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Sammanfattning  
Syftet med vår uppsats har varit att belysa hur en omvandling av arbetslivet kommit att 

påverka unga individers beskrivning av framgång inom yrkeslivet, vad som numera ofta 

benämns "karriär". Vår avsikt har varit att analysera hur begreppet karriär konstrueras på 

diskursiv nivå bland unga vuxna inom yrken som karakteriseras av flexibla arbetsvillkor. 

Studien grundar sig på sex kvalitativa intervjuer med unga vuxna mellan 20-30 år inom 

mediabranschen. Intervjuerna har analyserats utifrån ett Foucauldianskt diskursanalytiskt 

perspektiv, ett verktyg för att belysa vilka konkurrerande och dominerande diskurser som våra 

informanters utsagor bygger på, kopplade till en större social kontext. 

 

Vår studie påvisar att informanterna beskriver karriär på skilda sätt, både ut positiv och 

negativ bemärkelse. En mer traditionell syn på karriär, d v s i betydelsen avancemang inom 

organisationen, beskrivs ”klinga negativt” och i majoriteten av våra intervjufall har denna syn 

på karriär bytts ut mot beskrivningar av karriären som personlig. Trots att inte alla 

intervjupersoner beskriver karriären som eftersträvansvärd, kan vi urskilja hur samtliga 

utsagor om framgång inom yrkeslivet innebär någon form av individuellt självförverkligande. 

Det individualiserade arbetslivets förväntningar framträder diskursivt oavsett negativ eller 

positiv tolkning av begreppet karriär. I vår analys framkommer även utsagor från samtliga sex 

intervjupersoner om ökad ohälsa och obalans mellan arbete och fritid. Det är en problematik 

som beskrivs uppstå i samband med strävan efter karriär eller framgång, inom det flexibla och 

osäkra yrkeslivets ramar. 

 

Sammantaget kan våra resultat, utifrån våra teoretiska utgångspunkter, härledas till tidigare 

forskning som påvisar en omvandling av arbetslivet. Ökad osäkerhet och flexibilitet på 

arbetsmarknaden lägger ett större ansvar på den enskilda individen och gör framgång till ett 

personligt projekt med såväl hopp om självförverkligande som hot om ohälsa. 

	  

	  

Nyckelord:	  karriär,	  unga	  vuxna,	  mediabranschen,	  diskurs,	  Foucault	  

	   	  



Abstract  
The aim of this study is to enlighten how todays working environment affects young 

individuals descriptions of how to reach success in work life, now often titled as ”career”. Our 

purpose has been to analyse how the term career is constituted discursively among young 

people in jobs characterized by flexibility. The study is based on six qualitative interviews 

with young adults in the media industry, all between 20-30 years old. By utilising a 

Foucaultdian discourse analysis we want to expose how the competing and dominating 

discourses, that our interviewees’ statements are based on, can be associated with a wider 

social context.   

 

The study reveals that our interviewees describe career in two separate ways, both positively 

and negatively. A more traditional definition of career, where the term is described as 

promotion, is explained to have a negative tone. This traditional definition has in the majority 

of our interviews been replaced with explanations of career as personal. We can also 

distinguish that even though not all of our informants describe career as desirable, everyone 

talks about success in work life as self-fulfilment. The demands from today’s individual work 

environment appears discursively regardless negatively or positively interpretation of the term 

career. 

 

Our analysis demonstrates further that all interviewed talks about an increased illness and 

problems with the balance between work and personal life. It is described to be a 

problematisation caused by the pursuit of career success, in a work life characterized by 

flexibility and insecurity.  

 

The results from our study can be derived to recent research regarding a change in work 

environment. A more flexible and insecure labour market is forcing the individual to take 

more responsibility and makes success to a personal project. It gives hope of self-fulfilment 

but also threats of physical and mental illness.  

 
Keywords: career, young adults, media industry, discourse, Foucault  
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1.   Inledning 
	  
“Vad vill du ha för karriär? Vet du vart du är påväg? Hur når du dit? Öka din självinsikt och se din 

potential inför steget ut på arbetsmarknaden.”. Dessa frågor utgör rubriken på ett evenemang, eller en 

så kallad “seminarieserie i karriärplanering”, som erbjöds av Uppsala universitet den 7:e November 

2014 och riktade sig mot universitetets studenter (Uppsala kalendarium, 2014). På ett flertal 

högskolor och universitet, inklusive Uppsala, har även enheten för studievägledning anammat 

begreppet ”karriär” och heter idag studie- och karriärvägledning. “Du kan vända dig till Uppsala 

universitets centrala studievägledning och karriärvägledning för ett vägledningssamtal som utgår från 

dig och dina funderingar kring framtiden. Vägledaren hjälper dig hitta rätt bland våra utbildningar 

och strukturera dina möjligheter så att du får ett bra beslutsunderlag.” (Uppsala Studievägledning och 

karriärvägledning, 2014).  
 

På Uppsala universitet kopplas begreppet karriär till ord som ”framtid” och ”möjligheter”. Att göra 

karriär beskrivs som något eftersträvansvärt för individen, vilket till och med kräver professionell 

vägledning. Ett närliggande ord till karriär, karriärism, betyder enligt nationalencyklopedin 

“inriktning på framgång i yrkeslivet” (Nationalencyklopedin, 2014). Karriärism kanske inte säger oss 

så mycket, men vad händer om vi byter ut ism mot ist? Ordet blir karriärist, vilket för med sig en 

negativ klang. I nationalencyklopedin beskrivs vidare karriärist som “person som är mest intresserad 

av sin egen framgång i yrkeslivet {→streber}: han är en kall och cynisk ~ “. Vid en sökning av 

begreppet karriär på nationalencyklopedins hemsida får man inte bara fram orden karriärism och 

karriärist. Karriärstege är ytterligare ett begrepp bland 1406 sökträffar, vilket i sin tur härleds till 

både befordran inom ett yrke men också till klättring på “samhällsstegen” (Nationalencyklopedin, 

2014). 
 

Vi kan alltså se hur ord kopplade till karriär inte alltid har använts i positiv bemärkelse, utan även 

som benämning på de personer som tycks kunna göra allt för att både lyckas inom arbetslivet och öka 

sin sociala status. Om en person som valt att göra karriär fortfarande hade antagits vara en “cynisk 

streber”, hade Uppsala universitet troligtvis inte inrättat en egen hemsida för frågor om karriär. 

Hemsidan, UU CareerGate, utgör universitetets egna “karriärportal” där studenter uppmanas ansluta 

sig genom slogans som; “Börja din karriär och gå med idag” (Uppsala Careergate, 2014). 
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Vår redogörelse ovan visar hur begreppet karriär alltmer används i positiv bemärkelse och blir 

synonymt med framgång i yrkeslivet. Men vad det i sin tur innebär att nå yrkesframgång, i form av 

att göra karriär, framkommer inte lika tydligt. Hur karriär beskrivs samt hur det uttryckligen värderas 

bland unga vuxna idag, är vad vi med vår studie ämnar undersöka. 
 

1.1 Bakgrund 
Den amerikanska sociologen Richard Sennett hävdar i sin bok, The Corrosion Of Character (1998), 

att rådande samhällsstrukturer, i form av den “flexibla kapitalismen”, leder till att människan måste 

vara beredd på att arbetslivet idag innebär ständig förändring (Sennett, 1998, s. 9). Sennett vill även 

belysa att denna pågående omorganiseringen av arbetslivet kan leda till personliga konsekvenser för 

den enskilde individen. I boken Gränslöst arbete (2006) förs en liknande diskussion, vilken styrker 

antagandet om att det skett en förändring inom arbetslivet samt hur detta kan komma att påverka 

individer. Författarna till boken menar att dagens yrkesliv innebär anställningsformer som 

karakteriseras av flexibilitet, vilket kan åstadkommas genom både ökat förtroende från arbetsgivaren 

samt genom en personalstyrka som lätt kan bytas ut (Allvin et al. 2006, s. 34). Trots skillnad i 

organisatorisk utformning, grundar sig dessa alternativ på en individualisering av arbetslivet (Allvin 

et al. 2006, s. 169). Denna individualisering påverkar människor så till vida att de tekniska och 

sociala kunskapskraven blir helt personliga och ansvaret för att lyckas med sitt arbete läggs på den 

enskilda individen. Författarna till Gränslöst arbete beskriver individens utsikter inom arbetslivet 

som en ständig kamp för att konkurrera med andra på en mycket osäker arbetsmarknad (Allvin et al. 

2006, s. 101).   
 

Som ovan nämnts menar både Richard Sennett och författarna till Gränslöst arbete att det nya, 

flexibla och individualiserade arbetslivet innebär personliga konsekvenser för den enskilda individen. 

I en artikel publicerad av Svenska Dagbladet lägger författaren och journalisten Göran Rosenberg 

betoning på att kommande generationer ställs inför stora problem. “Det verkar numera högst 

sannolikt att morgondagens generationer kommer att få en sämre välfärd än gårdagens, eller 

åtminstone leva i större ekonomisk och social osäkerhet.”. Han menar vidare att i dagens yrkesliv 

handlar det om att investera i sitt “humankapital”. Kollektivet har ersatts med individen och 

utveckling av “humankapitalet” har blivit en statlig strategi som syftar till att ge möjligheter till ökad 

kunskap och färdigheter för den enskilda individen, vilket även lägger “ansvaret för att lyckas, 

liksom vådan av att misslyckas, tungt på individens axlar.” (Svenska Dagbladet, 21/01/2012) 
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Hur ungas inställning till detta arbetsliv faktiskt ser ut framkommer av attitydundersökningar som 

genomförts år 2013 på uppdrag av ungdomsstyrelsen. Enligt undersökningen anser 65% av unga 

vuxna i åldrarna 19-29 att det är mycket viktigt att skaffa sig ekonomiskt trygghet och en fast 

anställning. Samtidigt värderar 78 % av samma grupp fritiden som högsta prioritet 

(Ungdomsstyrelsens skrifter, 2013:3, s. 16). Trots att dessa siffror talar för att många unga idag 

värdesätter fast anställning i kombination med tid för fritidsaktiviteter, tycks yrken som 

karakteriseras av höga prestationskrav, flexibla och även osäkra arbetsvillkor, vara populära bland 

unga idag. I en undersökning från 2007 uppges 70% av den yngre generationen ha planer på att 

studera inom media/kultur eller design (Gillberg, 2010, s. 101). Mark Deuze, professor i 

telekommunikation, har i sin artikel “Media Industries, Work and Life“ för avsikt att studera media 

som kultur och menar att mediabranschen med dess arbete kopplat till en global publik bör ses som 

direkt nyckelaktör i den ekonomiska globaliseringsprocessen (Deuze, 2009, s. 467). Han refererar 

även till Powell och Scott (2004) och menar att detta gör att mediaindustrin begär kreativ arbetskraft 

som anpassar sig efter den flexibilitet branschen kräver. (Deuze, 2009, s. 468). Media blir i detta 

avseende en intressant bransch för att studera anställda inom yrken med flexibla villkor, där det krävs 

att arbetstagaren är anpassningsbar till en föränderlig marknad. När vi talar om mediabranschen 

syftar vi till yrken inom PR och kommunikation, reklam samt TV och radio.   
 

För att återkoppla till vår inledning, menar Richard Sennett att dagens rådande samhällsstruktur inte 

enbart bidragit till att utmana individens ställning på arbetsmarknaden. Den ”flexibla kapitalismen” 

har förändrat hela innebörder av ord, vilka kopplas till arbete (Sennett, 1998, s. 9). Karriär, eller 

career, har gått från ett engelskt begrepp som ursprungligen inneburit en “väg för vagnar”, till att 

senare använts som term i yrkessammanhang och syftat till en utvecklingsbana som går rakt uppåt. 

Yrkesframgång har således skett i form av exempelvis högre lön inom ett och samma företag. Mot 

bakgrund av de förändrade yrkesvillkor som arbetslivet innebär idag, stannar man dock inte hela sitt 

yrkesliv på ett och samma jobb. Enligt Sennett kan en ung amerikan förvänta sig byta jobb minst elva 

gånger under sitt totala arbetsliv (Sennett, 1998, s. 22). Att begreppet karriär tidigare syftat till en 

utvecklingsbana som gått i rakt uppåtstigande led, är enligt Sennett inte längre möjligt, då vi 

människor inte stannar på samma arbete hela vår yrkestid ut. Trots Sennetts redogörelse för att 

karriär inte har samma betydelse som förr, kvarstår vår fundering kring vad man tillskriver begreppet 

karriär idag. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Vår avsikt är att studera hur den flexibilisering samt individualisering av arbetsliv, vilket tidigare 

redogjorts för, påverkar människor idag. Vi har valt att avgränsa vår målgrupp “unga vuxna” i linje 

med den åldersuppdelning som många av tidigare studier har gjort, 20-30 år. Vi är intresserade av att 

undersöka hur den nya flexibla arbetsformen kan komma att påverka unga vuxnas beskrivningar om 

hur man lyckas inom yrkeslivet samt vilka konsekvenser det för med sig för den enskilda individen. 

Vår tes är att karriär används frekvent i samband med framgång inom arbetslivet idag. För att förstå 

vad yrkesframgång är, för de unga som idag möter en mycket ostabil arbetsmarknad, ämnar vi 

således studera hur framgång inom arbetslivet konstrueras på diskursiv nivå, i form av hur begreppet 

karriär används.   

Vår avsikt med studien är således att undersöka vad unga vuxna, inom en bransch som karakteriseras 

av flexibla villkor, tillskriver begreppet karriär idag. Studien görs i syfte att belysa vad som lyfts fram 

i talet om karriär, vad karriär innebär samt vilken roll den spelar för individen. Vi ämnar även 

undersöka vilka komplikationer som beskrivs i samband med yrkesframgång och karriär. Våra 

frågeställningar under arbetet är: 
 

• Hur talar unga vuxna inom mediabranschen om karriär? 

• Vilken vikt tillskriver man karriären i det egna livet? 

• Vilka komplikationer beskrivs yrkesframgång och karriär medföra?  

 

1.3 Uppsatsens disposition   
Inledningsvis är vår avsikt att redogöra för tidigare forskning som bedrivits på det område vi ämnar 

undersöka, unga vuxnas syn på karriär i arbetslivet. Under kapitlet Tidigare forskning redogör vi för 

forskning om hur övergripande strukturella förändringar har kommit att påverka arbetslivet, vilket i sin 

tur även förändrat vår syn på vad karriär är. Då unga vuxna är vår studie avsedda målgrupp redogör vi 

för även tidigare studier som belyser hur unga vuxna förhåller sig till arbetslivet idag. I kapitlets 

avslutande avsnitt ger vi även översikt över den forskning som bedrivits, i form av en sammanfattning. 

I det nästkommande kapitlet Teori går vi in på vilka teoretiska utgångspunkter som legat till grund för 

vår studie. Kapitlet inleds med en kortare redogörelse för begreppet diskurs samt för vår 

forskningsansats. Därefter går vi närmare in på det diskursanalytiska perspektiv som ligger till grund 

för vår studie, Foucaults diskursteori. Under detta avsnitt berör vi relationen mellan makt, kunskap och 
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diskurs samt tar upp relevanta begrepp inom det Foucaultdianska diskursperspektivet. Dessa är; 

objektivitet, subjektivitet och subjektpositionering. 
 

Metod är sedan det kapitel i vilket vi redogör för våra metodologiska val och de överväganden vi gjort 

under studiens gång. Inledningsvis belyser vi lärdomar från förstudien, för att sedan närmare gå in på 

en beskrivning av vårt intervjumaterial. Analysmetod är sedan det avsnitt där vi redogör för våra 

diskursanalytiska verktyg, vilka är knutna till vår teori. I kapitlets två avslutande avsnitt vill vi 

poängtera den roll vi själva har som forskare samt hur vi har förhållit oss till studiens etiska aspekter.   

Efter metodkapitlet redogör vi för undersökningens Resultat & analys. Avsnitten i detta kapitel utgörs 

av fem teman, konstruerade efter studiens syfte och frågeställningar. I detta kapitel presenterar vi 

studiens resultat, vilket vi analyserat med hjälp av våra analysverktyg och ständigt i förhållande till 

våra teoretiska utgångspunkter. I anslutning till vår resultat- och analysdel går vi sedan in på vår 

Slutsats & Diskussion. Här inleder vi med att besvara vår studies frågeställningar, för att sedan 

diskutera hur studiens resultat kan kopplas till tidigare forskning inom ämnet. I vårt avslutande kapitel 

resonerar vi slutligen kring hur man skulle kunna bedriva vidare forskning inom ämnet.  
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2.   Tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning, där vi under nedstående avsnitt berör de 

områden vi senare ämnar förena i vår studie. Inledningsvis kommer vi mer ingående än i föregående 

inledningskapitel redogöra för studier av en omvandling inom arbetslivet, där fler yrken och 

organisationer karakteriseras av flexibilitet och förändring. Avsnittet kommer även att beröra de 

samhällsfaktorer som hävdas ligga till grund för denna förändring. I det andra avsnittet är vår avsikt 

att belysa hur samhällsstruktur och kultur kopplas samman med karriär. Här är vår avsikt att redogöra 

för forskning om hur samhället i stort påverkar vår uppfattning om vad karriär är. Gränslös karriär är 

rubriken på det tredje avsnittet, där fokus läggs på tidigare studier om vad karriär innebär idag satt i 

relation till arbetslivets omvandling.   
 

Vid sidan av tidigare forskning om hur arbetslivet har förändrats samt hur det påverkar hur karriär 

uppfattas idag, har vi även valt att beröra ytterligare ett forskningsområde som blir aktuellt för vår 

studie. I det fjärde avsnittet redogör vi för forskning som bedrivits om den målgrupp vår studie ämnar 

undersöka, unga vuxna mellan 20-30 år. I dessa studier beskrivs hur unga vuxnas yrkessituation ser 

ut idag samt vilka förutsättningar de har inom yrkeslivet, i förhållande till en värld som är i ständig 

förändring. Slutligen kopplas samtliga områden samman i ett avslutande avsnitt där vår avsikt är att 

påvisa den tidigare forskning som redogjorts för sammantaget ligger till grund för vårt arbete. 

 

2.1 Arbetslivets omvandling 
Sociologen Manuel Castells skriver om organisatoriska förändringar i samband med industrialismens 

övergång till vad han kallar informationalism. Hans bok Nätverkssamhällets framväxt (1996) 

anammar framförallt sociologerna Alain Touraines och Daniel Bels teorier om det “post-industriella 

samhället” respektive “informationssamhället”. Detta görs i syfte att redogöra för hans egen teori om 

hur den globala marknaden har resulterat i förändring i organisering kring produktion och marknad, 

det han benämner “den informationsteknologiska revolutionen” (Castells, 1996, s. 162-163). Med 

hjälp av en teoretisk studie resonerar Castells kring att några av de mest omfattande förändringar som 

skett idag är stora omorganiseringar av företag, vilket är ett resultat av krav från de ekonomiska, 

institutionella och teknologiska miljöer de verkar i (Castells, 1996, s. 163). Karaktäristiskt för den 

informationsteknologiska revolutionen är att kunskap och information därmed, genom nya 

instrument, blev tillgänglig och “konstruerbar” för allmänheten (Castells, 1996, s. 43-44). I samband 
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med den tekniska utvecklingen och den globala ekonomin har den omvandling som skett blivit mer 

produktions - och konkurrensfokuserad (Castells, 1996, s. 163). 

 

Författarna till Gränslöst arbete (2006) antar ett socialpsykologiskt perspektiv för att med sin bok 

belysa arbetslivets omvandling. Boken bygger på en rad fallstudier som bestått av enkäter, 

psykofysiologiska mätningar och intervjuer i ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm 

och Stockholms universitet (Allvin et al. 2006, s. 3). Författarna hänvisar till b.la. Manuel Castells 

(1998) då det menar att dagens marknadskrafter grundar sig på den finansiella ekonomins tillväxt, 

nya företagsekonomiska styrsystem samt den informationsteknologiska revolutionen (Allvin et al. 

2006, s. 14-15). Företag expanderar och pengar blir till det gemensamma språket inom en 

svåröverblickbar verksamhet, där ny teknologi, som tidigare nämnt, lägger grunden för en 

internationell ekonomi (Allvin et al. 2006, s. 15). De menar även att ökat tryck från internationell 

konkurrens och handel lett till ett arbetsliv som karakteriseras av nyliberala tankegångar om hur 

arbeten och yrkesliv ska utformas (Allvin et al. 2006, s. 12). Enligt författarna resulterar denna 

samhällsomvandling i en individualisering av arbetslivet (Allvin et al. 2006, s. 169). Individens 

utsikter inom arbetslivet beskrivs som en ständig kamp för att konkurrera med andra på en mycket 

osäker arbetsmarknad (Allvin et al. 2006, s. 101). I relation till detta nya arbetsliv redogör författarna 

även för vad de menar är den “nya ohälsan”. Den nya ohälsan beskrivs utifrån två aspekter; dels 

ökade muskel -och ledbesvär, dels ökad psykiskt ohälsa. Psykisk stress presenteras som en viktig 

bidragande orsak till dessa båda delar (Allvin et al. 2006, s. 159). 
 

Arbetslivets omvandling beskrivs även utifrån skillnad i organisatorisk utformning. I de yrken där 

arbetsuppgifter och krav inte tidigare varit alltför specificerade, kan idag traditionella regelverk vara 

helt är avskaffade. I dessa yrken får personalen mer frihet och ansvar över sin arbetsprocess, där det 

blir upp till den enskilda individen att anpassa sitt arbete till de föränderliga krav som ställs (Allvin et 

al. 2006, s. 17). Dagens yrkesliv karakteriseras även av en annan ytterlighet. Inom arbeten med 

arbetsuppgifter som innan klassats som enkla, har den organisatoriska utformningen blivit ännu 

tydligare och arbetsuppgifterna mer detaljerade. Tanken bakom denna åtstramning är att personal ska 

kunna läras upp lika lätt som de ska kunna avskedas (Allvin et al. 2006, s. 17). Märkbart i denna 

förändring är att yrken idag kännetecknas av flexibilitet, där vissa arbeten ger sin personal flexibla 

villkor genom förtroende samt där andra verksamheter antar anställningsformer som leder till 

flexibilitet genom utbytbarhet (Allvin et al. 2006, s. 34). 

	  



	   	  	   	  
	  

	   12	  

Även Richard Sennett, professor i sociologi, argumenterar i sin bok The Corrosion of Character 

(1998) för att vi idag står inför en arbetsmarknad som karakteriseras av en flexibilitet. Förändring av 

byråkratier, flexibel specialisering av produktionen samt en koncentration utan centralisation, är 

enligt Sennett tre tecken på moderna former av flexibel organisering (Sennett, 1998, s. 47). Efter 

studier byggda på kvantitativ data kommer han fram till att denna organisering även påverkar 

människorna i organisationerna och tvingar dessa att förändra sin inställning till arbete (Sennett, 1998, 

s. 10). Dagens yrkesklimat medför att anställda idag måste vara öppna för förändringar, våga ta risker 

samt göra sig mer eller mindre oberoende av formella föreskrifter (Sennett, 1998, s. 9). 

 

2.2 Karriär, samhälle och kultur 
Under 70-talet utvecklades diskussionen om karriärutveckling där management professorn Edgar H. 

Schein har bidragit med mycket forskning. Han belyser i sin artikel “Culture as an environmental 

context for careers” relationen mellan vad människor generellt lägger i begreppet karriär och andra 

faktorer i livet kopplat till den kultur de lever i (Schein, 1984, s. 71). Schein utgår främst från sina 

egna upplevelser inom tidigare forskning i organisationskultur och karriärutveckling och använder 

sig även av redan framtagen kvantitativ data. Hans avsikt är i denna studie att belysa vikten av att 

karriären betraktas i förhållande till personliga och familjerelaterade faktorer samt hur kultur och 

samhället påverkar vår uppfattning om vad karriär är (Schein, 1984, s. 71). 
 

Schein påvisar att vi aldrig kan dra generella slutsatser om hur individer i olika kulturer känner inför 

karriär (Schein, 1984, s. 80). Allt ifrån vilka kriterier som bör uppfyllas för karriärframgång, 

familjens kontra det personliga självförverkligandets betydelse samt olika karriärvägars legitimitet, 

står i direkt relation till de kulturella och samhälleliga omständigheter som råder (Schein, 1984, s. 

71). Han skiljer även mellan två aspekter för att förstå vad människor lägger i begreppet karriär; de 

externa och de interna. De externa faktorerna sätter upp ramar för vilka steg en individ ska ha 

genomgått för att uppnå karriär, vilken utbildning, vilka kriterier och vilka titlar man bör ha. Vad 

omgivning anser vara legitimt styr även individens uppfattning av hur “lyckad” hen känner sig inom 

arbetslivet. Schein menar att olika kulturer och samhällsfaktorer på detta sätt påverkar hur individer 

upplever karriär, vilka faktorer som spelar in samt vad som motiverar individer att göra karriär. Det 

är även dessa individuella reaktioner Schein väljer att benämna som interna faktorer. De interna 

faktorerna är en produkt av den sociala kontext där yrkesmässiga och organisatoriska krafter, den 

externa karriären, påverkar hur individer ser på karriär (Schein, 1984, s. 74). Att individers 

uppfattning om vad karriär är står i direkt relation till samhället i stort, blir för oss intressant då vi i 
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vår studie ämnar undersöka unga vuxnas beskrivningar av karriär, i relation till dagens arbetsliv 

som social kontext. 

 

2.3 Gränslös karriär 
I boken The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational 

Era (1996) hävdar författarna och professorerna i management Michael Arthur och Denise 

Rousseau, genom en teoretisk studie, att de organisatoriska omvandlingarna, vilka vi 

redogjort för tidigare, har förändrat vad man menar med karriär idag. I linje med Scheins 

argumentation för den sociala kontextens betydelse för hur karriär uppfattas samt vikten av att 

studera karriären utifrån interna och externa faktorer, hävdar de att den linjära, organisatoriska 

karriären har bytts ut mot en mer oförutsägbar och gränslös karriär, “boundaryless career”. 

(Arthur & Rousseau, 1996, s. 3). Dagens arbetsliv innebär organisationer och företag som inte 

längre kan erbjuda sina anställda livslång anställning. Karriären blir på så sätt inte heller “låst” 

till ett och samma företag utan sträcker sig mellan flera arbetsgivare och organisationer. 

Faktorer som tidigare har indikerat på karriärframgång, som löneförhöjning och hierarkiskt 

avancemang inom en och samma organisation, blir inte längre aktuellt (Arthur & Rousseau, 

1996, s. 4). Med gränslös karriär menar Arthur och Rousseau istället att ansvaret för att lyckas 

ligger på individen själv (Arthur & Rousseau, 1996, s. 11). För att uppnå karriär idag blir det 

viktigt att göra sig attraktiv för marknaden och öka sin “markability”, genom att upprätthålla 

sina kontakter samt det individuella lärandet (Arthur & Rousseau, 1996, s. 6 & s. 12). 

 

Författarna till artikeln “Predictors of sucess in the era of the boundaryless career” utgår från 

de ovannämnda karriärteoretikernas, Arthurs och Rousseaus, teori om karriären som gränslös. 

Mot bakgrund av att förhållanden inom organisationer ser annorlunda ut idag ämnar Eby, 

Butts & Lockwood, professor i industriell organisationspsykologi, docent i managent samt 

doktorand i psykologi, med sin studie undersöka vilka faktorer som spelar in när det kommer 

till att uppnå karriärframgång. Författarna utgår från redan etablerade teorier om 

karriärframgång, vilka belyser vikten av att veta vad man vill med sin karriär, att man känner 

rätt personer samt har god kännedom om yrkets faktiska hantverk (Eby et al. 2003, s. 690). De 

hänvisar även till studier som påvisar att karriärframgång kan ses som detsamma som att nå 

psykologisk tillfredsställelse, vilket beskrivs som “a feeling of pride and personal 
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accomplishment that comes from knowing that one has done one´s personal best” (Hall & 

Wirvis i; Eby et al. 2003, s. 690).  

	  

Utifrån enkätstudier som gjorts för att mäta individers grad av karriärframgång, med utgångspunkt i 

redan etablerade antaganden, kommer forskarna fram till att vissa personer är bättre lämpade för 

karriärframgång än andra, satt i relation till dagens yrkesklimat. I likhet med tidigare forskning spelar 

både en persons kontaktnät och kunskap om yrkets arbetsuppgifter roll, i syfte att göra sig själv 

attraktiv på arbetsmarknaden. De främsta egenskaperna en individ bör besitta för att nå framgång är 

dock den egna, subjektiva inställning till karriär samt individens personlighet. De individer som är så 

kallade “self-starters”, flexibla, lättanpassliga, öppna för nya erfarenheter och medvetna om sina 

styrkor och svagheter, är även den grupp som enligt forskarna klarar sig bättre på en föränderlig och 

ostabil arbetsmarknad (Eby et al. 2003, s. 701). 

 

Hur individer själva uttrycker sig om karriär och karriärframgång idag, såväl genom traditionell som 

gränslös inställning till karriär, är något vi med vår studie ämnar undersöka. I nedanstående avsnitt 

kommer vi redogöra för tidigare forskning om hur ungas förutsättningar ser ut idag på 

arbetsmarknaden, då unga vuxna mellan 20-30 år är vår studies avsedda målgrupp. 

 

2.4 Ung inom arbetslivet 
Sociologen Gunnar Gillberg hävdar att ungas livsvillkor inte ser detsamma ut idag till följd av 

förändring i “övergripande strukturella villkor” (Gillberg, 2010, s. 93). Gillberg utgår från teorier om 

det senmoderna samhällets uppbyggnad, för att vidare redogöra för hur samhället idag påverkar 

individer i form av ökat individuellt ansvar och självreglering. 
 

Gillberg diskuterar sig fram till sociologen Margaret S. Archers teori om att det senmoderna 

samhället, som är under ständig pågående förändringsprocess, innebär en kontextuell diskontinuitet 

för individer. Denna kontextuella diskontinuitet gör att “människors drömmar, förväntningar och 

behov hamnar i otakt med de möjligheter och resurser som de kontextuella villkoren erbjuder.” Det 

blir således svårare för den enskilde att luta sig tillbaka på gamla erfarenheter, vilket leder att 

individer börjar förhålla sig mer reflexivt till sin livssituation (Gillberg, 2010, s. 91). 

Mot denna teoretiska bakgrund har Gillberg för avsikt att undersöka hur det nya arbetslivet påverkar 

unga vuxna idag. Han påvisar i sin forskningsrapport att ungas etablering på arbetsmarknaden äger 

rum mycket senare i livet och att tid för familjebildning skjuts upp (Gillberg, 2010, s. 95). Inträdet på 
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arbetsmarknaden sker inte heller i en linjär process, utan att det tar lång tid innan man som ung får ett 

fast jobb och slipper tillfälliga arbeten (Gillberg, 2010, s. 97). Gillberg hävdar även att ungas 

möjligheter och framtidsutsikter inom arbetslivet skiljer sig åt beroende på omständigheter som 

klasstillhörighet, kön och sociala villkor (Gillberg, 2010, s. 108). Efter intervjuer med sex unga 

vuxna som arbetar i två olika typer av yrken, inom bilindustrin och mediabranschen, kan han urskilja 

både likheter och olikheter i inställning till arbetet. Gillberg menar att de intervjuade upplever 

liknande krav från omgivningen, vilka anspelar på individens eget ansvar: “De flesta är alltså 

påverkade av den rådande andan i samhället, som säger att det är du själv som avgör om du skall 

lyckas eller inte” (Gillberg, 2010, s. s.159). Med hjälp av teorin om kontextuell diskontinuitet kan han 

även belysa hur individerna förhåller sig reflexivt till sin livssituation. De intervjupersoner som 

arbetar inom bilindustrin är medvetna om att arbetet ständigt präglas av ny teknik och strukturella 

omvandlingar, vilket leder till att de ser sitt arbete som en “permanent tillfällighet” (Gillberg, 2010, 

s.165). Enligt de unga vuxna som är verksamma inom mediabranschen är tanken på en värld i ständig 

förändring “en drivkraft”, där att realisera ett stort antal mål i livet är detsamma som att utvecklas. 

Denna inställning till verkligheten leder, enligt Gillberg, till att dessa unga förhåller sig till “livet som 

projekt” (ibid.) Gillberg drar slutsatsen att båda yrkesgruppernas resonemang speglar rådande 

samhällsstrukturer, där kraven på flexibilitet är höga, vilket även enligt honom kan leda till en 

subjektiv osäkerhet bland unga vuxna (Gillberg, 2010, s.109). 
 

Ytterligare ett bidrag till hur unga vuxna upplever sin situation i yrkeslivet är pedagogen Lena 

Lidströms avhandling En resa med osäkra mål (2009). Hennes avsikt är att belysa hur unga vuxnas 

inträde på arbetsmarknaden skildras utifrån olika individuella och strukturella förutsättningar. 

Lidström utgår från karriärvalsteorin Careership, utvecklad av Hodkin och Sparkes (1997). Med 

hjälp av teorin ämnar hon belysa hur ungas övergång från skola till arbete upplevs olika samt att 

denna process måste ses som ett samspel mellan aktör och struktur (Lidström, 2009, s. 39). Genom 

att använda begreppet “begränsat aktörskap” vill Lidström betona att både aktör och struktur är 

viktiga att ha i åtanke i studien av ungas inträde på arbetsmarknaden (Lidström, 2009, s. 40). Hon 

menar vidare att med detta begrepp i bakgrunden kan ”unga ses som aktörer med ett förflutet och 

med föreställda möjligheter som tillsammans med uppfattningarna av strukturerna de nödgas 

förhandla i vardagen vägleder deras handlingar.” (ibid.) 
 

Efter intervjuer med vad Lidström benämner som “äldre unga” argumenteras, i linje med Gillbergs 

diskussion, för att dagens unga upplever stort individuellt ansvar samt ökad osäkerhet när de 

etablerar sig på arbetsmarknaden. “De unga arbetssökande vuxna uppfattar övergångarna som en 
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osäker och individuell resa utan självklar slutdestination… Min studie bekräftar såtillvida teserna om 

individualisering och risker. ”(Lidström, 2009, s. 122-123). Hon menar även att trots att unga vuxna 

uppfattar sina handlingar som fria, är dessa egentligen styrda av redan etablerade strukturer, vilka 

bidrar till att vissa handlingar verkar nödvändiga medan andra verkar omöjliga. (Lidström, 2009, 

s.124) 

 

2.5 Sammanfattning 
Under tidigare avsnitt har vi redogjort för forskning om hur samhällets institutionella och 

ekonomiska förändringar har kommit att påverka arbetslivet idag. Vår avsikt med denna redogörelse 

har varit att belysa hur dessa förändringar även har kommit att påverka teorier kring vad karriär är 

samt hur unga vuxna förhåller sig till arbetslivet. Dagens organisationer erbjuder inte längre sina 

anställda livslång anställning och den linjära, organisatoriska karriären har bytts ut mot en mer 

oförutsägbar och gränslös karriären, “boundaryless career” (Arthur & Rousseu, s. 3). I avsnittet om 

den gränslösa karriären, framhålls även att ansvaret ligger på den egna individen att uppnå vad som 

uppfattas som karriärframgång. Organisationen lämnar över ansvaret och det blir individens egen 

uppgift är att uppfylla sina karriärmål. Den subjektiva inställningen till karriär samt individens 

personlighet styr om hen lyckas inom arbetslivet idag (Eby et al., 2003, s. 701). Liknande 

resonemang förs av forskarna Gillberg (2010) och Lidström (2009), vilka lägger betoning på hur 

arbetslivet idag innebär krav på den egna individens förmåga att lyckas, samt att det medför en stor 

osäkerhet bland unga vuxna. Den diskussion som förs om att fokus läggs på den enskilda individen i 

dagens yrkesliv, går att koppla till kapitlets första avsnitt, då det går i linje med den individualisering 

av arbetsliv som beskrivs av författarna till Gränslöst arbete (2006). Sammantaget av den tidigare 

forskning som redogjorts för blir relevant för oss då vi ämnar undersöka vad unga vuxna, inom ett 

yrke som karakteriseras av flexibla villkor, tillskriver begreppet karriär idag. 
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3.   Teori 
 
Tidigare forskning har redogjort för arbetslivets omvandling, karriärbegreppets skiftande innebörd 

samt ungas förutsättningar inom arbetslivet idag. Arthur och Rousseaus teori om karriären som 

gränslös har hjälpt forskare förstå hur begreppet karriär har kommit att förändra innebörd och således 

hur karriärframgång uppfattas idag. Forskare har även ägnat sig åt studier av unga vuxna och 

arbetsliv, där teorier berörts vilka behandlat samspelet mellan aktör och struktur samt hur dagens 

samhällsstruktur innebär en känsla av diskontinuitet för individen. Avsikten med dessa studier har 

varit att belysa hur ungas situation i arbetslivet innebär utbredd individualisering och ökad osäkerhet 

på arbetsmarknaden. 
 

I vår studie har vi inte enbart valt att förena dessa två forskningsområden, unga och karriär, utan även 

utgått från en annan teoretisk utgångspunkt än vad vi funnit i tidigare forskning. Vår studie utgår från 

det diskursanalytiska perspektivet i syfte att belysa hur man genom att studera språket kan urskilja 

vilka uppfattningar och antaganden som upplevs som självklara samt hur vårt sätt att tala konstruerar 

samt förändrar “våra identiteter och sociala relationer” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). 
 

Under nedanstående avsnitt redogör vi för våra diskursteoretiska utgångspunkter, där vi inledningsvis 

ger en översikt av begreppet diskurs samt en kort redogörelse för olika inriktningar inom 

diskursanalysen. I vårt andra avsnitt har vi sedan för avsikt att ge en presentation av den sociologiska 

filosofen, tillika idéhistorikern, Michel Foucaults diskursteori samt klargöra hur Foucault kopplar 

samman diskurs, makt och kunskap. Avslutningsvis kommer vi belysa hur diskurser och subjektiva 

berättelser kan spegla en individs möjligheter uttala sig om ett visst fenomen i en viss miljö. I detta 

avsnitt kommer vi behandla Foucaults teorier om objekt, subjekt och subjektpositionering. 

 

3.1 Diskursanalys 
Enligt socialpsykologen Margeret Wetherell är kategorier, uppfattningar och antagandet en produkt 

av narrativ och dialoger (Wetherell, 1996, s. 221) För att skapa en förståelse för hur beskrivningar 

och antaganden formas i ett samhälle, bör man som sociolog söka mönster i de sociala sammanhang 

där dessa beskrivningar och antaganden verkar (Wetherell, 1996, s. 221). Det är även utifrån dessa 

premisser, om vikten att studera språket i relation till den sociala kontexten, vi valt att genomföra en 

Foucaultdiansk diskursanalytisk studie. Vi ämnar således, att med hjälp av vår teori, studera hur 
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berättelser, beskrivningar och förklaringar ”skapar våra identiteter och relationer, värderings- och 

normsystem...”(Johansson, 2005, s.18). 

Diskursbegreppet	  
Ordet diskurs syftar till idén om att språket är strukturerat i olika mönster som speglar vår 

uppfattning om olika sociala sammanhang och utgör ett ”bestämt sätt att tala om och förstå 

världen...” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). En analys av dessa mönster är det som 

blir av intresse för forskaren och centralt i arbetet diskursanalys. Diskurser förändras över tid 

och de producerar normer kring vad som är socialt, moraliskt och legitimt accepterat inom 

olika områden och vid olika tillfällen (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 274). Dessa utsagor 

inkluderar vissa saker samtidigt som de utesluter andra, vilket innebär att viss kunskap 

produceras och andra alternativa synsätt förkastas (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 34).	  

	  

Forskningsansatsen   
Diskursanalysen är en forskningsansats med grundantaganden vilka härstammar från 

socialkonstruktionism. Enligt Vivien Burr karakteriseras socialkonstruktionism i sin tur av fyra 

grundprinciper. För det första ställer man sig kritisk till absolut sanning och självklar kunskap och 

man ser verkligheten som en produkt av hur människor själva väljer att uppfatta världen. Den andra 

principen utgörs av att dessa verklighetsuppfattningar präglas av den historiska tid och de kulturella 

förutsättningar vilka de verkar inom (Burr, i Winther Jørgensen & Phillips, 2000,s. 11). För det tredje 

menar socialkontruktionister att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer, där all 

kunskap produceras genom aktiv social interaktion människor emellan. Den fjärde och sista 

grundprincipen syftar, enligt Burr, på att den kunskap som produceras inom ett visst sammanhang 

även leder till konkreta sociala handlingar. Kunskap inom ett område bestämmer således att vissa 

handlingar är “naturliga och andra otänkbara.” (Burr, i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 12)    

Trots denna gemensamma utgångspunkt för diskursanalys, vilken grundar sig på 

socialkonstruktionistiska idéer, finns det olika sätt att förhålla sig till diskursen eller berättelsen. 

Inom diskursanalysen förekommer skillnader i angreppssätt och perspektiv såväl filosofiskt som 

teoretiskt. Dessa perspektiv skiljer sig även åt metodologiskt samt tillämpar olika, specifika tekniker 

för språklig analys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). Diskurspsykologi, Laclaus och 

Mouffes diskursteori, den kritiska diskursanalysen samt Foucaultdiansk diskursteori är exempel på 

fyra skilda diskursanalytiska angreppssätt. Dessa blir intressanta att utgå ifrån för att, ur olika 

infallsvinklar, förklara hur språket kan studeras som diskursiv konstruktion (Winther Jørgensen & 



	   	  	   	  
	  

	   19	  

Phillips, 2000, s. 27). Angreppssätten skiljer sig åt beroende på vilken typ av diskurs man med sin 

studie ämnar undersöka. Inom diskurspsykologin är man exempelvis intresserad av systematiska 

textanalyser för ökad förståelse för vilka diskurser människor använder sig av i vardagen. Laclaus 

och Mouffes diskursteori ägnar sig istället åt de större diskurserna, vilka formar vår samhällsstruktur 

(ibid.). Den teoretiska utgångpunkt vi valt att utgå från är Foucaults diskursteori, vilken vi redogör 

för i avsnittet nedan.   

3.2 Foucaults diskursteori 
Michael Foucault har ingen enhetlig definition av begreppet diskurs då han ständigt 

utvecklade begreppet. Foucault intresserar sig dock, likt Laclau och Mouffe, för de stora 

diskurserna i sin analys. Med detta innebär ett utformat perspektiv som inte söker diskurser på 

enstaka och specifika platser i samhället, utan intresserar sig för större kulturella och 

samhälleliga kontexter (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 14 - 15). I sin bok Vetandets 

arkeologi (1972) beskriver han diskurs som ”allmänna utsägningssystem som styr en grupp av 

verbala prestationer...” (Foucault, 1972, s. 132). Dessa utsagor inkluderar vissa saker 

samtidigt som de utesluter andra, vilket innebär att viss kunskap produceras och andra 

alternativa synsätt förkastas (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 34). 

 

Foucault vill med sin diskursteori belysa treenigheten mellan makt, kunskap och diskurs, då han 

menar att diskurser både konstruerar och konstrueras av makt och kunskap (Wetherell, Taylor, Yates, 

2001, s. 267-268). Sunesson presenterar i den svenska översättningen av en av Foucaults böcker 

Övervakning och straff (1993) författarens definition av diskurs som ”den vetenskapliga 

‘samtalsordning’ som kännetecknade det vetenskapliga skrivandet, undervisningen och 

tankeutbytandet under en viss period.” (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xi). Sunesson belyser 

Foucaults teorier om att den vetenskapliga lärdomen, undervisningen och tankeutbytandet ständigt är 

utsatt för maktförhållanden. Mot denna bakgrund står diskursen i relation till makten och är ständigt 

beroende av dess sociala omgivning (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xi). Även vetande är något 

Foucault berör, vilket beskrivs som ”utifrån vilket sammanhängande (eller icke sammanhängande) 

omdömen uppbyggs, mer eller mindre exakta beskrivningar upprättas, kontroller utföres och teorier 

utvecklas” (Foucault, 1972, s. 202). Det är utifrån detta vetande som kunskap och accepterade 

sanningar skapas och tvärtom, vad som anses vara illusioner och felaktiga påståenden (Foucault, 

1972, s. 202). 
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Flera diskurser skapar tillsammans en diskursiv praktik. Foucaults begrepp om diskursiv praktik utgår 

från att makt och kunskap spelar en viktig roll då han menar att diskursiv praktik är ”en mängd av 

anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en 

given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under vilka 

utsägningsfunktionen utövas.” (Foucault, 1972, s. 133-134). Diskurserna i den diskursiva praktiken 

samverkar med varandra, genom att tillsammans med varandra skapa en bild av vilket de 

beskriver/syftar till. De är även produktiva genom det maktutövande som är en effekt av diskurser. 

Diskursernas produktivitet etablerar i sin tur normer genom att de inkluderar och exkluderar olika 

sätt att tala om saker (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 277-278). 
 

Enligt författarna till Discourse as data (2001) poängterar Foucault även att normer inte enbart talar 

om för oss vad som anses bra eller dåligt, fint eller fult, utan även styr vilka mål en person bör sträva 

efter att uppnå (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 278). I normer finns alltid makt och normer är, 

precis som makten, kunskapen och diskurserna i samhället, dynamiska och kan alltid förändras. 

Vidare förhandlar, anpassar och omprövar alltid enskilda personer sina positioner i förhållande till 

rådande normer. Det är alltså inte självklart att alla människor reagerar och handlar likadant kring de 

normer som finns (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 278). Foucault berör med sin teori om 

samspelet mellan makt, kunskap och diskurs inte enbart samhällets generella antaganden, utan även 

den direkta påverkan på individen. I hans beskrivning av makt framgår följande: 

	  

"This form of power applies itself to immediate everyday life which categorizes the 

individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity, 

imposes a law of truth on him which he must recognize and which others have to 

recognize in him. There is a form of power with makes inviduals subjects" (Foucault, 

1983, s. 212). 

	  

Sammanfattningsvis kan Foucaults redogörelse för diskurs förklara begreppet som något historiskt 

föränderligt som formar och formas av aktuell kunskap och makt, vilket skapar normer och vad som 

under specifik tid benämns som ”sanning” (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 275). Detta formar en 

diskursiv praktik som i sin tur skapar individer, eller vad Foucault benämner som subjekt, då dessa 

underkastas maktförhållanden i samhället (Foucault, 1983, s. 212). Genom att positionera sig inom 

förutbestämda, begränsade områden påverkas individers sätt att tänka, tala och känna (Wetherell, 

Taylor, Yates, 2001, s. 224). Det är detta konstruerande av subjekt vi närmare kommer att gå in på i 

nästkommande två avsnitt genom att gå igenom två av de begrepp Foucault använder sig utav; 
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subjektivitet och subjektpositionering. För att första innebörden av dessa begrepp kommer vi 

inledningsvis även att redogöra för ytterligare ett begrepp, objektivitet 

 

Objektivitet 
Foucault beskriver i en av sina texter straffets utveckling under 1600 – 1700-talen. 

Beskrivningen inleds med de kvalfulla straff under 1600-talet där kroppen stod i fokus för den 

smärta straffet innebar innan brottslingen slutligen avled. Lidandet beskrivs proportionerlig 

till det brott som begåtts, detta i linje med dåvarande kunskap om att ju mer smärta kroppen 

fick utstå som straff i denna värld, desto mindre skulle själen sedan få lida i helvetet (Foucault, 

1993, s. 58). Under tiden man genomförde vetenskapliga undersökningar av kroppen som ett 

objekt, utvecklades en ny kunskap kring hur straffen på bästa sätt borde utföras samt hur man 

på effektivaste sättet förhindrade brott genom att kontrollera vad man ansåg vara 

brottsbenägna individer. Med tiden övergick man till en mer ”förnuftspräglad straffrättvisa 

och straffarimetik under upplysningstiden.” (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xii). Denna menar 

Foucault utgör en objektifiering av brottslingar och brott där makt utövas och kunskap skapas 

(Foucault, 1993, s. 120 -121). Vid samma tidpunkt började fler och fler samhällsmedborgare 

känna medlidande med brottslingarna. Foucault menar, vilket vi ovan nämnt, att den makt 

som utövas och den kunskap som skapas, tillsammans producerar diskurser. I detta avseende, 

gällande straffets utövande, innebar det att man införde en ny form av fängelsestraff som en 

följd av att diskursen ändrats (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xii). Foucaults diskussion om 

objektiviteten kan skapa en förståelse för hur individer utgör ett objekt för samhällets makt, 

kunskap och vetande (Foucault, 1972, s. 52-53) och hur dessa objekt systematiskt formas av 

de handlingar som utförs inom den diskursiva praktiken.  Ett exempel på detta i förhållande 

till vårt aktuella ämne kan tänkas vara om, och i sådana fall hur, informanterna påverkas av 

den diskursiva praktik de befinner sig i, vilket speglas i deras utsagor om vad karriär är. 

Vidare kommer vi beröra hur subjektet, genom subjektpositionering, upplever sig individuellt 

känna, tänka och tala när de i själva verket är underkastade maktförhållanden i samhället. Vi 

övergår således till beskrivning av subjektet och dess positionering. 

 

Subjekt & subjektsposition 

Objektifiering formar människor till subjekt (Foucault, i Dreyfus, Rabinow, 1983, s. 208) 

genom att makt ständigt finns i samhället och kategoriserar människor. Makten fäster 

människor vid identiteter, vilket även anbringar en viss sanning och specifika förhållningsätt 
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för enskilda personer. (Foucault, i Dreyfus, Rabinow, 1983, s. 212). Subjektet får alltså det 

Foucault benämner som ”objektivitet” tillskriven sig då omgivningen skapar vad som blir 

allmänkunskap likt exemplet med medborgarnas reaktioner kring straffen. Det kan då vara 

svårt att se sig själv som en del i en diskursiv praktik, vars form och regler är konstituerade av 

samhället (Foucault, 1972, s. 55). För att förtydliga är subjektet alltid underkastat någon form 

av makt, vilket är konsekvenserna av tvingande ekonomiska, politiska, eller sociala strukturer 

vilket formar subjektiviteten (Foucault, i Dreyfus, Rabinow, 1983, s. 213). Subjektets roll är 

alltså en produkt definierad av sin omgivning (Foucault, 1972, s. 61). Foucault menar att man 

aldrig bör se uttalanden, eller utsagor som han benämner det, som uttryck för ett subjekts 

karaktär eller personliga uppfattning, utan som en skildring utifrån subjektets möjliga 

positioner vid uttalandet (Foucault, 1972, s. 64), subjektpositioner. För att inte enbart studera 

vilka diskurser som skapas genom språket är vi dessutom intresserade av att undersöka hur 

diskurser formar individers sätt att tala, tänka, känna på samt studera hur de upplever 

verkligheten utifrån subjektpositionering (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 224). Begreppet 

subjektsposition förklaras som;”´locations´within a conversation.” (Wetherell, Taylor,Yates, 

2001, s. 210). Sammanfattningsvis handlar det om hur vissa utrymmen och sätt att tala 

påverkar kommunikationen mellan människor och bland individer. Resultatet blir att 

identiteter antas genom att subjekt placeras i specifika positioner med specifika sätt att tala på, 

i relation till den kontext talet sker i (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 209). 

  



	   	  	   	  
	  

	   23	  

4. Metod  
 
I detta kapitel har vi för avsikt att redogöra för vårt metodologiska tillvägagångsätt samt hur vi 

resonerat kring val av metod. I det inledande avsnittet går vi in på vilken roll vår förstudie spelade i 

utformningen av intervjuguide samt i val av teori och analysmetod. I det andra avsnittet ämnar vi att 

redogöra för vårt val av material, där vi närmare presenterar urvalsmetoden, intervjuernas 

genomförande, intervjuguidens utformning samt transkriberingsprocessen. Sedan övergår vi till att 

beskriva vår analysmetod och vilka analysverktyg som använts i studiens analysprocess för att 

avslutningsvis, i de två sista avsnitten, förtydliga vår reflexiva roll som forskare samt vilka etiska 

övervägande vi haft i åtanke under studiens gång. 

 

4.1 Förstudie 	  
Genom vår förstudie har vi skapat en lämplig forskningsdesign för vår studie genom att testa 

olika positioner och förkasta ej användningsbara delar (Aspers, 2013, s. 85-86). Anna 

Johansson skriver i sin bok Narrativ teori och metod (2005) att det är av stor vikt att i en 

forskningsstudies inledande faser reflektera över vad det är man vill studera, varför man vill 

studera det samt vilken teoretisk utgångspunkt man kan tänkas använda (Johansson, 2012, s. 

244). Reflektion angående förförståelse och tankar kring syftet bör till viss del ha bevarats 

innan man väljer metod (Johansson, 2012, s. 244). 

	  

Vår förstudie inkluderade under hösten två tillfällen i att öva på att göra en diskursanalytisk studie. 

Dessa utgjordes av två mindre analyser av medias, i form av olika nyhetskanalers, framställning av 

karriär och unga, vilka båda analyserades utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Vi kom, 

genom förstudien, fram till att vi ville studera unga individers egna beskrivningar om vad karriär är 

och vägde olika diskursteoretiska utgångpunkter gentemot detta. Under vår förstudie fick vi ständigt 

göra avvägningar kring intressanta aspekter allt eftersom vi läste in oss på ämnet, då vi fick fler 

potentiella teorier samt andra infallsvinklar. För att inte skapa förvirring i relationen mellan teori och 

empiri avgränsade vi oss till slut till Foucaults diskursteori (Aspers, 2013, s. 82).  

Under ett senare skede i förstudien utfördes två ”provintervjuer”, vilka gjordes med två personer i vår 

studies avsedda målgrupp, 20-30 år. De två provintervjuerna gjordes i syfte att undersöka om den 

tänkta intervjuguiden var brukbar samt för att se om vår teori kunde användas på det empiriska 

material vi planerat använda. Att låta teorin prövas mot empirin blir ett bevis på att den är användbar 



	   	  	   	  
	  

	   24	  

(Aspers, 2013, s. 82). Vår avsikt var således även att studera om provintervjuerna skulle visa sig 

generera något helt annat än vad vi förutspått och därmed inte fungera i samklang med teorin. Det var 

inte fallet och med smärre ändringar av frågornas ordningsföljd och formuleringar valde vi att skicka 

in vår intervjuguide till vår handledare. Hon godkände intervjuguiden med ett par noteringar på 

eventuella ändringar kring formuleringar, vilka vi även genomförde.   
 

4.2 Materialbeskrivning 

Som tidigare nämnts, under inledningskapitlet, intresserar vi oss för hur unga vuxna inom 

mediabranschen talar om karriär. För att undersöka individers uppfattning kring begreppet ansåg vi 

att kvalitativa intervjuer var lämpligt material, då de ger oss tillgång till individers egna berättelser 

kring yrkeslivet. Valet av kvalitativ metod motiveras vidare med att vi är intresserade av att ta reda 

på “det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö” (Repstad, 2007, s. 22). Vi ämnar således 

inte att ta reda på hur ofta eller varför dessa antaganden görs av individer, utan vi är mer intresserade 

av det som faktiskt sägs i intervjuerna (ibid.). Nedan presenteras och motiveras vårt urval, 

intervjuernas genomförande, vårt framtagande av intervjuguide samt transkriberingsarbetet. 

Urvalspresentation         

I vår studie har vi totalt intervjuat sex personer, aktiva inom mediabranschen, varav tre studerar eller 

har studerat på Berghs school of communication, en svensk skola som i reklamen säger sig vara 

utsedd till världens bästa reklamskola (Berghs school of communication, www.berhgs.se). Berghs är 

en skola vars intagningskriterier är att de sökande har arbetat minst två år inom mediabranschen. Vårt 

val att intervjua studenter på Berghs är att dessa är mellan 20-25 år samt har erfarenhet av branschen. 

Våra tre resterande intervjupersoner är yrkesverksamma på två av Sveriges största mediaföretag. 

Informanterna har fler än två års erfarenhet av yrkeslivet och är något äldre än Berghs studenterna, 

mellan 25-30 år. Valet av antalet intervjupersoner motiveras med att den mängd text vi vid ett större 

antal intervjuer skulle behövt ta oss an. För en noggrannare diskursanalys och genomarbetat material 

ansåg vi att sex intervjupersoner var ett lämpligt antal. 
 

För att hitta informanter har vi valt att använda oss av en s.k. ”snöbollsmetod” eller ”nätverksprincip”, 

vilket innebär att man hittar sina intervjupersoner med hjälp av bekanta. De bekanta man har blir 

studiens ”gate keepers” (Johansson, 2012, s. 164). I vårt fall har vi använt oss av två s.k. ”gate 

keepers”, varav en gett oss tillgång till de som arbetar på de två mediaföretagen och den andra till 

elever som studerar på Berghs school of communication. Det är således våra ”gate keepers” som styrt 
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vilka mediabolag som blivit aktuella för studien. I och med att dessa gav oss tillgång till informanter, 

inom olika delar av mediabranschen, blev det inget aktivt val av organisationer, utan en följd av vilka 

företag informanterna var yrkesverksamma i. Att vi använt oss av denna ”snöbollsmetod” kan 

eventuellt ha påverkat våra intervjupersoners svar, då vi haft en gemensam nämnare. i form av gate 

keepern. Eventuell påverkan kan ta sig i uttryck i att intervjupersonerna anpassar sina utsagor, då de 

inte anser sig vara 100 % anonyma som en följd av vår gemensamma kontakt. I de intervjuer vi 

genomförde fick vi däremot, i det flesta fall, långa och utförliga samtal med omfattande 

beskrivningar (Johansson, 2012, s. 265). 

Intervjuernas genomförande 
Både Johansson (2012) och Aspers (2013) belyser vikten av att förbereda respondenten och 

informera om intervjun innan dess genomförande. Således har vi innan intervjuns början informerat 

om tidsomfattning, anonymitet och möjlighet för frågor om intervjuns upplägg. Vi har även försäkrat 

oss om att intervjupersonen är bekväm med att vi spelar in intervjun på våra mobiltelefoner, detta 

med hänvisning till framtida arbete och kvaliteten på vår studie (Johansson, 2012, s. 248, Aspers, 

2013, s. 145). Inför intervjuerna har vi kontrollerat med våra inbokade intervjupersoner att 

överenskommen tid fortfarande passar samt sett till att vara på plats i god tid. Gällande platsen för 

intervjuerna har vi angett oss som flexibla och anpassat oss efter intervjupersonernas önskemål. Att 

vi anpassat oss till intervjupersonerna, vilket ibland inneburit att vi hamnat i ”bullrig miljö” på 

exempelvis ett café (Aspers, 2013, s. 155), motiveras med två faktorer: vi har både haft tidsaspekten i 

beaktande, då vi har haft kort tid på oss att genomföra samtliga sex intervjuer á 45 – 60 minuter. Vi 

har även anpassat platsen för intervjun till informantens önskemål med anledning av att göra 

intervjupersonen i fråga så bekväm som möjligt och undvika en allt för formell stämning. Hälften av 

intervjuerna hölls därmed i s.k. “bullrig miljö”. Detta var dock ingenting som märkbart påverkade 

utsagorna.  
 

Våra intervjuer har samtliga blivit inspelade via ljudupptagning på våra mobiler. Under våra 

intervjutillfällen har vi samtidigt även valt att anteckna på dator. Att vi har valt att anteckna under 

hela intervjutillfället är då vi haft i åtanke att inte enbart låsa oss vid det material som framkommer 

under tiden ”bandspelaren är på” (Aspers, 2013, s. 149). Vi har således, under genomförandefasen, 

varit uppmärksamma på sådant som sagts även före och efter det att mobiltelefonernas 

inspelningsfunktion stängts av. Intressanta aspekter kan framkomma efter det att bandspelaren är 

avstängd, vilket inte ska dömas bort enbart på grund av att det inte spelas in (Aspers, 2013, s. 149). 

Vi har istället valt att se våra noteringar som fältanteckningar (Aspers, 2013, s. 156).  
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För att gynna det subjektiva narrativet lämnade vi relativt mycket tolkningsutrymme till 

intervjupersonerna och svarade till viss del på deras frågor ”vad menar du, vad ska jag berätta om 

mig själv?” med ”tolka det som du vill, berätta vad du anser relevant” (Johansson, 2012, s. 248). 

Stundvis verkade intervjupersonerna tycka att våra frågor var djupa och svåra att svara på. I sådana 

fall skriver Johansson att man kan, för att få igång samtalet, upprepa eller sammanfatta vad som sagts 

eller hur man tolkat något (Johansson, 2012, s. 257). Detta ledde till att intervjupersoner höll med och 

vidareutvecklade det hen menade alternativt nekade och rättade oss. 

 

Intervjuguide 

Vi har valt att använda oss utav en tematisk öppen intervjustruktur som karaktäriseras av att 

strukturen utgörs av valda teman kopplade till aktuell teori för studien. I övrigt är 

intervjupersonen ”medskaparare” av intervjun så till vida att intervjuaren är flexibel kring det som 

sägs och anpassar frågorna och samtalet utefter vad som sägs (Aspers, 2013, s. 144). Nackdelar med 

denna typ av intervjuguide, i kombination med att vi är relativt oerfarna som intervjuare i 

forskningssyfte, är att strukturen rymmer risk för misstag och eventuella felsteg under intervjuandet 

(Aspers, 2013, s. 145). Då vårt syfte och frågeställning kräver denna typ av anpassningsförmåga ser 

vi ändå detta som en lämplig struktur och accepterar eventuella förbättringsområden (Aspers, 2013, s. 

145). Vår intervjustruktur medför att samtalsämnen riskerar att ”flyga iväg” och inrikta sig på, för oss 

eventuellt irrelevanta områden. Vid sådana tillfällen har vi varit lyhörda för området ifråga. Vi har 

antingen anpassat frågorna för att ta reda på hur intervjupersonen eventuellt knyter samman dessa 

områden med våra teman, alternativt, i de fall områdena ansetts tydligt irrelevanta, har vi genom vald 

intervjustruktur haft möjligheten att åter leda in intervjupersonen på mer aktuella områden (Aspers, 

2013, s. 147). I vår intervjuguide ingår även att informera om när intervjun börjar lida mot sitt slut, 

något som Aspers även nämner som positivt (Aspers, 2013, s. 145). 
 

Under vår förstudie gjorde vi, som tidigare nämnt, två provintervjuer där vi testade om vår tänkta 

intervjuguide var genomförbar. I dessa provintervjuer kom vi fram till att inte ställa frågan ”vad 

innebär karriär för dig?” tidigt i intervjun. Vi såg en risk för att detta skulle göra att respondenten 

lade ner stor tankeverksamhet kring sitt svar och att det i sin tur sedan skulle komma att påverka 

övriga utsagor under intervjun. Istället formulerade vi frågor som ”har du några mål med arbetslivet?” 

för att i ett senare skede komma till frågan som direkt behandlade karriär som begrepp. Dessa utgörs 

bland annat av frågor som ”vad tänker du på när jag säger karriär?” och ”vad spelar karriären för roll 

i ditt liv?”. Gällande vår presentation av intervjuerna diskuterade vi mycket kring i vilken omfattning 

vi skulle avslöja vårt syfte med studien. Genom att redan i inledningen berätta att vi vill undersöka 
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hur begreppet karriär uppfattas samt vilken roll karriären spelar för individen, kände vi en oro över 

att informanterna redan skulle förbereda ett svar på frågan om vad karriär är. Svaret blir då inte 

spontant utan mer genomtänkt och möjligen tillrättalagt. Vi kom därför fram till att inte presentera 

vår intervju som en studie i ungas uppfattning om vad karriär och framgång är, utan snarare om hur 

unga vuxna idag ser på sin arbetssituation.   

	  

Vi ville göra en intervjuguide som i så liten mån som möjligt skulle komma att tänkas påverka 

intervjupersonernas uttalanden. Under våra provintervjuer insåg vi att vi hade i inkluderat 

förgivettaganden om att eventuella förbättringsområden var upp till individen själv att förändra; en 

fråga löd ex. ”finns det faktorer du skulle vilja ändra på?” samt ”kommer du att ändra på detta?”. 

Efter att ha provintervjuat och insett dessa förgivettaganden hos oss själva gjorde vi om 

intervjuguiden innan vi slutligen använde den på våra tänkta intervjupersoner. Efter att skickat 

intervjuguiden till vår handledare fått tillbaka den kommenterad och sedan korrigerat efter kritiken, 

ansåg vi den som ett tillräckligt tydligt ramverk för den tematiskt öppna intervju vi ämnade använda 

oss utav (Aspers, 2013, s. 143). 

 

Transkribering 

För att kunna bearbeta materialet och det som sagts under våra genomförda intervjuer har vi 

transkriberat materialet så snart alla intervjuer varit gjorda. Då vi genomförde samtliga intervjuer 

under två dagar har de transkriberats under samma vecka i enlighet med Aspers direktiv om att 

transkribera så snart som möjligt (Aspers, 2013, s. 155).  Efter att ha avslutat intervjuerna har vi sett 

till att sätta oss ner och skriva ner spontana tankar eller ”fältanteckningar”, alltså sådant som sagts 

efter att inspelningen upphört (Aspers, 2013, s. 155).  

   

Som intervjuare har vi i vår transkribering benämnt oss som ”F” (forskare) och intervjupersonerna 

som ”IP” (intervjuperson). Tystnad har vi insett kan ha stor betydelse vid intervjusituationer, detta 

belyser även Johansson (Johansson, 2012, s. 268) där hon redogör för hur detta kan innebära extra 

fundering eller speciellt känslosamma områden. Med anledning av detta har vi i vår transkribering 

även noterat tystnader likväl som våra egna svar, våra och intervjupersonens ”hummanden”, skratt 

samt röstlägen som avslöjar ironi, meningssyftanden eller förlöjliganden etc. (Aspers, 2013, s. 156). 

Vi har även ändvänt oss av det könsneutrala ”hen”, då vi ville undersöka "unga vuxna" som total 

målgrupp. Leppänen skriver att en språk- eller konversationsanalytiker måste transkribera betydligt 

mer omfattande än många andra (Leppänen i: Aspers, 2013, s. 156). En av intervjuerna tog betydligt 
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längre tid än tänkt då intervjupersonen talade väldigt omfattande under intervjuns genomförande. Det 

resulterade i en intervju under närmare 90 minuter istället för de tänkta 45. Vid transkriberingen av 

den intervjun har vi därmed uteslutit vissa tydliga sidospår som handlar om helt andra ämnen än vad 

vi ämnat undersöka, exempelvis anhörigas semesterorter och liknande. Vårt beslut att överlämna val 

av plats för intervju till intervjupersonen har resulterat i att enstaka ord har utelämnats vid 

transkriberingen på grund av ohörbar ljudinspelning. Dock upplever vi inte att transkriberingsarbetet 

påverkats märkbart trots, i vissa fall, “bullrig miljö”.  

 

4.3 Analysmetod 

	  Under detta avsnitt kommer vi inledningsvis förtydliga de mer grundläggande antaganden vi 

valt att förhålla oss till i vår analysprocess. Med detta är vår avsikt att göra en distinktion 

mellan olika sätt att använda diskursanalytisk metod samt förklara på vilket sätt vi valt att 

genomföra vår analys. Därefter kommer vi att gå närmare in på vilka analysverktyg vi valt att 

använda oss av. Eftersom vår studie tar avstamp i Foucaults diskursteori kommer även vårt 

analytiska ramverk grunda sig i Foucaults metoder för diskursanalys. 

Analys av diskurs 
För att tydliggöra vårt val av analytiskt förhållningssätt vill vi ytterligare redogöra för de 

skillnader som finns inom diskursanalysens olika ansatser. Vivien Burr skiljer på ”analys av 

diskurs” och ”diskursanalys”, där det sistnämnda ofta används i diskurspsykologiska analyser 

och syftar till att påvisa hur en diskurs fungerar som ”flexibel resurs i social interaktion” (Burr 

i; Winther, Jørgensen & Phllips, 2000 s. 112). Enligt Burrs definition grundar sig dock den 

analys vi ämnar utföra på en ”analys av diskurs”, då detta angreppsätt mer härstammar från 

Foucauldiansk diskursteori. ”Analys av diskurs” är enligt Burr en metod som används för att 

identifiera de diskurser som människor bygger sina utsagor på, för att sedan analysera hur 

individer skapar mening utifrån redan etablerade perspektiv på världen. (ibid.). Diskurserna 

blir i denna ansats viktiga att lokalisera då de bidrar till att presentera världen på ett visst. Vår 

presentation av världen bidrar även till att skapa sociala och personliga identiteter (ibid.) 
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Foucauldiansk diskursanalys  
Sociologen Malin Wreder formulerar sig enligt följande; “Genom att koppla samman ett 

Foucualtinspirerat maktbegrepp med analyser av subjektspositioner… kan diskursanalysen 

visa både vad som är möjligt och inte möjligt på individuell och strukturell nivå, utan att 

kartlägga enskilda individers livshistoria och intentioner.” (Wreder i; Börjesson & Palmblad, 

2007, s. 50). I linje med Wreders resonemang har vi valt att förena teori och analysmetod, 

genom att även i detta metodavsnitt utgå från Foucaults resonemang om att makt, kunskap 

och diskurs är tätt förbundna (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 267-268). Med denna 

utgångspunkt ses diskurserna som både konstituerande och reproducerande av kunskap i 

samhället. Kunskapen styr i sin tur vad som anses ”normalt” respektive ”onormalt”, vad som 

är sant respektive falskt (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 275). Genom att urskilja en 

diskurs samt dess styrka, kan vi belysa de makt- och kunskapsregimer som råder, vilket 

bestämmer vad som kan och inte kan sägas. Vår avsikt med analysen är att urskilja vilka 

diskurser våra informanters utsagor bygger på, genom att utgå från de analysverktyg som 

presenteras i Foucaults diskursanalytiska metodologi, genealogi. Genealogi är en metodologi 

för att studera diskurser i syfte att avslöja makt och kunskapsnätverk i dagens moderna 

samhälle (Wetherell, Taylor, Yates, 2001 s. 277). Denna metodologi är anpassad för att 

studera historiska förlopp, men inte i traditionell mening. Metoden avser inte att söka någon 

direkt sanning eller att presentera en korrekt bild av historien. Foucaults genealogi intresserar 

sig mer för att undersöka vilka procedurer, praktiker och institutionella förändringar som 

bidrar till en diskurs etablering, vilka förändras över tid (ibid.).  

Analysverktyg 
Enligt författarna till Discourse as data (2001) anger inte Foucault själv några konkreta 

tillvägagångsätt för att genomföra en genealogisk analys (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 

286). I analysarbetet kommer vi dock utgå från författarnas egen tolkning av Foucaults 

genealogi samt den analysmodell de själva utformat. 

	  

I denna modell betonas vikten av inledningsvis identifiera teman och kategorier i materialet 

(Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 282). Med en temabaserad analys menas att vi letar efter 

mönster i våra intervjupersoners utsagor för att sedan, genom färgkodning, konstruera teman efter vår 

studies syfte och frågeställning. Valet att inte göra en personbaserad analys, där vi skulle redogjort 

för alla sex informanter var för sig, motiveras med att vi genom teman lättare kan koppla vårt resultat 

till våra frågeställningar (Repstad, 2007, s. 148). Genom färgkodning kan vi även urskilja vilka 
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kategorier som existerar i våra transkriberade intervjuer och möjliggöra en analys av vilka 

subjektpositioner som blir möjliga respektive omöjliga för våra informanter att anta (Wreder i, 

Börjesson & Palmblad, 2007, s. 46). Då en människa kan anta flera olika subjektspositioner, under 

olika tillfällen, säger kategorierna oss vilka egenskaper som blir relevanta för situationen. Om 

utsagorna exempelvis utgörs av kategorier som kön och yrkestillhörighet, kan vi förmoda att dessa 

påverkar individens möjligheter att uttala sig om den aktuella diskursen (Wreder i, Böjesson & 

Palmblad, 2007, s. 47). 

Efter arbetet med att identifiera teman och kategorier är vår avsikt att studera vilka diskurser som tar 

sig i uttryck i materialet. Här ämnar vi undersöka vilka diskurser som dominerar samt vilka 

motdiskurser som går att finna i materialet, så kallade ”counter-discourses” (Wetherell, Taylor & 

Yates, 2001, s. 271, 281). Counter-discourses syftar till de diskurser som utmanar redan etablerade 

antaganden om ett visst fenomen. 

Med utgångpunkt i Foucaults genealogi ämnar vi även att studera vilka bakomliggande praktiker och 

institutionella förändringar som bidrar till en diskurs etablering (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 

275). I det avseendet blir det således relevant att under vår analys kontinuerligt belysa vårt resultat i 

relation till en större social kontext. Vi använder oss av begreppet social praktik, vilket vi hämtat från 

författarna Winther Jørgensen och Phillips tolkning av Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. Med social praktik menas de institutionella, kulturella och ekonomiska förutsättningar 

vilka ger upphov till den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, s. 90)   

För att förstå hur en diskurs konstitueras och reproduceras blir det även intressant att se till de 

diskursiva strategier som går att finna i våra informanters utsagor. En diskursiv strategi är 

med vilka medel en diskurs framhålls i talet, vilket ger diskursen dess mening och styrka 

(Wetherell, Taylor & Yates, 2014, s. 288). Det är även genom dessa strategier som kunskap 

om objektet utvecklas, vilket i sin tur skapar subjektet (Wetherell, Taylor & Yates, 2014, 

s.288). I vår studie skulle det således vara av intresse att studera med vilka medel 

karriärdiskursens betydelse framhålls, både för att urskilja diskursernas olika styrkor samt 

belysa hur våra intervjupersoner är med och producerar kunskap om vad karriär är.  
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4.4 Reflexivitet 

I denna del vill vi kort klargöra vår egen medvetenhet kring rollen som forskare samt vilka 

konsekvenser tidigare erfarenheter för med sig, i form av förförståelse. Vi ämnar även 

redogöra för hur vi förhåller oss till studiens validitet. 

	  

Med diskursanalysen som teori och analysmetod är inte vår avsikt att bilda oss en uppfattning om “… 

hurdan verkligheten egentligen är bakom diskurserna” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28). 

Genom att göra intervjuer med unga vuxna ämnar vi inte att studera vilka yttranden som är riktiga 

eller felaktiga. Vårt syfte är att undersöka vad som faktiskt sägs, då vi genom att urskilja diskurser 

kan belysa vilka verklighetsuppfattningar individer bygger sina utsagor på (ibid.). Enligt Anna 

Johansson, som hänvisar till intervjumodeller utformade av Margery B. Franklin, kan man förhålla 

sig till forskningsintervjun utifrån tre olika förhållningssätt (Johansson, 2005, s. 249). 

Diskursmodellen är en av dessa, vilken syftar till att intervjun ”ses som en situerad språklig aktivitet” 

(Johansson, 2005, s. 250). På liknande sätt vill vi poängtera att vi i vår intervjustudie problematiserar 

vår egen roll i intervjusituationen. De frågor vi väljer speglar även de perspektiv vi valt att anta i vår 

studie, vilket även styr samtalets riktning samt de värderingar och de idéer som uttrycks (ibid.) Likt 

Winther Jørgensens och Phillips diskussion måste även den kunskapsproduktionen som vi forskare 

bidrar med ses som en diskurs i sig. Vår resultatdel blir således produktiv kunskapsproduktion, likt 

en diskurs, vilket ”skapar verklighet samtidigt som den avbildar den” (Winther, Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 148). Vår avsikt med detta stycke är sammanfattningsvis att klargöra att vi under våra 

intervjuer och i vår analys av transkriberat material, gör tolkningar och drar slutsatser som endast 

speglar en version av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111). 

Kritik brukar riktas mot diskursanalytiska studier, då det hävdas att denna typ av forskningsansats har 

svårt att upprätthålla studiens validitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 122). Men enligt 

författarna till Diskursanalys – som teori och metod (2000), är kritiken som riktas mot validiteten inte 

befogad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 111). Genom att sträva efter att sammanhanget 

förhåller sig till de analytiska påståendena kan man med sin studie uppnå validitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 123). Vi har således fokuserat på att “lägga fram analys och slutsatser 

så att läsaren kan bedöma forskarens tolkningar” (ibid.). 
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4.5 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet har fyra kriterier vad gäller forskningsetiska principer, vilka syftar till att skapa en 

balans mellan forskarens syfte med studien och deltagarnas skydd (Vetenskapsrådet 2014). Dessa 

principer kommer vi att presentera i nedanstående stycken samt redogöra för hur vi valt att förhålla 

oss till dem i vår studie. 

 1.  Informationskravet  

Inledningsvis i varje möte med våra intervjupersoner har vi redogjort för vilka vi är, var vi kommer 

ifrån samt syftet med intervjun. Vi har även försäkrat oss om att informanten godkänt att samtalet 

spelats in. 

2.    Samtyckeskravet  

I samband med ovanstående informationskrav har vi informerat om transkriberingen där all känslig 

eller detaljerad information tillika namn kommer att anonymiseras. Informanterna har haft 

möjligheten att ställa frågor, innan, under och efter intervjun samt avbryta om denne velat. I enlighet 

med Vetenskapsrådets allmänna rekommendationer har vi även låtit de personer som varit extra 

uppmärksamma och oroade över anonymiseringen fått transkriberingen skickad till sig för samtycke. 

(Vetenskapsrådet, 2014, s. 15). Avslutningsvis ska vi personligen tillhandahålla en kopia av vår C-

uppsats till våra intervjupersoner, för att på ett tydligt sätt förmedla vårt resultat och vad deras 

medverkan lett till. (Vetenskapsrådet, 2014, rekommendation 2, s. 15). 

3.   Konfidentialitetskravet   

I vårt fall har det mest uppenbara varit att kunna garantera intervjupersoner och deras företag 

anonymitet. Flera av de arbetande personer vi intervjuat sitter på tjänster som de är helt ensamma om 

på företaget och därmed inte skulle bli anonyma med enbart ett anonymiserande av deras 

personnamn. Detta har inneburit stor noggrannhet vid transkriberingen för att inte missa några “titthål” 

för läsaren att avläsa företaget i fråga. Angående våra studerande intervjupersoner så uppstod inte 

samma problem, då en student inte innehar samma typ av specifika arbetsuppgifter som en anställd 

på ett företag. Därmed blir en student till större del “en i mängden” och det underlättar således att 

garantera dessa total anonymitet (Aspers, 2013, s. 117). 
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4.    Nyttjandekravet  

För att garantera att intervjupersonerna inte utnyttjas genom den information de gett ut har vi raderat 

våra ljudfiler samt de transkriberade filerna på våra datorer efter det att vår uppsats blivit godkänd 

och studien avslutats. Med bakgrund av Vetenskapsrådets regel nr. 5, vilket är att teckna 

tystnadspliktsavtal, har vi utlovat muntligen att vi garanterar våra intervjupersoners anonymitet. 
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5.  Resultat & Analys 
 
I bearbetningen av vårt material har vi valt att skapa fem teman, vilka utgör grunden för vår 

analys. Dessa konstruerades utifrån våra frågeställningar: Hur talar unga vuxna inom 

mediabranschen om karriär? Vilken vikt tillskriver man karriären i det egna livet? Vilka 

komplikationer beskrivs yrkesframgång och karriär medföra? 
 

Under varje tema har vi haft för avsikt att analysera vårt material utifrån de analysverktyg vi 

tidigare redogjort för: kategorier, diskurser, counter-discourses, social praktik samt diskursiva 

strategier. Då vi har valt att studera unga vuxna inom mediabranschen är vår ambition att, 

inledningsvis i vår analys, skapa en bild av den kontext i vilken våra intervjupersoner verkar. I 

vårt första tema, Att jobba inom media, ämnar vi således att redogöra för hur mediabranschen 

påverkar våra informanters utsagor och tillskriver individerna egenskaper. Under de två 

nästkommande teman Vad karriär är samt Karriärens relevans för yrkesframgång, är vår 

avsikt är att belysa vilka mer övergripande samhällsfaktorer som speglas i ungas framställning 

av vad karriär är och dess betydelse för yrkeslivet. Under det fjärde temat, Konstruerande av en 

karriärtyp, ämnar vi fortsättningsvis studera hur våra informanter själva skapar sig en objektiv 

bild av karriärens betydelse. Avslutningsvis, under temat Karriärens konsekvenser, kommer vi 

redogöra för hur våra informanter beskriver de komplikationer deras yrkessituation och strävan 

efter karriär och framgång medför. 
 

För att garantera våra intervjupersoners anonymitet har vi, som tidigare nämnt, anonymiserat 

intervjuerna vid transkribering. Namn på, för situationen relevanta företag eller platser har 

ersatts med ex. "[företag]". Detaljer, gester eller skratt har markerats genom ex. *skratt* och 

våra instämmande hummanden är utskrivna inom parantes, ex. "(mm)". De ord eller fraser som 

betonats av intervjupersonen har vi valt att understryka, ex. "sååå kul" och slutligen har vi 

markerat förflyttningar i intervjuns citat med “...”. För att lättare kunna hänvisa till olika citat 

har vi döpt informanterna till “M” för yrkesverksamma inom mediabranschen, respektive “B” 

för studenter på Berghs school of communication. Till varje bokstav har vi även skrivit ut ålder 

på respektive intervjuperson ex. "B23". För att, i vår resultat och analysdel, skilja dessa 

individer åt kommer vi nedan lista samtliga sex intervjupersoner: 

 

BM21, B23, B25, M25, M29 och M30.  
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5.1 Tema: Att jobba inom media 
För att förstå den yrkes- eller utbildningsmiljö som våra intervjupersoner befinner sig i samt 

hur denna i sin tur påverkar deras subjektiva upplevelse och verklighet, har vi noterat vilka 

kategorier som kan antas relevanta för intervjupersonernas utsagor (Wreder i: Börjesson & 

Palmblad, 2007, s. 46). Nedan kommer vi att presentera dessa kategorier samt föra en kortare 

diskussion för att förtydliga hur vi kan förstå dem utifrån Foucaults teorier om diskursiv praktik 

och subjektspositioner.  

. 

Geografisk kategori  
Bland utsagor gällande karriär och framgång kan vi urskilja en tydlig geografisk kategori 

knuten till Stockholm. Drygt hälften av våra intervjupersoner talar om Stockholm i relation till 

arbetsliv/karriär inom mediabranschen:  
 

“...det är ju nåt man valt själv, i och med att man jobbar i Stockholm…”(M30) 
 

“...en utbildning på Berghs ger mer än bara en utbildning på Stockholms 

universitet skulle göra” (B23) 
 

“Om man ska snöa in på Stockholms...sen är det ju, alltså i min bransch så är det 

ju att man tjänar mycket pengar och är chef eller liksom… ah.” (M25) 
 

I citatet ovan skapas en relation mellan “min bransch”, vilket i det här fallet är mediabranschen 

och Stockholm som stad. I den geografiska kategorin kan man även se hur samma antal av 

intervjupersonerna kategoriserar sig som Stockholmare genom att mindre städer ställs i 

motposition: 
 

“Om man vill jobba med radio så är det ju här det händer liksom. De bästa finns ju 

här och det är här konkurrensen är som bäst liksom... Jag ville ju inte jobba på 

[företag] i [mindre stad] och sitta där liksom. Jag tyckte ju att de stora företagen var 

det som lockade. Det var ju dit man ville liksom, då blev det Stockholm. Och sen 

märker man ju, ju mer man är här att de flesta har ju * kort paus* det är mycket 

människor med ambitioner här och det smittar av sig. Och kommer från en stad som 

[mindre stad] är det inte många som stannar kvar, eller de som har driv stannar inte 

i [mindre stad]. ” (M29). 
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Ambitions- & motivationskategori   
Som visas i citat ovan av M29 kan man, kopplat till den geografiska kategorin, också urskilja 

en ambitions- och motivationskategori. Denna förstärks av fler än hälften av de andra 

intervjupersonerna. En av våra informanter beskriver sig själv som “så jävla ambitiös” och 

skrattar. En annan menar att det är “sååå kul” att studera på Berghs då hen får vara bland 

motiverade människor och det ständigt är fullt upp. En tredje utsaga är: 
 

“Jag kan inte bara hålla på att jobba inom [specifik bransch] utan jag måste göra 

någonting mer. Och jag är ganska driven som person också och karriär är för mig 

väldigt viktigt” (B23) 
 

 

Yrkeskategori 
I intervjupersonernas utsagor kan man utöver kategorier gällande geografi och ambition och 

motivation, även urskilja en tydlig kategori som berör yrket i sig. Hos fem av sex informanter 

görs en tydlig distinktion mellan de jobb man hade innan man fick sitt “riktiga” jobb, där det 

“riktiga” jobbet syftar till arbete inom mediabranschen. En av intervjupersonerna, som tidigare 

studerade på Berghs School of Coummunication, är på väg ut i arbetslivet där hen fått ett nytt 

jobb och beskriver det som att det kommer att ge hen “kött på benen”. Hen menar vidare att det 

känns som om att det är “nu det börjar” (BM21). En annan av våra intervjupersoner beskriver 

sin “övergång” mellan tidigare jobb och jobb relevant för branschen, genom att tydligt betona 

det senare: “för det är det jag liksom jobbade med efter det.” (B25). Ytterligare ett citat som 

illustrerar vad vi avser med denna yrkeskategori är följande: 
 

“alltså när jag satt på [områdes]avdelningen där alltså, alltså det var ju mitt första 

riktiga jobb liksom (mm) ….men jag såg det som en väg in till att sända radio då 

liksom” (M29) 
 

En informant skiljer också på industrijobb eller “knegarjobb” och den typen av jobb hen själv 

har, vilket anses vara på ett stort och lite “finare” företag. 
 

“...det var ganska tungt jobb. Klassiskt industrijobb. Eh... med, i en liten stad så det 

är så många jobbar. Men det var ganska intressant att se det hur det funkar för det är 

ett klassiskt knegarjobb så det är kul att se hur ett sånt jobb funkar också.” (M30) 
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På frågan vad vår intervjuperson menar med “klassiskt knegarjobb” blir svaret att det är ett 

industrijobb som många i Sverige utan högskoleutbildning har. Det likställs med ett svenskt 

medelklassjobb. Faktorer som hårt arbete och avsaknad av ansvar samt flexibla arbetstider tas 

också upp. Vidare berättar intervjupersonen om när hen fick sitt första jobb efter avslutad 

utbildning. Här knyts även yrkeskategorin och den geografiska kategorin samman, då 

intervjupersonen uttrycker att de finare bolagen går att finna i Stockholm: 
 

“...jag tänkte nog att jag skulle få ett sämre jobb än det jobb jag faktiskt fick. Jag 

tänkte liksom shit, ska jag liksom jobba på [företag B] i Stockholms city?! Det lät 

nästan för bra för att vara sant, jag hade nog tänkt mig nåt sämre, jag vet inte men 

någon typ av ekonomiassistent på nåt kanske företag i [mindre stad]. (Mm) Men 

då fick jag jobb hos [företag B], som jag ändå tänkte var ett, ja men lite ”finare” 

bolag”, de hade bra rykte liksom. (Mm) Ska jag jobba där?!” (M30) 
 

Begreppet “finare” definierar hen som dels att det ligger mitt i Stockholm, dels att det anses 

attraktivt. 

 

Analys 
Den geografiska kategorin, ambitions- och motivationskategorin samt yrkeskategorin är de tre 

kategorier vilka vi i ovanstående avsnitt kan urskilja har betydelse för våra informanters 

uttalande om arbetslivet och karriär. Om vi med Foucaults hjälp ska förstå hur våra 

intervjupersoner talar om sin bransch och personer i den som “ambitiösa på finare företag i 

Stockholms city”, behöver vi se till den diskursiva praktik inom vilken våra intervjupersoner 

verkar. Utifrån Foucaults resonemang om relationen mellan subjektpositionering och diskursiv 

praktik (Wreder i, Börjesson & Palmblad, 2007, s. 46), tolkar vi det som att mediabranschen är 

den diskursiva praktik vilken påverkar våra informanters utsagor. De tre kategorier som vi 

tidigare redogjort för belyser således hur subjektet positionerar sig inom den diskursiva 

praktiken mediabranschen, vilket påverkar individens sätt att tänka, tala och känna (Wetherell, 

Taylor, Yates, 2001, s. 224). 
 

Att den diskursiva praktiken påverkar våra intervjupersoners utsagor om hur man lyckas inom 

arbetslivet, går bland annat att urskilja genom M29:s uttalande. Informanten beskriver hur 
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drivna människor, som vill nå framgång inom branschen, söker sig till Stockholm. Hen 

positionerar sig således utifrån samtliga tre kategorier: “Om man vill jobba med radio så är det 

ju här det händer liksom... Jag ville ju inte jobba på [Företag] i [mindre stad] och sitta där 

liksom.... det är mycket människor med ambitioner här och det smittar av sig. Och man kommer 

från en stad som [mindre stad] är det inte många som stannar kvar, eller de som har driv 

stannar inte i [mindre stad]. ”  

 

Ett citat som ytterligare påvisar hur den diskursiva praktiken påverkar informantens utsagor om 

hur man gör karriär, är hur M25 väljer att likställa Stockholm med mediabranschen. Här ser vi 

hur informanten positionerar sig både inom den geografiska kategorin och yrkeskategorin: 

“Om man ska snöa in på Stockholms... sen är det ju, alltså i min bransch så är det ju att man 

tjänar mycket pengar och är chef eller liksom… ah.”.  Kopplingen till Stockholm görs trots att 

frågan som ställdes var: “Vad tänker du på när jag säger karriär?”, alltså en öppen, generell 

fråga.    
 

5.2 Tema: Vad karriär är 

Begreppet karriär ses, bland våra informanter, som svårdefinierat och skilda uppfattningar om 

vad karriär är återfinns i vårt material. Vi kommer nedan att redogöra för vilka diskurser och 

konkurrerande, counter- discourses, vi funnit som berör vad unga vuxna inom mediabranschen 

lägger i begreppet karriär. I vår analys kommer vi även gå närmare in på hur diskursernas 

etablering kan studeras utifrån den sociala praktik i vilken de verkar (Winther Jørgensen, & 

Phillips, 2000, s. 90). 
 

Värdediskurs 
I definitionerna kring karriär framkommer en tydlig värdediskurs där majoriteten av de 

intervjuade uppfattar karriär som något där moraliska incitament förverkligas, en moralisk 

värdediskurs: 
 

”Om jag säger att jag vill göra karriär så menar jag att jag vill ha en mening i vad 

jag gör” (B23) 
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”Nej men det handlar väl om att skapa de förutsättningar som gör att jag kan göra 

det jag tycker är roligt och syssla med det som är viktigt. Känner att man brinner för 

det” (M29) 
 

”Men jag måste ha ett syfte med det jag gör” (B23) 
 

”Att jag känner att jag påverkar... att kunna bidra, se saker växa liksom” (BM21) 
 

I motsats till den moraliska värdediskursen finns också en ekonomisk värdediskurs vilken 

uttrycks från flera av våra intervjupersoner. Dock är det är speciellt två av intervjupersonerna 

vars utsagor domineras av den ekonomiska värdediskurs snarare än en moraliska 

värdediskursen som dominerar hos övriga. Dessa två intervjupersoner tar främst upp lönen som 

svar på vad karriär är för dem: 
 

”... om jag ska snöa in på Stockholm så har man ju gjort en karriär när man är 

framgångsrik och tjänar mycket pengar.”(M25) 
 

”Och pengar, alla vill väl ha pengar” (M25) 
 

”... karriär för mig är ett ganska laddat, lite negativt klingande ord. Som jag 

förknippar mycket med Stockholm, jag förknippar det lite med stress, pengar, ” 

(M30) 
 

 

Utvecklingsdiskurs 
I vårt material finns också en utvecklingsdiskurs inom vilken även här två mindre diskurser rör 

sig. Dels en personlig utvecklingsdiskurs där personlig utveckling och ständigt lärande utgör en 

viktig faktor, dels om en utveckling i relation till den hierarkiska position man besitter, även 

benämnt som ”klättring” i arbetslivet. Intressant är att samma två personer som till största del 

förknippar karriär med ekonomiskt värde också är de vars utsagor domineras av hierarkisk 

utveckling. Följande citat tydliggör den anknytning som finns mellan den hierarkiska 

utvecklingen och uppfattning om vad som anses vara karriär: 

 

”Jag eh, ser det ju som att man kan dela upp det i steg så om skolan är första delen, 

universitetet. Som kan vara ganska krävande så klara man det, då har man klarat 
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första delen. Sen andra steget är att man ska gå igenom de här första åren på 

arbetsmarknaden när man, de så kallade hundåren när man ska jobba mycket och 

visa sig mycket och gå igenom provanställning, få ganska dåligt betalt men jobba 

mycket, mycket skitjobb säkert, det är ju steg två och den känner jag väl lite att jag 

kom ur den fasen i och med att jag bytte jobb,...” (M30) 
 

”Ja men karriär för mig är att klättra liksom. (mm) skulle jag säga.” (M30) 
 

”För jag tycker att jag har gjort karriär men jag kan förstå om någon annan som har 

klättrat högre, som har gjort något mer, inte då anser att jag har gjort karriär.” 

(M25) 
 

”Man har gjort en karriär. Man kanske började på, ganska lågt nere och har jobbat 

sig upp, då har man gjort en karriär. (mm) Sen behöver inte karriär vara att man står 

som VD på ett stort företag, det kan ju vara att man har gått från receptionist till, ah 

något annat. (mm) Då har man gjort en karriär, det beror ju lite på hur man ser på 

det men om jag ska snöa in på Stockholm så har man ju gjort en karriär när man är 

framgångsrik och tjänar mycket pengar. (mm) (M25) 
 

 

Denna hierarkiska utvecklingsdiskurs ställs, av fyra av sex informanter, mot en 

utvecklingsdiskurs där individen och den personliga utvecklingen är primärt fokus. En av våra 

informanter uttrycker sig enligt följande: 
 

”så länge jag trivs. (Mm) och så länge jag känner att jag utmanas... det är väl 

därför jag vill ha en karriär, för karriär för mig är att hela tiden utvecklas.” 

(M29) 
 

I citatet ovan beskrivs karriären skapa personliga utvecklingsmöjligheter i form av personliga 

utmaningar. En annan informant jämför karriären med en trappa, vilket vid första anblick skulle 

kunna kopplas till den hierarkiska utvecklingsdiskursen. Hen beskriver dock sin trappa på ett 

annorlunda sätt, där trappan inte går uppåt utan är mer personligt anpassad och ständigt i 

förändring. 
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”den kan vikas av lite, karriären kan vara som vägen då, vägen från punkt A till 

punkt… slut. Och sen kan trappan flytta sig på vägen och så, … nej den behöver 

inte gå spikrakt hela vägen, man kan byta lite. Bara man inte sitter på samma tjänst 

i typ 20 år och bara gud vad skönt och tryggt jag har det... att jag någon gång där i 

mitten ställer mig frågan om jag får ut någonting av det här själv liksom.” (BM21) 
 

 

Framtidsdiskurs 
Utöver en värdediskurs och en utvecklingsdiskurs har vi även kunnat urskilja en 

framtidsdiskurs som tycks handla om att planera inför vad som komma skall, i syfte att skapa 

en trygg framtid. Karriär anses alltså också vara något som man bygger inför framtiden. Denna 

framtidsdiskurs tar sig i uttryck hos nära hälften av våra informanter genom följande citat: 
 

“Ja men jag jobbar ju för att skapa de förutsättningar som vi sa för att ha ännu mer 

kontroll och makt över mitt eget liv när jag blir äldre. Att kunna gå till en 

arbetsgivare och säga; du jag vill inte jobba här om inte det här och det här ändras. 

Det kommer inte ändras. Okej, då slutar jag, med vetskapen om att jag alltid 

kommer att göra något och att jag har resurser så jag klarar mig” (M29) 
 

Hos samma informant som redogjorde för den personliga utvecklingsdiskursen, i form av en 

trappa, kan vi notera hur en framtidsdiskurs beskrivs på liknande sätt. Hen beskriver sig själv 

bygga stommen till trappan, för att skapa stabilitet i sin karriär: 
 

“När jag tänker på karriär (mm) ehm, så tänker jag, alltså man tänker ju alltid att 

det är en liten trappa såhär. *demonstrerar* Jag vet inte, just nu handlar väl min 

karriär på nåt vis om att bygga en plattform, jag tycker fortfarande att jag är i 

fasen där jag bygger trappavsatsen, jag har börjat bygga alla stolpar och sånt som 

min trappa ska byggas på sen liksom (mm).” (BM21) 

 

 

Analys 
I ovanstående avsnitt har vi redogjort för vilka diskurser vi har funnit i vårt material och som 

berört vad karriär innebär för våra informanter. De diskurser som dominerat uttalanden om 

karriär har varit en värdediskurs och en utvecklingsdiskurs. Vi har även noterat hur ett flertal av 
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våra informanters utsagor om karriären kopplas till en framtidsdiskurs, där karriären beskrivs 

ha stor betydelse för att skapa förutsättningar för framtiden.   
 

Diskurs definieras som tidigare nämnts som ”den vetenskapliga ‘samtalsordning’ som 

kännetecknade det vetenskapliga skrivandet, undervisningen och tankeutbytandet under en viss 

period.” (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xi). Diskurser formar i sin tur individers uppfattning av 

verkligheten genom att de påverkar sättet att tala, tänka och känna (Wetherell, Taylor, Yates, 

2001, s. 224). I vårt material kan vi urskilja skilda uppfattningar om vad karriär är, vilka 

grundar sig på counter-discourses inom värde- och utvecklingsdiskursen. Dessa counter-

discourses är den moraliska värdediskursen samt den personliga utvecklingsdiskursen. För att 

förstå varför det förekommer olika åsikter om vad karriär är har vi för avsikt att, utifrån den 

Foucauldianska diskursanalysen, studera vilka procedurer, praktiker och institutionella 

förändringar som bidragit till diskursernas etablering (Wetherell, Taylor, Yates, 2011, s. 277). 

Enligt Foucaults diskursteori är diskurs tätt förknippat med makt och kunskap. Diskursen står i 

direkt relation till maktförhållanden, vilket gör att den både påverkar och påverkas av den 

sociala omgivningen (Sunesson, i Foucault, 1993, xi). Mot denna bakgrund blir det högst 

väsentligt att se till den större sociala praktik vilken våra intervjupersoner verkar i (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Framgången som individuell, där betoning läggs på 

personlig utveckling och arbetets värde, speglar den individualisering som karakteriserar 

dagens arbetsliv (Allvin et al. 2006, s. 169). Även det flexibla arbetslivets villkor speglas i 

individernas beskrivningar om vad karriär är, där den framtidsdiskurs som framhålls kan 

kopplas till individens önskan att på längre sikt skaffa sig stabilitet genom att anpassa sin 

yrkesförmåga till en flexibel och föränderlig arbetsmarknad (Sennett, 1998, s. 46). 

 

5.3 Tema: Karriärens relevans för yrkesframgång 
I föregående tema har vi beskrivit vilka dominerande respektive konkurrerande diskurser vi 

kan urskilja i talet om vad karriär är. Hur informanterna väljer att definiera karriär får även 

betydelse för hur viktigt de anser att det är att uppnå karriär i yrkeslivet. I våra informanters 

utsagor kan vi urskilja ett visst avståndstagande från karriär såväl som en uttalad subjektiv 

omdefiniering av begreppet. I detta avsnitt kommer vi lägga fokus på hur individernas 

framställning av vad karriär är även styr vilken betydelse karriären anses spela för ett lyckat 

arbetsliv. Genom att använda oss av analysverktyget diskursiva strategier, ämnar vi belysa 

med vilka medel informanterna framhåller karriären och dess relevans på två skilda sätt. Den 
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ena diskursiva strategin framhåller karriären som betydelsefull medan den andra påvisar 

motsatsen, att karriär som begrepp för med sig en ”negativ klang” och därför inte heller ses 

som eftersträvansvärd.   

	  

Karriären som individuell   
En diskursiv strategi som framhåller karriären som betydelsefull för yrkeslivet, grundar sig på 

att karriären kan ha olika innebörd beroende på vem du frågar. I fyra av sex intervjuer skiljer 

informanterna på vad de anser är en “allmän” bild av vad karriär är och hur de själva ser på 

karriärbegreppets innebörd. Här förkastas den inställning till karriär som individerna anser att 

samhället och allmänheten har. Istället hävdas att det är den egna definitionen av 

karriärbegreppet som ligger till grund för varför de strävar mot att uppnå sina karriärmål. En av 

dessa fyra informanter uttrycker sig på följande sätt i en beskrivning av hur hen anser att karriär 

framställs utifrån: 
 

”...alltså, jag tänker att de är den allmänna uppfattning. Man börjar någonstans, 

sen jobbar man sig uppåt och så plötsligt är man VD på IKEA liksom.” (BM21) 
 

Hen menar att karriären blir betydelsefull beroende på vad man, som individ, menar med 

karriär och fortsätter sin beskrivning: 
 

”...generellt sett nu så ser man ju att en spikrak karriär är en lyckad...jag tycker inte 

att en spikrak karriär är att lyckas...när det kommer till termer om karriär för det är 

så himla individuellt vad det är att lyckas och inte.” (BM21) 
 

Intervjupersonen ställer sig själv positivt till karriär, då karriär beskrivs utifrån en personlig 

utvecklingsdiskurs och att själva utvecklingen är anledningen till varför hen vill ha en karriär 

(BM21) I en annan intervju framhålls karriärens relevans på liknande sätt. Likt BM21 förkastas 

den bild av karriären som informanten menar att samhället har. Den individuella uppfattningen 

om karriären framhålls istället ha betydelse för yrkeslivet. I dessa utsagor reflekterar individen 

ännu mer över sin egna framställning av karriären i relation till samhället i stort. 
 

”Det beror ju helt på hur man definierar karriär. Om man definierar hur samhället 

ser på vad en karriär är eller hur man själv ser på det… Samhället ser att karriär 

nästan är något negativt. Att du inte är en lyckad människa om du inte har bästa 
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jobbet, bästa utbildningen, perfekta hemmet... Sen kan det ha en positiv klang också. 

Om jag säger att jag vill göra karriär så menar jag mer att jag vill ha mening med 

vad jag gör.” (B23) 
 

Enligt hen har samhällets definition en ”negativ klang”, medan den beskrivning som hen tolkar 

som hens egna ser helt annorlunda ut. I detta avseende beskrivs karriären utifrån den 

värdediskurs, som redogjorts för tidigare, där yrkets moraliska värde och dess ”mening” ses 

som något eftersträvansvärt. Utifrån en definition av karriären som någon form av 

självförverkligande, får karriären stor betydelse för individen. Hur samhället ser på karriären 

skiljer sig från individens egna, beskrivna upplevelse om vad karriär är. Fyra av de sex 

informanter, som redogjorts för ovan, beskriver samhällets syn på karriär som baserat på ökade 

materiella resurser och en individs faktiska yrkeskompetens. Den egna subjektiva upplevelsen 

om vad karriär är, syftar mer till individens självförverkligande och mot denna bakgrund talar 

individerna om karriären som något positivt för dem. 

	  
Karriären som icke-eftersträvansvärd  
I två av våra intervjufall görs dock ingen distinktion mellan den egna uppfattningen om vad 

karriär är och hur man anser att samhället ser på karriär. I dessa intervjufall presenteras 

karriären som löneökningar samt att individen förbättrar sin position genom att stiga i 

hierarkin inom organisationen. 
 

“...och jag tycker inte själv att jag har gjort karriär eftersom… jag har ju inte direkt 

klättrat någonstans… Karriär för mig är att klättra liksom.” och “...lite negativt 

klingande ord… förknippar det lite med stress, pengar… förväntningar.” (M30) 
 

“...tjänar mycket pengar och jobbar sig upp. Då har man gjort karriär.” (M25). 
 

Intressant är att dessa två informanter även framställer karriären som något negativt och inte 

som något eftersträvansvärt, där den ena är mer negativt inställd till karriären än den andra. 

“Men jag tycker själv inte att jag kan förknippa mig med något som heter karriär." När 

informanten får frågan om hen värderar karriären högt blir svaret att “Nej, det gör jag 

nog fan inte.” (M30). Den andra informanten ställer sig kritisk till karriär, trots att hen 

är kluven kring frågan: 
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“...där är jag både och… Alltså jag tror att jag skulle få offra väldigt mycket då… 

jag tänker inte offra mitt liv för det.” (M25) 
 

 

Analys 
Vi har i detta avsnitt redogjort för två skilda framställningar av karriärens relevans för 

yrkesframgång, där majoriteten av våra informanter anser att karriären spelar roll för yrkeslivet. 

Den intervjuperson som ställer sig mest kritisk till karriär använder en diskursiv strategi i form 

av ord och fraser som ger styrka åt utsagorna:“...det gör jag nog fan inte.” och“...negativt 

klingande ord.” (M30) (Wetherell, Taylor & Yates, 2014, s. 288.). Samma informant beskrev 

även karriären utifrån en hierarkisk utvecklingsdiskurs samt en ekonomisk värdediskurs. 

Ovanstående formuleringar visar således hur informanten framställer karriären ur en viss 

synvinkel samt som icke- eftersträvansvärd för individen. 
 

Trots att vi, som ovan nämnt, kan urskilja hur en av våra informanter ställer sig mycket kritisk 

till karriär, tyder de flesta utsagor som berör karriärens relevans för yrkesframgång, på en 

annan framställning av begreppet. Fyra av våra sex intervjupersoner använder en diskursiv 

strategi i form av att framställa det som att de har en egen uppfattning om vad karriär är. För att 

stärka diskursen om vad karriär betyder för dem, ställs den egna uppfattningen i kontrast till en 

mer ”allmän” syn på karriärens innebörd. 
 

Att individen väljer att se det som att hen själv har omdefinierat begreppet karriär, utifrån egna 

preferenser, blir intressant i relation till det resonemang Foucault för om att utsagor inte bör ses 

som individers personliga uppfattning, utan som subjektets möjliga positioner (Foucault, 1972, 

s. 64). Foucaults begrepp makt blir här ett verktyg för att belysa hur subjektet alltid är 

underkastat tvingande ekonomiska, politiska, eller sociala strukturer, vilket formar 

subjektiviteten (Foucault, 1983, s. 213). Att uppfatta det som att man själv har förändrat 

begreppets innebörd, tolkar vi som ett sätt för individen att kunna relatera till ett begrepp som 

har haft en annan betydelse, men som idag använts allt mer frekvent. Trots att flera av 

intervjupersonerna tror sig själva ha tillskrivet begreppet en ny innebörd kan vi påvisa, utifrån 

Foucaults resonemang, hur den subjektiva upplevelsen om vad karriär innebär är under 

påverkan av större sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Vi tycks oss, i 

detta avsnitt, kunna urskilja hur majoriteten av våra informanter framställer karriären som 
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individuell, där betoning läggs på bland annat personlig utveckling. Intressant är även att de två 

intervjupersoner som ställer sig kritiska till karriären beskriver framgång inom yrkeslivet som 

någon form av självförverkligande. Den individualisering av arbetsliv, där ansvaret läggs på 

den egna individen, blir i även detta avseende den samhällspraktik som kan förklara varför 

karriär och yrkesframgång uppfattas som personlig (Allvin et al. 2006, Gillberg, 2010, 

Lidström, 2009). Om karriären anses ha betydelse eller ej handlar således om informanten själv 

har valt att “omdefiniera” karriärbegreppet eller om denna håller fast vid äldre innebörder. 

 

5.4 Tema: Konstruktionen av ”karriärtypen” 
Ytterligare en intressant upptäckt, i samband med intervjupersonernas tal om vad karriär 

innebär, är att de har beskrivit en “karriärtyp”. Vi tolkar karriärtypen som en objektifiering av 

karriären som definition, vilket blir ett medel för våra intervjupersoner att stärka diskursen om 

vad karriär är (Wetherell, Taylor & Yates, 2014, s. 288.). Likt ovanstående avsnitt analyseras 

konstruerandet av ”karriärtypen” med hjälp av analysverktyget diskursiv strategi. Förutom att 

identifiera två diskursiva strategier blir även de counter-dicourses, vilka vi tidigare har 

redogjort för, ett hjälpmedel för oss att förstå varför vissa av de uttalade egenskaperna stämmer 

överens mellan vissa informanter, medan en del uppfattningar skiljer sig åt.   
 

Den materiella “karriärtypen” 
Två av våra intervjupersoner uttalar en negativ inställning gentemot karriärtypen. Dessa 

beskriver karriärtypens egenskaper av mer materiellt värde, egenskaper de själva inte strävar 

mot att uppnå.  
 

”alltså jag ser ju jobbet som en, jag tar ju jobbet väldigt seriöst, det gör jag ju, men 

jag har svårt för de människor som ser jobbet som det absolut.. viktigaste i livet. 

Det är väl många i min ålder som ser det, det är det viktigaste som finns, jobbet typ. 

Det är det enda de pratar om, de klär sig som att jobbet, de går runt i sina kostymer 

hit och dit och de går ut på såhär uteställen och restauranger så det ska leva någon 

form av livsstil på samma sätt som de jobbar, vilket aldrig har slagit mig, utan jag 

kan vara en person på jobbet och vara duktig där, och kan ha kavaj på mig och sen 

kan jag komma hem och ta på mig jeans och T-shirt och gå ut på söder och dricka 

billig öl för tjugo spänn (mm), ehm, och…nej men jag värderar ju, jag vill ha en 

balans typ...” (M30) 
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Informanten fortsätter berätta att karriär “klingar negativt i mina öron” och att hen själv inte 

kan förknippa sig med något som heter karriär. Hen tycker att det är ett svårt ord att “förhålla 

sig till och sätta fingret på” (M30). Bland svaren har alternativt en mer splittrad inställning 

tillkännagivits: 
 

IP: ” ….. eh, när jag hör ordet karriär, ja, jag vet inte, då tänker jag på någon som 

har hamnat på en plats där de har ett bra jobb.” 

F: ”och vad är ett bra jobb? 

IP: ” nej men vadå, jag vet inte, man tjänar * skratt * man tjänar mycket pengar 

*skrattar * nej jag vet inte. Om man ska snöa in på Stockholms…sen är det ju, 

alltså i min bransch så är det ju att man tjänar mycket pengar eller är chef eller 

liksom.... ah. Man har gjort en karriär.” (M25) 
 

 

Den personliga “karriärtypen” 
Fyra av våra sex intervjupersoner uttalar till skillnad från personerna ovan en positiv inställning 

till karriärtypen. I samband med detta presenteras karriärtypen med mer personliga egenskaper: 
 

”ehm... då tänker jag eh, att man liksom är en väldigt driven person ehm som är 

väldigt mån om att utvecklas och hela tiden ha utmaningar. (B25) 

 

”...när man säger karriär så pratar man om någon som vill göra karriär och strävar 

någonstans.” (M29)  
 

En av våra intervjupersoner beskriver en person som når framgång med sitt yrkesliv, inte på 

grund av sitt yrkesval, utan att man verkligen tycker om sitt arbete:  
 

“... inom måleri och blir framgångsrik inom det, absolut, då är det det också att 

göra karriär. Men att man utnyttjar det man gör till max… du ska brinna så pass 

mycket för att du känner att när du går upp på morgonen att det här är det jag vill 

göra. ” (B23) 
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Den fjärde informanten målar upp en bild av en person som inte har fått ökat individuellt 

ansvar. Avsaknad av ansvar likställer informanten med att denna inte har “lärt sig någonting” 

och inte heller har nått yrkesframgång:  
 

“Liksom eller såhär, här är en människa som inte kan ta ansvar (mm), då kanske 

jag ska börja fundera över min karriär!” (BM21)  

 
 

Analys 
Vi har ovan redogjort för hur konstruerandet av karriärtypen skiljer sig åt mellan våra 

intervjupersoner. Två av våra informanter använder en diskursiv strategi för att framställa 

karriärtypen i dålig dager. Resterande fyra respondenter tillskriver karriärtypen personliga 

egenskaper, vilka kan ses som ett medel för att stärka diskursen om den individuella karriären 

och dess betydelse för individen (Wetherell, Taylor & Yates, 2014, s. 288.). Att konstruerandet 

av karriärtypen således speglar hur unga vuxna inom mediabranschen definierar och värderar 

karriär är tydligt. I skapandet av karriärtypen kan vi nämligen urskilja skillnader, vilka grundar 

sig i de counter-discourses, som vi tidigare noterat inom utvecklings - och värdediskursen 

(Wetherell, Taylor & Yates, 2001, s. 271 & 281). 
 

Den första diskursiva strategin framhålls i två av våra intervjuer. Här ser vi hur karriären 

objektiveras och framställs som en person som går klädd i kostym, enbart talar om sitt jobb, där 

hen är framgångsrik och tjänar mycket pengar. Denna karriärtyp anses också bo i ett perfekt 

hem, ha god hälsa och besitta en hög utbildning. Hen beskrivs även röra sig i motsatsen 

till ”söder” i Stockholm, som här representerar billig dryck och en mer avslappnad klädstil. 

Denna bild har, i flertalet av våra intervjupersoners utsagor, presenterats som “samhällets” eller 

den “allmänna” uppfattningen. För majoriteten av intervjupersonerna har karriärtypen 

tillskrivits mer personliga egenskaper. Den andra diskursiva strategin innebär, bland dessa 

intervjupersoner, mer utrymme för individuella värderingar, mål och ambitioner, där den 

hierarkiska utvecklingsdiskursen delvis ersätts av en counter-discourse, den personliga 

utvecklingsdiskursen. 
 

Utifrån de diskurser om vad karriär är, som vi presenterat i ovanstående avsnitt, har vi tolkat 

det som att dessa samverkat och skapat karriärtypen på två åtskilda sätt. Med utgångspunkt i 

Foucaults resonemang om att diskurser tillsammans är produktiva och normaliserande, kan vi 



	   	  	   	  
	  

	   49	  

förstå hur diskurserna kring vad karriär är producerar en norm om hur man ska vara inom 

arbetslivet (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 278 ). I majoriteten av våra intervjuer, när 

karriärtypen har framställts i positiv bemärkelse, kan vi således urskilja hur en norm har skapat 

om hur man bör vara för att nå karriär inom yrkeslivet. Denna norm anspelar på att karriären 

nås om du är driven och har en vilja att lyckas med ditt yrkesliv, vilket vi tolkar styr hur våra 

intervjupersoner förväntas vara (ibid.). Med bakgrund av ambitions- och motivationskategorin, 

vilken vi berörde under temat Att jobba inom media, kan vi se hur majoriteten av våra 

respondenter har anammat denna norm, i form av att de själva framställer sig som ambitiösa, 

motiverade och hängivna sitt arbete. 

 

5.5 Tema: Karriärens konsekvenser 
De flesta av de intervjuade beskriver karriären som betydelsefull för yrkeslivet, men i talet om 

karriär framkommer även diskurser kring karriärens konsekvenser för den enskilda individen. 

Att poängtera framkommer liknande problematik i talet om framgång inom yrkeslivet, vare sig 

karriär används som begrepp eller inte. Vi tycker oss kunna urskilja mönster i 

intervjupersonernas utsagor som både syftar på individens fysiska och mentala ohälsa, att 

relationen till familj och vänner drabbas samt hur den upplevda balansen mellan arbete och ha 

“tid för sig själv” är svår att kombinera. I detta avsnitt kommer vi således belysa dessa 

konsekvenser för att i vår analys koppla dem till den norm som vi redogjorde för under 

föregående avsnitt, vilken berörde hur man bör vara och vilka egenskaper man bör besitta för 

att nå karriär. Avslutningsvis kommer vi även under detta avsnitt redogöra för den diskursiva 

strategi, vilken följer med intervjupersonernas utsagor om karriärens konsekvenser. Denna 

strategi uttrycks i att ”det kommer ett sen”, vilket blir ett medel för individerna att försvara sin 

livssituation. 

 

Ohälsodiskurs 

I talet om vad karriär och framgång är framkommer en ohälsodiskurs, vilken syftar till hur 

individen uttrycker sig om karriärens baksidor i form av stress och oro. Dock är denna diskurs 

betydligt mer dominerande bland de yngre informanterna än hos de äldre, vilka kan antas vara 

mer etablerade på yrkesmarknaden. Hos fem av sex informanterna uttrycks upplevelsen av 

stress och oro som att man har ont i magen och att det har med stress att göra (B25) och att man 
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inte känner att man kan lämna jobbet klockan fem, utan i princip jobbar hela tiden och inte 

upplever att man kan slappna av (M30). Andra citat som tyder på stress och ohälsa är: 

 

“Jag har aldrig varit så stressad som jag är nu… man pallar inte så här mycket. 

Inte sunt... jag har mycket problem med att stressa ner, att sova på natten för att 

jag är så uppstressad” (B23) 
 

 “... alla människor reagerar ju olika på stress och vissa blir helt lamslagna... ah det 

blir en röra av allt, kan man säga.” (M25) 
 

En av våra informanter talar uttryckligen om konsekvenser kopplat till de flexibla 

arbetsvillkoren: 

“... det är ju nervöst över provanställning… tänk om de bara inte gillar mig,” 

(BM21). 
 

En av våra informanter uttrycker sig, olikt de resterande, att hen inte upplever någon 

stress över sina karriärmål: 
 

“... jag har ingen stress med att uppnå det målet.” (M29)  
 

 

Balansdiskurs 
I talet om karriärens konsekvenser kan vi även urskilja hur samtliga informanter uttrycker sig 

kring den upplevda balansen mellan arbete och privatliv. Här ryms utsagor om hur familj och 

vänner drabbas, eller kan drabbas, om karriär och yrkesframgång värdesätts högt samt vikten av 

att avse tid för ”sig själv”. Trots att inte alla informanter, i synnerhet de äldre, anser att de 

upplever ohälsa på grund av sin yrkessituation, kan vi här se hur samtliga informanter resonerar 

kring den tid som läggs på karriären. Man berättar att man gärna skulle jobba mindre om man 

fick välja och istället lägga mer tid på familj och vänner (M29). Det beskrivs även vara lätt att 

glömma familjen när man är i sitt “karriärtänk” och det enda man anser sig göra och sträva efter 

är karriär (B25). Nedanstående två citat visar ytterligare på hur informanterna beskriver den 

upplevda balansen mellan arbete och familj/fritid. 
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”Jag tycker att det är tråkigt att min familj inte bor i Stockholm så att man kan 

träffas lika ofta… Bara för att jag ville jobba i Stockholm så blev det ett stort val, 

ska jag välja att bo hemma och jobba eller ska jag flytta till Stockholm liksom? ... 

Jag tyckte ju att de stora företagen var de som lockade… Då blev det 

Stockholm.“ (M29) 

   

“Ja… jag gjorde slut med min pojkvän, vi har distansförhållande på grund av att jag 

måste fokusera på skolan. Karriären eller vad jag ville bli... skulle jag ha mycket i 

skolan skulle jag ta bort träningen. Det är klart att man hinner umgås med vänner 

men de blir också bortprioriterade.” (B23) 
 

Vi kan även notera, i talet om den upplevda balansen, hur informanten värdesätter egentid och 

sätter sitt eget välmående i fokus: 
 

“... att ja faktiskt mår bra istället för karriär liksom.”(B25) 
 

“Jag skulle vilja ha mer tid till… eh. mig själv framförallt.” (M29) 
 

”Jag tänker inte offra mitt liv för det.” (M25)  

 

Märkvärt här är hur intervjupersonen M25 uttrycker “mitt liv” istället för ex. “Jag tänker inte 

offra mina vänner för det” trots att hen syftar till just vänner, resor, familj etc. 
 

Konstruerande av “det kommer ett sen” 
Återkommande i intervjuerna är hur individen resonerar medvetet kring att utbildnings- eller 

yrkessituationen medför personliga komplikationer. I talet om karriärens eller 

yrkesframgångens konsekvenser framhålls bland tre av sex informanter denna medvetenhet 

med en inställning att “det kommer ett sen”. Med att “det kommer ett sen” menas att 

individerna framställer den situation de befinner sig i nu som en tillfällighet. Vi kan nedan se 

exempel på denna diskursiva strategi, som fungerar som ett medel för att förklara varför 

individens tid disponeras som den gör. 
 

“Just nu finns det inget annat. Men jag tror mycket väl att jag kommer 

omdefinierar det. När jag har nått målen… då kanske man nöjer sig och ser att det 
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finns andra saker i livet om att ha… som att förhållandet fungerar eller barn 

tillslut. Man omdefinierar, omdefinierar det.” (B23) 
 

“... man investerar ju i det nu, att lägga ner mycket tid på det, med tanken på att 

jag inte ska lägga ner lika mycket tid på det när jag blir äldre.” (M29) 
 

”Men med tanke på att jag verkligen velat komma hit, känner jag att ja vill gå in 

100% för det, för att sen gå tillbaka till att lägga mer fokus på privatlivet sen när 

man kommer ut i arbetslivet” (B25) 

 

Analys 
Trots att samtliga informanter talar gott om sitt yrke eller sin utbildning framkommer efter 

intervjuerna ett flertal utsagor som anspelar på de personliga konsekvenser som 

yrkessituationen och strävan efter karriär medför. Dessa komplikationer utgörs, i våra 

informanters fall, av ökad ohälsa och en upplevd obalans mellan arbete och familj/fritid. I vår 

analys kan vi även urskilja hur individen beskriver den upplevda balansen mellan arbete och 

fritid som att hen inte har tid för att rå om sig själv. Här är återigen ett exempel på utsagor som 

går att koppla till en ökad individualisering av arbetslivet (Allvin et al. 2006, s.169). Individen 

tycks här sätta både sig själv i fokus för framgång i yrkeslivet samtidigt som hen önskar att mer 

tid lades på sig själv. 
 

I diskurserna ovan beskrivs en ökad stress och en önskan till förändring i frågan om ökad 

balans mellan arbete och familj/fritid. Dock tyder inte utsagorna på någon större upplevd 

problematik kring frågan utan mer ett konstaterande att “så här är det”:“Jag skulle dock vilja 

jobba mindre om jag fick välja” (M29). Med bakgrund av tidigare resonemang, om att 

diskurser tillsammans är normaliserande, kan vi förstå hur karriärdiskurserna skapar en norm i 

form av en “karriärtyp”, vilken vi redogjort för i förgående avsnitt (Wetherell, Taylor, Yates, 

2001, s. 278). Karriärtypen beskrivs här som en person vilken antas arbeta mycket och vara 

hängiven sitt yrke. De yrkesverksamma inom media förväntas således, enligt denna norm:  

“brinna så pass mycket att du känner att när du går upp på morgonen att det är det här jag vill 

göra.”(B23). Då normen är att jobba mycket och vara dedikerad arbetsplatsen/skolan så 

framstår inte den subjektiva upplevelsen av ohälsa och obalans lika oroväckande eller 

problematisk som den annars kanske skulle ha gjort. 
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I talet om karriärens konsekvenser framkommer även hur tre av våra informanter försöker 

legitimera sin livssituation i form av att betona att “det kommer ett sen”. Vi tolkar detta utifrån 

Foucaults teori om individens försök att “förhandla” fram en möjlig position i relation till 

rådande normer (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 278). I våra intervjupersoners fall handlar 

normen, vilket vi redogjorde för under ovanstående stycke, om att man ska jobba mycket och 

vara dedikerad sitt yrke. Med hjälp av analysverktyget diskursiv strategi, kan vi även se detta 

som ett sätt att stärka diskursen kring yrkets och karriärens relevans för individen (Wetherell, 

Taylor & Yates, 2014, s. 288). Utsagor relaterade till att “det kommer ett sen” används för att 

försvara varför mycket av deras tid i nuläget läggs ner på skolan eller yrket. 

 

5.6 Sammanfattning 
Inledningsvis i vår analys tog vi upp tre kategorier som kan hjälpa oss förstå hur individer inom 

mediabranschen, som diskursiv praktik, positionerar sig. Den geografiska kategorin, 

yrkeskategorin och ambitions- och motivationskategorin speglar hur våra intervjupersoner 

förhåller sig till sitt yrke samt vilka diskurser som möjliggörs i deras uttalanden. Våra 

informanter anser sig ha ett “riktigt” yrke i en stad med hög konkurrens, där bara de mest 

konkurrenskraftiga jobbar. De anser sig även vara ambitiösa och motiverade. Vi har under detta 

analyskapitel vidare redogjort för hur den sociala praktik, i form av en individualisering och 

flexibilisering av arbetsliv, även har kommit att påverka diskurserna kring vad karriär är och 

dess betydelse för yrkeslivet. Omvandlingen av arbetslivet har således kommit att styra 

subjektets upplevda omdefiniering av karriärbegreppet, trots att hen inte är medveten om det. 

Den ”karriärtyp” som konstruerats av våra informanter, speglar sedan de normer om hur man 

som framgångsrik inom mediabranschen bör vara. Dessa normer för med sig personliga 

konsekvenser för den enskilda individen, där att jobba mycket och vara dedikerad sitt arbete 

beskrivs ske på bekostnad av individens fritid. 
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6.  Slutsats & Diskussion  
 

       Med vår studie har vi ämnat ta reda på hur unga vuxna inom mediabranschen talar om karriär idag. 

För att förstå hur karriärbegreppet har kommit att ändra innebörd, valde vi i vår inledning att ställa 

ordet karriär i relation till närliggande ord. Karriärist togs då upp som ett ord vilket syftar till en 

person som ämnar att till varje pris ”göra karriär”. Karriärist som begrepp har historiskt sett haft 

en negativ klang, då det förknippats med ord som “streber” och “cynisk” (Nationalencyklopedin, 

2014). Då karriär som begrepp idag används allt mer frekvent, till och med inom akademin, var 

vår tes innan studiens början att karriär är ett ord som i dagens yrkesliv förknippas med framgång i 

positiv bemärkelse. Vi ämnar med detta kapitel att redogöra för hur karriär som begrepp används 

idag, bland unga vuxna inom mediabranschen. 
 

6.1 Besvarande av frågeställningar 
Framgång inom yrkeslivet blir, likt vår tes, i fem av sex intervjuer synonymt med 

karriär. Individens försök att förhålla sig till ett begrepp, som används allt mer frekvent, resulterar 

i en upplevd omdefiniering av karriärbegreppet, bland fyra av våra sex intervjupersoner. Då 

samhället beskrivs ha en negativ uppfattning om vad karriär, anser individerna att de själva har 

tillskrivit begreppet en ny innebörd, vilket ersatt den “negativa klang” som begreppet tidigare 

medfört med något positivt och eftersträvansvärt. 
 

Hur talar unga vuxna inom mediabranschen om karriär? 

I talet om karriär hos unga vuxna inom mediabranschen kan vi se en diskursiv förändring där en 

ekonomisk värdediskurs ställs mot en större moralisk värdediskurs och där karriär primärt handlar 

om personlig utveckling snarare än en hierarkisk sådan. Vår studie pekar också på att karriär kan 

förstås som att skapa en plattform för den egna utvecklingen i syfte att skapa trygghet och 

stabilitet. Intressant i denna diskursiva förändring är att trots att våra informanter tror sig själva ha 

omdefinierat begreppet karriär och gjort det till sitt eget, kan vi se hur det är en produkt av större 

samhälleliga förändringar. Även de informanter som ställer sig kritiska till begreppet karriär 

beskriver framgång inom yrkeslivet som någon form av självförverkligande. Som vi tidigare 

redogjort för menar Foucault att diskursen, genom dess relation till makt och kunskap, ständigt är 

beroende av den sociala omgivningen (Sunesson, i Foucault, 1993, s. xi).  Karriären och 

framgången som självförverkligande samt konstruerandet av den 

eftersträvansvärda ”Karriärtypen”, vilken tillskrivits personliga egenskaper, belyser båda hur unga 
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idag anpassar sin uppfattning om vad karriär är så att den ”passar” dagens flexibla och individuella 

yrkesklimat (Allvin et al. 2006, Gillberg, 2010, Lidström, 2009). 
 

Vilket vikt tillskrivs karriären i det egna livet? 

För att besvara denna frågeställning blir det högst väsentligt att se till den upplevda omdefiniering 

av karriärbegreppet som våra informanter upplever sig själva ha gjort. Karriär beskrivs av fyra 

utav sex informanter att inte handla om att klättra hierarkiskt eller få höjd lön. Betoning läggs 

istället på den personliga utvecklingen, yrkets moraliska värde samt en ambition att bygga en 

plattform för att skapa en långsiktig trygghet. Hos dessa intervjupersoner uppfattas karriären som 

viktig eller mycket viktigt för yrkeslivet. I de två fall där intervjupersonerna hållit kvar vid en mer 

traditionell syn på vad karriär är framhålls även en negativ syn på karriär och i ett av intervjufallen 

tar personen helt avstånd från begreppet och anser att karriär inte alls är viktigt.  
 

Vilka komplikationer beskrivs yrkesframgång och karriär medföra? 

Efter vår studie kan vi även konstatera att begreppet karriär kommit att bli centralt i tal om 

yrkesframgång kopplat till personliga konsekvenser. Främst hos våra yngre informanter beskrivs 

att strävan efter karriär kan medföra komplikationer i form av ohälsa samt obalans. Ohälsan 

beskrivs i form av ökad stress och oro medan obalansen framställs som svårigheten att kombinera 

arbete med familj, fritid och tid för individen själv. 
 

I samband med de diskurser vi redogjort för om vad karriär är, har en objektivering i form av en 

“karriärtyp” presenterats. Karriärtypen står för de normer som existerar kring hur man bör vara för 

att bli framgångsrik inom mediabranschen. Dessa normer innebär att våra unga vuxna inom 

mediabranschen investerar mycket känsla och tid i sitt arbete samt yrkeskarriär. Genom att belysa 

Foucaults argumentation för att individer anpassar och omprövar sina förhållningssätt gentemot 

normerna (Wetherell, Taylor, Yates, 2001, s. 278) kan vi förstå talet om att ”det kommer ett sen”, 

som en diskursiv strategi för att förhålla sig till dessa rådande normer. I och med att våra 

intervjupersoner föreställer sig en framtid som ger mer egentid, bättre hälsa och balans senare i 

livet, är det lättare att i dagsläget assimilera och positionera sig i linje med den karriärtyp som 

konstruerats. 
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6.2 Relation till tidigare forskning  
I det kapitel som berörde tidigare forskning valde vi först att redogöra för studier som berört 

större samhälleliga omvandlingar, i form av informationsteknologins framväxt, vilket vi sedan 

kopplade till hur även arbetslivet har förändrats. Därefter gick vi närmare in på hur 

uppfattningen om karriär speglas av den kultur och det samhälle som råder. Sedan tog vi upp 

forskning kring hur det samhälle vi lever i idag har skapat en föreställning om en gränslös 

karriär, vilket innebär att synen på karriärframgång inte blir detsamma som förr. 

Avslutningsvis berörde vi tidigare forskning om hur unga vuxna förhåller sig till arbetslivet 

idag. Forskare har i dessa studier kommit fram till att yrkeslivet innebär en ökad osäkerhet för 

många unga vuxna, där ansvar läggs på den egna individen. I nedanstående avsnitt kommer vi 

således att koppla samman våra resultat med det som tidigare forskning belyst, i syfte att 

diskutera hur dessa kompletterar varandra samt vilka luckor vi med vår studie fyller. 

	  

I vårt första tema, Att jobba inom media, har vi haft för avsikt att belysa hur den diskursiva 

praktiken, i form av mediabranschen, påverkar våra informanters utsagor. Scheins resonemang 

om hur samhället och kulturella förhållanden påverkar människors uppfattning om vad karriär 

är, kan bidra till fortsatt förståelse för hur karriären framhålls (Schein, 1984, s. 74) I enlighet 

med vad vi redogjort för under vår resultatdel, karaktäriseras mediabranschen av Stockholm 

som stad samt av motiverade och ambitiösa personligheter. Utöver detta har vi redogjort för en 

kategori som påvisar en tydlig distinktion mellan vad som anses vara jobb, relevanta för 

framgång i mediabranschen och andra, övriga arbeten. Utifrån Scheins resonemang kan vi tolka 

mediabranschen som den rådande kultur, vilken påverkar våra intervjupersoners inställning till 

karriär. Att mediabranschen således styr hur unga vuxna inom branschen talar om karriär, 

stärks av Scheins argumentation.   

I vårt andra tema Vad karriär är kan vi urskilja en värdediskurs där moraliskt värde 

överskuggar det ekonomiska och en utvecklingsdiskurs där den hierarkiska utvecklingen inte 

längre är det primära, utan ersatt av en diskurs kring personlig utveckling. Utöver dessa har vi 

även redogjort för en framtidsdiskurs där man talar om karriär som en bas på vilken en fortsatt 

möjlig framgång sedan ska byggas.  

Diskurserna ovan utgör unga vuxnas tal om karriär och kan tydligt kopplas till den tidigare 

forskning vi redogjort för. Utifrån Richard Sennetts (1998) resonemang om hur dagens 
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arbetsmarknad karakteriseras av förändring och flexibilitet samt utifrån Lidströms (2009) 

konstaterande att unga idag möter en mycket ostabil arbetsmarknad, kan vi i vår analys se hur 

mer än hälften av våra intervjupersoners utsagor anspelar på hur karriären kan stabilisera 

yrkessituationen. Vi kan urskilja hur karriär likställs med en strävan efter att bygga en stadigare 

bas för framtiden, i syfte att skapa en trygghet i en bransch karaktäriserad av flexibla 

arbetsvillkor. “Ja men jag jobbar ju för att skapa de förutsättningar som vi sa för att ha ännu 

mer kontroll och makt över mitt eget liv när jag blir äldre… med vetskapen om att jag alltid 

kommer att göra något och att jag har resurser så jag klarar mig” (M29). 

I linje med författarna till Gränslöst arbete (2006), Gillberg (2010) och Lidström (2009) kan vi 

även belysa att det arbetsliv som omger våra informanter karaktäriseras av en individualisering. 

Denna individualisering blir tydlig och bekräftas genom talet om individens ökade ansvar för 

att uppnå karriär. Återkommande i intervjuerna är hur intervjupersonen talar om hur hen själv 

ska lyckas med sitt yrkesliv och vad yrkeslivet betyder för hen själv: “... jag jobbar ju för att 

skapa de förutsättningar… för att ha ännu mer kontroll och makt över mitt eget liv… ”(M29). 

Ett annat exempel där individen sätter sig själv i fokus för yrkesframgången är: “... så länge jag 

trivs. (mm) och så länge jag känner att jag utmanas”(M29). 

Michael Arthur & Denise Rousseau (1996) skriver om hur dagens arbetsliv innebär att företag 

och organisationer inte kan erbjuda sina anställda livslånga anställningar. De menar att de 

faktorer som tidigare indikerat karriärframgång, som löneförhöjning och hieratiskt avancemang 

inom en och samma organisation, inte längre är aktuellt (Arthur & Rousseau, 1996, s. 4). 

Denna uppfattning om att karriärframgång inte längre är koncentrerat till hierarkisk utveckling 

överensstämmer med de resultat vi presenterat tidigare, vilka syftat till en mer personlig 

utveckling ”det är väl därför jag vill ha en karriär, för karriär för mig är att hela tiden 

utvecklas” (M29). Vi kan, linje med Arthur och Rousseau, påvisa att för majoriteten av våra 

informanter är karriären inte längre organisatoriskt bunden. Författarnas teori om den gränslösa 

karriären blir således ett sätt att belysa hur traditionell organisatorisk karriär har kommit 

förändra innebörd idag, till en mer flytande, personlig karriär (Arthur & Rousseau, 1996, s. 3). 

I vårt tredje tema Karriärens relevans för yrkesframgång har vi kunnat urskilja två skilda 

inställningarna till vad karriär är även speglar hur betydelsefull karriär blir för individen att 

uppnå. I de intervjuer där karriären har beskrivits ha liten eller ingen betydelse för yrkeslivet, 

beskrivs karriären som en möjlighet till löneförhöjning och en hierarkisk klättring inom den 

egna organisationen (Arthur & Rousseau, 1996, s. 4). Detta traditionella, organisatoriska 
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synsätt på vad karriär är för även med sig en ”negativ klang” och karriären blir således inte 

något som individen strävar mot i yrkeslivet. Karriären beskrivs dock, i fyra av våra sex 

intervjuer, som något eftersträvansvärt. I dessa intervjuer har karriären framhållits likt den 

karriär som forskarna Arthur och Rousseau beskriver som gränslös karriär (Arthur & Rousseau, 

1996, s. 3). Karriären upplevs som positiv och den beskrivs som att ständig utvecklas, känna 

mening med det man gör samt göra sig oberoende organisationen. 
 

I detta avsnitt har vi även kunnat urskilja hur individen har omdefinierat begreppet karriär för 

att kunna ta det till sig. Denna upplevda omdefiniering, där betoning läggs på individen och 

den personliga utvecklingen, ligger även till grund för varför individen anser att karriären blir 

viktig att uppnå. Lena Lidström menar, som vi tidigare nämnt, att trots unga att vuxna 

uppfattar sina handlingar som fria, är dessa egentligen är styrda av redan etablerade strukturer. 

Dessa strukturer bidrar till att vissa handlingar verkar nödvändiga medan andra verkar 

omöjliga (Lidström, 2009, s. 124).  I ett samhälle som allt mer frekvent använder begrepp 

karriär, vilket tidigare syftat till faktorer som i dagens mediabransch inte gäller, tror sig våra 

intervjupersoner har omdefinierat begreppet och tillskrivit det egenskaper, vilka de kan 

relatera till. Dessa egenskaper speglar dock större samhälleliga förändringar, där individen 

och personligt ansvar sätts i fokus för att uppnå karriär (Arthur & Rousseau, 1996, s.11) 

  

Konstruerandet av karriärtypen utgör vårt fjärde tema där vi belyst hur karriären kopplas till en 

viss typ av person, som tillskrivits ett antal egenskaper. En negativ syn på karriärtypen har 

framhållits under intervjuerna, vilken i många fall beskrivits som en individ med ökade 

materiella förutsättningar. Den karriärtyp som däremot har beskrivits ur positiv bemärkelse är 

en person som har eftertraktade personliga kvalitéer. I likhet med hur våra informanter talar om 

vad karriär är, lägger de betoning på de personliga egenskaperna i konstruerandet av 

karriärtypen. Karriärtypen beskrivs av somliga informanter med ord som “driven” och beskrivs 

vara “mån att utvecklas” och “strävar någonstans”. Att dessa personliga egenskaper tillskrivits 

karriärtypen, bland våra informanter, kan vi koppla till antagandet om karriären som gränslös 

samt till studier som grundar sig på det antagandet. Den studie som genomförts av forskarna 

Eby, Butts och Lockwood, vilken redogjorts för tidigare, belyser vilka faktorer som spelar in 

när det kommer till vad som anses vara att uppnå karriär idag. I studien framkommer att de 

faktorer som gynnar karriärframgång främst handlar om individens inställning till karriär samt 

om att ha ”rätt personlighet” (Eby et al. 2005, s. 701). Likt denna forskningsstudie kan vi, efter 

våra intervjuer, belysa att det är de personliga egenskaperna som framhålls som mest 
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betydelsefulla i konstruerandet av karriärtypen. 
 

I vårt femte tema Karriärens konsekvenser kan vi, trots att samtliga intervjupersoner framhåller 

att de trivs på arbetsplatsen, urskilja ett flertal utsagor som beskriver hur yrkeslivet för med sig 

personliga konsekvenser för individen. I vår analys har vi redogjort för mer övergripande 

diskurser i talet om karriärens konsekvenser, vilka anspelar på en ökad ohälsa och obalans 

mellan arbete och familj/fritid. Liknande personliga svårigheter belyses även i boken Gränslöst 

arbete (2006), där författarna redogör för vad de menar är “den nya ohälsan”. Den nya ohälsan 

är till stor del kopplad till psykisk stress i form av trötthet, oro, ångest samt 

utmattningssymptom och utbrändhet. (Allvin et al. 2006, s. 159-165). Författarna beskriver en 

ohälsa som till stor del är en konsekvens av det nya arbetslivet, där gränsen mellan privatliv och 

arbetsliv är väldigt tunn (Allvin et al., 2006, s. 166). Intressant är även hur vi, i vår resultat- och 

analysdel, kommer fram till hur hälften av våra intervjupersoner beskriver en obalans mellan 

arbete och fritid som handlar om att våra respondenter inte har “tid för sig själva”. Bristen på 

“egentid” i kombination med, som vi tidigare nämnt, att individen lägger stort fokus på sig själv 

för att lyckas inom yrkeslivet, kan vi även koppla det resonemang som förs om en 

individualisering av arbetslivet (Allvin et al. 2006, Gillberg 2010, Lidström, 2009). 

 

6.3 Avslutande reflektioner  
Med detta avsnitt vill vi tydliggöra att denna uppsats grundar sig på intervjuer enbart gjorda 

med unga vuxna inom mediabranschen och således inte går att dra några generella slutsatser ur. 

Under vårt arbete har det även framkommit flera intressanta aspekter som hade kunnat berika 

vår studie. Exempel på ett sådant intressant område är åldersaspekten samt sysselsättning, 

relaterat till våra intervjupersoners utsagor. Vi har som bekant skrivit ut “M” för yrkesverksam 

inom media och “B” för Berghsstudent, samt ålder. Studenterna är yngre än våra 

yrkesverksamma och i relation till detta tycker vi oss se hur ålder har betydelse för den 

diskursiva förändring vi urskilt kring utsagor om vad karriär är. De yngre intervjupersoner har i 

högre grad uttryckt sig kritiskt mot en äldre syn på karriär och beskrivit det som att de själva 

tillskrivit begreppet ny mening. Denna yngre grupp informanter har även talat mer om 

karriärens konsekvenser i form av stress och oro, till skillnad från de äldre. En förklaring skulle 

vara att studenterna på Berghs befinner sig i början av sitt yrkesliv, medan våra 

yrkesverksamma redan är etablerade på arbetsmarknaden. Ålderskategorin samt 

sysselsättningskategorin hade således varit en intressant aspekt att belysa under arbetet, dock 
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kom vi fram till att vi hade behövt intervjua ett större antal personer för att våga konstatera det 

sambandet. 

Ytterligare ett exempel på hur vi studie hade kunnat berikas är om vi inte hade begränsat oss till 

den valda yrkesbranschen samt Stockholm som stad. Vi är fullt medvetna om att våra intervjuer 

förmodligen hade tett sig annorlunda om vi hade intervjuat unga vuxna inom andra yrken, på 

andra platser i landet. Inställningen till karriär hade antagligen inte sett densamma ut. Mot 

bakgrund av detta resonemang ansåg vi även att det fanns en risk att kritik skulle riktas mot vår 

frågeställning. Efter överväganden valde vi att ändra vår frågeställning, för att den inte skulle 

bli missvisande, från “Hur talar unga vuxna om karriär?” till “Hur talar unga vuxna inom 

mediabranschen om karriär?”. 

En eventuell skillnad mellan kön i karriärdiskursen har vi inte heller haft utrymme att 

undersöka. Vi valde "unga vuxna" som total målgrupp, utan hänsyn till våra informanters 

könstillhörighet. Därmed har vi även medvetet använt ordet "hen" för att dels tydliggöra 

målgruppen som enbart "unga vuxna", dels av hänsyn till våra intervjupersoners anonymitet då 

branschen är liten och många känner varandra.  
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7.  Vidare forskning 
 
Vår uppsats är som bekant begränsad till mediabranschen och Stockholm, dels genom vår 

valda avgränsning, dels genom de kategorier som knyter karriär inom mediabranschen med 

Stockholm som geografiskt område. En liknande studie i större omfattning skulle generera en 

bild av unga vuxnas generella tal om vad karriär är, inte enbart begränsat till media som 

bransch. Vår tes är att den bilden till stor del överensstämmer med vad vår studie presenterat, 

att karriär och framgång nås i Stockholm eller andra större städer. Intressant hade varit att 

undersöka om och hur detta påverkar den geografiska fördelningen av Sveriges befolkning, 

där Sveriges landsbygd och mindre städer påverkas. Ämnet är aktuellt i tidningsartikeln "Stan 

mördas - mitt framför våra ögon”, publicerad av Aftonbladet. Reporter Peter Kadhammar 

skriver att något hänt de senaste tjugo åren, vilket urholkat de mindre städerna utan att någon 

riktigt har lagt märke till det (Aftonbladet, 03/01/2015).  
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguide  
	  
Inledning  
Vi är två studenter från Personalvetarprogrammet vid sociologiska institutionen på Uppsala 
universitet. Vi skriver vår C-uppsats med syftet att undersöka hur unga vuxna inom 
mediabranschen upplever sitt yrke och sin livssituation. (Vi har aktivt valt att inte nämna 
begreppet ”karriär” då det bäddar för tillrättalagda utsagor). Vår handledare heter Agneta 
Hugemark och har du några frågor om vår studie är hennes kontaktuppgifter 
agneta.hugemark@soc.uu.se. Skulle du vilja få tag i någon av oss efter intervjun är våra 
telefonnummer: 
 
Lisen Blomqvist: 0707686358 
Sara Askerlund: 0767786980 
 
Jag hoppas att det är okej att jag spelar in under intervjun. Det underlättar mycket för oss och i 
vårt fortsatta arbete. Så snart vi skrivit ut intervjuerna och fått klartecken från vår examinator, 
raderar vi inspelningarna. Vi kommer att sitt här och prata i ungefär 45 - 60 min och det är 
helt anonymt att vara med. Inga namn, vare sig på dig som person eller företaget där du jobbar 
kommer att röjas i vår uppsats (det om företagsanonymiteten tas bort vid intervjuerna med 
Bergsstudenter). Vill du avsluta intervjun är det helt okej, din medverkan är helt frivillig.  
 
Det finns heller inga rätt och fel på frågorna jag ställer, du svarar helt enkelt så gott du kan 
efter dina egna erfarenheter, upplevelser och uppfattningar.  
 
Känns allt tydligt?  
 
Har du några frågor kring intervjun eller upplägget?  
 
Kanon, dyker det upp frågor under intervjuns gång får du självklart ställa de direkt.  
 
 
Intervjufrågor  
Vi ställer större frågor först för att inte begränsa respondenten. 
 
Berätta lite om dig själv?  
 
Berätta lite om din yrkeshistoria - från vad du anser vara ditt första kliv in i arbetslivet till 
idag  
kom ihåg att reda ut eventuella frågetecken här, om man inte hänger med i berättelsen.  
 
Hur kommer det sig att du är där du är idag? - syftat på yrkessituationen 
Fånga upp eventuella anledningar, ex. Motiveras av resa osv. Var mycket flexibel och lyhörd. 
ev. har planen alltid varit densamma?  



	   	  	   	  
	  

	   66	  

Varför? 
 
Berätta om hur dina arbetsuppgifter ser ut idag?  
 
 
Arbetar du här av slumpen eller är det ett aktivt val?  
 
 
Känner du att din omgivning har påverkat dina yrkesval?  
Om ja, på vilket sätt?  
 
 
Hur upplever du din yrkessituation nu?  - även här behöver vi vara mycket flexibla och 
lyhörda.  ex. kan komma att behöva specificeras om respondenten inte förstå frågan.  Kanske 
något i stil med; Hur trivs du med ditt arbete? Vad är en bra respektive dålig 
arbetsdag/arbetssituation?  
 
 
Har du några mål inom arbetslivet?  
Har du alltid haft samma mål? 
 
Hur upplever du din personliga yrkessituation i förhållande till mål?  
 
 
Vad tänker du på när jag säger karriär? - se till att lyssna och vara flexibel här  
 
Kan man misslyckas med sin karriär? - beroende på vad respondenten svarar ovan  
Om ja: På vilket sätt? 
Om nej: varför inte?  
 
Vad spelar karriären för roll i ditt liv?  
Om ingen roll; Vad tycker du är viktigt i livet?  
Om spelar roll: vilka andra saker tycker du är viktiga i livet?  
 
 
Hur upplever du att dessa faktorer går att kombinera? 
 
 
Vi börjar nå intervjun slut, avslutningsvis skulle vi vilja fråga dig;  
Hur nöjd är du med din yrkessituation idag?  
varför? /Varför inte? 
Vad skulle kunna ändras?  
Tror du att din yrkessituation kommer att förändras?  
Varför? / Varför inte?  
 
Eventuellt, om detta inte är upprepning, syftet med detta är att få med aspekten av samtliga 
faktorer i livet.  
 
Hur tillfredsställd är du med din livssituation idag?  
Vilka faktorer gör dig mer eller mindre tillfredsställd? 
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ev. varför då? / på vilket sätt?  
 Vad skulle kunna förändras?  
 
Nu har jag frågat ganska mycket om din arbetssituation och din inställning till den. Är 
det något viktigt i sammanhanget som du tycker jag har missat?  
 
Tack för din medverkan!	  


