor som finns i vår innersta kärna men där 

vårt privata jag hindrar oss från att agera ut dessa. Yrket ger oss således möjlighet att förverkliga 

även dessa delar.   

Utifrån ovanstående diskussion och det faktum att de intervjuade lärarna uttrycker ett inre kall 

kan argumenteras att de intervjuade lärarna i grunden har en autentisk känsla i lärarrollen. 

Detta kan ställas emot tesen av autenticitet skulle vara resultatet av yttre påverkan. Denna inre 

känsla kan ses tyda på individens vilja och strävan att leva ut sitt verkliga jag och att uppnå 

självförverkligande. 

5.2.3 Gränsdragning 
Utifrån förståelsen för denna höga nivå av identifiering, samt yrkets möjliggörande av 

självförverkligande riktar vi återigen fokus till den gränsdragning som diskuterats tidigare. 

Behovet att förtydliga skillnaden och dra en gräns mellan sin personliga identitet och den 

sociala identiteten som yrket ger kan, med ovanstående diskussion om makro-identifiering i 

ryggen, tyckas paradoxal. Likt makro-identifieringen fungerar som ett verktyg för att utföra 

identitetsarbete fungerar även gränsdragningen som ett verktyg, då det används som ett skydd 

för att behålla samstämmigheten i identiteten. Genom att sätta en yttre gräns runt sin 

personliga identitet förstärks den interna samstämmigheten, vilket kan ses vara grunden i 

identitetsarbete (Watson, 2008). När yrket upplevs ha för stora påtryckningar kan detta 

uppfattas som ett hot mot den personliga identiteten, och att särskilja identiteterna kan således 

tolkas som ett försvar och en hanteringsstrategi för att skydda sin identitet. Behovet att dra en 

gräns utlöses av någon slags friktion eller konflikt vilket Sveningsson & Alvesson (2014) menar 

kan ses vara gnistan till identitetsarbete. 

 

6. Avslutande diskussion, slutsatser och bidrag 

Gränsdragningen som ovan diskuterades benämndes som paradoxal. Det paradoxala menar vi 

återfinns i det faktum att individen upplever att identifieringen kan bli för stark vilket skapar ett 

behov av ett distanstagande. Gränsdragningen blir intressant just på grund av att den 

förekommer i samband med att uttryck ges för yrkets möjliggörande av ett självförverkligande 

likväl som en stark makro-identifiering. Läraryrket placerar lärarna i skuggan av sitt yrke och alla 
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de förväntningar och krav som ställs, likväl som det skapar potential till ett självförverkligande 

och ett förkroppsligande av inneboende egenskaper. Att skapa distinktionen mellan 

identiteterna kan ses som ett hanterande för att bevara sig själv som en självständig och särskild 

individ när yrket i övrigt upplevs gå hand i hand med den personliga identiteten.  

6.1 Slutsatser 
Utifrån ovanstående diskussion sammanfattas uppsatsen i tre slutsatser;  

 

För det första att lärare skapar identifiering med sitt yrke genom att använda sin förståelse för 

yrkets syfte och samhällsbidrag. Denna makro-identifiering hjälper lärarna att navigera vid 

tillfällen då yrket ger upphov till diskrepanser eller kräver ageranden av lärarna som kanske 

upplevs stå i konflikt med deras personliga identitet. 

 

För det andra så möjliggör läraryrket ett självförverkligande, där lärarna får möjlighet att 

förkroppsliga inneboende drömmar och egenskaper genom att träda in i en yrkesroll.  

 

För det tredje ser vi att på grund av stark identifiering med yrket, tar sig identitetsarbetet uttryck 

i en gränsdragning mellan den personliga identiteten och yrket. Denna gränsdragning fungerar 

som ett skydd mot den personliga identiteten, men används även som ett verktyg för att 

behålla en samstämmighet i identiteten. 

 

6.2 Bidrag 
Syftet med den här uppsatsen var att skapa förståelse för lärares identitetsarbete. För att lyckas 

med detta valdes, som i stycket ”hur teorin avses att användas”, att använda fem redan 

befintliga perspektiv på identitet (Brown, 2015) som en ryggrad i ett dynamiskt ämne. Dessa 

fem perspektiv lyftes in i studerandet av identitetsarbete, där de fungerade som en ingång till 

att skapa mer förståelse för begreppet och med hjälp av dessa teoretiskt förankrade begrepp 

skapades en struktur i ett annars abstrakt och svårbegripligt ämne.  

Uppsatsens bidrag blir således att vi har stolpat upp detta abstrakta ämne och skapat 

möjligheter att fortsätta fördjupa förståelsen av identitetsarbete genom denna struktur. Det 
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främsta bidraget blir därför en teoretiskt ”uppstolpning” eller ett ramverk som vidare forskning 

med fördel kan utgå ifrån.  

Framtida forskning kan också fördelaktigt plocka upp den paradox som identifierades i 

huvudanalysen. Genom de tre slutsatserna som uppsatsen landade i presenterades också ett 

motsägelsefullt identitetsarbete, där lärare visade på en så pass stark identifiering med yrket 

att de kände behovet av att tydligt dra en gräns mellan sig själv och sin yrkesroll. Detta visade 

sig fungera som ett verktyg för identitetsarbete. Denna paradox, tillsammans med de tre 

slutsatserna också fungera som en möjlig ingång forskning och förståelse för identitetsarbete.  

Utöver detta mer teoretiska bidrag kan även ett praktiskt bidrag lämnas, vilket grundar sig i 

vetskapen om att anställdas identifiering med organisationer bidrar till en mer välmående 

organisation (Alvesson & Willmott, 2002). Genom de tre slutsatser som uppsatsen presenterar 

skapas möjligheter som chefer och ledare i vissa organisationer kan använda för att öka 

anställdas identifiering. I närliggande yrken eller organisationer med liknande möjligheter till 

en makro-identifiering, kan ett överordnande syfte med fördel läggas fokus på för att hjälpa 

anställda till identifiering. Genom detta kan även delar som upplevs som krävande eller 

konfliktfyllda lättare hanteras vilket också kan anses underlätta arbetet i organisationen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Förkortningarna efter några av frågorna är en hänvisning till dess teoretiska ursprung. 

sa: structure and agency 

cf: coherence and fragmentation 

sf: stability and fluidity 

pn: positive and negative identities 

ai: authenticity and identity 

iw: identity work 

 

Presentation av intervjupersonen (ex “Vi sitter här med XX på skola XX..”) 
 
Inledande frågor: 
Syftar till att skapa en dialog och mjuka upp stämningen. Frågorna är därför av en enklare 
karaktär. 
 

 Vad för typ av lärare är du? Nivå, ämne. 
 Hur länge har du varit lärare? 
 Hur kom det sig att du ville bli lärare? 
 Hur trivs du att arbeta som lärare?  
 Hur ser en vanlig arbetsdag ut på jobbet? 

o Olika sysslor 
 Hur beskriver du din yrkesroll när du pratar om den med andra? Vad framhäver du? 

(pn) 
 
Block 2 
Syftet med dessa frågor är att få intervjupersonen att tala öppet om uppfattningar om 
läraryrkets förväntningar. Här täcks således deras förståelse för en diskursiv påverkan på 
läraryrket in. 
 

 Vad innebär det för dig att vara lärare? 
 Vad är det viktigaste med läraryrket? 
 Finns det många förväntningar på hur en lärare bör vara? 

o Hur upplever du dessa olika förväntningar? 
o Varifrån kommer dessa förväntningar? 
o Är det svårt att leva upp till dessa? 

 
Block 3 
Syftet med dessa frågor är att få igång ett djupare samtal kring hur läraryrket påverkar den 
personliga identiteten. Målet är att låta intervjupersonen själv få styra samtalet åt de aspekter 
som denne tycker är intressant, och utifrån det få igång ett samtal.  
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Identifiering med läraryrket 

 Vad säger ditt yrke om dig som person? 
 Identifierar du dig med den bild du har av läraryrket? 

o Gjorde du det från början, eller har det förändrats/växt fram under tid? 
o Har din identifiering med lärarrollen förändrats över tid? 
o Vad i rollen är det du identifierar dig med?  
o Finns det specifika delar som du identifierar dig mer eller mindre med? (cf) 
o Har dessa delar förändrats under din tid som lärare? (cf, sf) 

 Du hade ju säkert en bild av vad en lärare är redan innan du började plugga. Tycker du 
att den bilden har förändrats allteftersom du har börjat se dig själv som lärare? (sa, sf) 

o Vilken bild identifierar du dig mest med? (sa) 
 Känner du att lärarrollen är DIN att definiera, eller är den en utomstående ram som du 

måste förhålla dig till? (sa) 
o Upplever du att du kan styra ditt sätt att vara lärare? 

 Tycker du att du själv som person förändras av att vara lärare? (sf) 
o Positivt eller negativt? (Pn)  
o Upplever du att du som person har möjlighet att styra denna förändring? (sa) 

 Tycker du att du kan vara dig själv i din roll som lärare? (ai) 
o Kan du ge exempel på när din personlighet uttrycks i lärarrollen? 

 

Upplevd konflikt/kluvenhet mellan yrkesidentitet och personlig identitet 
 Har du någon gång upplevt att du behöver kompromissa med dig själv?  

o Vill du utveckla?  
o Hur har det känts? 
o Hur har du hanterat det? (iw) 

 Har du någon gång agerat  på ett sätt som strider mot de förväntningar du upplever i 
rollen eftersom du ansett det avviker från dig själv? 

o Varför just i det sammanhanget?  
o Har det påverkat dig att du gjort det? 

 Upplever du friktion eller slitning  mellan dig själv och din yrkesroll? (cf)  
o Kan du ge något exempel? 
o Motstridiga krav som är svåra att balansera och få ihop? 
o Hur hanterar du det? (iw) 

 

 


