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Förord  
Vi vill börja denna uppsats med att rikta ett stort tack till våra deltagare som tagit sig tid till att 
träffa oss och visat ett stort intresse för vår studie. Vi vill även tacka vår handledare David Regin 
Öborn, som varit en stor stöttepelare och som väglett oss genom hela arbetsprocessen. Du har 
bidragit med din kunskap och gett oss goda råd längs vägen. Du har även hjälpt oss att slutföra 
denna kandidatuppsats.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra. Vi har stöttat varandra och hjälpt varandra att färdigställa denna 
uppsats. Vi var båda delaktiga och medverkade i alla kapitel i detta arbete.   
 
Tack! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  
Syftet med studien var att få en uppfattning om hur individer inom ett högstatusyrke upplever sin 
yrkesidentitet och sina arbetsförhållanden. Vi utgick ifrån en kvalitativ studie med ett deduktivt 
förhållningssätt. Vårt urval bestod av sex professorer inom olika ämnen. Intervjuerna 
analyserades utifrån den löpande analysmetoden samt innehållsanalys. Vår begreppslista bestod 
av tillskriven status samt förvärvad status, stereotypa bilder, tjänstemannayrke samt arbetare och 
professorer. Vår teoretiska referensram bestod av fyra perspektiv. Första perspektivet beskrev 
individens rolltagande. Det vill säga strukturfunktionalistisk- och dramaturgisk rollteori samt 
teatermetaforerna: skådespeleri och masken. Det andra perspektivet utgick ifrån hur individen 
kan presentera sin yrkestitel. Individen kan välja mellan att berätta att denne är sitt yrke, att 
denne jobbar som sitt yrke eller att denne jobbar för ett företag/inom en viss bransch. Tredje 
perspektivet utgick ifrån olika motivationsteorier. Teorierna inriktade sig på inre- och yttre 
motivation, arbetstillfredsställelse samt hygien- och motivationsfaktorer. Det fjärde perspektivet 
beskrev individens inställning till sina arbetsförhållanden utifrån den arbetskarakteristiska 
modellen samt krav- och kontrollmodellen.  
 Vår studie visade att flera av professorerna inte presenterade sig som professor. 
Emellertid, var det hälften av professorerna som identifierade sig med sitt yrke. Vidare visade 
vår studie att alla professorer upplevde att det fanns fördomar om deras yrkesroll. Flera av 
professorerna ansåg att fördomarna inte stämde överens med verkligheten samt att fördomarna 
inte påverkade deras självbild. Vår studie visade även att alla professorer drevs av inre 
motivation, att de kände arbetstillfredsställelse och att de inte vantrivdes på sin arbetsplats. 
Vidare ansåg professorerna att de överlag var nöjda med sina arbetsförhållanden. Alla 
professorer ansåg att det var höga krav på dem, men flera professorer ansåg att de hade mycket 
egen kontroll. Det alla professorer var missnöjda med var de administrativa uppgifterna som de 
upplevde ledde till stress. I studien framkom en lösning på detta problem, att universiteten skulle 
kunna anställda assistenter till professorerna som sköter de administrativa uppgifterna så att 
professorerna kan koncentrera sig på de uppgifter de är anställda för att utföra. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Vi kom i ett tidigt stadie fram till att vi ville undersöka en högstatusgrupp och dennes 
arbetsförhållanden. Dock visste vi inte vilken grupp vi ville inrikta oss på. Då Sofias pappa 
arbetar på ett universitet tipsade han oss om att professorer skulle vara en intressant grupp att 
undersöka. På den vägen väcktes vårt intresse för att undersöka yrkesgruppen professorer.  
 
När vi började samla in underlag för studien kom vi över boken ”Yrkesstatus: erfarenheter, 
identitet och erkännande” av Eriksson och Filsbäck (2011) som innehöll en rangordningslista 
över yrken som hade hög status. I denna lista rankades professorer väldigt högt, vilket bekräftade 
deras höga status och att de därmed uppfyllde studiens syfte.  
 
Eriksson och Filsbäcks bok ”Yrkesstatus: erfarenheter, identitet och erkännande” (2011) 
inriktade sig genomgående på lågstatusyrken och hur de upplevde sin arbetssituation utifrån 
omgivningens bild av deras yrke. Vi fann detta intressant och ville ta med det i vår studie, men 
utifrån professorernas synvinkel. Boken inriktade sig även på lågstatusutövares yrkesidentitet. 
Det som väckte vårt intresse var att teorin påstod att högstatusutövare är sitt yrke, både på arbetet 
och privat. Därför vill vi undersöka om teorin stämmer överens med vår undersökningsgrupp.  
 
En anledning till att vi beslöt oss för att undersöka professorernas arbetsförhållanden var på 
grund av att Eriksson och Filsbäck (2011) samt Rollero, Fedi och De Piccoli (2015) kommit fram 
till att högstatusutövare är nöjda med sin arbetssituation då de har alla förutsättningar att kunna 
påverka sina arbetsförhållanden. Därför vill vi undersöka om detta stämmer överens med 
professorernas upplevelse av sina arbetsförhållanden. Utifrån det insamlade materialet kom vi 
fram till att vi ville ha två infallsvinklar när det kom till dessa förhållanden. Vi vill undersöka 
professorernas motivation till sitt arbete och deras inställning till sina arbetsförhållanden. 
 
Vi anser att områdena är viktiga att undersöka då vi vill se om vi kan dra samma slutsatser som 
det insamlade materialet. Då det insamlade materialet främst har haft ett brett fokus på olika 
yrkesgrupper så vill vi fokusera på en specifik grupp. Denna studie bidra med att ge en bild över 
hur professorer förhåller sig till vårt material.  
 
Forskningsproblemet är att materialet vi har kommit över tar upp en positiv bild om hur 
högstatusgrupper förhåller sig till sin yrkesidentitet och sina arbetsförhållanden. Vi vill 
undersöka om denna bild stämmer överens med professorernas upplevelse av sin situation. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att få förståelse för hur individer inom ett högstatusyrke upplever sin 
yrkesidentitet och sina arbetsförhållanden.  

 
1. Vilken uppfattning har professorer om sin yrkesidentitet? 
2. Vilken uppfattning har professorer om omgivningens bild av deras yrkesgrupp? 
3. Vilka faktorer motiverar professorer i sitt dagliga arbete? 
4. Vilken inställning har professorer till sina arbetsförhållanden på universitetet? 

 
1.3 Disposition 
Denna uppsats börjar med ett inledande kapitel bestående av en kortfattad bakgrund som 
beskriver faktorerna bakom vårt forskningsområde och ett resonemang om vårt 
forskningsproblem. Vidare beskrivs syfte och frågeställningar. 
 
I andra kapitlet går vi igenom tidigare forskning inom våra forskningsområden: professorernas 
yrkesidentitet, professorernas uppfattning om omgivningens syn på deras yrkestitel samt 
professorernas arbetsförhållanden. Följt av det tredje kapitlet som beskriver den teoretiska 
referensramen. Detta kapitel redovisar relevanta begrepp och teorier som bygger på vårt syfte 
och frågeställningar. Denna del utgår ifrån samma forskningsområden som tidigare forskning. 
 
Fjärde kapitlet beskriver vår metod. Kapitlet börjar med att redovisa vårt val av metod, följt av 
urvalsprocessen, respondenter och intervjuguidens uppbyggnad. Vidare följer en beskrivning av 
hur vi genomförde våra intervjuer samt bearbetning och analys av empirin. Slutligen redogör vi 
för studiens tillförlitlighet och de forskningsetiska övervägandena.  
 
I femte kapitlet redogör vi för studiens analys och resultat. I denna del analyserar vi den tidigare 
forskningen och den teoretiska referensramen med de utskrivna intervjuerna, vilket leder fram 
till vårt resultat. I sjätte kapitlet för vi en diskussion om vår uppsats samt ger förslag på nya 
forskningsområden. 
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2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi presentera den tidigare forskningen som bygger på de olika 
områden som vi ska undersöka: professorernas yrkesidentitet, professorernas uppfattning om 
omgivningens syn på deras yrkestitel samt professorernas arbetsförhållanden.  
 
Vi utgick ifrån vårt syfte och våra frågeställningar när vi sökte efter tidigare studier inom vårt 
forskningsområde. Då vi enbart kom över ett fåtal studier som handlade om professorers 
arbetsförhållanden inom universitetet så fick vi bredda våra sökningar. Därför tar vi med studier 
som handlar om universitetslärares och akademikers syn på deras respektive 
arbetsförhållanden. Vi tar med dessa studier då de ger läsaren en förståelse för hur en 
anställning på universitetet kan uppfattas. Det var även svårt att hitta artiklar om hur individer 
påverkas av omgivningens fördomar. Därför valde vi att ta med en äldre artikel som handlar om 
allmänhetens uppfattning om professorernas status för att läsaren ska få inblick i hur 
omgivningen ser på deras yrkesroll. 
 
När vi sökte efter forskningsartiklar använde vi oss av Karlstads universitets databas 
(onesearch). Anledningen till att vi enbart använde oss av denna databas var på grund av vår 
tidsram. Vi använde oss av sökorden ”university workers”, ” occupational identity”, ”white 
collor-worker”, ”job satisfaction in the workplace”, ”motivation in the workplace” och ”work 
stress”. De olika kombinationerna av sökord gav oss en mängd träffar, utifrån denna mängd 
artiklar valde vi ut de som vi ansåg var relevanta för vår studie.   
 
2.1 Rangordningslista 
Yrkesstudier utförs i huvudsak för att mäta yrkens sociala status och därigenom deras anseende 
och den prestige yrket har i det samtida samhället (U. Eriksson & Filsbäck 2011, s 15). 
Människors uppfattningar om andra individer och deras yrkesutövande baseras sällan på deras 
egna erfarenheter utan baseras istället på samhällets gemensamma föreställningar. Det är även 
dessa föreställningar som människor tar ställning till när de ska bedöma ett yrkes status  
(Eriksson & Filsbäck 2011, s 18). 
 
Eriksson och Filsbäck (2011, s 14 ff) har i sin studie om yrkesstatus utgått ifrån en 
Göteborgsstudie från 2001 där drygt 1 800 människor bedömde sammanlagt 100 yrken. Utifrån 
svaren kunde ett medelvärde beräknas för varje yrke, vilket ledde till att en svensk 
yrkesrangordning upprättades. Yrkens statusplacering delades in i olika klassindelningar såsom 
högre tjänstemannayrken, akademikeryrken, lägre tjänstemannayrken samt arbetare.  
 
Denna rangordningslista ligger till grund för vår studie då det var utifrån listan som vi valde 
undersökningsgrupp.  



 4 

 
2.2 ”Vara” eller ”utföra” ett yrke 
I artikeln “’Being’ or ‘Doing’ a Profession: Work as a Matter of Social Identity”, skriven av 
Eriksson och Linde (2014, s 1 f) analyserades huruvida individens titel var viktig för dennes 
sociala identitet.  
 
I den här undersökningen ställdes frågor till deltagarna som berörde hur de presenterade sin 
yrkesroll samt hur de såg på sin yrkesidentitet. Studiens deltagare bestod av 3 032 respondenter 
inom Sverige.  Frågorna handlade om individerna använde sig av “jag är mitt arbete”, “jag 
jobbar som mitt arbete” eller om de presenterade sig själva på ett annat sätt (Eriksson & Linde 
2014, s 1 ff). 
 
Undersökningen visade att 43 procent av deltagarna använde sig av “jag är”. En större del av 
deltagarna använde sig av “jag jobbar som”, medan ett mindre antal använde sig av ett alternativt 
sätt att presenterar sig på. Det forskarna kunde utläsa av resultatet var att ju högre 
utbildningsnivå individen hade, desto större var sannolikheten att denne använde sig av “jag är” 
(U. Eriksson & Linde 2014, s 1 ff) 
 
Denna artikel är relevant för vår studie då den visar hur den sociala identiteten och den egna 
självbilden påverkas beroende på hur individen presenterar sig för sin omgivning. 
 
2.3 Bilden av professorer  
“Values, Status and Professors” är en artikel skriven av Hamblin och Smith (1966, s 182). I 
artikeln undersökte forskarna olika sätt som beteenden och attribut blir värderade på.  
 
Hos gruppen akademiker påverkades den akademiska statusen beroende på hur känd tidskriften 
där professorn publicerade sina forskningsresultat var. Den akademiska statusen ökade även med 
åldern samt i vilken utsträckning som professorn syntes i den akademiska världen, och om 
dennes forskning var ledande inom sitt ämne. Professorns status uppskattades även utifrån hur 
pedagogisk denne var när det kom till att lära ut sitt ämne till studenterna (Hamblin and Smith 
1966, s 186ff). 
 
Denna artikel är relevant för vår studie då den visar hur allmänheten ser på professorer, och vad 
de värdesätter hos en professor. I vår studie kommer vi att fokusera på hur professorn upplever 
att omgivningen ser på denne, men vi ville ändå ta med denna artikel för att läsaren ska få en 
uppfattning om hur omgivningens bild av en professor kan se ut. Vi är medvetna om att denna 
artikel är av det äldre slaget, men enligt Eriksson och Filsbäck (2011) är fördomar om yrken i 
hög grad stabila över tid. Därför anser vi att artikeln fortfarande är relevant att belysa. Dessutom 
är tanken enbart att artikeln ska ge läsaren en bild över hur yrkesgruppen kan uppfattas. 
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2.4 Organisationsengagemang och motivation hos universitetslärare 
”The influence of organizational commitment on work motivation: A comparative study of State 
and Private University Teachers” är en artikel skriven av Amardeep och Preet (2017, s 55). 
Forskarna undersökte organisationsengagemang i kombination med inre- och yttre 
arbetsmotivation.  
 
Enligt Amardeep och Preet (2017, s 56) tillkommer inre motivationen från utförandet av en 
aktivitet som upplevs tillfredsställande medan den yttre motivationen är en aktivitet som utförs 
av ren skyldighet. En individ kan även känna sig engagerad vilket denne visar i utförandet av 
sina arbetsuppgifter.  
 
Resultatet från denna studie visade att statliga universitetslärare var engagerade och drevs av inre 
motivation. De privata universitetslärarna var också engagerade men drevs istället av yttre 
motivation (Amardeep & Preet 2017, s 63). 
 
Denna artikel är relevant för vår studie då den tar upp inre- och yttre motivation på arbetsplatsen, 
vilket är två faktorer vi kommer undersöka i denna uppsats. Vi är medvetna om att denna studie 
inte är utförd i Sverige, men då faktorerna som forskarna undersöker är universella kan de även 
appliceras till svenska förhållanden.  
 
2.5 Arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos den akademiska personalen 
I artikeln “Job motivation and job satisfaction among academic staff in higher education”, 
undersöker Stankovska et al (2017, s 159) om det råder ett samband mellan lärarnas kvalité och 
utbildningens kvalité. 
 
Forskarna fastslog att det var viktigt att ledningen såg till att personalen trivdes på arbetsplatsen 
och att de kände arbetstillfredsställelse. Även en bra universitetsmiljö ökade 
arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen. 
 
Arbetstillfredsställelse definierades i denna studie som en uppskattad relation mellan vad 
individen ville ha ut av sitt arbete och hur denne uppfattade sin situation. Arbetstillfredsställelse 
handlade även om den anställdes syn på sin arbetssituation samt den anställdes inställning till sitt 
arbete. Arbetsmotivation definierades som en uppsättning interna- och externa krafter som 
initierar arbetsrelaterat beteende och bestämmer dess form, riktning, intensitet och varaktighet 
(Stankovska et al. 2017, s 159 ff). 
 
Resultatet visade att det förelåg ett positivt förhållande mellan arbetsmotivationen och 
arbetstillfredsställelsen bland professorer. Forskarna kom även fram till att motivationen 
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påverkade tillfredsställelsen bland den akademiska personalen. Relationen mellan medarbetarna 
och lönen var också två viktiga faktorer för arbetstillfredsställelsen bland medarbetarna. 
Resultatet visade på att arbetstillfredsställelse bland de anställda kunde leda till att de blev mer 
motiverade i sitt arbete (Stankovska et al. 2017, s 159 ff). 
 
Denna artikel är relevant för vår studie då den tar upp vilka faktorer som skapar arbetstrygghet 
och arbetstillfredsställelse, vilket är två faktorer som vi kommer att undersöka i vår studie.  
 
2.6 Stress inom akademin 
Opstrup och Phil-Thingvad (2016, s 39) redogör i sin artikel ”Stressing academica? Stress-as-
offence-to-self at Danish universities” för ett nytt perspektiv på yrkesstressforskningen. 
 
Det nya perspektivet kallades för stress-as-offence-to-self (SOS-perspektivet) och i linje med 
SOS-perspektivet testade forskarna huruvida missförhållanden mellan universitetsforskarnas 
arbetsvärden och organisationens arbetsförhållanden (organisationens inkongruens) påverkade 
den enskilda forskarens stressnivå (Opstrup & Thingvad 2016, s 40). 
 
Arbetstid och arbetets sammansättning var två variabler som var relaterade till stress. Desto 
större andel av arbetstiden under veckan som användes till forskning desto lägre stressnivåer. 
Om forskaren fick spendera många timmar på sitt forskningsarbete så bekräftade det forskarens 
identitet och därför sågs inte arbetstimmarna som en stressfaktor. Administrativa uppgifter 
uppfattades däremot snarare som olagliga uppgifter som underminerade forskarens sociala status 
och orsakade stress (Opstrup & Thingvad 2016, s 47). 
 
Uppfattningen om ledningen var en annan viktig variabel. Om ledningen uppfattades som 
stöttande innebar det att universitetsforskarna upplevde mindre stress (Opstrup & Thingvad 
2016, s 45). 
 
Variabler som mätte graden av organisationens inkongruens visade att frihet och beslutsfattande i 
arbetet, arbetstrygghet, personlig och yrkesmässig utveckling på arbetsplatsen samt erkännande 
var positivt relaterat till stressnivån. Inkongruens gällande frihet och beslutsfattande i arbetet 
hade den starkaste kopplingen till stress, vilket innebar att autonomi i arbetet var en avgörande 
faktor för att universitetsforskaren skulle känna uppskattning på arbetsplatsen. Även 
arbetstryggheten var starkt kopplad till stress. Arbetstrygghet är en känd stress faktor och har 
identifierats som en stor källa till stress bland akademiker (Opstrup & Thingvad 2016, s 47). 
 
Denna artikel är relevant för vår studie då den trycker på vilka faktorer som leder till stress och 
vilka som minskar stressen, vilket är faktorer som även vi kommer undersöka.  
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2.7 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen ger oss ett underlag till att se om professorerna identifierar sig med sin 
yrkestitel och yrkesroll. Vi vill även få en uppfattning om hur omgivningen värderar ett 
högstatusyrke. Vi kommer även använda den tidigare forskningen till att ge en bild över hur 
arbetsförhållanden på olika arbetsplatser kan se ut. Sådana arbetsförhållanden som vi inriktat oss 
på och som den tidigare forskningen undersökt är vad som motiverar individer till att utföra sina 
arbetsuppgifter och vad som får individer att känna arbetstillfredsställelse, och vilka faktorer som 
får individer att känna sig stressade. 
 
Vi har lärt oss att det finns en mängd olika aspekter som påverkar om en individ trivs i sin 
yrkesroll eller inte. Detta gäller även när det kommer till individens arbetsförhållanden och 
arbetssituation. Dessa aspekter gäller också för om individen känner sig stressad eller inte.  
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3. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer vi presentera våra teoretiska utgångspunkter och begrepp som har 
relevans för vår studie. Vi kommer börja med att beskriva relevanta begrepp för denna studie: 
status, omgivningens föreställning av yrkesgrupper, white- and blue collor-workers och 
professor. Sedan går vi in på olika teorier kring individens uppfattning om sin yrkesidentitet. 
Följt av en beskrivning av begreppet stereotypa bilder och rollteorin. Avsnittet arbetsplats 
behandlar olika motivationsteorier: inre- och yttre motivation, inre- och yttre 
arbetstillfredsställelse samt tvåfaktorsteorin. Vidare följer avsnittet arbetssituation som redogör 
för den arbetskarakteristiska modellen samt krav- och kontrollmodellen. Kapitlet kommer även 
ge läsaren svar på varför vi valt dessa begrepp samt teorier och varför de är relevanta för vår 
studie. 
 
3.1 Begreppslista 
 
3.1.1 Status 
Eriksson och Filsbäck (2011, s 18 f) beskriver två former av status: tillskriven status och 
förvärvad status. Den tillskrivna statusen handlar om de föreställningar och kulturella 
uppfattningar som finns i samhället, medan den förvärvade handlar om mätbara och faktiska 
förutsättningar såsom yrke, utbildningsår och lönenivå (Eriksson & Filsbäck 2011, s 18 f). Yrken 
som kräver lång utbildning vid universitet/högskola och som ger relativt höga löner innehar 
således en hög status (Eriksson & Filsbäck 2011, s 17).  
 
I denna studie kommer vi ta hänsyn till både den tillskrivna statusen och den förvärvade. Den 
tillskrivna genom att se hur omgivningen uppfattar yrkesrollen och den förvärvade genom att se 
till professorernas yrke, utbildningsnivå och lönenivå. 
 
3.1.2 Omgivningens föreställningar om yrkesgrupper 
Stereotyper kan ge förenklade och fördomsfulla föreställningar om alla som tillhör en viss grupp 
som exempelvis en yrkesgrupp (Nationalencyklopedin 2018). Föreställningar om yrken sorteras 
under människors gemensamma kunskap. Denna kunskap bär på värderingar om hur relevanta 
individers sysslor är för samhället. Dessa föreställningar utgör en referenspunkt för hur vi 
förhåller oss både till våra egna yrken och till andra (Eriksson & Filsbäck 2011, s 29 f). En 
vanlig indikation på att ett yrke har en hög social status är när yrkesrollen medför makt, 
inflytande, hög lön och lång utbildning (Eriksson & Filsbäck 2011, s 18). Således kopplar 
människor ihop yrken med individer – har dessa individer ett visst yrke är de också på ett visst 
sätt (Eriksson & Filsbäck 2011, s 149 f).  
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Vi undersöker hur professorerna upplever omgivningens bild av deras yrke då vi vill se om deras 
identitet påverkas av vilken bild omgivningen har av dem. 
 
3.1.3 Yrkesroll 
Begreppen white- och blue collar-worker används för att dela upp arbetsmarknaden beroende på 
vilken yrkeskategori individen arbetar inom. De som benämns som white collar-workers 
använder sig av sin teoretiska kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter, medan blue collar-
workers har manuella arbetsuppgifter (Rollero, Fedi & De Piccoli 2015, s 469). På svenska 
benämns white collar-workers som tjänstemän eller akademiker, och blue collor-workers som 
arbetare (Eriksson & Filsbäck 2011, s 14 f) 
 
Det som kännetecknar ett tjänstemannayrke är att tjänstemännen har möjlighet att planera sitt 
arbete samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Individen utvecklas med 
nya kompetenser för att klättra högre upp inom organisationen. Tjänstemännen har även mycket 
egen kontroll över sin arbetssituation, vilket innebär att de känner en hög arbetstillfredsställelse. 
Trots det kan stressnivån vara hög för tjänstemännen på grund av de höga krav som ställs på dem 
(Rollero, Fedi & De Piccoli 2015, s 469). 
 
Anledningen bakom att tjänstemannayrket anses ha hög status beror på att yrket bland annat 
förknippas med hög lön samt en akademisk utbildning (Rollero, Fedi & De Piccoli 2015, s 469).  
 
Vi tar upp begreppen white- och blue collor-worker då dessa begrepp beskriver skillnaderna 
mellan tjänstemän och arbetare och därmed vilka som erhåller en hög status och vilka som 
erhåller en låg status.  
 
3.1.4 Professor 
Professor är den främsta befattningshavaren vid en universitets- eller högskoleinstitution, med ett 
särskilt ansvar för forskning och forskningsutbildning. Tjänsten som professor är en offentlig 
anställning, och den är ämnesangiven samt inrättas av universitets- eller högskolestyrelsen 
(Nationalencyklopedin 2018; Framtiden 2018). 
 
 Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har 
 visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid 
 anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet 
 för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika  stor 
 omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje 
 högskola bestämmer i övrigt  själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 
 anställning av en professor (HF 4:3§). 
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Som professor deltar denne i ämnets internationella utveckling, verkar för att externa 
forskningsmedel tillförs ämnet samt stödjer den pedagogiska verksamheten. Professorers 
vetenskapliga skicklighet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser. Dessa 
forskningsinsatser ska överstiga vad som krävs för docentkompetens (Samhällsvetenskapliga 
fakulteten 2017). För att en person ska anses ha en docentkompetens ska denne ha högre 
vetenskaplig kompetens än en person med doktorsexamen (Mälardalens högskola 2013). För att 
kunna titulera sig som professor ska dennes forskningsresultat vara av hög kvalitet och 
professorn ska ha publicerat expertgranskade publikationer. Professorn ska även ha erfarenhet av 
handledning av forskarstuderande, även kallade doktorander (Samhällsvetenskapliga fakulteten 
2017). 
 
En anledning till att vi har valt att inrikta oss på yrkesgruppen professorer är på grund av att de 
rankades högt på yrkesstatuslistan från 2001 och därmed erhåller en hög status (Eriksson & 
Filsbäck, s 16).  
 
3.2 Teori 
 
3.2.1 Individers rolltagande 
Det förekommer att individer tar på sig en roll. Detta rolltagande innebär att individen 
socialiseras in i och anammar de normer och förväntningar som omgivningen har på en viss 
position (Eriksson & Filsbäck 2011, s 35). En teori som används för att förstå och förklara dessa 
sociala företeelser är rollteorin. Denna teori berör hur individens tolkningar och förväntningar 
leder till en viss reaktion (Payne 2015, s 317 f). 
 
Rollteorin delas upp i två olika former: den strukturfunktionalistiska rollteorin och den 
dramaturgiska rollteorin.  
 
Den strukturfunktionalistiska rollteorin beskriver att individer har olika positioner inom den 
sociala strukturen. De olika positioner som individer har följer vissa förväntningar på hur den 
som innehar rollen ska bete sig. Dessa förväntningar skapas av vilken samhällsposition denne 
har. Hur individen tolkar sin egen roll påverkar hur denne anpassar sig till de förväntningar som 
finns på rollen (Payne 2015, s 318). 
 
Den dramaturgiska rollteorin handlar om hur den roll individen får är en avbildning av vilka 
förväntningar som finns från samhället på just den rollen. Detta hör samman med social status då 
rollen individen får även innehar en grad av status utifrån vilka normer som råder inom 
samhället. I rollen fångas information upp om andra personer i individens sociala samspel. 
Individen påverkar personernas åsikter genom att styra informationen som handlar om denne 
själv med hjälp av ett slags rollspel (Payne 2015, s 318). 
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Denna form att rollspel idealiseras vanligtvis på sådant sätt att det ingriper vanliga sociala 
förväntningar. Individer anpassar sig och lyfter fram vissa aspekter av sin roll som omgivningen 
ser positivt på och döljer de delar som omgivningen ser negativt på. Roller är inte konstanta utan 
kan förändras beroende på individen, men även beroende på vilket sammanhang denne befinner 
dig inom (Payne 2015, s 318). 
 
En forskare som undersökt individers rollspelande är Goffman. Enligt Goffman (1959 refererad 
av Bullingham och Vasconcelos 2013, s 101 f) kan individens identitet påverkas genom dennes 
interaktion med andra individer. Goffmans teori analyserar interpersonella interaktioner vilket 
innebär att individen uppför sig på ett specifikt sätt för att kunna framställa sig själv med en 
önskvärd bild som bygger på omgivningens värderingar. 
 
 För att illustrera individens beteende använder sig Goffman av olika teatermetaforer. En av 
dessa metaforer handlar om människors skådespeleri. När en skådespelare är på scenen blir 
denne observerad av sin omgivning. Skådespelaren kommer att påverkas av vilka värderingar 
och sociala normer publiken har, och uppföra sig efter dem. Om individen misslyckas med sitt 
skådespeleri kommer denne att förlora sitt anseende på grund av att individen inte lever upp till 
de förväntningar som ställs på denne angående hur en skådespelare ska uppträda. Skådespelarens 
beteende kommer att vara annorlunda beroende på vilken situation denne befinner sig i. Om 
individen är på scenen beter den sig på ett visst sätt, medan individen beter sig annorlunda 
bakom kulisserna (Goffman 1959 refererad av Bullingham och Vasconcelos 2013, 101 f). 
 
En av Goffmans viktigaste argument är att individer har både uttryck som denne vill visa men 
även uttryck som denne omedvetet visar. För en skådespelare innebär detta att denne förmedlar 
uttryck som den vill att publiken ska uppfatta, och det senare är sådana uttryck som individen 
inte vill att publiken ska uppfatta men som denne omedvetet förmedlar till publiken. En annan 
metafor som Goffman använder sig av är masken. Detta är ett medel för att utföra bedrägeri i 
ansikte mot ansikte-interaktioner. Genom masken kan individen hålla vissa aspekter av sig själv 
gömd från andra, och således bara frambringa positiva egenskaper om sig själv. Individen blir 
ingen ny person för att denne har olika beteenden, utan det är en anpassning efter vilken situation 
denne befinner sig i (Goffman 1959 refererad av Bullingham och Vasconcelos 2013, 101 f). 
 
Goffmans teori är relevant för vår studie då den belyser olika faktorer som ligger bakom varför 
individer beter sig och agerar på ett visst sätt utifrån omgivningens förväntningar. Vi har även 
valt att undersöka rollteorin då den tar upp två olika former av roller som en individ kan inneha. 
Dessa roller bygger på individens position i samhället och omgivningens förväntningar på denna 
position. Således är båda synsätten på rolltagande relevanta för vår studie. 
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3.2.2 Individens val av social kategori  
Vi vill även se vilken social kategori eller vilka sociala kategorier professorerna själva anser att 
de tillhör för att få en uppfattning om de är professor både på arbetet och privat eller om de 
skiljer dessa åt. 
 
Det som påverkar vilken social kategori individen känner tillhörighet till är hur dominant den är. 
Desto fler medlemmar kategorin har desto större sannolikhet är det att individen vill tillhöra den. 
Individen påverkas även av hur relevant och meningsfull kategorin är för denne och anpassar sig 
till att tillhöra den grupp denne uppfattar som mest relevant i en specifik situation (Bruner 1957; 
Oakes et al. 1994 refererad av Myers et al. 2014, s 487 f). 
 
Men detta är inte den enda anledningen bakom individens val av sociala kategori. Till en början 
har individen med sig tidigare förutfattade meningar och förväntningar gällande vilken kategori 
denne vill tillhöra. Andra faktorer som påverkar individens val av grupptillhörighet är dennes 
motivation och intressen. Dock kan individens val påverkas av andra i dennes omgivning, vilket 
kan leda till att individen väljer att tillhöra en annan social kategori (Billing 1987 refererad av 
Myers et al. 2014, s 488).  
 
3.2.3 Presentation av yrkestitel  
Vi vill undersöka hur professorerna presenterar sig för sin omgivning då vi vill få en bild över 
hur professorer ser på sig själva. Om de identifierar sig med sitt yrke eller om de tar avstånd ifrån 
det. Vi vill undersöka om deras presentation av sig själva skiljer sig åt beroende på vilka 
människor denne möter i sin omgivning.  
 
I möten med nya människor är frågan: ”Vad jobbar du med?”, en av de första frågor som ställs 
då en sådan fråga är en bra konversations öppnare. Yrkestiteln ger omgivningen information om 
vad individen gör om dagarna, om tänkbara arbetsuppgifter samt utbildningsbakgrund och vilken 
kompetens personen besitter (Eriksson & Filsbäck 2011, s 101).  
 
Individen kan presentera sin yrkestitel genom att använda sig av olika formuleringar, en av dessa 
formuleringar har sin utgångspunkt i ordalydelsen ”jag är…”. Vid ett sådant uttalande hänvisar 
individen till yrket (Eriksson & Filsbäck 2011, s 101). När individen använder sig av denna 
formulering framhåller individen att yrket är en central del av dennes jag, och att yrkesrollen är 
något denne är. När individen talar om sig själv i termer av “jag är” beskriver denne för 
människor i sin omgivning vilken social gruppering denne tillhör (Eriksson & Filsbäck 2011, s 
36). 
 
Ordalydelsen ”jag är” kan innebära att yrket i hög grad är en del av individens identitet då denne 
inte gör någon skillnad på sin privatperson och yrkesmänniskan (Eriksson & Filsbäck 2011, s 
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109). Om individen är sitt yrke kan det även innebära en markering för att tydliggöra sin 
yrkesstolthet (Eriksson & Filsbäck 2011, s 103 f). Detta förhållningssätt är mer förekommande 
inom professioner med lång utbildning (Eriksson & Filsbäck 2011, s 120). 
 
Om individen säger att denne “är” sitt yrke tar individen ställning för yrket och den stereotypa 
bild som omger yrket, men om individen däremot säger att denne “jobbar som” lösgörs 
relationen från den personliga identiteten. Det innebär i sin tur att det skapas en distans till de 
stereotypa bilderna (Eriksson & Filsbäck 2011, s 114 f). 
 
Formuleringen ”jag jobbar som…” speglar en strävan efter professionell distans till yrket. Den 
professionella distansen tar fokus på själva yrkesutövandet men berör även relationen mellan det 
privata och arbetet (Eriksson & Filsbäck 2011, s 113). När yrket betraktas som en social roll 
följer att yrkesrollen är något som individen kan kliva ur eller ta avstånd ifrån. Relationen till 
yrket berör alltså inte individens jag på något djupare emotionellt plan. Yrkesarbetet är således 
något som denne gör, en uppsättning sysslor som utförs inom ramen för en roll och en 
anställning. Och är därmed något som individen ”jobbar som” (Eriksson & Filsbäck 2011, s 35). 
 
En tredje formulering är att individen lyfter fram att denne jobbar på ett visst företag eller inom 
en viss bransch. Detta förhållningssätt är det mest distanstagande då individen undviker 
yrkestiteln och den positionsbestämning som den medför. Genom att använda sig av denna 
formulering kan individen även undvika stereotypa föreställningar som förknippade med yrket 
(Eriksson & Filsbäck 2011, s 116). 
 
3.2.4 Motivation och arbetstillfredsställelse  
Motivationsteorin utvecklad av Ryan och Deci beskriver två olika former av motivation, den inre 
respektive den yttre (2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s 399). Vi valde denna teori då 
vi vill undersöka om den inre motivationen är viktigare för professorerna än den yttre påverkan. 
Detta för att se vad det är som driver dem att utföra sitt arbete. 
 
Den inre motivationen handlar om att individens utövande har ett egenvärde. Det är utövandet 
som är målet (Ryan & Deci 2000 refererad av Ivarsson 2012, s 72). Utövandet utförs på grund av 
att det är givande eller tillfredsställande. Den inre motivationen förstärks när individen får positiv 
feedback från andra angående dennes kompetenser, samt när individen klarar uppgifter som 
anses som utmanande. Motivationen stärks ytterligare av att individens handlingar är 
självbestämda och därmed inte kontrollerad av andra (Ryan & Deci 2000 refererad av Ciccarelli 
& White 2015, s 400). 
  
Det finns dock en faktor som har en negativ inverkan på inre motivation och det är de yttre 
belöningarna. Det är sådana belöningar som en individ kan få för sina prestationer. När det inte 
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är utövandet i sig som är intressant för individen utan belöningen som följer med utövandet, 
såsom en befordran eller löneförhöjning, fungerar yttre belöningar som motivationshöjare (Ryan 
& Deci 2000 refererad av Ciccarelli & White 2015, s 400). Utövandet blir således underordnat 
belöningen, och är enbart ett medel för att nå ett annat mål (Ryan & Deci 2000 refererad av 
Ivarsson 2012, s 72). 
 
En teori som påminner mycket om Deci och Ryans motivationsteori är Hirschfelds teori om inre- 
och yttre arbetstillfredsställelse. Enligt Hirschfeld (2000, s 255) innebär arbetstillfredsställelse i 
vilken utsträckning människor tycker om sitt arbete. Vi har valt att ta med denna teori då denna 
breddar perspektivet på de inre- och yttre faktorerna. 
 
Arbetstillfredsställelse är uppbyggd av två faktorer: inre och yttre. Den inre 
arbetstillfredsställelsen behandlar faktorer som den anställdes attityd gentemot arbetsuppgifterna 
och dess karaktär, medan den yttre arbetstillfredsställelsen handlar om hur den anställde upplever 
de omständigheter som denne inte kan påverka eller kontrollera såsom lön eller befordran. 
Vidare skapar den inre arbetstillfredsställelsen ett större arbetsengagemang än yttre 
arbetstillfredsställelse. När arbetsuppgifterna för med sig känslor som tillfredsställelse och 
välmående hos den anställde kommer denne vara mer positiv än negativ till att åta sig fler 
arbetsuppgifter. (Hirschfield 2000, s 255 f) 
 
Vidare anser vi att Herzbergs tvåfaktorsteori är relevant för vår studie då vi vill undersöka om 
dessa förhållanden råder inom yrkesgruppen professorer. Vi kommer i vår studie undersöka hur 
professorerna uppfattar sin arbetssituation utifrån Hertzbergs motivationsfaktorer, men även hur 
hygienfaktorerna påverkar yrkesgruppen. 
 
Denna teori bygger således på två faktorer: trivsel och vantrivsel, samt de bakomliggande 
orsakerna till dessa faktorer, så kallade motivation- och hygienfaktorer (Herzberg 1959 hänvisad 
av Forslund 2013, s 180 f). 
 
Det som gör att individen inte vantrivs är hygienfaktorerna - de fysiska och sociala 
arbetsförhållandena: lön, arbetstrygghet och mellanmänskliga relationer. När det gäller 
hygienfaktorerna är lönen viktig då den förhindrar att en låg arbetstillfredsställelse uppstår. 
Herzberg menar att löneförhöjningar med syftet att öka arbetstillfredsställelsen inte enbart 
innebär en högre lön för den anställda utan också ett erkännande för individens insats. Dessa 
hygienfaktorer kan inte skapa trivsel utan enbart se till så att vantrivsel inte uppstår. Medan 
motivation kan skapa trivsel på individens arbetsplats, men inte motverka vantrivsel. Individen 
kan med andra ord vara motiverad i sitt arbete, men samtidigt vantrivas då de råder en otrygg 
arbetsmiljö (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund 2013, s 180 f).   
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Det som motiverar individen är personlig utveckling, prestation och uppskattning. Den 
personliga utvecklingen är betydelsefull för individens motivation då utvecklingsmöjligheterna 
på arbetsplatsen påverkar hur tillfredsställd individen är med sin arbetssituation. Dessa 
utvecklingsmöjligheter kan få individen att sträva efter en högre position inom organisationen, 
vilket skulle öka individens motivation till att prestera. När individen får ett erkännande påverkas 
motivationen positivt då erkännandet från exempelvis medarbetare och chefer är en bekräftelse 
på att individen gör ett bra jobb (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund 2013, s 180 f). 
 
Enligt Herzberg uppstår arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen när både 
hygien- och motivationsfaktorer råder på arbetet (Herzberg 1959 hänvisad av Forslund 2013, s 
180 f). 
 
3.2.5 Arbetsförhållanden 
Hackman och Oldhams (1976, s 255) arbetskarakteristiska modell beskriver förhållandet mellan 
arbetets förutsättningar och den anställdes inställning till att utföra sina arbetsuppgifter. Denna 
teori är relevant för vår studie då den inriktar sig på vilka arbetsförhållanden som råder på 
arbetsplatsen, vilket är en viktig aspekt av vår studie.  
 
Inom arbetskarakteristiska modellen finns olika dimensioner, en av dem är Skill Variety som 
innebär att individen använder sig av ett antal olika kompetenser och talanger för att kunna 
utföra ett arbete. En uppgift upplevs som meningsfull hos individen när aktiviteten kräver att 
denne engagerar sig, är utmanande och att individen får användning av sina färdigheter och 
förmågor. Upplevelsen av meningsfullhet i arbetet är även ett tillstånd som innebär i vilken grad 
individen upplever arbetet som värdefullt och givande (Hackman & Oldham 1976, s 255 f).  
 
En annan dimension är Autonomy som definieras som graden av frihet i arbetet. Frihet att vara 
självständig och frihet att kunna planera och utföra sitt arbete. Kvalitén i arbetet kan avslöja om 
individen känner att denne har personligt ansvar för arbetsresultaten. Om resultaten beror på 
individens egna ansträngningar, initiativ och beslut istället för chefens instruktioner, har arbetet 
hög autonomi (Hackman & Oldham 1976, s 257 f). 
 
Feedback är den tredje dimension som innebär att den anställde får direkt och tydlig information 
om effektiviteten av dennes prestation i sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham 1976, s 257 f). 
Att ha kunskap om resultaten innebär i vilken grad individen känner till sin effektivitet i arbetet 
som denne utför (Hackman & Oldham 1976, s 255 f).   
 
Vi valde att komplettera Hackman och Oldhams teori med Karasek och Theorells då denna teori 
beskriver individens stressnivå i relation till de krav som ställs på denne, den kontroll individen 
erhåller över sin arbetssituation samt det sociala stödet. Denna teori tar upp två aspekter vi vill 
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undersöka, stressnivån hos professorerna samt de stöd de upplever att de får från chef och 
kollegor, och det är anledningen till att vi använder oss av denna teori i vår studie. 
 
Karasek och Theorell har utvecklat krav- och kontrollmodellen som berör vilken stressnivå som 
individen uppfattar att arbetet innehar. Stressnivån påverkas av vilka arbetskravkrav som finns 
på individen samt vilka fysiska och intellektuella kunskapskrav som krävs för att arbeta för 
organisationen. Även vilken egen kontroll individen har att utföra och planera sina 
arbetsuppgifter. Modellen består av fyra olika former av arbetssituationer som påverkar 
individens stressnivå (Karasek & Theorell 1990, s 31ff). 
 
Högstressarbeten innebär att arbetstagaren har höga arbetskrav med låg egen kontroll. Detta 
leder till att de som jobbar inom dessa arbeten lätt blir stressade och mår dåligt. Då arbetstagaren 
har lite egen kontroll påverkar det dennes motivation att arbeta och arbetstagaren kan på så vis 
uppleva depression på grund av de hårda krav som arbetsgivaren ställer på denne. 
 
Lågstressarbeten innebär att arbetstagaren har låga arbetskrav men hög egen kontroll. I dessa 
arbeten råder ingen ohälsa på grund av låg stressnivå. Däremot kan arbetet upplevas som 
otillfredsställande då det ställs så låga arbetskrav på arbetstagaren.  
 
Aktiva arbeten betyder att arbetstagaren har hög egen kontroll med höga arbetskrav. Detta leder 
till att arbetstagaren känner sig motiverad att utföra sina arbetssysslor och tillfredsställd med sin 
arbetssituation. 
 
Passiva arbeten innebär att arbetstagaren har låga arbetskrav men även låg egen kontroll. Detta 
leder till att arbetstagarens kompetenser minskar. Denna arbetssituation genererar ohälsa. 
Arbetstagare som befinner sig i dessa yrken ställs inte inför några utmaningar och har ingen 
möjlighet till att ta egna initiativ i sitt arbete (Karasek & Theorell 1990, s 31ff). 
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Figur 1: Krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell 1990, s 32) 

 
 
Karaseks och Theorell (1990, s 69 f) lade senare till socialt stöd på arbetsplatsen som en tredje 
dimension. Socialt stöd på jobbet är väldigt viktigt för att bekämpa stress och gynnar även 
arbetstagarens hälsa genom att dennes psykosociala behov tillgodoses. Socialt stöd delade de 
sedan in i två olika stödfunktioner: socioemotionellt och instrumentellt.  
 
Socioemotionellt stöd syftar till det stöd arbetstagaren får från sina kollegor i form av tillit, 
normer och social sammanhållning. Instrumentellt stöd syftar på de resurser individen får till sitt 
förfogande för att genomföra sina arbetsuppgifter (Karasek och Theorell, 1990, s 70f). 
 
Isberg ger ett annat perspektiv på Karasek och Theorells teori då hon fokuserar på hur 
arbetstagare kan undkomma stress och ger även tydliga exempel på vad som erhåller stress och 
vad som reducerar stress, vilket inte Karasek och Theorell gjorde. Därför valde vi att belysa även 
hennes perspektiv. 
 
Enligt Isberg (2017 s 150 f) kan en arbetstagare få en stressfri arbetsmiljö genom att skapa balans 
mellan krav, kontroll och stöd.  
 
Med stöd menas dels det stöd arbetstagaren får från sina kollegor, men också det stöd denne 
behöver från sin chef genom vägledning och återkoppling. Ett bristande stöd innebär att 
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arbetstagaren inte känner sig inkluderad i arbetsgemenskapen eller inte får uppskattning för 
utförda arbetsuppgifter (Isberg 2017 s 150). 
 
Med kontroll menas att arbetstagaren kan styra över sin arbetssituation samt har ett eget besluts- 
och handlingsutrymme. Det innebär också att arbetstagaren känner att denne har rätt 
förutsättningar för att utföra sitt arbete. Arbetstagaren känner bristande kontroll när dennes 
arbetsuppgifter är otydliga eller när denne har för lite tid för att utföra sina arbetsuppgifter 
(Isberg 2017 s 150). 
 
Med krav menas lönsamhet och tidseffektivitet hos arbetstagaren. Om kraven blir för höga 
skapas frustration hos denne. Men om kraven balanseras upp med möjlighet till egen kontroll 
och stöd från chefen och kollegor minskar stressen hos individen (Isberg 2017 s 150 f). 
 
3.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så har vi lärt oss att en individs status kan vara tillskriven eller förvärvad.  
Vi har även lärt oss vad en stereotyp bild innefattar, samt vad som kännetecknar ett 
tjänstemannayrke och professorsrollen. Vidare har vi lärt oss hur individen förhåller sig till 
omgivningens förväntningar och fördomar om denne, och vilken inverkan dessa faktorer har på 
individen. Följt av hur individer väljer att presentera sig för sin omgivning. Vi har även lärt oss 
vilka faktorer som motiverar individen och vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse 
respektive vad som motverkar vantrivsel. Avslutningsvis har vi lärt oss vilka faktorer som 
påverkar individens inställning till dennes arbetsuppgifter och vilka faktorer som gör individen 
stressad samt vilka faktorer som motverkar stress. 
 
Dessa teorier är användbara för vår analys då intervjufrågorna bygger på dem. Därför vill vi se 
om professorernas svar stämmer överens med teorierna eller om de skiljer sig åt.  
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4. Metod 
I det här kapitlet kommer vi presentera hur vi gått till väga i vår studie. Först kommer vi föra en 
diskussion kring val av metod, för att sedan gå över till att diskutera urvalsprocessen. Vidare 
följer en beskrivning av våra respondenter och intervjuguidens uppbyggnad. Följt av en 
redogörelse av genomförande av intervju samt en beskrivning av bearbetning och analys av 
empirin. Vi avslutar kapitlet med att diskutera studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 
 
4.1 Val av metod  
Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod. Anledningen till att vi valde denna metod var på 
grund av att vi ville få djupare och personligare svar på våra frågeställningar, vilket inte hade 
varit möjligt med en kvantitativ metod.  
 
En nackdel med den kvalitativa metoden är att det är svårt att generalisera en studie som bygger 
på en mindre population. Detta på grund av att den inte är analytisk generaliserbar, vilket innebär 
att resultatet inte kan ge en fingervisning om vad som skulle ske i en annan situation (Kvale & 
Brinkmann 2009, s 282). Om vi istället hade valt en kvantitativ metod och därmed utgått ifrån 
enkätsvar hade vår studie troligtvis kunnat generaliseras då vår population varit större. En 
enkätundersökning hade således gett undersökningen mycket mer empiri då enkäter samlar in 
mycket större mängd data än intervjuer (Bryman 2011, s 411 f). Dock hade vi inte kunnat styra 
över om respondenterna tolkat våra frågor på rätt sätt, och vi hade inte heller fått möjlighet att 
erhålla en mer djupgående förståelse för professorerna och deras upplevda situation av 
arbetslivet och deras upplevelse av sin yrkesidentitet. Fördelen med kvalitativ metod är att svaren 
är personliga samt reflekterande, vilket var vad vi var ute efter i denna studie. 
 
I denna studie har vi inriktat oss på ett deduktivt arbetssätt då detta arbetssätt passade bäst in på 
vår undersökning. Deduktion kännetecknas av att forskaren utifrån allmänna principer och 
befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 
hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet (Davidson & Patel 2011, s 23). Vi 
använde oss av intervjuer som metod för att samla in vår empiri. Med deduktion som vår 
inriktning ville vi inledningsvis bilda oss en uppfattning om vad tidigare forskning samt teori 
kommit fram till för att sedan använda oss av den insamlade informationen som underlag till 
utformandet av våra intervjufrågor. Våra hypoteser innan genomförda intervjuer var att 
professorer skulle vara stolta över sin titel, och att de levde upp till den stereotypa bild som 
omgivningen har av dem, samt att professorer drevs av inre motivation och att de hade stor egen 
kontroll över sina arbetsuppgifter men att det samtidigt föreföll höga krav på dem. 
 
För att kunna få svar på vårt syfte och frågeställningar använde vi oss av intervjuformen 
semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär att forskaren utformar en lista med 
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specifika frågeområden som denne vill beröra, för att sedan utforma intervjufrågor utifrån dessa 
områden. I semistrukturerade intervjuer har forskaren stor frihet att utforma svaren på sitt eget 
sätt då frågorna inte nödvändigtvis behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden 
(Bryman 2011, s 415; Bryman 2011, s 206; Davidson & Patel 2011, s 82 f). Trots det brukar 
frågornas områden komma i en bestämd följd, och kombineras med öppna och fasta svar (Lantz 
2013, s 47). Men möjligheten finns för forskaren att ändra ordningen under intervjutillfället. 
Även frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas ifall forskaren vill följa upp svar som 
denne uppfattat som viktiga (Bryman 2011, s 415; Bryman 2011, s 206; Davidson och Patel 
2011, s 82 f).  
 
Vi valde semistrukturerade intervjuer så vi kunde utforma intervjufrågorna utifrån specifika 
frågeområden som byggde på vårt syfte och frågeställningar. Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer var att alla respondenter fick ta del av samma frågor då frågorna var förutbestämda. En 
annan fördel var att vi kunde ställa följdfrågor som inte stod med i intervjuguiden samt ändra 
ordningen på frågorna inom ett frågeområde.  
 
Om vi istället hade valt en mer öppen intervjuform med enbart frågeområden att diskutera kring 
hade vi troligtvis fått mer bredd och djup i svaren då öppna intervjuer går ut på att forskaren 
fördjupar sig i de områden som respondenten vill belysa och som denne finner meningsfulla 
(Lantz 2013, s 47) Dock kände vi att materialet hade blivit alldeles för omfattande och att det 
funnits en risk att respondenterna hade fastnat mer på vissa frågeområden, och att det även 
funnits en risk att respondenterna kommit in på områden som inte varit relevanta för vår studie. 
Därför ville vi ha möjligheten att kunna styra samtalen inom de olika frågeområdena. Vi ville 
även ha möjlighet att ställa följdfrågor då det fördjupade vår diskussion med respondenterna. 
 
Kvalitativ metod har en låg grad av strukturering vilket innebär att intervjufrågorna ger utrymme 
för respondenterna att svara med egna ord. Om forskaren väljer att ställa frågorna i en bestämd 
ordning innebär det en hög grad av standardisering, men om forskaren istället väljer att ställa 
frågorna i den ordning som passar bäst i de enskilda fallen blir det en låg grad av standardisering 
(Davidson & Patel 2011, s 81 f). Vår studie har en låg grad av strukturering då vi använder oss 
av intervjuer där respondenterna har utrymme att svara med egna ord, men en hög grad av 
standardisering då frågorna har en bestämd ordning. 
 
4.2 Urvalsprocess 
När vi valde vår undersökningsgrupp utgick vi ifrån en yrkesstatuslista där hundra yrken är 
rankade från 1 till 100, och där de högt rankade yrkena klassas som högstatusyrken medan de 
lågt rankade yrkena klassas som lågstatusyrken (Eriksson & Filsbäck 2011, s 16 f). Utifrån 
rangordningslistan valde vi yrkesgruppen professorer som klassas som ett högstatusyrke. Vi 
avgränsade oss till enbart ett högstatusyrke på grund av tidsramen för studien.  
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Tidsramen var även anledningen till att vi begränsade oss till två arbetsplatser. Vi valde att 
avgränsa oss till två statliga universitet/högskolor då vi ville undersöka om professorernas 
situation är likvärdig eller om den skiljer sig åt beroende på vilket universitet individen arbetar 
på samt vilken institution de arbetar inom. Då professorerna själva varit studenter och därmed 
också skrivit uppsatser så visste vi att de skulle ha förståelse för vår situation, och att denna 
förståelse sannolikt skulle leda till en medverkan i vår studie. 
 
Vi tog kontakt med respondenterna via mejl och bokade även in intervjuerna på samma 
tillvägagångssätt. I mejlet bifogade vi ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs 
tillsammans med Vetenskapsrådets etiska överväganden. Anledningen till att vi valde just dessa 
respondenter var för att de var villiga att ställa upp när vi tog kontakt med dem. När vi valde våra 
respondenter utgick vi ifrån universitetet/högskolans internetsida. På hemsidan fick vi upp en 
lista på alla professorer och utifrån listan valde vi ut våra respondenter.  
 
Då vi själva gjorde urvalet från undersökningsgruppen professorer så utförde vi ett 
bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer respondenter efter eget 
tycke (Kjellberg & Sörqvist 2015, s 211). Urvalsprocessen var även målinriktad, vilket innebär 
att forskaren väljer sina respondenter strategiskt istället för slumpmässigt. Det viktiga inom 
denna urvalsprocess är att respondenterna är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
Nackdelen med denna urvalsprocess är att den inte går att generalisera (Kvale & Brinkmann 
2009, s 392). Då vi gjorde vårt urval ur undersökningsgruppen professorer som är ett 
högstatusyrke så uppfyller vi studiens syfte och frågeställningar. Dock kommer vi inte kunna 
generalisera denna studie till alla högstatusyrken. 
 
I den här studien valde vi att inte lägga något fokus på varken ålder eller kön. Anledningen till att 
vi valde bort dessa faktorer var på grund av att de inte ingick i vårt syfte eller frågeställningar. 
Därför fokuserade vi istället på faktorer som respondentens självbild, dennes uppfattning om 
omgivningens syn på dennes yrkesroll samt respondentens upplevelse av sin arbetssituation.  
 
4.3 Respondenter 
Som vi tidigare nämnt är vår undersökningsgrupp professorer som arbetar på ett universitet/en 
högskola. För att säkra våra respondenters anonymitet har vi fingerat namnen på alla deltagare, 
vilket innebär att vi istället för att skriva ut våra respondenters namn har valt att namnge dem 
utifrån deras titel ”professor” samt utifrån en tilläggssiffra såsom ”professor 1”. Då det är 
intressant för vår undersökning att känna till vilka områden respondenterna representerar så 
kommer vi skriva ut deras intuitioner: handelshögskolan, sociala- och psykologiska studier, 
pedagogiska studier samt medicin och hälsa. Som vi nämnt tidigare kommer vi inte fokusera på 
varken kön eller ålder, men vi vill ändå belysa att vi intervjuat både män och kvinnor med ett 
åldersspann ifrån femtio till sjuttio år. 
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4.4 Intervjuguidens uppbyggnad 
Intervjuguiden var utformad utifrån olika frågeområden. Det första området i vår intervjuguide 
innehöll bakgrundsfrågor såsom deras ålder och utbildning. Vi valde att börja med dessa frågor 
för att få igång ett mer lättsamt samtal innan kärnfrågorna. Kärnfrågorna byggde på områdena: 
professorernas yrkesidentitet, professorernas arbetsförhållanden och professorernas uppfattning 
om omgivningens syn på deras yrkestitel. 
 
För att kunna få en djupare förståelse för de mest väsentliga frågorna valde vi även att ställa 
följdfrågor som inte stod med i vår intervjuguide. Frågor som: ”kan du utveckla ditt svar” och 
”kan du förtydliga ditt svar”, var därför förekommande under intervjuerna för att nå den djupare 
förståelsen. 
 
4.5 Genomförande av intervju 
Sammanlagt genomförde vi sex intervjuer med professorer, varav varje intervju varade runt 60 
minuter. 
 
Vi valde att utgå ifrån direkta en-till-en-intervjuer. Detta intervjusätt innebär att forskaren 
intervjuar en person i taget istället för att fokusera på gruppintervjuer (David & Sutton 2016, s 
123). Att intervjua en person i taget ansåg vi var det enklaste tillvägagångssättet då vi var ute 
efter respondenternas personliga upplevelser om sina respektive arbetssituationer och 
identitetsuppfattningar. Något vi inte tror hade varit lika lätt att få fram i en större grupp.  
 
David & Sutton (2016, s 123) anser att det hade funnits en risk att vissa respondenter svarat på 
ett annorlunda sätt på de mer känsliga frågorna i grupp än vad de skulle ha gjort i en ensam 
intervjusituation med enbart forskarna närvarande Fördelen med gruppintervjuer är förvisso att 
det blir fördjupade diskussioner mellan respondenterna, men om inte alla är lika delaktiga så får 
forskarna inte alla respondenters upplevelse klarlagd. Därför kände vi att det var säkrast med 
direkta en-till-en intervjuer  
 
Det tillvägagångssätt vi valde att använda oss av under intervjuerna var att spela in materialet. Vi 
valde detta tillvägagångssätt för att det är lätthanterligt samt för att försäkra oss om att ingen 
viktig information skulle komma bort. Att ha intervjun inspelad innebar även att vi kunde gå 
igenom materialet ett flertal gånger för att försäkra oss om att vi uppfattat alla delar korrekt, och 
för att säkerställa att vi inte lagt in egna tolkningar. Vi valde att spela in materialet på två enheter 
för att försäkra oss om att materialet inte skulle gå förlorat ifall en enhet skulle gå sönder. 
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Fördelen med att spela in materialet är att forskaren som håller i intervjun ges möjlighet att 
enbart fokusera på vad respondenten berättar samt ställa följdfrågor, medan den andra forskaren 
för anteckningar och observerar respondentens kroppsspråk (Kvale & Brinkmann 2014, s 218 f). 
Under intervjun delade vi upp ansvarsområdena så att en av oss utförde själva intervjun, medan 
den andra hade en mer lyssnande roll men med möjlighet att ställa följdfrågor. Vi delade upp 
ansvarsområdena på detta sätt för att båda skulle få en tydlig roll i intervjusituationen samt att det 
skulle bli mer fördelaktigt för respondenten. Vi turades om att vara den som ledde intervjuerna, 
och delade upp de sex intervjuerna mellan oss. 
 
Vi började med att utföra en provintervju där vi testade våra intervjufrågor. Utifrån provintervjun 
fick vi skriva om några frågor då de uppfattades som något otydliga. Under de sex intervjuer vi 
utförde förändrade vi vår intervjuguide ett flertal gånger. Först ändrade vi om ordningen på 
ämnesområdena. Efter två intervjuer insåg vi att vi behövde fler frågor inom ett ämnesområde så 
då skrev vi till tre frågor. Dock insåg vi snart att några frågor var väldigt lika varandra då 
respondenterna redan svarat på frågan i en tidigare fråga, så därför bestämde vi oss för att skriva 
ihop dem. Således förbättrades vår intervjuguide inför de följande intervjuerna. 
 
Under intervjuernas gång reflekterade vi över de konsekvenser som kunde uppstå, bland annat av 
de olika maktförhållanden som råder mellan forskaren och respondenten. Detta kallas för 
asymmetrisk maktrelation (Kvale & Brinkman 2014, s 113). Även om det existerar en ömsesidig 
förståelse och en personlig interaktion råder inte en öppen och fri dialog mellan jämlika parter. 
Intervjuaren har trots allt ett tolkningsmonopol på respondentens uttalanden. Intervjuaren 
bestämmer även samtalsämnet och är den part som ställer frågor samt avgör vilka frågor som ska 
följas upp. Risken med denna maktrelation är att respondenten kan undanhålla information eller 
tala runt ämnen. Respondenten kan även mer eller mindre medvetet uttrycka vad denne tror att 
forskaren vill höra. Därför är det viktigt att forskaren reflekterar över sin roll och över den roll 
som makten spelar under intervjutillfället (Kvale & Brinkman 2014, s 51 ff).  
 
Då vi intervjuade professorer som har erfarenhet av att utföra intervjuer så anser vi att de hade ett 
kunskapsövertag när det kommer till hur en intervju bör genomföras. Således kunde de ha haft 
ett maktövertag över intervjuförfarandet, men det var inget vi uppfattade. Vi upplevde inte att de 
utnyttjade sitt maktövertag utan att de respekterade oss som intervjuare. På så vis kände vi att vi 
hade kontroll över intervjuerna och att makten låg hos oss.  
 
Eftersom vi var medvetna om maktförhållandet under våra intervjuer så försökte vi att reducera 
detta förhållande genom att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser, för att på 
så sätt ge dem känslan av trygghet. Vi tänkte även på hur vi uttryckte oss samt vilken stämning 
som rådde under intervjuerna. Under dessa intervjuer uppfattade vi inte att respondenterna gav 
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oss några önskvärda svar utan att de reflekterade över sina respektive arbetssituationer och ville 
ge oss sina personliga uppfattningar, grundat på deras erfarenheter.  
 
Vi tog även hänsyn till att vissa intervjufrågor skulle påverka respondenterna mer än andra då 
dessa frågor var mer personliga. Dessa frågor inriktade sig på professorernas upplevelse av sin 
yrkesroll ur ett eget perspektiv men även utifrån ett stereotypiskt perspektiv. Under dessa frågor 
upplevde vi viss eftertänksamhet hos respondenterna och att deras tolkning av dessa frågor 
skiljde sig åt. 
 
Alla intervjuer avslutades med att vi gav våra respondenter några minuter till att reflektera över 
sina svar. Vi följde David & Suttons (2016, s 114) anvisningar om ett bra avslut på en intervju. 
Enligt dem är det viktigt att intervjupersonen ska få möjlighet att förtydliga eller lägga till något i 
sina svar samt få möjlighet att reflektera över om de själva vill ta upp något som inte 
intervjufrågorna berört. Detta gav oss mer information som vi annars hade gått miste om. Vi 
frågade även våra respondenter om vi kunde få komma i kontakt med dem om vi behövde 
kompletterande frågor för att säkerställa att all väsentlig information kommit med.  
 
4.6 Bearbetning och analys av empirin 
I denna studie valde vi att utgå ifrån två analysmetoder: löpande analys och innehållsanalys, då 
vi ansåg att dessa metoder försåg oss med enkla verktyg till att analysera våra intervjuer.  
 
Den löpande analysmetoden går ut på att forskaren analyserar materialet direkt efter 
intervjutillfället genom att göra en detaljerad utskrift av intervjun. Forskaren kan då komma fram 
till ifall denne förbisett något under intervjun eller om respondenten uppfattat frågorna på ett sätt 
som forskaren själv inte reflekterat över (Davidson & Patel 2011, s 21). Vi valde att skriva ut 
intervjuerna ordagrant för att kunna få en så bra överblick över materialet som möjligt. Uttryck 
som “mmh” och “ah” valde vi att inte skriva ut då vi ansåg att de inte tillförde något till samtalet 
utan enbart fungerade som utfyllnadsord.  
 
I bearbetningens slutskede är det viktigt att forskaren läser igenom textmaterialet flera gånger 
och avsätter gott om tid till bearbetningen så att denna del inte blir ett stressande moment som 
kan påverka studien (Davidson & Patel 2011, s 21). Vi var noggranna med att avsätta tid till 
bearbetningen och att båda läste igenom materialet flera gånger för att försäkra oss om att vi inte 
missade något viktigt. 
 
För att underlätta analysprocessen ytterligare använde vi oss av innehållsanalys där forskaren 
kodar intervjutexten och placerar in den i olika kategorier (Bryman 2011, s 282). De kategorier 
vi använde oss av i vår analys var ”professorernas yrkesidentitet”, ”professorernas uppfattning 
om omgivningens syn på deras yrkestitel” och ”professorernas arbetsförhållanden”. Dessa 
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kategorier byggde på intervjuguidens uppbyggnad. Emellertid, valde vi att lägga till ännu en 
kategori ”professorernas motivation och arbetstillfredsställelse”. Anledningen till att vi lade till 
en kategori var på grund av att vi ville analysera motivationsteorierna för sig då det gav en tydlig 
röd tråd i analysen, vilket vi inte tror hade varit fallet om vi analyserat alla teorierna under 
kategorin arbetsförhållanden. 
 
För att tydligt kunna urskilja vilka intervjusvar som tillhörde vilken kategori så valde vi att 
skriva ut meningar istället för enbart begrepp, och varva dessa meningar med citat från 
intervjuerna. Vi valde även att färgkoda materialet för att få en tydlig struktur på vilka frågor och 
svar som tillhörde vilken kategori. Kategorierna radade vi sedan upp i ett nytt dokument och 
placerade in i olika boxar. När kodningen var klar sammanställde vi meningarna och citaten och 
placerade in dem i rätt box. Detta tillvägagångssätt gav oss en bra överblick över det omfattande 
materialet och underlättade jämförelser (Kvale & Brinkman 2014, s 243 f). Vi kunde tydligt 
urskilja likheter och skillnader mellan svaren, samt välja ut relevanta citat till vår analys.  
 
4.7 Studiens tillförlitlighet 
I en kvalitativ studie används validitet för att upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av 
händelser och beröra individens uppfattningar. Validiteten är således inte enbart relaterad till 
datainsamlingen, utan genomsyrar samtliga delar av forskningsprocessen. Vid datainsamlingen 
kopplas validiteten till om underlaget som gjorts ger en tolkning som är pålitlig för 
respondentens situation (Davidson & Patel 2011, s 105 f). Trovärdigheten i studien beror även på 
vilken grad studien speglar respondenternas sociala verklighet. Resultatet ska rapporteras till de 
respondenter som studerats för att dessa ska kunna bekräfta att studien visar deras verklighet 
(Bryman 2011, s 354). 
 
Då vi utgått ifrån en intervjuguide med bestämda frågor så har vi ställt samma frågor till alla 
respondenter. Respondenterna har även fått godkänna vår utskrift av intervjun för att kunna 
säkerställa att vi tolkat och uppfattat dem korrekt. På så vis anser vi att vår tolkning av deras 
situation är pålitlig. Respondenterna har även bekräftat att vi presenterar en verklighetsbaserad 
bild av deras arbetssituation och deras uppfattning om yrkesrollen. 
 
Ett av delkriterierna för tillförlitlighet är pålitligheten i studien, vilket innebär att forskarna ska 
säkerställa och skapa en fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen (Bryman 
2011, s 355). En sådan fullständig redogörelse redovisas i metodkapitlet och dess olika delar som 
beskriver alla steg i forskningsprocessen.  
 
Vid användning av intervjuer sker en transkriptionsprocess där den som genomför intervjuerna 
medvetet kommer påverka underlaget för analysen då talspråk och skriftspråk inte är samma sak. 
Genom att transkribera tal till text bildas nya meningar och pauser hoppas över för att göra den 
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transkriberade texten tydligare än vid samtalet. Vid analysen är det viktigt att 
intervjupersonernas svar inte används ur sitt sammanhang. Antingen redovisas längre sekvenser 
av frågor och svar från intervjuerna eller så redovisas delar av frågorna och svaren från flera 
olika intervjuer för att stödja tolkningen (Davidson & Patel 2011, s 107f).  
 
Vid transkriptionsprocessen försökte vi vara så objektiva som möjligt genom att ordagrant skriva 
ut vad varje respondent sagt i sin intervju, och för att vara säkra på att vi inte påverkat underlaget 
fick även alla respondenter godkänna utskriften. Vi valde att skriva ut utförliga svar på frågorna 
när vi sammanställde intervjuerna i boxar så att vi enkelt skulle förstå innebörden i det 
respondenterna ville förmedla, istället för att enbart använda oss av begrepp. På så vis var det 
lättare för oss att förstå sammanhanget i svaren och göra en jämförelse mellan respondenterna. 
Vi fick stöd i vår tolkning genom att väva in svar från enskilda respondenter varvat med svar 
från flertalet respondenter.  
 
Ett annat delkriterium för tillförlitligheten är forskarens möjlighet att styrka och konfirmera. Som 
forskare är denne inte fullständigt objektiv i forskningen men i högsta grad ska denne medvetet 
visa att personliga värderingar inte har påverkat utförandet och slutsatserna av studien (Bryman 
2011, s 355). Slutsatserna i denna studie bygger på vår tidigare forskning och teoretiska 
referensram samt de svar vi samlat in genom våra intervjuer. Vi har under studiens gång varit så 
objektiva som möjligt. Objektiviteten har stärkts genom att vi fått utskrifterna av intervjuerna 
godkända av respondenterna. Således har vi kunnat säkerställa att inga egna tolkningar påverkat 
underlaget. 
 
4.8 Forskningsetiska överväganden 
Det finns fyra krav som forskaren måste ta hänsyn till. Dessa krav är: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s 6). 
  
Informationskravet betyder att forskaren ska informera respondenterna om undersökningens 
syfte samt vilka villkor som gäller för respondenternas deltagande. Således ska de upplysas om 
att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under deltagandet har rätt att avbryta sin 
medverkan. Av informationen ska det också framkomma att uppgifterna som samlas in inte 
kommer användas i något annat syfte än till studien (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Då vi i den här 
undersökningen kommer använda oss av intervjuer så kommer deltagarna att få ta del av 
förhandsinformation som förklarar syftet med studien samt respondenternas rättigheter under en 
intervjusituation, vilket följer Vetenskapsrådets riktlinjer (2002, s 7). 
  
Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De 
bestämmer över hur länge samt på vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet 2002, s 9 f). 
Forskaren bör också berätta vem som kommer få tillgång till intervjun och annat material samt 
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att respondenterna kan få tillgång till utskriften och analysen av data om så önskas (Kvale & 
Brinkman 2014, s 107). Respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan utan att negativa 
konsekvenser följer av deras beslut. Således får de inte utsättas för några påtryckningar 
(Vetenskapsrådet 2002, s 9 f). Vi säkrade samtycket genom att vara tydliga med att deltagandet 
var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta intervjun om så önskades. Vi var även tydliga 
med att de skulle få verifiera sina uttalanden innan studien publicerades. 
  
Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om de respondenter som medverkar i studien ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. De insamlade uppgifterna ska 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett varsamt sätt så att respondenterna inte kan identifieras 
av utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Vi har haft uppgifter om våra intervjupersoner 
nedsparade på våra respektive mailadresser, medan materialet som sparats på datorn inte 
innehållit några namn utan istället har vi använt oss av deras titlar och numrerat dem utifrån den 
ordning vi intervjuade dem. 
  
Något forskaren bör tänka på innan denne publicerar sin studie är att trots att respondenterna inte 
nämns vid namn i studien så kan det vara möjligt att någon som läser undersökningen identifierar 
en eller flera av deltagarna. Detta kan förekomma om data är tillräckligt detaljerad. För att 
minska risken för igenkännande och därmed försvåra för utomstående att identifiera 
respondenter bör åtgärder vidtas så att inga negativa konsekvenser följer av publiceringen 
(Vetenskapsrådet 2002, s 12). Sådana åtgärder kan vara att ta bort personuppgifter eller namn på 
respondenterna för att säkra deras anonymitet. Genom att forskaren vidtar dessa åtgärder kan 
även respondenternas personliga integritet skyddas (Vetenskapsrådet 2017, s 41). Vi säkrade 
våra respondenters anonymitet genom att fingera deras namn och istället använda oss av 
”professor” och en tilläggssiffra. Vi skrev inte heller ut kön eller ålder för att säkra deras identitet 
ytterligare. Den information som var potentiellt identifierbar, respondenternas ämnesområde, 
använde vi inte förrän vi fått deras godkännande.  
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om respondenterna endast ska användas för 
studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2002, s 14). Detta framkom i informationsbrevet som vi 
skickade ut i anslutning till bokning av intervjuer. När studien är avslutad kommer allt material 
som kan röja våra respondenters identitet förstöras. 
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5. Analys och resultat  
I det här kapitlet kommer vi presentera och analysera vår insamlade empiri utifrån vårt syfte och 
våra frågeställningar. De övergripande kategorierna vi kommer beröra är: professorernas 
yrkesidentitet, professorernas uppfattning om omgivningens syn på deras yrkestitel, 
professorernas motivation och arbetstillfredsställelse samt professorernas arbetsförhållanden. 
Inledningsvis kommer vi kort beröra professorernas yrkesstatus. 
 
Vi har valt att skriva ut materialet på två olika sätt. I de första avsnitten kommer vi skriva ut 
intervjufrågorna och belysa vad professorerna svarat med hjälp av citat och en sammanställning 
av intervjusvaren. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att våra läsare ska få en djupare 
förståelse för områdena som dessa avsnitt berör. I de två sista avsnitten kommer vi inte gå in på 
specifika intervjufrågor då teorierna som frågorna bygger på är väldigt lika, vilket innebär att 
intervjufrågorna berör flera teorier. Därför kommer de sista avsnitten vara en sammanställning 
av intervjufrågor som tar sin utgångspunkt i teorierna.  
 
5.1 Professorernas yrkesstatus 
När vi valde att undersöka yrkesrollen professorer utgick vi ifrån en rangordningslista där yrket 
placerats högt upp på listan. Eftersom yrket låg på en femteplats innebar det att professorsyrket 
klassificerades som ett högstatusyrke (Eriksson & Filsbäck 2011), vilket var ett kriterium för vår 
undersökning.  
 
Professorer innehar en förvärvad status, vilket innebär att statusen är beroende av faktiska 
omständigheter såsom vilket yrke individen jobbar inom samt hur lång dennes utbildning var  
(Eriksson & Filsbäck 2011). Professorer är den främsta befattningshavaren på ett universitet, 
med ansvarsområden såsom forskning och forskningsutveckling (Nationalencyklopedin 2018; 
Framtiden 2018 ). Vägen till att befordras till professor kräver även att denne måste inneha 
specifika kvalifikationer (HF 4:3§). Dessa bakomliggande faktorer tror vi är anledningen till att 
professorstiteln anses inneha hög status.  
 
5.2 Professorernas yrkesidentitet 
I våra intervjuer ville vi skaffa oss en uppfattning om respondenternas tankar kring deras 
yrkesroll samt yrkestitel och hur dessa två aspekter formade deras identitet. Vi ville ta reda på 
hur professorernas bild av yrket såg ut innan de började arbeta inom det. Det var tydligt att 
beroende på professorernas relation till den akademiska världen samt hur länge de varit aktiva 
inom akademin så skiljde sig deras bild åt. Sedan följde en följdfråga om hur deras bild hade 
förändrats sen de började arbeta som professorer. 
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Professor fyra hade uppfattningen om att människor i allmänhet hade en bild av professorer som 
gamla, intelligenta män. Hen syftade då på kända forskare som Einstein. Einstein blev nämligen 
identifierad som en gammal, intelligent man, men sanningen var den att han blev professor redan 
när han var ung. Med detta exempel ville professor fyra poängtera att den allmänna bilden om 
professorer inte stämmer överens med dennes uppfattning. Professorn ansåg inte att professorer 
är olik någon annan, och att alla professorer har sitt eget sätt att uttrycka sig på. Bilden som 
professorn hade haft innan denne själv blev professor var att de var drivna människor som var 
väldigt allmänbildade. Den tredje professorns uppfattning om allmänhetens bild liknande 
professor fyras uppfattning, då båda upplevde att allmänheten kopplade ihop professorer med 
gamla män, i det här fallet den fiktiva gamla mannen Balthazar. Å andra sidan ansåg professor 
tre att den fiktiva professorn Indiana Jones gett en annan bild av hur en professor kan vara – både 
till sättet och till utseendet. Emellertid, fick professorn sin personliga uppfattning om akademin 
ifrån sin far som arbetade inom den. 
 
Professor sex hade uppfattningen att professorer alltid jobbade och inte tog ledigt samt att 
professorerna hade hög integritet då de arbetade hårt. Professor fem trodde att professorrollen 
skulle innehålla mer egen forskning, medan flera av professorerna inte trodde att de skulle lägga 
ner så mycket tid på att försöka få in finansiering till sina forskningsprojekt. Professor sex 
uppfattning om denna problematik var följande: 
 
 … Dagens professorer i Sverige har inte samma frihet som för tjugo år sedan. Frihet i sin 
 forskning och utbildning har mycket mer regelverk runt omkring. Även finansiering är 
 rätt begränsad. Sedan tror jag att konkurrensen är större […] konkurrensutsattheten är så 
 hård… 

- Professor 6 
 
Den sjätte professorns bild om att professorer var hårt arbetande individer som aldrig tog ledigt 
stämde inte helt och hållet överens med dennes nuvarande arbetssituation. Professorn tillade att 
professorsyrket i dennes ögon inte var en typisk manlig stereotyp utan att hen var van vid 
kvinnliga professorer. Dock ville professorn understryka att det fanns fler kvinnliga professorer i 
Sverige än i andra delar av världen. Professorns upplevelse av finansieringen av forskningen var 
en åsikt som professor fyra delade. 
 
Professor två trodde inte att det skulle vara så mycket administrativa uppgifter i rollen som 
professor. Även Professor fem reagerade på de administrativa arbetsuppgifterna, men också på 
att forskningen hade en liten del i rollen som professor. Därmed stämde inte professorernas bild 
av forskningens utrymme i yrket överens med deras nuvarande arbetssituation. 
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Den tredje professorns uppfattning var densamma sedan hen började arbeta inom akademin. 
Professorn fick även förståelse för de lärare denne haft under skolåren när det kom till passionen 
att lära ut sitt ämne. Professor fyras uppfattning om hur professorer ser ut stämde överens med 
dennes bild av akademin, men när det kom till professorernas kunskaper ansåg hen att 
professorerna kommit ner på jorden.  
 
Hamblin och Smith (1966) undersökte i sin studie hur professorers beteenden och attribut blev 
värderade av allmänheten. Artikeln redogjorde för vad som påverkade den akademiska statusen, 
vilket bland annat var professorns ålder, i vilken utsträckning denne syntes i den akademiska 
världen samt om professorns forskning var ledande inom dennes ämne. Detta var även något 
professorer fyra och professor tre hade upplevt att allmänheten utgått ifrån när de skapade sig en 
bild av professorstiteln, då professorerna ansåg att allmänheten jämförde titeln med kända 
professorer som Einstein och Balthazar. Då dessa män ansågs som intellektuella och gamla. Vi 
kan inte uttala oss om Hamblin och Smiths teori stämmer överens med de andra professorernas 
uppfattningar, då de fokuserade på andra områden inom yrket. 
 
Enligt Rollero, Fedi och De Piccoli (2015, s 469) är white collor-workers individer som använder 
sig av sin teoretiska kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter, vilket stämmer överens med 
professorernas arbetssituation då de använder sin ämneskunskap i forskningsprojekt och 
undervisning. En aspekt som förvånade oss var att professorerna inte forskade i större 
utsträckning, utan att de hade många andra uppgifter som tog tid ifrån forskningen såsom 
administrativa uppgifter och att söka finansiering till forskningsprojekt. Vi trodde att 
professorerna hade mycket mer frihet i sin yrkesroll och att de hade tillgång till mer resurser när 
det kom till bedrivandet av den egna forskningen. 
 
När det kom till frågan om professorerna identifierade sig med sitt yrke så identifierade sig 
hälften av professorerna sig som professor medan den andra hälften inte gjorde det. Att åsikterna 
skiljer sig ifrån varandra visas tydligt i uttalanden från professor ett och professor två. Professor 
ett identifierar sig som akademiker medan professor två inte tänker så mycket på sin 
yrkesidentitet i privata sammanhang. De professorer som inte kopplade samman professorstiteln 
med deras identitet lade fram olika argument till varför de inte gjorde det. Professor fyra 
identifierade sig mer som en kritisk lärare än professor. Dock ansåg denne att det var bekvämt att 
vara professor då det fick folk att lyssna, vilket även professor två höll med om. 
 
Följdfrågan berörde hur professorerna presenterade sin yrkestitel för sin omgivning. Om de 
presenterade titeln genom att säga “jag är…”, “jag jobbar som…”, eller “jag jobbar på ett företag 
eller inom en viss bransch”.  
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“Det varierar beroende på vem jag pratar med. Om det är relativt okända människor då försöker 
jag komma undan genom att säga att jag jobbar på universitetet, men jag säger inte vad jag 
jobbar som. Annars vet ju folk som jag känner närmare vad jag gör.” 

- Professor 1 
 
“Jag jobbar som lärare, forskare eller undervisar och forskar […] på universitetet. Men jag säger 
aldrig att jag är professor…” 

- Professor 2 
 

Som citaten visar så var det flera av professorerna som inte ville använda sig av benämningen 
”jag är professor” utan de använde sig istället av andra alternativ. Således var det genomgående 
för majoriteten av professorerna att deras användande av sin titel anpassades efter omgivningen 
då titeln kunde resultera i negativa konsekvenser för dem. Dessa konsekvenser gjorde 
professorerna obekväma då de innehöll omgivningens förutfattade meningar om deras 
personlighet. Ett exempel på detta är professor tre som anpassade sin presentation utifrån vilken 
miljö denne befann sig i. När professorn befann sig inom akademin sade denne “jag är”, medan 
denne använde sig av “jag jobbar som” utanför universitetet. Professor fem menade att individers 
akademiska bakgrund kan påverka om en person presenterar sig som professor eller om denne 
säger att hen är professor.   
 
Denna frågeställning bygger på Eriksson och Filsbäcks (2011) teori om individers presentation 
av yrkestitel. När en individ använder sig av “jag är” är yrket en central del av dennes jag och 
visar på att yrkesrollen är något denne är. Genom titeln beskriver individen vilken social 
gruppering denne tillhör. Om individen använder sig av denna formulering visar det på att denne 
inte särskiljer arbetsliv och privatliv.  
 
När individen använder sig av “jag jobbar som” distanserar sig denne ifrån sitt yrke. Här 
särskiljer individen mellan privatliv och arbetsliv. Yrkestiteln berör inte individens jag på ett 
djupare emotionellt plan. Individen kan även använda sig av “jobbar på ett visst företag/inom en 
viss bransch”. Om individen använder sig av denna formulering vill denne undvika sin yrkestitel 
och den positionsbestämning som den medför. Genom att individen använder sig av denna 
formulering undviker denne stereotypa föreställningar förknippade med yrket (Eriksson & 
Filsbäck 2011).  
 
Om individen säger att denne är sitt yrke tar individen ställning till sitt yrke och de stereotypa 
bilder som omger yrket. Om individen däremot säger att denne jobbar som sitt yrke lösgör sig 
yrkesrollen från den personliga identiteten. Individen skapar därmed en distans till de stereotypa 
bilderna (Eriksson & Filsbäck 2011). 
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Artikeln som bygger på denna teori kom fram till att ju högre utbildningsnivå individen hade 
desto större var sannolikheten att denne använde sig av “jag är” (Eriksson & Linde 2014). Detta 
speglar inte vår undersökning då flera av professorerna inte använde sig av formuleringen “jag 
är” trots att de har titeln professor. Det visar på att de inte vill tillhöra sin yrkesgruppering privat. 
Flera av professorerna distanserar sig därmed från sitt yrke i privatlivet. Yrkestiteln professor 
berör inte professorerna på ett djupare plan utan det som driver dem är forskningsdelen som 
medföljer yrkesrollen. Anledningen till att flera av professorerna inte använde sig av “jag är” var 
på grund av de stereotypa bilder som är associerade till deras titel. De ville distansera sig från de 
stereotypa bilderna av professorer. 
 
Payne (2015) redogör i sin teori för det strukturfunktionalistiska rolltagandet som beskriver hur 
individer följer vissa förväntningar på hur denne ska bete sig i sin yrkesroll. Dessa förväntningar 
påverkar hur individen tolkar sin yrkesroll och agerar utifrån den. Som nämnts ovan använde sig 
professorerna av olika sätt att presentera sig på. Anledningen till att flera av professorerna inte 
presenterade sig med “jag är professor” var på grund av de rådande förväntningar som finns på 
en professor, och de förutfattade meningar som är kopplade till titeln professor. Detta visar även 
på att de vill gömma vissa aspekter av sig själv från allmänheten. Dessa aspekter har negativa 
effekter på hur allmänheten ser på dem. Därför försöker individen att enbart visa sina positiva 
egenskaper för sin omgivning. Att individer har uttryck som denne vill visa samt uttryck som 
denne inte är medveten om att denne visar kallar Goffman (1959 refererad av Bullingham & 
Vasconcelos 2013) för att individen använder sig av en mask. Även Payne (2015) tar upp i sin 
dramaturgiska rollteori att individen visar sina positiva sidor och håller inne med sina negativa 
sidor. På så vis styr individen informationen gentemot omgivningen genom ett slags rollspel. 
 
Vi kan se att tre av professorerna inte vill bli sammankopplad med sin titel och alla de 
förväntningar som följer med rollen, och det är anledningen till att de använder sig av “ jobbar på 
universitetet”. De vill inte bära masken utanför arbetstid då de anser att den är förknippad med 
negativa fördomar om deras personlighet. Medan en av professorerna använder sig av “jag är” 
och bär därmed masken även utanför arbetstid då denne anser att titeln är förknippad med 
positiva effekter för denne. Två av professorerna använder sig av “jobbar som” då de inte är 
professor på heltid utan är en annan privat. Hälften av professorerna anser att yrket är en del av 
deras identitet medan den andra hälften anser att yrket inte är det. Detta visar på att det inte finns 
någon enhetlig bild bland professorerna om de identifierar sig med sin yrkesroll. 
 
5.3 Professorernas uppfattning om omgivningens syn på deras yrkestitel 
I våra intervjuer ville vi även skaffa oss en uppfattning om respondenternas tankar kring hur de 
uppfattar omgivningens stereotypa bild av deras yrkestitel samt yrkesroll. Först och främst ville 
vi ta reda på om professorerna ansåg att omgivningen hade fördomar om deras yrkesroll. Alla 
professorerna upplevde att det fanns fördomar om professorer.  
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Professor fyra ansåg att det både finns positiva och negativa fördomar, och att den negativa 
synen målar upp professorer som personer som alltid tycker att de har rätt. Professor fem 
uppfattade att omgivningen ser professorer som förvirrade, vilket också kan ses som en negativ 
fördom om professorer. Professor två menade på att folk har en negativ bild av denne när de får 
reda på vilken titel professorn innehar. De blir rädda för professorn då denne innehar kunskaper 
inom psykologi, vilket får dem att tro att professorn analyserar dem. Den negativa bilden av 
deras kunskaper har fört med sig att majoriteten av professorerna inte avslöjar sin yrkestitel för 
sin omgivning. Deras kunskaper skrämmer nämligen omgivningen. Professor tre menade på att 
en annan fördom om professorer är att de endast innehar teoretiska kunskaper, och kan således 
inte utföra praktiska uppgifter. Professorn berättade att en ingenjör trodde att denne inte skulle 
kunna dra åt skruven på sin bil, bara för att denne var professor. Som citaten nedan visar 
upplever professorerna att det finns stereotypa bilder om deras yrkestitel. 
 
“Att det är några konstiga typer som är professorer, ofta försöker jag undvika att tala om att jag 
är det för jag märker att folk blir lite, de får lite distans och är inte som de brukar vara tror jag. 
Förrän de lärt känna en mer som person…” 

- Professor 1 
 
“Jag tror att omgivningen i samhället tror att rollen som professor är ett mycket lätt jobb, att man 
får betalt för allt när det gäller forskning. Man förstår inte att det är ett oerhört komplicerat jobb 
med långa arbetsdagar och med mycket slit.” 

- Professor 6 
 
Professorerna innehar en tillskriven status, vilket innebär att professorernas status bygger på 
samhällets föreställningar och kulturella uppfattningar om yrkesrollen (Eriksson & Filsbäck 
2011). Bilden som omgivningen har kan ses som en referenspunkt till hur de förhåller sig både 
till sitt eget yrke och till professorernas yrke. På så vis kopplar omgivningen ihop yrket med den 
enskilda individen, i detta fall professorn. Omgivningen anser även att individerna ska vara på ett 
visst sätt utifrån fördomarna om deras yrke (Eriksson & Filsbäck 2011).  
 
Eftersom alla professorer svarade att det finns fördomar om deras yrkestitel visar det på att 
omgivningen har förutfattade meningar om hur professorer ser ut, beter sig och vad deras roll 
innefattar. Dessa förutfattade meningar uppfattades av flera av professorerna som negativ och 
inte positiv, vilket vi trodde då professorer erhåller en hög status. Att professorers ställning 
skulle uppfattas som positiv var även något som Eriksson och Filsbäck (2011, s 18) indikerade 
då individer som arbetar inom ett högstatusyrke har hög social status eftersom deras yrkesroll 
medför makt, inflytande och hög lön.  
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Följdfrågan handlade om omgivningens syn på professorernas yrkesroll stämde överens med 
deras personliga uppfattning. Professor tre ansåg att bilden av professorer stämmer medan de 
andra ansåg att den inte gör det. Professor två trodde inte att omgivningen förstod vad denne 
arbetar med. Professor ett höll med professor två då denne inte heller trodde att vanligt folk 
förstod vad akademiker gör om dagarna eller vad de skriver om. Även professor fem ansåg att 
bilden är otydligt för vanligt folk och att akademiker förstår akademiker bättre, medan professor 
sex ansåg att den stereotypa bilden inte stämde alls. Skillnaden i professorernas åsikter kan 
urskiljas i citaten nedan. 
 
“Professorstereotypen har man sett jämt, och den stämmer måste jag erkänna. När det gäller 
rummet - stökigt och fullt med grejer och håret på ända. Vi är ganska snurriga.” 

- Professor 3 
 
“Jag tar inte på mig attributen för den fördomsfulla rollen.” 

- Professor 4 
 
Även i denna fråga kan vi tydligt se hur den tillskrivna statusen påverkar professorerna på olika 
sätt. En av professorerna kategoriserar sig efter vilka förutfattade meningar och förväntningar 
som finns på dennes yrkesroll. Detta innebär att professorn anser att denne tillhör en dominant 
kategori då kategorin uppfattas som meningsfull för professorn (Bruner 1957; Oakes et al. 1994 
refererad av Myers et al. 2014). Medan de andra professorerna inte påverkades av den dominanta 
sociala kategorin utan de har sin egen bild över hur deras yrkesroll ser ut. 
 
Följande fråga berörde hur omgivningens fördomar påverkade professorernas självbild. Professor 
tre påverkades inte då hen ansåg att fördomarna om en professor stämde överens. Professor fyra 
däremot påverkades då hen vägrade att ha sådana attribut som fördomarna medför. Medan 
professor sex inte påverkades av fördomarna. Sammanfattningsvis påverkades två av 
professorerna av fördomarna medan tre av dem inte påverkades av dem. Professor ett trodde inte 
fördomarna påverkade denne så mycket. Detta ger en splittrad bild. Goffmans (1959 refererad av 
Bullingham & Vasconcelos 2013) teori om människors skådespeleri gentemot omgivningen kan 
förklara denna splittrade uppfattning bland professorerna. Omgivningens värderingar och normer 
borde påverka professorerna på grund av att om de misslyckas med sitt skådespeleri kommer de 
förlora anseende i omgivningens ögon eftersom de inte levt upp till deras förväntningar. Här ser 
vi att en del av professorerna inte bryr sig om omgivningens förväntningar, medan två av 
professorerna påverkas av förväntningarna. Detta resultat förvånade oss då vi trodde fler skulle 
påverkas av omgivningens förutfattade meningar. 
 
Den sista frågan handlade om professorerna uppfattat att omgivningen regerat negativt eller 
positivt på deras yrkestitel. Citaten nedan visar på två reflektioner över hur de blivit bemötta: 
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“Oftast blir det positivt, att de blir nyfikna över vad jag jobbar med. Sedan kan det vara lite 
negativt ibland, att jag inte skulle ha koll på verkligheten. […] tanken att man själv skulle se sig 
själv lite över andra.” 

- Professor 5 
 
“Jag skulle säga allmänt positiv. Väldigt många är intresserade av vilken forskning man bedriver 
och hur man utvecklar universitet, och då får man oftast väldigt positiv respons.” 

- Professor 6 
 

Alla professorer anser att de blivit bemötta positivt från omgivningen när de berättar vad de 
arbetar med, men det har även funnits några enstaka negativa händelser för några av dem. Detta 
kan kopplas samman med Payne’s (2015) dramaturgiska rollteori. Teorin hör samman med 
social status som bygger på vilka normer som råder inom samhället. En anledning till att 
professorerna i stor utsträckning bemöts positivt utanför akademin kan vara för att de inte 
berättar för sin omgivning vad de verkligen arbetar med. Istället berättar de för omgivningen att 
de arbetar för universitetet eller som forskare. En annan anledning till att professorerna i stor 
utsträckning bemöts positivt utanför akademin kan vara att de befinner sig i kretsar där deras 
yrkestitel inte känns avskräckande såsom bland akademiker eller bland bekanta. Därför upplever 
de inte heller de förutfattade meningarna som de uppfattar som negativa. 
 
5.4 Professorernas motivation och arbetstillfredsställelse  
Intervjufrågorna berörde även professorernas motivation. Först ville vi ta reda på om 
professorerna drevs av yttre belöningar eller av ett engagemang till sina arbetsuppgifter.  
 
Alla professorerna drevs framförallt av sitt engagemang till sina arbetsuppgifter, främst 
forskningen. De såg yttre belöning såsom lön enbart som en bonus, och därmed inte som en 
motivationshöjare. Motivationshöjaren var istället engagemanget till att forska inom sitt område.  
 
Deci och Ryan (2000 refererad av Ivarsson 2012) menar att utövandet har ett värde som hjälper 
individen att nå målet. Individen utför uppgiften för att den för med sig en känsla av 
tillfredsställelse. Motivationen förstärks vid positiv feedback samt när individen klarar av 
utmanande uppgifter (Deci och Ryan 2000 refererad av Ciccarelli & White 2015). Gällande hur 
mycket feedback professorerna fick från sina chefer så var det varierande. Några av dem visste 
inte vem som var deras chef medan andra kände att de fick stöd från sina chefer. Alla professorer 
hämtade stöd från sina arbetskamrater som fanns där för att hjälpa dem. Gällande de utmanande 
arbetsuppgifterna så kastade sig de flesta professorerna över dem. Professor sex tog de 
utmanande uppgifterna först, om de utmanande uppgifter ansågs vara väldigt roliga startade 
professorn istället med de mindre roliga uppgifterna och sparade utmaningen till sist. Medan 
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professor tre istället drog ut på slutförandet av uppgifterna och slutförde dem först när det var ont 
om tid och de var tvungna att göras.  
 
Ville vi även ta reda på om professorerna kände arbetstillfredsställelse. Enligt Hirschfeld (2000) 
finns det två former av arbetstillfredsställelse. Den inre och den yttre. Den inre fokuserar på 
individens attityd till dennes arbetsuppgifter, medan den yttre fokuserar på lön och befordran. 
Arbetsengagemanget är större inom den inre arbetstillfredsställelsen än den yttre. När det gällde 
de yttre belöningarna ansåg professorerna att de var nöjda med sin lön, och att lönen speglade 
deras arbetsprestation. Dock ansåg de att lönen inte speglade arbetsbelastningen. Professorerna 
fann även deras arbete givande och värdefullt. De var positiva till att deras forskning kunde bidra 
till ett bättre samhälle, och de var också positiva till att hjälpa sina doktorander. Emellertid, ville 
några av dem bidra mer till forskningen. Dock var de istället tvungna att lägga tid på andra 
uppgifter.  
 
Det vi kan se utifrån både Deci och Ryan samt Hirschfeld är att professorerna drivs av den inre 
motivationen. De är engagerade i sina arbetsuppgifter och ser positivt på dem. De yttre 
faktorerna är enbart något positivt som följer deras engagemang, men är inget som de lägger 
större tyngd vid. 
 
För att bredda vår teori om motivation har vi också använt oss av Herzbergs tvåfaktorteori (1959 
refererad av Forslund 2013) som bygger på motivation och hygienfaktorer. Motivation innebär 
att individen trivs på sin arbetsplats, medan hygienfaktorerna motverkar vantrivsel. Lönen är 
viktig inom hygienfaktorerna då den motverkar vantrivsel och individen får ett erkännande för 
sin arbetsinsats. Andra hygienfaktorer är arbetstrygghet och mellanmänskliga relationer. En 
motivationsfaktor är personlig utveckling som innebär att individen kan utvecklas på 
arbetsplatsen. En annan motivationsfaktor är uppskattning, vilket innebär att individen får 
erkännande från medarbetare och chef och därmed bekräftelse på att denne gör ett bra jobb.  
 
Gällande hygienfaktorerna så kände alla professorer att de hade en trygg anställning. De var 
nöjda med anställningsvillkoren och de kände att de kunde sluta sin anställning när de själva 
ville. De ansåg även att de hade goda relationer med sina arbetskamrater. Således rådde ingen 
vantrivsel på deras arbetsplats. Som vi kan utläsa i följande citat: 
 
“De hjälper mig med arbetsuppgifter även på kort varsel så jag tycker verkligen att jag får stöd 
från mina arbetskamrater…” 

- Professor 6 
 
Gällande motivationsfaktorerna så kände alla professorer att de hade goda 
utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. De hade utrymme att lära sig ny kunskap, vilket 
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utvecklade deras forskning. Tidsbristen var det enda negativa med deras arbetssituation. De 
kände sig uppskattade av sina arbetskamrater. Några av professorerna ansåg att de blev 
uppskattade av sin chef, medan andra ansåg att så inte var fallet.  
 
Resultaten utifrån teorierna visar att professorerna uppfyller alla krav som teorierna ställer på 
dem. Därför anser vi att teorierna har varit relevanta för utforskandet av deras motivation och 
arbetstillfredsställelse. 
 
Amardeep och Preet (2017) kom i sin studie om organisationsengagemang i kombination med 
inre- och yttre motivation fram till att statliga universitetslärare var engagerade och drevs av inre 
motivation.  
 
Stankovska et al. (2017) fastslog att om ledningen brydde sig om sina anställda så var de mer 
tillfredsställda med arbetsplatsen. Universitetsmiljön var en annan faktor som ökade 
arbetstillfredsställelsen. Studieresultatet visade även att det förelåg ett positivt förhållande mellan 
arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen bland professorerna. Resultatet visade även att 
arbetstillfredsställelsen kunde leda till högre motivation bland de anställda. Forskarna kom även 
fram till att bland annat lön och relationer med medarbetare var två viktiga faktorer bakom 
arbetstillfredsställelsen bland de anställda.  
 
Amardeep och Preet, studieresultatet stämmer överens med vår studies resultat då även 
professorerna i vår undersökning är engagerade och drivs av inre motivation. Stankovskas et al. 
studieresultat stämmer delvis överens med vårt studieresultat. Stödet från chefen skiljde sig åt 
mellan professorerna vilket skulle kunna indikera att de inte känner arbetstillfredsställelse. Lönen 
ansågs inte heller som en viktig faktor för någon av dem. Emellertid, ansåg professorerna att de 
hade stöd av sina kollegor och att det var en faktor som gav dem arbetstillfredsställelse.  
 
5.5 Professorernas arbetsförhållanden 
Intervjufrågorna berörde också professorernas arbetsförhållanden. Först utgick vi ifrån Hackman 
och Oldhams (1976) arbetskarakteristiska modell som beskriver förhållandet mellan arbetets 
förutsättningar och de anställdas inställning till att utföra sina arbetsuppgifter. Inom denna 
modell finns det olika dimensioner. Den första handlar om att individen finner mening i sina 
arbetsuppgifter, att de är utmanande och att de får användning av sina kunskaper. Den andra 
dimensionen handlar om friheten i att kunna vara självständig i utförandet av sina arbetsuppgifter 
och att känna frihet i att kunna planera sitt arbete. Den tredje dimensionen handlar om att 
individen är medveten om effektiviteten i dennes utförande av sina arbetsuppgifter. 
 
Professorerna kände mening i sitt arbete då de kände stolthet över sitt yrke samt upplevde 
arbetsuppgifterna som givande och värdefulla. Professor sex ville driva på kunskapsbasen för att 
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finna nya resultat samt lära sig nya saker. Det var vad professorn fann givande, både för denne 
själv och för universitetet. Något som även några av de andra professorerna höll med om. 
Professor fem ansåg att denne vill bidra mer till forskningen, men var överlag nöjd över sin 
arbetssituation. Medan professor tre ansåg att dennes arbete inte var lika givande och värdefullt 
som professorn hoppats på. 
 
Gällande friheten i arbetsuppgifterna ansåg flera av professorerna att de hade mycket frihet i sin 
arbetssituation. Professor två ansåg att det var positivt att denne kunde utföra arbetsuppgifter 
såsom forskningen på valfri plats. Professor fyra ansåg att chefen gav denne mycket utrymme att 
driva saker själv. Medan professor fem ansåg att friheten var begränsad då det fanns moment 
som denne inte kunde styra över själv. 
 
Alla professorer ansåg att det fanns höga krav på effektivitet. Professor ett och professor sex 
ansåg att kraven på effektivitet ökat över tid jämfört med tidigare på grund av nya 
kontrollsystem.  
 
Professor ett ansåg att administratörerna tagit över universiteten, och att administratörerna har 
mer inflytande än akademikerna. Professor tre höll med. Hen menade att mycket går från 
administratörerna till professorerna, vilket inte blir effektivt då professorerna inte förstår sig på 
systemen som de måste utföra de administrativa uppgifterna i. Vidare ansåg professorn att 
universiteten borde satsa på att anställa assistenter som är insatta i dessa system istället. Detta 
höll professor två med om då denne inte förstår sig på systemen och vill se att någon med 
kunskap i dessa system utför dessa uppgifter. Professorn menade att professorer ska utföra de 
arbetsuppgifter de är utbildade till, då de administrativa uppgifterna påverkar effektiviteten 
negativt. Både professor två och professor fyra ansåg att tiden de ska utföra sina arbetsuppgifter 
på har minskat, vilket är en stressfaktor. 
 
Enligt Rollero, Fedi och De Piccoli (2015) så kännetecknas tjänstemannayrket av att individen 
kan planera sitt arbete, att det finns goda utvecklingsmöjligheter och att individen har hög egen 
kontroll över sin arbetssituation. Flera av professorerna kände att de hade stora möjligheter att 
planera sitt arbete och att de kunde utvecklas på sin arbetsplats. De kände även att de hade hög 
egen kontroll över sin arbetssituation. En faktor som de alla reagerade över att de inte kunde 
styra över i sin arbetssituation var de administrativa uppgifterna, vilket inte står med i 
beskrivningen av vad en professor utför för arbetsuppgifter.  
 
Professorn ska delta i utvecklingen av ämnet denne forskar inom, verka för att externa 
forskningsmedel tillförs ämnet, stödja den pedagogiska verksamheten och ha erfarenhet av 
handledning av forskarstudenter (Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017). Självklart kan denna 
beskrivning av en professors arbetsuppgifter skilja sig mellan universitet, men professorerna är 



 39 

eniga i att administrativa uppgifter inte är en del av deras arbetsuppgifter och att de enbart tar 
värdefull tid från deras forskning.  
 
Vi kan se att professorerna känner att de överlag har de förutsättningar som de behöver för att 
kunna utföra sitt arbete. Alla professorer har en positiv inställning till utförandet av sina 
arbetsuppgifter, främst forskningen som är något de alla brinner för. Vi kan även se att 
professorerna tillhör ett typiskt tjänstemannayrke. Vi blev förvånade över att professorerna la ner 
så mycket tid på administrativa uppgifter då vi trodde mycket tid gick åt till att bedriva den egna 
forskningen samt undervisning i sitt ämne.  
 
Den andra teorin vi utgick ifrån var Karasek och Theorells (1990) krav-och kontrollmodell som 
handlar om individens stressnivå i kombination med dennes arbetsuppgifter. Det som påverkar 
stressnivån är arbetskraven som ställs på individen samt kunskapskraven. Stressnivån påverkas 
även i vilken omfattning individen känner egen kontroll över sin arbetssituation.  
 
En av professorerna kände att denne hade höga krav på sig men låg egen kontroll. Professorn 
ansåg att tiden inte räckte till då denne hade mycket möten och mycket undervisningstid. 
Professorn kunde inte styra över hur denne planerade sina arbetsuppgifter eller hur denne utförde 
dem. Detta innebär att professorn tillhör formen högstressarbeten med höga krav och låg egen 
kontroll. Detta leder till att individen lätt känner sig stressad och mår dåligt. Denna form 
påverkar även individens motivation, vilket kan leda till depression på grund av de hårda kraven 
(Karasek & Theorell 1990). 
 
Resterande professorer kände att de hade hög egen kontroll och höga krav på sig. Tre av 
professorerna ansåg att det fanns många små uppgifter som skulle göras samtidigt vilket innebar 
att forskningen blev lidande. Professor sex menade att det var för många deadlines samtidigt som 
även kunde ta tid från de nya uppgifterna. Trots kraven kände alla att de hade kontroll över hur 
de utförde och planerade sina uppgifter. Detta tyder på aktiva arbeten med stor egen kontroll och 
höga krav. Denna form innebär att individen är motiverad att utföra sina arbetsuppgifter samt 
tillfredsställd med sin arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). 
 
Alla professorer kände att det rådde tidsbrist vid utförandet av sina arbetsuppgifter då de hade 
många bollar i luften samtidigt. Det är avsatt med tid som ska läggas på forskningen men på 
grund av andra arbetsuppgifter som till exempel de administrativa, blev det svårt för 
professorerna att hinna med att bedriva den egna forskningen i den utsträckning som de alla vill. 
Som citatet nedan visar: 
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“Det har blivit mer och mer tidsbrist ju mer byråkrati det har blivit. Ju mer sådana där blanketter 
och annan information som jag måste skicka uppåt desto mindre tid blir det att ägna mig åt det 
som jag vill ägna mig åt: forskning och undervisning.”  

- Professor 1 
 
Karasek och Theorell (1990) lade sedan till socialt stöd. Det sociala stödet är viktigt för 
individen då stödet bekämpar stress och gynnar individens hälsa. Socioemotionellt stöd är vilket 
stöd individen får från sina kollegor. Det kan vara i form av tillit och social sammanhållning. 
Alla professorer uppfattade att de får socioemotionellt stöd från sina kollegor 
 
“Hela systemet är uppbyggt på att man ska få stöd från sina arbetskamrater.” 

- Professor 1 
 
En annan del i det sociala stödet är det instrumentella stödet som syftar till de resurser som 
individen får för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. När det kommer till detta stöd får 
professorerna inte tillgång till alla resurser som de önskar då de själva måste driva in externa 
forskningsmedel för att kunna bedriva sin egen forskning. 
 
“… Jag får driva det väldigt mycket själv. Får man inte externa forskningsmedel då är det svårt 
att skaffa sig den där platsen inom akademin.” 

- Professor 4 
 
Isberg (2017) bygger vidare på Karasek och Theorells modell och fokuserar på hur individen får 
en stressfri arbetsmiljö. Att nå en stressfri arbetsmiljö gör individen genom att skapa balans 
mellan krav, kontroll och stöd. Isberg fokuserar på stödet som individen får från kollegor, men 
även från stödet från chefer som denne ger genom vägledning och återkoppling. Bristande stöd 
innebär att individen inte känner sig inkluderad i gemenskapen eller inte känner sig uppskattad 
för de uppgifter denne utfört. Ett annat fokus är på kontrollen som består av individens besluts- 
och handlingsutrymme. Bristande kontroll innebär att individen har för lite tid att utföra sina 
arbetsuppgifter. Isberg fokuserar slutligen på kraven på lönsamhet samt hur effektiv individen är. 
Vid höga krav blir individen frustrerad. Kraven kan balanseras upp om individen får möjlighet 
till egen kontroll och stöd. Då minskar stressen hos individen.  
 
Alla professorer ansåg att de kände en gemenskap med sina arbetskamrater och att de kände sig 
uppskattade för det arbete de lade ner på sina arbetsuppgifter. Således kände de stöd från sina 
kollegor. När det kom till det stöd de fick från sina chefer var det varierande. Några av 
professorerna fick stöd medan andra inte ens visste vem deras närmaste chef var. Flera av 
professorerna kände att de hade eget besluts- och handlingsutrymme. Alla professorer kände att 
det avsattes för lite tid till deras arbetsuppgifter. Särskilt att prioriteringen av den tiden var 
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felaktigt fördelad mellan deras uppgifter. Alla professorer kände att det fanns höga krav på 
effektivitet och lönsamhet. Dock var professorerna inte frustrerade över de höga kraven som 
ställdes på dem utan på de extrauppgifter som ledde till att de kände sig stressade. Emellertid 
balanserades detta upp med den egna kontrollen och det stöd de fick från sina kollegor. 
 
Rollero, Fedi och De Piccoli (2015) menar på att tjänstemannayrket innehar mycket egen 
kontroll över arbetssituationen samt att de känner hög arbetstillfredsställelse. Emellertid kan 
stressnivån vara hög på grund av de höga krav som ställs på tjänstemännen. 
 
Vi kan se att alla professorer upplever att arbetskraven är höga då de emellanåt får lägga tid på 
sina arbetsuppgifter utanför sin arbetstid för att hinna med deadlines. Flera av professorerna 
känner även att de har egen kontroll över sin arbetssituation. Eftersom flera av professorerna 
anser att de har mycket kontroll så innebär det också att de känner hög arbetstillfredsställelse. 
Detta skulle innebära att professorn som inte känner att denne har egen kontroll över sin 
arbetssituation inte skulle vara lika tillfredsställd som de andra.  
 
Vi upplever att professorerna är eniga i att de administrativa uppgifterna skapar stress hos dem 
då de inte är insatta i systemen och då de finner dessa uppgifter vara utanför deras 
kompetensområde. Det som vi kan se balanserar upp professorernas självuppskattade stressnivå 
är stödet från deras kollegor, kontrollen över arbetsuppgifterna och planerandet av arbetstiden.  
 
Opstrup och Phil-Thingvad (2016) ville i sin studie ta reda på om det fanns ett samband mellan 
universitetsforskares arbetsvärden och organisationens arbetsförhållanden. Resultatet visade att 
ju större andel av arbetstiden som lades på forskning, desto lägre stressnivå. Om forskaren i 
större grad fick arbeta med sitt forskningsarbete så bekräftade det forskarens identitet och därför 
sågs inte arbetstimmarna som en stressfaktor, medan de administrativa uppgifterna sågs som 
olagliga uppgifter som underminerade forskarens sociala status och orsakade stress. Egen 
kontroll över sin arbetssituation var avgörande för att forskaren skulle känna låg stressnivå på 
arbetsplatsen. Även arbetstryggheten på arbetsplatsen var starkt kopplad till stress. 
 
Denna studie stämmer överens med vad våra professorer anser om sin arbetssituation och sina 
arbetsuppgifter. De blir mindre stressade när de får arbeta med sin forskning då forskningen 
bekräftar deras identitet. Däremot skapar de administrativa uppgifterna stress hos alla professorer 
då de inte anses tillhöra deras arbetsuppgifter. Således underminerar dessa uppgifter forskarnas 
sociala status då de inte får använda sina kunskaper. Då flera av professorerna har egen kontroll 
över sin arbetssituation resulterar det i en låg stressnivå. Alla professorer känner även 
arbetstrygghet och därmed ingen stress gällande denna aspekt. 
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5.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att inre motivation är viktigare än yttre motivation för alla 
professorer. Den inre motivationen för med sig ett engagemang hos professorerna vilket får dem 
att känna arbetstillfredsställelse. Professorernas inställning till sina arbetsförhållanden skiljer sig 
åt. Något de alla är överens om är att de administrativa uppgifterna inte ingår i deras 
arbetsbeskrivning samt att dessa uppgifter skapar stress.  
 
Vi kunde även se att professorernas subjektiva syn på allmänhetens bild av deras yrkesroll 
skiljde sig från deras bekantas bild av deras yrkesroll. Allmänhetens bild upplevde professorerna 
i större utsträckning som negativ jämfört med bekantskapskretsens bild som upplevdes mer 
positiv. En bakomliggande faktor till att professorerna upplever denna skillnad skulle kunna vara 
att allmänheten har en stereotyp bild över professorernas förmågor och utseende, något som 
bekantskapskretsen inte har då de har lärt känna professorn på ett djupare plan. Dessa 
förhållanden påverkar om professorerna berättar att de arbetar som professor, att de arbetar som 
forskare eller om de berättar att de arbetar för universitetet.  
 
Utifrån teorin så stämde professorernas svar gällande deras motivation och arbetsförhållanden 
överens med det teoretiska underlaget samt med vår subjektiva bild över hur en professors 
motivation och arbetsförhållanden ser ut. Emellertid, fanns det två aspekter som förvånade oss 
och det var hur liten del av professorernas arbetsfördelning som innehöll den egna forskningen 
samt att de var tvungna att utföra så många administrativa uppgifter.  
 
Utifrån teorin var vår subjektiva bild att professorer använde sig mer av sin titel än vad de gör, 
och att de inte påverkades nämnvärt av de stereotypa bilderna om professorer. Således stämde 
inte det teoretiska underlaget överens med professorernas subjektiva upplevelse om sin 
yrkesidentitet. 
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6. Sammanfattande diskussion  
 
6.1 Slutsatser 
Syftet med studien är att få förståelse för hur individer inom ett högstatusyrke upplever sin 
yrkesidentitet och sina arbetsförhållanden. De respondenter som vi har valt att undersöka är sex 
professorer som arbetar inom olika akademiska ämnen. De frågeställningar som vi vill besvara i 
denna studie är: 
 

1. Vilken uppfattning har professorer om sin yrkesidentitet? 
2. Vilken uppfattning har professorer om omgivningens bild av deras yrkesgrupp? 
3. Vilka faktorer motiverar professorer i sitt dagliga arbete? 
4. Vilken inställning har professorer till sina arbetsförhållanden på universitetet? 

 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår första frågeställning är att professorernas bild av yrket innan 
de började arbeta inom det var väldigt spridda. En professor fokuserade mer på de yttre attributen 
såsom att professorer är intellektuella och drivna, medan resterande professorer fokuserade mer 
på arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena. Dessa aspekter låg även i fokus när de skulle 
reflektera över hur yrket är nu när de arbetar som professor.  
 
När det kom till professorernas uppfattning om deras yrkestitel och yrkesroll så skiljde sig 
åsikterna åt. Hälften av professorerna identifierade sig som professor medan den andra hälften 
inte identifierade sig med sin titel. Detta förvånade oss då de tillhör ett högstatusyrke och då 
tidigare forskning och teori tar upp att ju högre status ett yrke har desto mer identifierar individen 
sig med sitt yrke.  
 
Något som visar på att flera av professorerna motsätter sig den höga statusen är att de inte vill 
avslöja för sin omgivning att de arbetar som professor. De använde sig istället av formuleringen 
“arbetar för universitetet” alternativt “jobbar som forskare”. Anledningen till att de inte använde 
sig av sin professorstitel var på grund av alla fördomar om hur intellektuella professorer är. Detta 
går emot teorin då individer som arbetar inom ett högstatusyrke borde identifiera sig med sitt 
yrke och därmed vara sitt yrke även privat. Slutsatsen blir således att alla som arbetar inom ett 
högstatusyrke inte vill identifiera sig med sin yrkestitel eller yrkesroll. 
 
Slutsatsen vi kan dra utifrån vår andra frågeställning är att det finns fördomar om professoryrket. 
Professorerna ansåg att det bland annat fanns fördomar om hur en professor ser ut och hur denne 
beter sig. Professorerna upplevde att omgivningen distanserar sig från dem när de får reda på vad 
professorerna arbetar med. De upplevde även att det finns en övertro på dem då de innehar 
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professorstiteln. Flera av professorerna ansåg att fördomarna om dem inte stämmer överens med 
verkligheten. De ansåg även att dessa fördomar inte påverkade deras självbild.  
 
Professorerna upplevde att människor i högre grad reagerade positivt på deras yrkestitel än 
negativt. Detta är motsägelsefullt med tanke på att majoriteten av professorerna inte vill nämna 
vad de arbetar med. Vi tror det beror på att bekanta till professorerna får en annan relation till 
dem och därför känner sig professorerna mer trygga med att använda sin yrkestitel i sin 
bekantskapskrets. Medan de är mer restriktiva att använda sin titel mot nya människor, på grund 
av att de upplevt negativa konsekvenser när de vid tidigare tillfällen presenterat sig med sin 
yrkestitel. Slutsatsen blir att professorerna anpassar sig till vilken situation de befinner sig i. 
 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår tredje frågeställning är att alla professorer drivs av inre 
motivation. Professorerna såg den yttre motivationen enbart som en belöning. Det de vill uppnå 
med sin roll är att få forska inom sitt ämne, och berika kunskapen så att allmänheten får ta del av 
deras forskningsresultat. Det är engagemanget som driver dem framåt. Då professorerna innehar 
en så hög position är inte feedback från deras chef de viktigaste utan stödet de får från sina 
arbetskamrater.  
 
Alla professorer kände även arbetstillfredsställelse till sina arbetsuppgifter, särskilt den egna 
forskningen och minst till de administrativa uppgifterna. De administrativa uppgifterna var det 
som påverkade deras motivation negativt, framförallt när den tog tid från viktigare 
arbetsuppgifter. Överlag var professorerna motiverade då de hade goda utvecklingsmöjligheter 
och fick erkännande för det arbete de utförde. De faktorer som motverkade vantrivsel på deras 
arbetsplats var att de hade en trygg anställning och goda relationer med sina arbetskamrater. 
Professorernas motivation stämmer även överens med den tidigare motivationsforskningen. 
Dock stämmer vår studie delvis överens med Stanskovska et al.s (2017) studie om 
arbetstillfredsställelse då professorerna känner arbetstillfredsställelse trots att inte alla 
professorer får stöd från sina chefer. Emellertid, får de stöd från sina arbetskamrater vilket är en 
bidragande faktor till att de känner sig tillfreds med sin arbetssituation. Slutsatsen blir således att 
professorerna känner inre motivation och arbetstillfredsställelse. 
 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår fjärde frågeställning är att professorerna kände stolthet över 
sitt yrke och att de kände att deras arbetsuppgifter var givande och värdefulla. De fann således 
mening i sina arbetsuppgifter. Flera av professorerna kände att de hade egen kontroll över 
utförandet- samt planerandet av sina arbetsuppgifter. Således kände de mycket frihet. Alla 
professorer kände även att de var högra krav på effektivitet och att det rådde tidsbrist. Således 
var professorerna medvetna om effektiviteten i utförandet av sina arbetsuppgifter. Professorernas 
arbetssituation stämmer därmed överens med beskrivningen av ett tjänstemannayrke.  
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Flera av professorerna kände att de hade hög egen kontroll och höga krav på sig. De kunde 
således i stor utsträckning styra över sina arbetsuppgifter. De höga kraven som ställdes på dem 
ledde dessvärre till tidsbrist, vilket i sin tur kunde skapa stress. Stressen kunde även härledas till 
de administrativa uppgifterna som tog tid från andra arbetsuppgifter, vilket ledde till att 
professorerna emellanåt fick utföra arbetsuppgifter på sin fritid. Det som motverkade stressen var 
stödet från arbetskamrater. En annan stressfaktor var att professorerna var tvungna att söka 
externa medel till sin forskning. Detta stämmer även överens med den tidigare forskningen.  
 
Slutsatsen blir således att professorerna har mycket egen kontroll över sin arbetssituation, vilket 
motverkar stress. Dock vill de inte ha krav på sig att utföra administrativa uppgifter då dessa 
uppgifter tar upp värdefull tid från andra uppgifter. Således kan de administrativa uppgifterna 
leda till tidsbrist, vilket blir ett stressande moment för professorerna. En lösning på detta problem 
skulle kunna vara att universiteten istället anställer assistenter som sköter de administrativa 
uppgifterna så att professorerna kan koncentrera sig på de uppgifter de är anställda för att utföra. 
 

6.2 Diskussion 
När vi tittar tillbaka på vår studie kan vi se att en nackdel med vår undersökning är att vi 
fokuserade på för stora områden. Vi borde istället ha fokuserat på ett av dessa områden och 
fördjupat oss mer inom det. Nu blir vår studie en överblick över professorernas yrkesidentitet 
och arbetssituation. Detta kan förvisso även ses som en av våra styrkor då vi ger ett 
helhetsperspektiv över de yttre- och inre faktorer som definierar en professor. 
 
En intressant aspekt med vår studie är att vi undersökte professorernas yrkesidentitet, en aspekt 
som vi inte hittade någon tidigare forskning om. Forskningen fokuserade på 
universitetspersonalen i stort och inte enbart på yrkestiteln professor. En sådan undersökning har 
utförts på lågstatusyrken i högre utsträckning än på högstatusyrken. Dock bör det understrykas 
att vi endast använde oss av en sökmotor när vi letade efter tidigare forskning. Därför kan vi inte 
utesluta att sådan forskning inte gjorts och publicerats i andra sökmotorer. 
 
En faktor som förändrade vår undersökning var att vi från början hade tänkt jämföra ett 
högstatusyrke med ett lågstatusyrke. Men då vi inte fick några respondenter att ställa upp från 
lågstatusgruppen blev vi tvungna att ändra syftet till att enbart undersöka ett högstatusyrke. 
Syftet ändrades från en jämförelsestudie till att undersöka en grupp individers subjektiva bild av 
sin yrkesidentitet och sina arbetsförhållanden. 
 
Något vi nu i efterhand har reflekterat över är att vissa intervjufrågor borde ha varit bättre 
formulerade då professorernas svar blev alltför spridda, vilket gjorde det svårt för oss att 
analysera materialet. Därför borde vi sett över intervjuguide en extra gång. Vårt mål var aldrig 
att generalisera denna studie, men vår studie kunde ha innehållit ett större urval. Dock räckte inte 
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tidsramen till då vi stötte på problem längs vägen och därför var vi tvungna att begränsa oss till 
enbart sex intervjupersoner och två arbetsplatser. Om vi breddat vår studie kunde det ha lett till 
ett bredare och djupare perspektiv gällande professorernas identitet och arbetsförhållanden. 
 
Vi har svarat på vår studies syfte och frågeställningar. Vi har även använt oss av all vår teori och 
tidigare forskning i vår analys och i våra slutsatser. Således har vi använt oss av relevant material 
till denna studie som vi kunnat använda oss av för att tolka respondenternas svar. De vi ville få ut 
av den här studien var att ta reda på hur professorer uppfattar sin yrkesidentitet och hur de 
upplever sin arbetssituation.  
 
I analysen framkom det att teorin om presentation av yrkesidentitet skiljde sig från 
professorernas uppfattning om hur de vill presentera sig för sin omgivning. Detta resultat visar 
på att professorernas subjektiva bild är mer komplex än vad teori och tidigare forskning kommit 
fram till. Resultatet visar således på att det är svårt att generalisera hur människor inom 
högstatusyrken förhåller sig till sin yrkesidentitet utifrån allmänhetens förutfattade meningar. 
Nyttan med detta resultat är att människor i allmänhet borde vara mer försiktiga med att dra 
förhastade slutsatser om individer som tillhör en viss grupp, då alla inom den gruppen inte 
identifierar sig med den stereotypa bilden. Vi fokuserade även på professorernas 
arbetsförhållanden samt vilka faktorer som motiverade dem. Vårt resultat gav ingen ny bild över 
områdena då professorernas subjektiva bild över sin motivation och sina arbetsförhållanden i hög 
utsträckning stämde överens med teorin samt tidigare forskning. Emellertid, är nyttan med att 
belysa dessa områden att understryka vilken viktig faktor inre motivation är för att individer ska 
vara engagerade på arbetsplatsen. Motivationen ger också individer en positiv inställning till 
utförandet av sina arbetsuppgifter. Nyttan med att ta med stress som en aspekt inom 
arbetsförhållanden är att belysa vad som framkallar stress och vilka hjälpmedel som kan sättas in 
för att motverka den. Den övergripande nyttan med denna studie är att förmedla professorernas 
subjektiva bilder över sitt yrke. 
 
Något som vore intressant att utforska vidare vore professorernas yrkesidentitet då denna uppsats 
endast ger en överblick över ett högstatusyrkes uppfattning av sin yrkesidentitet. Det vore även 
intressant att se hur andra högstatusyrken ser på deras respektive yrkesidentiteter för att se om 
det finns likheter eller skillnader. När det kommer till professorernas arbetsförhållanden skulle 
vidare forskning kunna göras på deras fysiska arbetsmiljö. Vidare forskning skulle också kunna 
göras på relationen mellan professorer och doktorander. Slutligen vore det intressant om en 
studie gjordes på omgivningens syn på professorsyrket för att kunna jämföra om omgivningens 
bild stämmer överens med professorernas bild över hur allmänheten ser på dem. 
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Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter, Sofia Lundsten och Alexander Kihl Olsson, som läser Personal och Arbetsliv 
på Karlstad Universitet och vi är nu inne på vår sista termin. Vi genomför just nu vår 
kandidatuppsats där studiens syfte är att jämföra hur professorer upplever sin yrkestitel samt 
yrkesroll och sina arbetsförhållanden. 
 
För att kunna besvara vårt syfte vill vi genomföra intervjuer med verksamma inom yrkesgruppen 
professorer. Vi är flexibla när det kommer till tid och plats, och har därmed möjlighet att ses 
under dagtid eller kvällstid om så önskas. Våra önskemål är att intervjun sker i ett enskilt rum 
och att vi får spela in intervjun så att vi sedan under transkriberingen kan säkerställa att vi 
uppfattat dig korrekt. För att intervjun ska bli så bra som möjligt, önskar vi även att du avsätter 
60 minuter av din tid för intervjun. 
 
Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som säger att: 
 
Deltagandet är frivilligt, och det innebär att du när som helst under intervjun har rätt att avbryta 
ditt deltagande. 
 
Samtyckeskravet betyder att du har rätt att bestämma över din medverkan och att vi behöver ditt 
uttryckliga samtycke för att genomföra intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att vi värnar om deltagarnas anonymitet och kommer således inte 
skriva ut ditt namn eller din verksamhets namn i studien.  
 
Nyttjandekravet betyder att vi endast kommer använda det material som framkommer under 
intervjuerna. Om du som deltagit under intervjun är intresserad av vårt studieresultat, meddela 
det gärna under intervjutillfället. 
 
Ditt deltagande betyder mycket för oss, så om du har några frågor får du gärna kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Sofia Lundsten 



 

070-6614220 
sofia_lundsten@hotmail.com 
 
Alexander Kihl Olsson  
072-2136257 
kihlolson2@hotmail.com 
 
Handledare 
David Regin Öborn, fakultetsadministratör  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Intervjuguide 
 
                              Intervjuguide 

 
Syftet med studien är att jämföra hur professorer upplever sin yrkestitel samt yrkesroll och sina 
arbetsförhållanden.  
  
Bakgrundsfrågor 
 

1.  Hur gammal är du? 
 
2.  Vad har du för utbildning? 
 
3. Vad har du för roll inom verksamheten? 
 
4.  Vilken är din anställningsform? 
 
5.   Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
6.  Hur länge har du varit yrkesverksam? 
 
7.  Finns det någon särskild anledning till att du valde det här yrket? 

   
Professorernas yrkesidentitet 
 

1. Hur var din bild av yrket innan du började jobba inom det?  
 

2. Har du samma bild av yrket idag? 
 
3. På vilket sätt identifierar du dig med ditt yrke, är det en del av din identitet? 

 
4. Vilken av följande alternativ använder du dig av när du ska presentera din yrkestitel: 

Jag är… 
Jag jobbar som… 
Jag jobbar på företaget eller inom en viss bransch 

 
 
 



 

Professorernas arbetsförhållanden 
 

1. Känner du stolthet över ditt yrke?  
 
2. Känner du att ditt arbete är givande och värdefullt?  

 
3. Anser du att din lön speglar din arbetsprestation?  
 
4. Anser du att det finns goda utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen?  
 
5. Upplever du att du har en trygg anställning, att du är nöjd med anställningsvillkoren och att du 

har en anställning på verksamheten så länge du själv vill?  
 
6. Vilka faktorer i din arbetssituation får dig att känna dig stressad?  

 
7. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Är de varierade?  

 
8. Utför du dina arbetsuppgifter på egen hand eller är ni flera som samarbetar?  

 
9. På vilket sätt kan du styra över din arbetssituation? Har du eget besluts- och handlingsutrymme?  

 
10. På vilket sätt har verksamheten krav på effektivitet när det kommer till dina arbetsuppgifter? 

Höga eller låga krav?  
 

11. Anser du att det råder tidsbrist när du ska utföra dina arbetsuppgifter?  
 

12. Hur hanterar du utmanande arbetsuppgifter?  
 

13. Vad stämmer bäst in på dig, att du främst drivs av yttre belöningar såsom löneförhöjning eller att 
du främst drivs av ett engagemang till dina arbetsuppgifter?  
 

14. Känner du dig uppskattad för det jobb du utför?  
 

15. På vilket sätt får du stöd från dina arbetskamrater?  
 

16. Anser du att du får vägledning och återkoppling från din chef? Hur yttrar det sig?  
 
Professorernas uppfattning om omgivningens syn på deras yrkestitel 
 

1. Hur tror du din omgivning uppfattar din yrkesroll? Finns det fördomar, hur yttrar de sig? 



 

 
2. Anser du att omgivningens uppfattning av din yrkesroll stämmer? 
 
3. På vilket sätt påverkar fördomarna om din yrkestitel hur du ser på dig själv?  

 
4. Har du någon gång uppfattat att din omgivning reagerat negativt eller positivt när du berättat vad 

du arbetar med? 
 
Avslutande frågor 
 
Finns det något du nu i efterhand vill förtydliga eller tillägga? 
 
Är det okej att vi skriver ut vilket ämne du arbetar inom? 
 
Finns det något viktigt område som du anser att vi inte berört? 
 
Är det okej om vi kontaktar dig för kompletteringar ifall vi saknar något? 
 
Finns det något du vill fråga oss om? 
 


