
 

 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen  

Socialpsykologi C  

C-uppsats, 15 hp  

VT 2014 

 

 

 

 

Studenters yrkesidentitet 
En kvantitativ studie av yrkesidentitetens bestämningsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Yvette Baurne 

Handledare: Ilkka Henrik Mäkinen  

Examinator: Paul Fuehrer   



  

 
 

Sammanfattning 

Under studier på universitetsnivå läggs grunden till studenternas framtida 

yrkesidentitet. Då universitetsutbildningar i Sverige ser olika ut finns risken 

att studenterna tillgodogör sig olika mycket yrkesidentitet under sin studietid 

och på grund av detta är olika väl förberedda för yrkeslivet när de tar examen. 

Med en kvantitativ ansats syftar denna studie till att undersöka förekomsten 

av yrkesidentitet hos studenter vid olika typer av akademiska utbildningar i 

Sverige, för att se vilka bestämningsfaktorer yrkesidentiteten har. Studien 

behandlar identitetsbegreppet med den symboliska interaktionismen som 

teoretisk referensram och har med utgångspunkt i denna samlat in data 

genom enkäter. Analysen genomfördes med multipel regressionsanalys. Två 

bestämningsfaktorer för yrkesidentiteten har påvisats: typ av utbildning samt 

engagemang i den framtida yrkesrollen. Studenter som läser breda 

akademiska utbildningar har starkare yrkesidentitet än studenter som läser 

yrkesinriktade akademiska utbildningar. Resultaten visar även ett positivt 

samband mellan engagemang i den framtida yrkesrollen och yrkesidentiteten.  

Nyckelord: yrkesidentitet, studenter, bred utbildning, yrkesinriktad 

utbildning, akademisk utbildning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet ansökningar till högskolan har ökat de senaste sju åren (Universitets- och högskolerådet, 

2014) och antalet ansökningar till Uppsala universitet inför hösten 2014 är 92 386 – det högsta 

antalet ansökningar som finns noterat i Universitets- och högskolerådets statistik över 

ansökningar till svenska lärosäten (Naylor, 2014). Allt fler väljer att studera, utbilda sig och 

investera i sin framtid.  

Utbildning på högre nivå är det första steget i en yrkessocialisering, där individen lär sig 

kunskapen, känslan av en yrkesidentitet och förbereds för yrkeslivet enligt Cornelissen & van 

Wyk (2007) samt Ongiti (2012). De menar vidare att denna socialisering påverkar individens 

normer, värderingar, beteende och självuppfattning så att en yrkesidentitet börjar utvecklas. Det 

kan antas att ju mer en individ identifierar sig med sin utbildning, det vill säga ju mer individen 

bygger upp sin självuppfattning kring det yrke/yrken som utbildningen leder till, desto mer 

yrkessocialiserad är individen och kan lättare komma in på en arbetsmarknad som inte ter sig så 

främmande som den kunnat göra utan yrkessocialisering.  

Identitet är ett brett begrepp, men övergripande kan sägas att identiteten är individens upplevelse 

av vem hen är. Identiteten är situationsberoende och gör att vi i olika situationer känner 

tillhörighet till vissa grupper och exkludering från andra. Beroende på vad vi identifierar oss med 

påverkas vårt beteende och hur vi interagerar med andra, samt hur vi ser på oss själva. (Trost & 

Levin, 2010, p. 174ff) Yrkesidentitet kan därmed sägas vara individens upplevelse av tillhörighet 

till ett visst yrke, som styr beteenden och interaktioner i arbetsrelaterade sammanhang. 

Yrkesidentiteten är viktig för hur vi klarar oss i arbetslivet (Cornelissen & van Wyk, 2007; Ongiti, 

2012), men sett till hur arbetslivet ser ut idag kan det vara svårt att hinna utveckla en tydlig 

yrkesidentitet. Arbetslivet idag kännetecknas av att individen måste vara flexibel (Allvin, et al., 

2006). Många går mellan olika uppdrag som alla kräver en specifik yrkesidentitet, vilket ställer 

krav på individen att växla snabbt mellan olika roller och situationer. Ofta handlar det också om 

att individen själv måste definiera sitt arbete då yrkesrollerna inte är lika tydliga idag jämfört med 

hur de var förr.  

Då grunden till yrkesidentiteten läggs redan under studietiden blir valet av utbildning viktigt för 

individens identitetsskapande och då framförallt yrkesidentiteten. Enligt Cornelissen & van Wyk 

bör studenterna få lära sig yrket samt internalisera yrkets värderingar och attityder för att en 

framgångsrik socialisering ska ske. Detta sker bland annat genom att studenterna får interagera 
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med och lära sig av personer som är etablerade på arbetsmarknaden inom yrket. (Cornelissen & 

van Wyk, 2007) Då utbildningar kan se mycket olika ut och ha olika upplägg1 skulle detta kunna 

innebära att studenterna kommer ut i arbetslivet med olika mycket yrkesidentitet, och därmed 

med olika förutsättningar för att ta sig an arbetslivet. En utbildning som inte leder till ett specifikt 

yrke har av förståeliga skäl svårt att erbjuda studenterna interaktion med personer som är 

verksamma inom yrket och skulle på grund av det kunna ge studenterna sämre förutsättningar att 

lägga grunden till en yrkesidentitet. Detta öppnar upp för frågan om hur förekomsten av 

yrkesidentitet egentligen ser ut bland studenter, finns det skillnader? 

Studenter investerar i sin framtid genom att lägga år av sitt liv på att utbilda sig. Motsättningen i 

detta ligger i att trots deras ansträngningar är det inte ett solklart framgångsrecept. Beroende på 

vilken utbildning de väljer finns risken att de kommer ut på andra sidan examen med en svag 

grund för en kommande yrkesidentitet, med sämre förutsättningar att ta sig an arbetslivet än 

andra studenter. Att undersöka studenternas yrkesidentitet skulle kunna bidra med kunskap om 

hur väl universitetsutbildningar i Sverige förbereder studenterna för att etablera sig i arbetslivet 

samt upptäcka eventuella områden som kan förbättras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av yrkesidentitet hos studenter vid olika typer av 

utbildningar. För att precisera syftet har följande frågeställningar formulerats: 

- Finns det ett samband mellan vilken typ av utbildning studenter läser och 

yrkesidentitetens framträdandegrad? 

- Vilka andra bestämningsfaktorer kan tänkas påverka yrkesidentitetens framträdandegrad? 

1.2.1 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att undersöka yrkesidentiteten hos studenter som läser ett urval 

av akademiska utbildningar på universitetsnivå i Sverige. Grundat i tidigare forskning på området 

kommer ett antal faktorers påverkan på yrkesidentiteten att studeras. På grund av denna 

avgränsning kommer studien att uttala sig om just dessa faktorer och gör inte anspråk på att 

uttala sig om andra faktorer än dessa.  

                                                           
1 Jämför till exempel utbildningar som innehåller praktik med utbildningar som inte gör det.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis redogörs för tidigare forskning på området. Kapitel 2 är indelat i tre sektioner – 

yrkesidentitet inom högre utbildning, metoder som används för att mäta yrkesidentitet, samt 

faktorer som påverkar yrkesidentiteten.  

Därefter följer ett teoriavsnitt som innehåller studiens teoretiska referensram. I kapitel 3 ges en 

översikt över identitetsbegreppet inom den symboliska interaktionismen och avslutas med en 

tolkningsmodell där den teoretiska referensramen appliceras på studieobjektet. 

I kapitel 4 redovisas studiens metod. Här beskrivs ansatsen, materialet som ligger till grund för 

studien samt hur analysen har genomförts. Därefter följer en kort reflektion kring validitet, 

reliabilitet samt etiska aspekter som kan påverka studien.  

I kapitel 5 redovisas studiens resultat. Kapitlet inleds med beskrivande statistik för de viktigaste 

variablerna och avslutas med en redogörelse för resultaten av de analyser som gjorts.  

Avslutningsvis, i kapitel 6, summeras resultaten och diskuteras i ljuset av tidigare forskning och 

den teoretiska referensramen. Därefter diskuteras hur resultatet påverkats av de metodologiska 

val som gjorts och kapitlet avslutas sedan med de slutsatser som dragits av studien samt 

implikationer för vidare forskning.   
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning som behandlar yrkesidentitet. Först ges en kort 

redogörelse för kopplingen mellan utbildning på högre nivå och yrkesidentitet. Därefter ges en 

översikt över vanligt förekommande mätmetoder samt faktorer som har visats påverka 

yrkesidentitetens framträdandegrad hos studenter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 

en beskrivning av hur denna studie tar avstamp i den forskning som redovisats. 

2.1 Yrkesidentitet inom högre utbildning 

En viktig del i utbildning på högre nivå är att studenten börjar identifiera sig med sitt framtida 

yrke. Att identifiera sig med sitt blivande yrke kan bidra till att studenterna lättare härdar ut och 

fortsätter sin utbildning när de går igenom svåra perioder. (Eliot & Turns, 2011) Eliot & Turns 

delar upp den socialisering till ett yrke som sker vid utbildning i tre delar. Den består av att 

studenten engagerar sig i yrkesrelaterade aktiviteter, utvecklar sociala nätverk samt skapar mening 

och väger sina personliga intressen mot yrkets värderingar. De har studerat detta hos studenter 

som läser tekniska ämnen, och genom att låta studenterna medverka i workshops som behandlar 

de olika aspekter som Eliot & Turns menar bidrar till utvecklingen av yrkesidentiteten, visar de 

att så är fallet. (Eliot & Turns, 2011) Precis som Eliot & Turns visar Kim-Prieto et al. resultat 

som pekar på att utvecklingen av en yrkesidentitet har kopplingar till att studenten får knyta 

kontakter med mentorer och andra yrkesverksamma personer, utöver att lära in det teoretiska 

(Kim-Prieto, et al., 2013). Både Eliot & Turns (2011) och Kim-Prieto et al.s (2013) resultat visar 

på att utvecklingen av en yrkesidentitet kräver engagemang från studenten, vilket väcker en tanke 

om att denna utveckling troligtvis skiljer sig åt mellan olika individer i och med engagemangets 

subjektiva natur. Mot bakgrund av dessa resultat väcks en fråga om att det kanske kan vara så att 

olika typer av individer söker sig till olika utbildningar, och att det därmed finns skillnader i hur 

en bra yrkessocialisering går till inom olika typer av utbildningar. 

2.2 Mätmetoder 

För att mäta framträdandegrad finns flera metoder. De metoder som använts i den litteratur som 

tas upp i detta avsnitt kan delas upp i två kategorier: de metoder som används inom utbildnings- 

och human resource (HR)-forskning och socialpsykologiska metoder. Inom utbildning och HR-

forskning använder man metoder som The Salience Inventory (Super, 1982; Greer & Egan, 2012) 

och The Life Role Salience Scales (Amatea, et al., 1986). Båda dessa metoder mäter flera olika 

roller, till exempel yrkesroll, familjeroll och medborgarroll. Utöver dessa två metoder används 

Greenhaus Measure of Career-Role Salience, som enbart fokuserar på att mäta yrkesrollens 



  

5 
 

framträdandegrad.2 Denna mätmetod mäter tre dimensioner av framträdandegraden: den relativa 

vikten av arbete och karriär, planering och tankar kring karriär, samt generell attityd till arbete och 

karriär. (Greenhaus, 1971) En socialpsykologisk metod som används är framtagen baserat på 

Strykers identitetsteori. Framträdandegrad för olika identiteter mäts genom att respondenten får 

rangordna i vilken ordning de berättar olika saker om sig själva i olika situationer, men också 

genom att låta respondenten ange på en skala hur central rollen är för personen, hur viktig rollen 

är för självdefinitionen, samt till vilken grad rollen beskriver respondenten. (Hoelter, 1983; 

Stryker & Serpe, 1994) 

2.3 Faktorer som påverkar yrkesidentitetens framträdandegrad 

2.3.1 Engagemang 

Framträdandegraden för olika identiteter kan kopplas till hur engagerad individen är i respektive 

roll. Flera studier som utgått från ett identitetsteoretiskt perspektiv har visat att graden av 

engagemang har en positiv påverkan på framträdandegraden. Hoelter visade detta genom att 

undersöka 378 collegestudenters framträdandegrad för sju olika identiteter och sambandet med 

engagemang (1983). Sambandet mellan engagemang och framträdandegrad har även visats av 

Serpe (1987), Stryker & Serpe (1994) och Merolla et. al. (2012). 

 2.3.2 Utbildningstyp 

Vilken typ av utbildning en student läser kan kopplas till framträdandegraden för yrkesidentiteten. 

En studie genomförd i Sydafrika på 80-talet har undersökt skillnader i framträdandegrad för 

yrkesidentiteten mellan studenter som läser yrkesinriktade utbildningar och studenter som läser 

mer allmänna utbildningar. (Watson & Allan, 1989) I studien använde man sig av Greenhaus 

mätmetod (1971) och resultatet visar att studenter som läser yrkesinriktade utbildningar har högre 

framträdandegrad för yrkesidentiteten än de studenter som läser allmänna utbildningar, i tre av 

fyra mätningar. En annan studie som istället för framträdandegrad har mätt engagemang har fått 

motsatt resultat. I studien, som genomförts i USA, hade studenterna som läste breda ämnen 

något högre engagemang i sin yrkesroll än de studenter som läste mer yrkesinriktade utbildningar. 

(Weiss, 1981) Då engagemang enligt ovan anses förutsäga framträdandegrad är denna studies 

resultat relevanta även om de inte mäter framträdandegraden utan endast engagemang. Studien 

gjordes på forskarstuderande, och för att mäta engagemang i yrkesrollen mättes produktivitet (om 

man publicerat/presenterat vetenskapliga artiklar, om man varit på akademiska eller 

professionella möten etc.) samt självuppfattning kopplad till yrkesrollen. (Weiss, 1981) 

Författaren själv tar dock upp risken att denna skillnad kan ha uppstått på grund av att 

                                                           
2 För en översikt över flera studier som använder sig av de olika mätmetoderna, se Greer & Egan (2012). 
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produktivitetsmåttet kan vara mer överensstämmande med upplägget på högre utbildning inom 

de bredare ämnena än de mer yrkesspecifika, vilket kan göra att studenter inom breda ämnen 

generellt sätt får högre produktivitetsvärden och således mer engagemang i yrkesrollen. (Weiss, 

1981)  

Vilken av dessa två undersökningar som är mest tillförlitlig kan diskuteras. Watson & Allans 

studie är endast baserad på 96 fall, medan Weiss har hela 8476 fall att förlita sig på vilket talar till 

fördel för Weiss. Dock kan, som tidigare nämnts, validiteten ifrågasättas i Weiss studie samt att 

Weiss mäter engagemang och inte framträdandegrad. Watson & Allan har använt sig av en 

mycket väletablerad mätmetod vilket ökar tillförlitligheten.  

2.3.3 Karriärvalsbeslutsamhet 

Det har visats att studenter som är osäkra på sitt karriärval har låg framträdandegrad för 

yrkesidentiteten. Greenhaus & Simon har i en studie av college-ungdomar i USA studerat 

kopplingen mellan studenternas osäkerhet kring sitt karriärval, framträdandegrad för 

yrkesidentiteten samt hur mycket vikt de lägger vid arbetsvärderingar (Greenhaus & Simon, 

1977). Första- och andraårs-psykologistudenter undersöktes och resultaten visar att majoriteten 

av studenterna som är osäkra gällande sitt karriärval har lägre framträdandegrad för 

yrkesidentiteten än de som är säkra på sitt karriärval. Jones & Chenery har genomfört en studie 

som stödjer detta resultat (1980). Deras studie gjordes för att validera en 

karriärvalsbeslutsamhetsskala, och man testade bland annat korrelationen mellan denna skala och 

framträdandegraden för yrkesidentiteten. De fick ett resultat som visar på att studenter som är 

säkra när det gäller sitt karriärval har högre framträdandegrad än de som inte är lika säkra. Jones 

& Chenerys studie gjordes på universitetsstudenter, och det har alltså visats att 

karriärvalsbeslutsamhet påverkar både på college- och universitetsnivå. 

2.3.4 Kön 

Det finns motsägelsefulla resultat när det gäller könsskillnader i framträdandegraden för 

yrkesidentiteten. Flera studier av Greenhaus visar på att män ofta har högre framträdandegrad för 

yrkesidentiteten än kvinnor (1971; 1973). Detta står i motsats till studier gjorda i Sydafrika, som 

inte funnit signifikanta skillnader mellan könen (Watson & Allan, 1989; Watson, 1995). En annan 

sydafrikansk studie ger ytterligare ett resultat – här visades med signifikant resultat att kvinnor har 

en högre framträdandegrad för yrkesidentiteten än män (Watson & Stead, 1990). Sett till åren 

som dessa studier publicerats kan spekulationer kring orsaken till dessa spretiga resultat göras. 

För det första bör man ha i åtanke att merparten av dessa studier gjorts i samma land och av 
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delvis samma forskare. Vidare kan det vara relevant att se till de samhällsförändringar gällande 

kvinnans roll som skett som kan ha bidragit till att resultaten förändrats över tid. 

2.3.5 Tid till examen 

Det har även visats att ju mer av utbildningen som genomförts, desto mer engagemang till 

yrkesrollen har studenten. Som nämnts tidigare i anslutning till Weiss studie (1981) mäter den inte 

framträdandegrad utan engagemang. Baserat på engagemangets samband med 

framträdandegraden är studien dock relevant att studera, så länge detta hålls i åtanke. Weiss studie 

mätte engagemang i yrkesrollen utifrån produktivitet och självuppfattning kopplad till yrkesrollen. 

Engagemanget i yrkesrollen ökade från 6 % till 19 % mellan år 1 till år 5 för de som hade lite 

kontakt med yrkesverksamma personer och kurskamrater, och från 18 % till 51 % för de som 

hade mycket kontakt med yrkesverksamma personer och kurskamrater. (Weiss, 1981) Weiss drar 

slutsatsen att hur mycket interaktion med andra personer inom fältet man har påverkar 

engagemanget, vilket kan ses på dessa siffror. Det öppnar upp för frågan vilka andra faktorer som 

påverkar engagemanget. Och kan det inte vara tvärt om – om man är engagerad skulle det kanske 

göra att man interagerar mycket med andra personer. Åt vilket håll går egentligen sambanden? 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att baserat på de studier som gåtts igenom i detta avsnitt finns det 

ett antal faktorer som kan påverka yrkesidentitetens framträdandegrad. Dessa faktorer är nivån av 

engagemang, vilken typ av utbildning studenten läser, hur säker studenten är på sitt karriärval, 

kön, samt hur mycket av utbildningen som genomförts. Då studierna i många fall ger 

motstridande resultat är det relevant att fortsätta studera vilka faktorer som påverkar hur 

framträdande yrkesidentiteten är hos studenter. Den litteratur som detta kapitel gått igenom är i 

flera fall relativt gammal, vilket gör det intressant att studera hur dessa faktorer påverkar 

yrkesidentiteten idag då samhället hela tiden står i förändring. Vidare har inga studier om fältet i 

Sverige kunnat hittas, vilket ytterligare motiverar studien. Med grund i detta kommer ovanstående 

faktorers påverkan av yrkesidentitetens framträdandegrad att undersökas i studien.   



  

8 
 

3 Teoretisk referensram 

För att tolka resultaten gällande yrkesidentitet krävs en teoretisk referensram. Ett i sammanhanget 

intressant perspektiv på identitet ges av den symboliska interaktionismen. I detta avsnitt ges en 

redogörelse för detta perspektiv, vilken sedan följs av att en modell över hur den teoretiska 

referensramen kan användas för att tolka studiens resultat presenteras. 

3.1 Vad är identitet? 

En av den symboliska interaktionismens stora teoretiker är George Mead. Han använder sig inte 

utav ordet identitet utan använder istället begreppet ”jaget”. Mead menar att jaget konstitueras i 

sociala processer, i vilka individer interagerar med varandra. (1976, p. 126f) Han ser medvetandet 

som att de sociala processerna flyttas in i individens inre och beskriver detta med att när två 

medvetna individer för en konversation med gester påverkar deras attityder varandra och de 

fortsätter sin interaktion genom att svara varandra med motsvarande gester (Mead, 1976, pp. 128, 

140). Jaget uppkommer när individen har förmågan att ta den andres attityd och därefter agera 

mot sig själv så som andra handlar (Mead, 1976, p. 131). Då vi utvecklas i interaktion med andra 

är en naturlig följd av detta att vi alla är olika, eftersom det inte finns två individer som haft exakt 

samma interaktioner i livet. Samhället speglas i individen, men individen kommer alltid att vara 

unik. (Mead, 1976, p. 149) 

En annan teoretiker som behandlat identitet är Erving Goffman. Goffman delar upp identiteten i 

personlig och social identitet. Den personliga identiteten är det som gör en individ unik, olika 

saker som går att koppla till individen som till exempel den personliga livshistorien (Goffman, 

1990, p. 74). Den sociala identiteten består av personliga attribut som exempelvis snällhet, och 

strukturella attribut som exempelvis vilket yrke man har. När vi träffar en ny person uppfattar vi 

saker om deras sociala identitet som gör att vi tillskriver dem olika attribut. Baserat på detta 

skapar vi oss sedan en omedveten förväntning av hur den här personer kommer att agera, vilken 

bara medvetandegörs om något sker som gör att den förväntning vi hade ifrågasätts. (Goffman, 

1990, p. 11f) 

Vidare menar Goffman att identiteten består av alla de olika roller som individen använder sig av 

när hen interagerar med andra. Interaktionen bygger på att båda parter har en gemensam 

definition av situationen, men det behöver inte betyda att individen måste tro på sin roll. Hen kan 

tro på rollen, men kan också vara cynisk i sitt rollagerande. (Goffman, 2004, p. 25f) När vi agerar 

en roll gör vi det antingen ensamma eller tillsammans med andra i team som då gemensamt 

agerar för att framställa en rutin enligt Goffman (2004, p. 75). Att vara med i ett team för med sig 

krav på hur individen ska bete sig och förhålla sig till olika frågor, detta oavsett om individen 
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känner något känslomässigt engagemang för rollen eller inte. När individen agerar sin roll har hen 

en linje att följa och vet med andra ord vad som är ett lämpligt beteende. Om något stör 

framträdandet, det vill säga hindrar individen att spela sin roll korrekt, får det konsekvenser 

personlighetsmässigt, interaktionsmässigt men också i den sociala strukturen. Hur mycket 

störningar som dyker upp går inte att förutsäga, men i en interaktion finns alltid risken att en 

störning ska uppkomma. Hur mycket individen anstränger sig för att rätta till en situation där en 

störning uppkommit beror då på hur viktigt det är för individen att upprätthålla rollen. 

(Goffman, 2004, p. 210f) 

Då identiteten består av så många olika roller kan situationer av rollkonflikt uppstå. Goffman 

menar att individen kommer att sträva efter att upprätthålla sin fasad och uppfylla de normer som 

rollen för med sig. Vidare menar han dock att individen inte vill uppfylla normerna av moraliska 

skäl, utan det viktiga är att ge sken av att leva upp till dem. (Goffman, 2004, p. 217) Problemet 

med rollkonflikter tas även upp av Berger & Luckmann som förklarar detta utifrån den sekundära 

socialisationsprocessen. När ett barn blivit primärt socialiserat och skapat en bild av världen 

menar de att hen går vidare till olika processer av sekundär socialisation, vilka sedan fortsätter 

genom hela livet. I dessa processer introduceras nya världar och ny kunskap som ska 

internaliseras. Berger & Luckmann menar vidare att den sekundära socialisationen även kan 

förstås i termer av att ny rollspecifik kunskap internaliseras, vilket också kräver att individen lär 

sig nya rollspecifika symboler. (Berger & Luckmann, 2011, p. 162f) Om den nya kunskapen inte 

stämmer överens med den bild av världen individen har med sig från sin primära socialisation kan 

problem uppstå. Då den sekundära socialisationen inte är lika emotionellt engagerande som den 

primära och inte kräver att individen identifierar sig med den nya rollen, blir det dock möjligt för 

individen att låta en del av sin identitet innehålla den nya rollen, och låta bilden från sin primära 

socialisation förbli intakt. (Berger & Luckmann, 2011, p. 164ff) 

Då jaget enligt Mead skapas av att de sociala processerna flyttas in i individens medvetande (1976, 

p. 140) förändras även jaget i takt med att samhället förändras. Giddens menar att moderniteten 

och senmoderniteten har påverkat identitetens processer. Fortfarande sker det en ömsesidig 

påverkan mellan sociala processer och identiteten, men den har ökat takten. I och med 

globaliseringens förändring av tid och rum och introducerandet av internet och media influeras 

individen allt snabbare och vilket ställer krav på en reflexiv identitet. Tradition minskar i 

betydelse och kraven att hela tiden göra rätt val bland de tusentals valmöjligheter som finns ökar. 

(Giddens, 1991, p. 2ff)  
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För att mäta förekomsten av olika identiteter med ett symboliskt interaktionistiskt angreppssätt 

har en identitetsteoretisk metod utvecklats, vilken nämnts i föregående kapitel. För att göra 

processen, där det sociala skeendet internaliseras hos individen och påverkar dess beteende, 

empiriskt mätbar definieras tre begrepp – framträdandegrad, engagemang och socialt beteende 

(Serpe & Stryker, 2011).  

Socialt beteende är i praktiken det val individen gör bland den uppsättning roller hen har, och det 

är detta val som vill förklaras (Serpe & Stryker, 2011). Varför väljer vissa studenter att agera 

utifrån sin framtida yrkesroll, medan andra hellre väljer att ta en annan roll i en viss situation? För 

att förklara valet mellan olika roller och hur det prioriteras använder Stryker begreppet identitets-

salience, vilket här översätts till framträdandegrad. Framträdandegraden för en viss identitet 

innebär hur stor sannolikheten är att en individ väljer en viss identitet framför en annan i olika 

situationer. (Serpe & Stryker, 2011) Termen commitment, vilken här översätts till engagemang, 

används för att förklara varför framträdandegraden varierar. Beroende på hur studentens 

engagemang ser ut kommer hen att göra valet mellan yrkesrollen eller andra roller. Engagemanget 

beror på hur mycket individen interagerar med andra personer som delar den aktuella rollen, samt 

hur mycket känslor som är involverade i dessa relationer. (Serpe & Stryker, 2011) Om det finns 

mer engagemang i relationer som är kopplade till yrkesrollen är det denna roll som väljs, om det 

istället finns mer engagemang i relationer kopplade till andra roller kommer någon av dessa att bli 

vald.  

3.2 Tolkningsmodell 

För att förstå en eventuell skillnad i yrkesidentitetens framträdandegrad krävs att det hela tiden 

hålls i minnet att identiteten alltid formas i interaktion (Mead, 1976, p. 131). Studenternas 

utbildning kan ses som det som Berger & Luckmann (2011, p. 162f) benämner en sekundär 

socialisation, vilken studenterna tar sig an med olika förutsättningar för den. Beroende på vilka 

situationer de varit i tidigare, och därmed vilka erfarenheter de har med sig, kommer de ha olika 

lätt att ta till sig den sekundära socialisationen där grunden för deras yrkesidentitet läggs. Med 

andra ord kan en eventuell skillnad i yrkesidentitetens framträdandegrad bero på hur lätt eller 

svårt studenten har att förena sig med och acceptera den nya rollen. Vidare kan studenten ha 

olika förhållanden till rollen, antingen tror de helhjärtat på den eller så har de ett cyniskt 

förhållningssätt till den i enlighet med Goffmans teorier (2004, p. 25f). Förhållningssättet till 

rollen kan ses i engagemanget hos studenten. Mycket engagemang tyder på att det är mycket 

känslor investerade i relationerna som har att göra med yrkesrollen (Serpe & Stryker, 2011) vilket 

i sin tur kan ses som en tro på rollen, i motsats till en cynisk inställning till rollen där det är 
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mindre känslor och engagemang involverat. På grund av de förändringar som den nya 

moderniteten fört med sig krävs ett mer reflexivt förhållningssätt av studenterna (Giddens, 1991, 

p. 2ff). De kan välja att helt och hållet acceptera sin nya roll och sammanfoga den med resten av 

sin identitet eller, med Goffmans synsätt; beroende på hur stark teamkänsla de upplever och 

vilket förhållningssätt de har till rollen, förhålla sig kritiska och endast uppfylla den moraliska 

aspekten att spela rollen väl men egentligen inte tro på den (Goffman, 2004) vilket då skulle 

innebära mindre framträdande yrkesidentitet. 

 

  



  

12 
 

4 Material och metod 

I detta kapitel behandlas studiens design och tillvägagångssätt. Först beskrivs studiens ansats och 

därefter redogörs för materialet – hur det samlats in och hanterats samt vilka analyser som 

genomförts. Kapitlet avslutas med reflektioner kring validitet, reliabilitet och etiska aspekter. 

4.1 Ansats 

Då denna studie har till syfte att undersöka den framtida yrkesidentitetens framträdandegrad och 

har som mål att kunna uttala sig om akademiska studenter generellt är en kvantitativ ansats 

lämplig eftersom kvantitativa metoder möjliggör just generaliseringar (Trost, 2007, p. 60). Vidare 

är det önskvärt att kunna uttala sig om eventuella samband mellan faktorerna som undersöks och 

yrkesidentitetens framträdandegrad. Detta talar också för valet att använda en kvantitativ ansats, 

då den kvantitativa metoden enligt Hjerm & Lindgren innebär att man med hjälp av att sätta 

siffror på det man undersöker kan utföra statistiska analyser som kan visa på om samband finns 

samt hur de ser ut (Hjerm & Lindgren, 2010).  

4.2 Material 

4.2.1 Urval, insamling och bortfall 

Studiens population är akademiska studenter i etablerade studentstäder i Sverige. Studiens data är 

samlade från studenter som studerar vid Uppsala Universitet våren 2014. Det gjordes ett 

stratifierat bekvämlighetsurval där förfrågan om medverkande i studien3 skedde via 

utbildningsspecifika facebookgrupper. I tabell 1 nedan redovisas vilka grupper som enkäten 

postats i samt hur många medlemmar gruppen har. Institutionerna i Uppsala är enligt 

sekretesskrav förbjudna att lämna ut studenters mejladresser och de alternativ som då kvarstod 

för att få kontakt med lämpliga respondenter var dels via Facebook, dels genom att söka upp de 

aktuella studenterna på deras lektioner och samla in enkäter på plats. Då båda alternativen 

medför ett visst bortfall – de studenter som inte använder Facebook eller de studenter som inte 

är närvarande på föreläsningarna – togs beslutet att kontakta studenterna via Facebook då det är 

ett mer tidseffektivt tillvägagångssätt. Av personer i Sverige i åldrarna 16-24 samt 25-34 år 

använder 92 procent internet dagligen, och av dessa besöker 76 procent av personer i åldrarna 

16-24 år Facebook dagligen, samt 59 procent av personer i åldrarna 26-35 år besöker Facebook 

dagligen (Findahl, 2013, pp. 9, 33). Baserat på detta bedöms det finnas ett systematiskt bortfall på 

någonstans mellan 24-41 procent.  

  

                                                           
3 Se bilaga 1 för missivbrev. 
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Tabell 1. Facebookgrupper som enkäten postats i samt antal medlemmar i gruppen.  

 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvensen var 8,2 procent, n=291. Den låga svarsfrekvensen kan förklaras med 

datainsamlingens tillvägagångsätt. Antalet aktiva medlemmar i respektive grupp har inte kunnat 

fastställas och det är således svårt att avgöra hur många individer som faktiskt nåtts av 

information om studien. Svar från respondenter som redan slutfört sin utbildning eller inte 

studerar vid någon av nedanstående utbildningar filtrerades bort och lämnade kvar 262 fall. I 

tabell 2 redovisas vilka utbildningar som finns representerade i studien, samt hur många procent 

av det totala antalet användbara fall de utgör.  

Tabell 2. Fördelning av svar från respektive utbildning. 

Utbildning Antal svarande Procent 

Beteendevetenskapligt kandidatprogram 24 9,2 

Juristprogrammet 40 15,3 

Läkarprogrammet 88 33,6 

Politices kandidatprogram 27 10,3 

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 31 11,8 

Samhällsplaneringsprogrammet 6 2,3 

Samhällsvetarprogrammet 16 6,1 

Sjuksköterskeprogrammet 30 11,5 

Totalt 262 100 

 

4.2.2 Enkätkonstruktion och variabler 

Datainsamlingen skedde med en internetenkät som bestod av 18 frågor och konstruerades i 

Google drives funktion ”formulär”. Alla frågor utom en var frivilliga att svara på för att öka 

svarsfrekvensen, i enlighet med Trosts resonemang där han menar på att de respondenter som 

inte vill eller kan svara på en viss fråga inte kommer att bidra med några svar alls om alla frågor är 

Gruppnamn Antal medlemmar 

Dynamicus 725 
Föreningen Samhällsvetarna Uppsala 605 
Juristprogrammet Uppsala 608 
Läkarprogrammet Uppsala 813 
Pol. Kand 2011 105 
Pol. Kand 2012-2015 134 
SSK Uppsala 435 
Uppsala Beteendevetare 120 

Totalt: 3545 
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obligatoriska. Bortfall av några få frågor kan anses bättre än inga svar alls. (Trost, 2007, p. 132) 

Beslutet att ha en obligatorisk fråga togs då det ansågs vara nödvändigt att denna fråga var 

besvarad för att kunna använda resterande delar av enkäten. Frågorna i enkäten har tagits fram 

baserat på tidigare studier av Stryker & Serpe (1994), Hoelter (1983), Cassidy & Trew (2004) samt 

Merolla et. al. (2012) som alla har en identitetsteoretisk utgångspunkt. Då dessa studier 

genomförts på engelska samt i flera fall behandlat fler roller än yrkesrollen har frågorna översatts 

till svenska och omformulerats för att gälla för enbart den framtida yrkesrollen.  

4.2.2.1 Beroende variabel 

Yrkesidentitetens framträdandegrad mättes med tre påståenden och fyra frågor på en tiogradig 

skala: ”Min framtida yrkesroll har stor betydelse för den jag är”, ”Min framtida yrkesroll är viktig 

för hur jag definierar mig själv”, ”Min framtida yrkesroll beskriver mig väl” samt ”Hur sannolikt 

är det att du nämner vad du studerar till när du... träffar en vän till en nära vän/träffar en ny 

kollega eller skolkamrat/en ny potentiell partner/träffar en vän till en familjemedlem?”  

4.2.2.2 Oberoende variabler 

Engagemang i yrkesrollen mättes med tre frågor på en sexgradig skala: ”Hur viktiga för dig är 

dina relationer som baseras på att ni delar framtida yrkesroll?”, ”Hur mycket känner du att du har 

gemensamt med personer som delar din framtida yrkesroll?”, ”Hur viktigt är det för dig att 

personer du bryr dig om tycker att din framtida yrkesroll passar dig?”. Dessutom ställdes 

frågorna: ”Har du gått med i några organisationer som är relaterade till din framtida yrkesroll?” 

samt ”Om ja; hur många?”. 

Frågor ställdes även om vilken utbildning respondenten läser, vilken var den obligatoriska frågan, 

samt hur mycket av utbildningen som genomförts: ”0-25 %” (0), ”26-50 %” (1), ”51-75 %” (2), 

”76-99 %” (3), ”Har redan slutfört min utbildning” (4), ”vet ej”. 

4.2.2.3 Kontrollvariabler 

I enkäten fanns tre frågor som rörde kontrollvariabler: kön – kvinna (0), man (1), om 

respondenten har för avsikt att arbeta inom det område hen utbildar sig i (karriärvalsbeslutsamhet) – 

nej (0), ja (1), samt socioekonomisk status. Socioekonomisk status mättes utifrån båda föräldrarnas 

utbildningsnivå – ingen utbildning (0), folkskola/grundskola (1), gymnasium (2), eftergymnasial 

yrkesutbildning (3) eller universitet/högskola (4). 
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4.3 Metod 

4.3.1 Modifiering av data 

Av de sju påståendena/frågorna som mäter framträdandegrad för yrkesidentiteten konstruerades 

ett index genom att addera värdena för respektive fråga, och därefter dela det sammanslagna 

värdet med antalet frågor. Den nya variabeln framträdandegrad kan ha ett variabelvärde mellan 1 

och 10, där 1 är mycket låg grad av framträdande för yrkesidentiteten och 10 mycket hög grad av 

framträdande för yrkesidentiteten. Den interna konsistensen kontrollerades med Cronbachs alpha 

som visade på 0,891.  

På samma sätt konstruerades ett index av de tre frågorna som mäter engagemang. Värdena för 

respektive fråga adderades och delades sedan med antalet frågor. Den nya variabeln engagemang 

kan ha ett variabelvärde mellan 1 och 6 där 1 är mycket låg grad av engagemang i den framtida 

yrkesrollen, och 6 är mycket hög grad av engagemang i den framtida yrkesrollen. Cronbachs 

alpha visade på 0,528. Detta värde är relativt lågt, alphavärdet ska helst ligga från 0,7 och uppåt 

för att den interna konsistensen ska anses vara god. Beslutet att konstruera indexet togs trots 

detta då indexet mäter flera olika aspekter av engagemang, vilket motiverar en hopslagning trots 

det låga alphavärdet.  

Den socioekonomiska statusen beräknades genom att förälder 1 och förälder 2s värden 

adderades och sedan delades med två. Den nya variabeln socioekonomisk status kan således variera 

mellan 0 och 4. 

För att kunna använda typ av utbildning i regressionsanalyserna konstruerades en dikotom 

variabel för detta. Denna variabel kallas härefter utbildningstyp. Beteendevetenskapligt 

kandidatprogram, Politices kandidatprogram, Samhällsplaneringsprogrammet samt 

Samhällsvetarprogrammet kodades alla som breda utbildningar (0), och Juristprogrammet, 

Läkarprogrammet, Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor samt 

Sjuksköterskeprogrammet kodades som yrkesspecifika utbildningar (1). 

4.3.2 Analyser 

För att studera eventuella samband mellan framträdandegraden för yrkesidentiteten och 

engagemanget i den framtida yrkesrollen, typ av utbildning, kön, socioekonomisk status, 

karriärvalsbeslutsamhet samt hur mycket av utbildningen som genomförts användes enkla och 

multipla regressionsanalyser. Analysarbetet delades upp i fyra steg – enkla analyser samt tre 

successiva multipla regressionsmodeller: modell 1, 2 och 3. 
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De enkla regressionsanalyserna genomfördes för respektive variabel mot den beroende variabeln 

framträdandegrad. I modell 1 gjordes en multipel regressionsanalys med variablerna kön, andel 

genomförd utbildning, karriärvalsbeslutsamhet samt socioekonomisk status mot den beroende 

variabeln framträdandegrad. I modell 2 byggdes modell 1 på med den oberoende variabeln 

engagemang. I modell 3 byggdes modell 2 ut ytterligare med den oberoende variabeln 

utbildningstyp.  

Efter analysarbetet kontrollerades resultaten för kurvlinjära samband, multikollinearitet samt 

residualernas normalitet. Detta för att kontrollera hur mycket regressionernas antaganden 

kränkts, det vill säga om resultaten går att lita på. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

4.4.1 Validitet 

Hög validitet kan benämnas som frånvaro av systematiska mätfel (Djurfeldt, et al., 2003, p. 108). 

Gällande studiens validitet kan operationaliseringen av vissa variabler utpekas som möjliga 

felkällor. Då frågorna som rör engagemang och framträdandegrad har sitt ursprung i engelska 

studier finns möjligheten att frågornas innebörd förändras något vid översättningen på grund av 

att valda ord inte helt motsvarar det engelska ordets innebörd. För att förebygga detta i största 

möjliga mån användes engelsk-svenskt lexikon och utomstående personer tillfrågades om de 

ansåg att det var en lämplig översättning.  

Variabeln socioekonomisk status är även denna en möjlig felkälla. Socioekonomisk status mäts 

traditionellt utifrån en individs position på arbetsmarknaden enligt Statistiska Centralbyrån. 

Utbildning är dock en del i den socioekonomiska indelningen och mäter således åtminstone en 

del av statusen. (SCB, 2014)  

4.4.2 Reliabilitet 

Hög reliabilitet kan benämnas som frånvaro av slumpmässiga mätfel (Djurfeldt, et al., 2003, p. 

109). Ett område som kan påverka reliabiliteten i denna studie är frågorna som använder sig av 

begreppet framtida yrkesroll, samt de frågor som innehåller fraser såsom ”…har stor betydelse 

för den jag är”, ”…viktig för hur jag definierar mig själv samt ”…beskriver mig väl”. Dessa 

frågor kan för vissa anses otydliga. För att förebygga detta gavs en förklaring till begreppet 

framtida yrkesroll i enkäten4 innan dessa frågor ställdes men trots detta går det inte att garantera 

att alla respondenter uppfattade dessa frågor korrekt. När det gäller fraserna som syftar till hur 

individen ser på sig själv är det ännu svårare att förebygga eventuell tvetydighet. Frågorna har 

                                                           
4 Se bilaga 2. 
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testats genom att en pilotstudie genomförts och respondenterna fick komma med synpunkter 

och frågor på enkäten. Baserat på pilotstudien justerades sedan frågorna till att bli så entydiga 

som möjligt. 

4.5 Etiska överväganden 

Enkäten besvarades via internet och var helt anonym. Tack vare detta finns ingen möjlighet att 

identifiera specifika individers svar vilket gör att konfidentialitetskravet kan upprätthållas 

(Vetenskapsrådet, 2002). I enkätens introduktionstext5 framgick vad svaren skulle komma att 

användas till samt att det gick att avbryta enkäten när som helst. Därmed uppfylldes 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). När det gäller samtyckeskravet anses 

respondenterna ha gett sitt samtycke när de väljer att skicka in enkäten (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet uppfylls genom att insamlade data endast används för forskningssyften 

(Vetenskapsrådet, 2002, p. 14). Karaktären på frågorna som ställdes i enkäten anses inte heller 

vara av känslig art, och riskerar därmed inte att orsaka respondenterna något obehag. 

  

                                                           
5 Se bilaga 2. 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat. Först beskrivs de viktigaste variablerna, för att sedan 

följas av en redogörelse för de resultat som regressionsanalyserna visat.  

5.1 Beskrivning av materialet 

5.1.1 Yrkesidentitetens framträdandegrad 

Tabell 3. Medelvärde och median för yrkesidentitetens framträdandegrad. 

 Medelvärde Median Standardavvikelse 

Framträdandegrad 6,22 6,57 2,17 

 

Medelvärdet för yrkesidentitetens framträdandegrad är 6,22 på skalan mellan 1 och 10. Medianen 

är 6,57 och standardavvikelsen 2,17. Detta visar, som kan ses i histogrammet nedan, på en 

approximativ normal fördelning, något snedfördelad till de övre värdena.  

Figur 1. Histogram över yrkesidentitetens framträdandegrad samt normalfördelningskurva.  
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5.1.2 Utbildningstyp 

Tabell 4. Frekvenstabell för typ av utbildning samt könsfördelning inom utbildningstyperna. 

 N Procent Antal kvinnor, 
procent 

Antal män, 
procent 

Bred utbildning 73 27,9 75,3 24,7 

Yrkesspecifik utbildning 189 72,1 62,0 38,0 

Totalt 262 100 65,8 34,2 

     

     

Tabell 4 visar att 27,9 procent av de 262 fall som använts läser, utifrån de indelningar som gjorts i 

denna studie, en bred utbildning och resterande 72,1 procent läser en yrkesspecifik utbildning. 

Könsfördelningen inom de breda utbildningarna var 75,3 procent kvinnor och 24,7 procent män. 

Inom de yrkesspecifika utbildningarna var 62 procent kvinnor och 38 procent män.  

5.1.3 Engagemang i den framtida yrkesrollen 

Tabell 5. Medelvärde, median samt standardavvikelse för engagemang i den framtida yrkesrollen. 

 Medelvärde Median Standardavvikelse 

Engagemang 3,58 3,67 1,00 

 

 

Tabell 5 visar att medelvärdet för engagemang i den framtida yrkesrollen är 3,58 på skalan som 

går mellan 1 och 6. Medianen är 3,67 och standardavvikelsen är 1,00. Här följer värdena 

normalfördelningen vilket kan ses i nedanstående histogram. 
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Figur 2. Histogram över engagemang i den framtida yrkesrollen. 

 

5.1.4 Kontrollvariabler 

Könsfördelningen hos de svarande var 65,8 procent kvinnor och 34,2 procent män.  

Fördelningen i socioekonomisk status var kraftigt sned. På skalan som sträcker sig mellan 0 och 4 

var medelvärdet 3,22, medianen 3,5 samt standardavvikelsen 0,93. 

Gällande karriärvalsbeslutsamhet svarade hela 96,2 procent att de ville arbeta med ett yrke inom 

ramen för sin utbildning. Endast 3,8 procent svarade att de inte ville arbeta med ett yrke inom 

ramen för sin utbildning.  
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5.2 Analyser 

5.2.1 Vilka faktorer påverkar yrkesidentitetens framträdandegrad? 

Tabell 6. Bestämningsfaktorer för yrkesidentitetens framträdandegrad bland Uppsalastudenter 2014. 

Variabel Råeffekt Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Kön*** ,400 ,389 ,440 ,518 

Andel genomförd utbildning ,199 ,217 ,118 ,091 

Karriärvalsbeslutsamhet**** 1,157 1,165 ,752 1,014 

Socioekonomisk status ,023 ,058 -,072 -,077 

Engagemang ,582**  ,535** ,547** 

Utbildningstyp***** -,581   -,673* 

Justerad R2  ,015 .067 ,082 

N  252 250 251 

* p<0,05 
** p<0,0005 
 
*** 0=kvinna, 1=man 
**** 0=nej, 1=ja 
***** 0=breda utbildningar, 1=yrkesspecifika utbildningar 
 

Råeffekt 

I de enkla regressionsanalyserna var det endast en variabel som visade en signifikant påverkan på 

yrkesidentitetens framträdandegrad. Engagemang har ett b-värde på 0,582 som är signifikant på 

mindre än 1 promilles nivå. Den visar att ju högre engagemang den svarande har, desto högre 

framträdandegrad för yrkesidentiteten.  

Modell 1 

I den första modellen som konstruerades visades inga signifikanta samband.  

Modell 2 

I modell 2 plockades den enda variabeln som hade en signifikant råeffekt in i modellen. 

Engagemang behåller sin signifikanta effekt med ett liknande b-värde: 0,535. Ingen av de andra 

variablerna i modellen kan påvisas ha någon signifikant effekt på yrkesidentitetens 

framträdandegrad. Modell 2 förklarar 6,7 procent av den totala variansen i yrkesidentitetens 

framträdandegrad.  

Modell 3 

I modell 3 utökas modell 2 med variabeln utbildningstyp. Utbildningstyp har ett b-värde på -

0,673 och ett betavärde på -0,141 som är signifikant på mindre än 5 procentsnivån. Detta innebär 
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att de svarande som läser en yrkesspecifik utbildning har efter kontroller 0,673 enheter lägre 

framträdandegrad än de svarande som läser en bred utbildning. Variabeln engagemang behåller 

även nu sin signifikanta effekt med ett b-värde på 0,547 samt ett betavärde på 0,255. Betavärdena 

för variablerna utbildningstyp och engagemang visar att engagemangets påverkan på 

yrkesidentitetens framträdandegrad är starkare än utbildningstypens påverkan. Ingen av de andra 

variablerna i modellen kan påvisas ha någon signifikant effekt på yrkesidentitetens 

framträdandegrad. Modell 3 förklarar 8,2 procent av den totala variansen i yrkesidentitetens 

framträdandegrad.  

5.2.2 Diagnostik 

De enskilda sambandens linjäritet kontrollerades: inga icke-linjära samband upptäcktes. Vidare 

testades modell 3 för multikollinearitet. Toleransvärdena låg mellan 0,904 och 0,955 vilket 

innebär att mellan 90,4 och 95,5 procent av variablernas variation är deras egen. Slutligen 

kontrollerades också residualernas normalitet för modell 3. Residualerna låg inom 3 

standardavvikelser från linjen. 
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6 Diskussion 

6.1 Summering av resultat 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av yrkesidentitet hos studenter vid olika typer 

av utbildningar. För att göra detta ställdes frågorna: 

- ”Finns det ett samband mellan vilken typ av utbildning studenter läser och 

yrkesidentitetens framträdandegrad?” 

- ”Vilka andra bestämningsfaktorer kan tänkas påverka yrkesidentitetens 

framträdandegrad?”. 

Resultaten visar att studenterna har en yrkesidentitet att relatera till, på en skala mellan 1 och 10 

är medelvärdet 6,22. Två av de sex variablerna som undersöktes påverkar yrkesidentitetens 

framträdandegrad. När det gäller sambandet mellan utbildningstyp och yrkesidentitetens 

framträdandegrad visar resultaten att studenter som läser breda utbildningar har högre 

framträdandegrad än de studenter som läser yrkesspecifika utbildningar efter kontroller för kön, 

socioekonomisk status, hur mycket av utbildningen som genomförts, engagemang samt 

beslutsamhet kring karriärval. Variabeln engagemang visar även den en signifikant påverkan på 

framträdandegraden. Ju mer engagerad i sin framtida yrkesroll studenten är, desto högre är 

yrkesidentitetens framträdandegrad. För kön, socioekonomisk status, hur mycket av utbildningen 

som genomförts samt beslutsamhet kring karriärval har inga signifikanta samband kunnat påvisas. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Utbildningstyp 

Resultatet att studenter som läser breda utbildningar har något högre framträdandegrad för 

yrkesidentiteten än de studenter som läser yrkesinriktade utbildningar är intressant att belysa i 

relation till den tidigare forskning som gjorts. Watson & Allan studerade skillnaden mellan breda 

och yrkesspecifika utbildningar och kom fram till motsatt resultat – att studenterna på de 

yrkesinriktade utbildningarna har högre framträdandegrad för yrkesidentiteten (Watson & Allan, 

1989). Att resultaten inte stämmer överens kan ha flera orsaker. Till att börja med använde sig 

Watson & Allan av Greenhaus mätmetod vilken som tidigare nämnts skiljer sig från den 

identitetsteoretiska metoden något och kan utgöra en möjlig förklaring till de olika resultaten 

genom att de olika mätmetoderna kan få fram olika aspekter av yrkesidentiteten. Utöver detta var 

det utbildningar i olika länder som studerades. Watson & Allans breda utbildningar innefattade 

humanistiska, samhällsvetenskapliga och handels-ämnen, och de yrkesinriktade utbildningarna 

innefattade arkitekt-, fastighetsförvaltnings-, lärar-, ingenjörs-, jurist-, sjuksköterske-, farmaceut- 
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och socionomutbildningar. De yrkesinriktade utbildningarna stämmer ganska bra överens med 

den här studiens yrkesinriktade utbildningar, liksom de breda utbildningarna. Det som studiernas 

uppdelning av utbildningstyper har gemensamt är att de breda utbildningarna kännetecknas av 

svårigheten att definiera och ge en tydlig bild av vilket yrke utbildningen leder till, samt att de mer 

yrkesinriktade utbildningarna kännetecknas av att inte ha det problemet.  

Då det både skiljer drygt 20 år mellan studierna och är så pass skilda länder som de genomförts i 

kan det innebära att trots att utbildningarna verkar motsvara varandra kan de ha förändrats eller 

vara olika upplagda. På 20 år är det inte bara utbildningarna som hinner förändras, utan också 

interaktionsmönster och förutsättningar för identiteten. Giddens tankar om hur senmoderniteten 

påverkat identiteten till att bli ett medvetet och reflexivt projekt för individen syns i detta 

(Giddens, 1991). Det är möjligt att studenterna i Watson & Allans studie inte haft lika mycket 

valmöjligheter som dagens studenter har, och därav accepterade de yrkesinriktade studenterna sin 

nya roll mer helhjärtat då än vad de gör idag. Att det är en skillnad mellan breda och 

yrkesinriktade utbildningar skulle alltså kunna bero på att studenterna har olika inställning till sina 

framtida yrkesroller. Kanske är studenterna som läser yrkesinriktade utbildningar mer cyniska i 

sin inställning till rollen än studenterna på de breda utbildningarna i enlighet med Goffmans 

(2004) teorier. En möjlig förklaring kan vara att de yrkesinriktade utbildningarna kanske har 

tydligare rollförväntningar än de breda utbildningarna. En bred utbildning innebär själva essensen 

av det Giddens reflexiva identitet (1991) innebär – genom de val du gör formar du den du är. Att 

välja en bred utbildning kan innebära att man inte smalnar av sina valmöjligheter så mycket som 

på en yrkesinriktad utbildning, och tolkat utifrån Berger & Luckmans tankar om socialisation 

(2011) finns då utrymme för en yrkesroll som ligger mer i linje med individens primära 

socialisation vilket skulle göra att den framtida yrkesidentiteten blir starkare då den kan grundas i 

en starkare identifiering med rollen.  

Skillnaderna i yrkesidentitetens framträdandegrad mellan de olika typerna av utbildning kan ses 

som överensstämmande med resultaten från Weiss studie, förutsatt att det hålls i åtanke att Weiss 

undersökte sambandet mellan olika utbildningstyper och engagemang, istället för 

framträdandegrad av yrkesidentiteten. I sin rapportering av studien lyfter Weiss fram den 

eventuella påverkan som mätmetoden kan ha haft – sättet att mäta produktivitet överensstämmer 

bättre med de breda utbildningarnas tillvägagångsätt och att det kan vara anledningen till att dessa 

studenter fick högre värden än de yrkesinriktade studenterna (Weiss, 1981). Det är en relevant 

anmärkning som också gör att vidare frågor uppstår. Kan det vara utbildningarnas olika upplägg 

som skapat den uppmätta skillnaden? Enligt resonemanget som fördes i den här studiens 

inledning, om att breda utbildningar kan ha svårare att erbjuda studenterna interaktion med 
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arbetslivet, öppnas möjligheten att dessa utbildningar tar sig runt problemet på ett så 

framgångsrikt sätt att de till och med överträffar den yrkessocialisering som sker i kontakten med 

yrkesverksamma personer. I ljuset av detta går dock resultaten inte i linje med studien av Kim-

Prieto et al. som säger att yrkessocialiseringen är som mest effektiv när studenterna får interagera 

med yrkesverksamma personer inom studieområdet (Kim-Prieto, et al., 2013). Detta tyder på att 

det finns en skillnad i hur en framgångsrik yrkessocialisering går till, då det bevisligen går att få en 

framgångsrik yrkessocialisering utan kontakt med arbetslivet. Skillnaden mellan de breda och de 

yrkesspecifika utbildningarna kan ligga i att det är olika typer av individer som söker sig till 

respektive typ av utbildning. Då individen formas av sina tidigare interaktioner (Mead, 1976) kan 

skillnader uppstå som möjliggör att det kan vara individer med en viss typ av erfarenhet och 

bakgrund som söker sig till breda utbildningar och individer med en annan typ av erfarenhet som 

söker sig till yrkesspecifika utbildningar. Detta kan i sin tur medföra att det finns en skillnad i hur 

studenterna på de olika utbildningarna bäst tillgodogör sig sin yrkessocialisation. 

6.2.2 Karriärvalsbeslutsamhet 

När det gäller karriärvalsbeslutsamhet uppmättes ingen signifikant påverkan på yrkesidentitetens 

framträdandegrad, till skillnad mot både Greenhaus & Simons (1977) och Jones & Chenerys 

(1980) studier. Sett ur ett identitetsteoretiskt perspektiv finns stöd för Greenhaus & Simons och 

Jones & Chenerys resultat, då engagemang har en positiv påverkan på framträdandegraden och 

antagandet kan göras att engagemanget ökar om individen har bestämt sig för en framtid inom 

yrket. Att denna studie inte fått liknande resultat kan möjligtvis förklaras med att 96.2 procent av 

de studenter som undersökts faktiskt vill arbeta med ett yrke inom ramen för det som de studerar 

till. I Greenhaus och Simons studie var det 80 procent av studenterna som gjort ett val kring sitt 

framtida yrke, Jones & Chenery redovisar inte hur många studenter som gjort ett val. Då i stort 

sett alla respondenter bestämt sig för ett yrke inom ramen för sin utbildning finns inte mycket 

utrymme för variation att uppstå. 

6.2.3 Könsskillnader 

Att studien inte visade på några signifikanta könsskillnader skulle kunna förstås utifrån det 

resonemang som kort fördes fram i avsnittet om kön i kapitlet om tidigare forskning. En möjlig 

förklaring skulle kunna ses i den ständigt föränderliga samhällsstrukturen och då framförallt 

kvinnans roll i samhället. Kvinnans ställning på arbetsmarknaden stärks allt mer och har på 

senare tid ofta lyfts fram och diskuterats, vilket skulle kunna leda till fler karriärsinriktade kvinnor 

med hög framträdandegrad för yrkesidentiteten. Sverige kan ses som ett förhållandevis jämställt 

land där framförallt de unga kvinnor och män som idag är på väg ut i arbetslivet ofta är 
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målmedvetna och inte tänker låta sig hindras av könsskillnader. Studiens resultat stämmer 

överens med Watson & Allans (1989) och Watsons (1995) resultat men går emot Greenhaus 

(1971; 1973) och Watson & Steads (1990) resultat. Att könsskillnader inte hittades i denna studie 

kan vidare peka på att de skillnader i tidigare erfarenheter som finns hos individerna inte beror på 

att de hamnat i olika situationer beroende på vilket kön de har, utan någonting annat. 

6.2.4 Tid till examen 

Resultaten visade ingen signifikant påverkan av hur mycket utbildning som genomförts på 

yrkesidentitetens framträdandegrad. Resultaten från denna studie visade dock på att hur mycket 

av utbildningen som genomförts har ett positivt samband med engagemanget (analysen visas inte 

i denna rapport då den är ett sidospår från frågeställningen), vilket överensstämmer med Weiss 

resultat (1981). Detta tyder på att hur mycket av utbildningen som genomförts påverkar en del av 

engagemanget som inte har något samband med framträdandegraden för yrkesidentiteten. 

Begreppet engagemang skulle därmed kunna vinna på att renodlas och delas upp i två olika 

begrepp.  

6.2.5 Engagemang 

Slutligen bör sambandet mellan engagemang och yrkesidentitetens framträdandegrad belysas 

utifrån den tidigare forskning som gjorts. I enlighet med identitetsteorin (Serpe & Stryker, 2011) 

och tidigare forskning som haft identitetsteoretisk utgångspunkt (Hoelter, 1983; Serpe, 1987; 

Stryker & Serpe, 1994; Merolla, et al., 2012) kunde ett signifikant samband påvisas, där 

yrkesidentitetens framträdandegrad ökar när engagemanget ökar. Vid en första anblick kan 

antagandet göras att studenterna på de breda utbildningarna, som ju har högre framträdandegrad 

för yrkesidentiteten än studenterna på de yrkesinriktade utbildningarna, också skulle ha högre 

engagemang för sin yrkesroll. Detta kontrollerades genom att undersöka om det fanns en 

interaktionseffekt mellan engagemang och utbildningstyp. Då en interaktionseffekt inte kunde 

påvisas redovisas inte dessa analyser i resultatdelen och detta antagande kan avvisas. Det som kan 

sägas utifrån resultaten är att, utifrån ett identitetsteoretiskt synsätt är det större sannolikhet att 

studenterna med högre engagemang i olika situationer kommer att agera utifrån sin framtida 

yrkesroll framför någon annan av sina roller, än vad det är sannolikt att studenter med lägre 

engagemang kommer att göra det. Sambandet skulle kunna förklaras utifrån Goffmans tankar om 

team och tron på rollen (2004) genom att studenter med mera engagemang i sin framtida 

yrkesroll kanske upplever mer teamkänsla och en starkare tro på rollen än personer med mindre 

engagemang. Då teamkänslan och engagemanget är starkt skulle det kunna leda till att studenten 

identifierar sig mer med sin roll och kommer således att anstränga sig mer för att spela rollen 
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korrekt och undvika störningar som kan påverka hen både personligt och interaktionsmässigt, 

samt i förlängningen även på ett strukturellt plan.  

6.3 Metodologisk diskussion 

Studien har genomförts med en kvantitativ metod, där data samlades in via Facebook med hjälp 

av internetbaserade enkäter. Syftet var att undersöka förekomsten av yrkesidentitet hos studenter 

och yrkesidentitetens bestämningsfaktorer. För att upptäcka skillnader och eventuella mönster 

var en kvantitativ metod med en standardiserad enkät ett självklart val då det, som Trost (2007, p. 

60) skriver, är fördelaktigt när man vill kunna göra generaliseringar till populationen och inte 

enbart kunna uttala sig om respondenterna. En kort reflektion om studiens validitet och 

reliabilitet fördes i metodkapitlet men det finns några mer allmänna aspekter kring metodvalet 

som här kommer att diskuteras.  

En kvantitativ ansats gör det som sagt möjligt att uttala sig om samband och dra slutsatser som 

kan generaliseras till resten av populationen, men när detta val görs väljs fördelarna med kvalitativ 

ansats bort. Den standardiserade och anonymiserade enkäten lämnar inget utrymme för att gå på 

djupet och ställa följdfrågor som kan dyka upp under studiens gång. I samma stund som enkäten 

går ut till respondenterna upphör möjligheten att komplettera med någon ytterligare information 

och därmed är det av ännu större vikt att göra ett noggrant arbete i utformningen av enkäten. 

Vidare medför valet att använda regressionsanalys vissa krav på variablerna som används. Som 

Djurfeldt et al. skriver kräver en regressionsanalys att variablerna är kvantitativa (på intervall- eller 

kvotskalenivå), alternativt att dikotoma variabler används (2003, p. 164).  

Valet av mätinstrument har stor påverkan på en studies resultat. I det här fallet gjordes valet 

baserat på det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån och föll således på en mätmetod som 

har en grund i den symboliska interaktionismen. Att mäta framträdandegrad utifrån en mätmetod 

som tagits fram för att undersöka den identitetsteori som begreppet figurerar i har både för- och 

nackdelar. Att mätmetoden är framtagen av den person som står bakom och har utvecklat teorin 

gör att den är noga anpassad för ändamålet. Att mätmetoden sedan har använts av andra 

forskare6 tyder på ett godkännande av metoden. Dock kan det ses i motsatt ljus – om 

mätmetoden bara utgår från teorin kommer ingen ny information komma fram och resultaten 

kommer inte att säga något annat än om det som teorin påstår stämmer eller ej. I det här fallet 

gjordes valet att, baserat på tidigare forskning som använt sig av andra metoder än den 

                                                           
6 Se exempelvis Cassidy & Trew (2004) och Hoelter (1983). 
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identitetsteoretiska, plocka in flera variabler för att utöka kunskapen och undvika att enbart 

upprepa tidigare studier och därmed endast bekräfta eller tala emot teorin.  

Något som bör hållas i åtanke vid studier som denna, som endast förlitar sig på respondenternas 

subjektiva uppskattning av hur viktig en viss identitet är för dem, är att detta kräver ett stort mått 

av självinsikt hos respondenterna. Hade studien även kompletterats med omgivningens åsikter 

om en persons yrkesidentitet hade måttet på hur framträdande respondentens yrkesidentitet är 

blivit mer överensstämmande med verkligheten. I det här fallet var det den subjektiva 

uppskattningen som efterfrågades och den subjektiva uppskattningen som respondenterna 

svarade utifrån och validiteten är därefter. Om studiens syfte hade varit att mäta den objektiva 

identiteten, om ett sådant begrepp ens existerar då identitet i sig är något väldigt subjektivt, hade 

det varit fördelaktigt att utöka studien till att även inbegripa svar från personer i respondenternas 

omgivning. Då så inte var fallet och studien inte är beroende av en objektiv bild utan endast 

syftar till att undersöka den subjektiva uppfattningen av identiteten ses inget större problem med 

detta, men man ska ändå ha det i åtanke när man betraktar studiens validitet.  

Vidare ska nämnas att uppmätta skillnader kan ha uppstått på grund av de identitetsmässiga 

skillnader som finns hos studenterna, vilka diskuterades i förra avsnittet. Beroende på 

individernas tidigare erfarenheter kan de ha uppfattat frågorna på olika sätt. Om det nu är så att 

det är olika typer av individer som söker sig till olika typer av utbildningar finns risken att de 

också skiljer sig åt i aspekten av hur de uppfattar frågor som rör deras identitet, och därmed ger 

ett missvisande resultat.  

6.4 Slutsats 

Slutligen kan följande slutsatser dras från denna studie. Yrkesidentitetens framträdandegrad 

varierar beroende hur engagerade studenterna är i sin framtida yrkesroll, samt om de läser en bred 

eller yrkesinriktad utbildning. Studenterna som läser breda utbildning har högre framträdandegrad 

för yrkesidentiteten än de studenter som läser yrkesinriktade utbildningar. Utifrån den teoretiska 

referensramen antyder resultaten att studenterna på de breda utbildningarna kan ha en bakgrund 

som gör att de tar till sig yrkessocialiseringen bättre än studenterna på de yrkesinriktade 

utbildningarna. 

6.5 Implikationer för forskning och praktik 

Studien kan dock inte säga mer än att skillnaden kan ligga i studenternas tidigare erfarenheter, 

vilket öppnar upp för vidare studier av både kvantitativ och kvalitativ art. När det gäller 

kvalitativa studier är dessa lämpliga att genomföra för att undersöka vad i studenternas tidigare 
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erfarenheter som skiljer sig åt mellan de olika utbildningstyperna samt vad som studenterna själva 

upplever påverkar deras engagemang. Baserat på dessa kvalitativa studier är det sedan lämpligt att 

vidare studera ytterligare bestämningsfaktorer för yrkesidentitetens framträdandegrad, men också 

bestämningsfaktorer för engagemanget i yrkesrollen. Vidare belyser studien att det inte finns ett 

”rätt” sätt att genomföra en yrkessocialisation, utan att den bör anpassas till individen för att bli 

så framgångsrik som möjligt. Hur denna anpassning bör gå till svarar studien inte på, utan kan 

med fördel undersökas i framtida studier.  

  



  

30 
 

Referenser 
Allvin, M. o.a., 2006. Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 1:2 red. 

Malmö: Liber. 

Amatea, E. S., Cross, E. G., Clark, J. E. & Bobby, C. L., 1986. Assessing the Work and Family 

Role Expectations of Career-Oriented Men and Women: The Life Role Salience Scales. Journal of 

Marriage and Family, 48(4), pp. 831-838. 

Berger, P. L. & Luckmann, T., 2011. Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet. 3 red. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Cassidy, C. & Trew, K., 2004. Identity Change in Northern Ireland: A Longitudinal Study of 

Students' Transition to University. Journal of Social Issues, 60(3), pp. 523-540. 

Cornelissen, J. J. & van Wyk, A. S., 2007. Professional socialisation: an influence on professional 

de- velopment and role definition. South African Journal of Higher Education, pp. 826-841. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., 2003. Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. Stockholm: Studentlitteratur. 

Eliot, M. & Turns, J., 2011. Constructing Professional Portfolios: Sense-Making and Professional 

Identity Development for Engineering Undergraduates. Journal of Enginering Education, 100(4), pp. 

630-654. 

Findahl, O., 2013. Svenskarna och internet 2013, Göteborg: .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur). 

Giddens, A., 1991. Modernity and self-identity: self and society in the late modern age. Cambridge: Polity 

press. 

Goffman, E., 1990. Stigma: notes on the management of spoiled identity. [New ed.] red. Harmondsworth: 

Penguin Books. 

Goffman, E., 2004. Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 4 red. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 

Greenhaus, J. H., 1971. An investigation of the role of career salience in vocational behavior. 

Journal of Vocational Behavior, 1(3), p. 209–216. 

Greenhaus, J. H., 1973. A factorial investigation of career salience. Journal of Vocational Behavior, 

3(1), p. 95–98. 

Greenhaus, J. H. & Simon, W. E., 1977. Career salience, work values, and vocational indecision. 

Journal of Vocational Behavior, 10(1), p. 104–110. 

Greer, T. W. & Egan, T. M., 2012. Inspecting the Hierarcy of Life Roles: A systematic Review of 

Role Salience Litterature. Human Resource Develepment Review, 11(4), pp. 463-499. 

Hjerm, M. & Lindgren, S., 2010. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerup. 

Hoelter, J. W., 1983. The Effects of Role Evaluation and Commitment on Identity Salience. Social 

Psychology Quarterly, 46(2), pp. 140-147. 

Jones, L. K. & Chenery, M. F., 1980. Multiple subtypes among vocationally undecided college 

students: A model and assessment instrument. Journal of counseling psychology, 27(5), pp. 469 - 477. 



  

31 
 

Kim-Prieto, C. o.a., 2013. The Role of Professional Identity in Graduate School Success for 

Under-represented Minory Students. Biochemistry and Molecular Biology Education, 41(2), p. 70–75. 

Mead, G. H., 1976. Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk ståndpunkt. Lund: Argos 

Förlag. 

Merolla, D. M., Serpe, R. T., Stryker, S. & Schultz, W., 2012. Structural Precursors to Identity 

Proxesses: The Role of Proximate Social Structures. Social Psychology Quarterly, 75(2), pp. 149-172. 

Naylor, D., 2014. Nyheter: Uppsala Universitet. [Online]  

Available at: 

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=3371&area=2,14,16,19&typ=artikel&na=&lang=s

v 

[Använd 8 05 2014]. 

Ongiti, O. K., 2012. Professional Socialization of Graduate Students: A give-and-take process. 

Business Management Dynamics, pp. 33-40. 

SCB, 2014. scb.se. [Online]  

Available at: http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-

standarder/Socioekonomisk-indelning-SEI/ 

[Använd 28 04 2014]. 

Serpe, R. T., 1987. Stability and Change in Self: A Structural Symbolic Interactionist Explanation. 

Social Psychology Quarterly, 50(1), pp. 44-55. 

Serpe, R. T. & Stryker, S., 2011. The Symbolic Interactionist Perspective and Identity Theory. i: 

Handbook of Identity Theory and Research. New York: Springer New York, pp. 225-248. 

Stryker, S. & Serpe, R. T., 1994. Identity Salience and Psychological Centrality: Equivalent, 

Overlapping, or Complementary Concepts?. Social Psychology Quarterly, 57(1), pp. 16-35. 

Super, D. E., 1982. The Relative Importance of Work: Models and Measures for Meaningful 

Data. The Counseling Psychologist, 10(4), pp. 95-103. 

Trost, J., 2007. Enkätboken. 3:6 red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Trost, J. & Levin, I., 2010. Att förstå vardagen med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. 4:2 red. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Universitets- och högskolerådet, 2014. Pressmeddelanden; Universitets- och högskolerådet. [Online]  

Available at: http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Rekordmanga-

anmalningar-till-hogskolan-i-host/ 

[Använd 8 05 2014]. 

Watson, M. B., 1995. The career development of black and white South African university 

students. International journal for the advancement of counselling, 18(1), pp. 39-47. 

Watson, M. B. & Allan, M. M., 1989. Work-role Salience: Comparison of Students in Career-

directed and General Degree Courses. Psychological Reports, Volym 64, pp. 699-704. 

Watson, M. B. & Stead, G. B., 1990. Work-role salience of South African adolescents. Journal of 

Vocational Behavior, 36(3), p. 249–257. 



  

32 
 

Weiss, C. S., 1981. The Development of Professional Role Commitment Among Graduate 

Students. Human Relations, 34(1), pp. 13-31. 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

  



  

33 
 

Bilaga 1 
Missivbrev 

Hej! 

Jag skriver min c-uppsats om studenters framtida yrkesroll och identitet, och söker nu studenter 

vid Uppsala universitet som vill delta i studien. Enkäten tar 2-3 minuter att fylla i och ni som 

deltar är självklart helt anonyma! 

https://docs.google.com/forms/d/1YYfijQHcEGmSFowbfcJ98OMkfULz48-

i2O0gsjk8wS8/viewform 

 

Tack på förhand! 

/Yvette Baurne  

https://docs.google.com/forms/d/1YYfijQHcEGmSFowbfcJ98OMkfULz48-i2O0gsjk8wS8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YYfijQHcEGmSFowbfcJ98OMkfULz48-i2O0gsjk8wS8/viewform
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Bilaga 2 
Enkät 

Sidan 1 

Studier och framtida yrkesroll 

Denna enkät är en del i uppsatsarbetet på kursen Socialpsykologi C vid Sociologiska institutionen 

på Uppsala universitet. Du är helt anonym och dina svar kommer inte kunna spåras till dig. Du 

kan avbryta enkäten när du vill. Om du har frågor om enkäten eller medverkandet i studien går 

det bra att mejla till yvba2704@student.uu.se.  

Handledare för uppsatsen är Ilkka Mäkinen, ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se 

Tack för att du medverkar! 

/Yvette Baurne 

Sidan 2 

Här följer några frågor om dig och din utbildning. 

Jag är:  

- Kvinna 

- Man  

Jag studerar: 

- Juristprogrammet 

- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 

- Beteendevetenskapligt kandidatprogram 

- Sjuksköterskeprogrammet 

- Läkarprogrammet 

- Politices kandidatprogram 

- Övrigt: _______________ 

Ungefär hur många procent av din utbildning har du genomfört hittills? 

- 0-25 % 
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- 26-50 % 

- 51-75 % 

- 76-99 % 

- Har redan slutfört min utbildning 

Anser du att din utbildning leder till klart definierbara yrken? 

- Ja 

- Nej 

Som det känns nu, är din avsikt att arbeta med ett yrke inom ramen för det du studerar? 

- Ja 

- Nej 

Vilken är dina föräldrars högsta utbildning? 

Förälder 1 

- Ingen utbildning 

- Folkskola/grundskola 

- Gymnasium 

- Eftergymnasial yrkesutbildning 

- Universitet/högskola 

- Vet ej 

Förälder 2 

- Ingen utbildning 

- Folkskola/grundskola 

- Gymnasium 

- Eftergymnasial yrkesutbildning 

- Universitet/högskola 

- Vet ej 
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Sidan 3 

Här följer frågor och påståenden om din framtida yrkesroll. Med framtida yrkesroll avses den roll 

som du har i nuläget, som student inom det område som din utbildning rör. Det kan till exempel 

vara rollen som blivande läkare/jurist/socionom/personalchef etc. 

Min framtida yrkesroll har stor betydelse för den jag är. 

Instämmer inte alls – instämmer helt (1-10) 

Min framtida yrkesroll är viktig för hur jag definierar mig själv. 

Instämmer inte alls – instämmer helt (1-10) 

Min framtida yrkesroll beskriver mig väl. 

Instämmer inte alls – instämmer helt (1-10) 

Hur sannolikt är det att du nämner vad du studerar till när du... 

Träffar en vän till en nära vän? 

Inte alls sannolikt – mycket sannolikt (1-10) 

Träffar en ny kollega/skolkamrat? 

Inte alls sannolikt – mycket sannolikt (1-10) 

Träffar en potentiell ny partner? 

Inte alls sannolikt – mycket sannolikt (1-10) 

Träffar en vän till en familjemedlem? 

Inte alls sannolikt – mycket sannolikt (1-10) 

Har du gått med i några organisationer som är relaterade till din framtida yrkesroll?  

Exempelvis fackförbund eller föreningar. 

- Ja 

- Nej 

Om ja; hur många? 

___________________ 
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Hur viktiga för dig är dina relationer som baseras på att ni delar framtida yrkesroll? 

Inte alls viktiga – mycket viktiga (1-6) 

Hur mycket känner du att du har gemensamt med personer som delar din framtida 

yrkesroll? 

Inte alls mycket – mycket (1-6) 

Hur viktigt är det för dig att personer du bryr dig om tycker att din framtida yrkesroll 

passar dig? 

Inte alls viktigt – mycket viktigt (1-6) 

Sidan 4 

Ditt svar är registrerat. Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 


