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Abstract 
 
Alice Kornilova Phersson 
 
Employable humanists 

A qualitative study on humanist students' views on employability 

 

The crisis of the humanities is a controversial debate in the media and within academic settings. 

Because of lack of request for humanists in the labor market, the question of humanistic skills and 

employability is becoming increasingly important. The concept of employability importance not only 

echoes within the economic discussions, but also on everyday agenda in the academic world and takes 

a large part in the communication between the university and the students. It is therefore important to 

get answers to the question whether there is conformity in the interpretation of this concept between 

the university and the students. 

 

The aim of this desk study is to examine how the concept of employability has its significance in the 

academic communication and how the responsibility for employability is portrayed. This is done by 

studying how the concept of employability is formed and how the responsibilities outlined in texts 

from Career Center at the University of Umeå, and by comparing study results with the students' 

perceptions of the concept of employability and responsibility. 

 

The study has a qualitative disposition and consists of two main methods: qualitative interviews with 

focus groups to explore students' views, and critical linguistic analysis of texts with a focus on 

metaphor analysis and syntax analysis which are also supplemented by the multimodal text analysis.  

 

Results of this study indicate that the concept of employability takes a central part of the university’s 

communication. There are many common starting points in the interpretation of the concept and the 

responsibility between the university and students. Both the Career Center at Umeå University and 

students believe that actual knowledge, skills, experience as well as network forms the meaning of the 

concept of employability, and has a big importance in the student’s position on the job market. 

However, because the students look at the use of the concept of employability in the texts as 

acceptance to the social ideological perception of the individual as objects, there is some criticism of 

the use of the term employability in the university’s communications.  

 

 

Keywords: Employability, humanist student, qualitative study, qualitative interviews, critical 

linguistic analysis, multimodal text analysis, interpellation, social field, habitus 
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1. Inledning 
 
 

”I en synonymordbok kunde man under uppslagsordet ”humaniora”, nästan förvänta 
sig att finna begreppet kris”  

-skriver Johan Sundeen, filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Borås, i en krönika 

i Smålandsposten från 2012-01-12 1. Han är inte ensam i den omdiskuterade debatten om humanioras 
kris som menar att det finns ett starkt behov av förändring i forsknings- och utbildningspolitik i 

Sverige. På samma sätt påpekar Anders Ekström och Sverker Sörlin2 i deras debattartikel på att det 

finns en brist på efterfrågan för humanister på arbetsmarknaden, och att uppmärksamheten till 

humanistiska ämnen från medier och svensk utbildningspolitik är nästan obefintlig3

Niklas Stenlås, filosofie doktor i historia vid Institutet för Framtidsstudier

. Inom 

diskussionen om humanioras kris betonas vikten av omstrukturering av humanistiska utbildningar för 

att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

4 menar att det finns en 

etablerad uppfattning om humanistiska utbildningar som ineffektiva och verklighetsfrånvända5. Det 

vill säga att humanistiska utbildningar inte uppfyller de krav som näringsliv och arbetsmarknad idag 

ställer på utbildningar: att bidra till utveckling och tillväxt. Det finns också åsikten att sådana 

ekonomiska värderingar ersätter de ”humanistiska bildningsidealen” 6 och att den akademiska världen 

tvingas anpassa sig allt för mycket till politiska och ekonomiska maktgrupper7.  För högskolor innebär 

denna problematik konkurrens med andra universitet om statlig finansiering, då det blir mer lönsamt 

för universitet att ha utbildningar som lockar många studenter (högskolor får betalt per student som är 

registrerad och klarar sina studier)8

Även för studenter blir det allt viktigare att vara efterfrågade på arbetsmarknaden – att vara 

anställningsbara. Högskolediplom ses av många som ett slags ”inträdesbiljett och privat 

trygghetsförsäkring på arbetsmarknaden”

. 

9. Att bli anställningsbar som humanist kan dock vara ett 

svårt uppdrag, just för att humanister har sämre förutsättningar att få jobb för att det även finns en 

risk för överskott av högutbildade humanister i framtiden10

Med den omdiskuterade debatten om humanioras kris som bakgrund kommer denna studie handla 

om humanistiskt anställningsbarhet med fokus på begreppets betydelse inom akademien.  

.  

 

                                                             
1 Sundeen ”Våras det för humaniora?” Smålandsposten, 12/01-2012 
2 Anders Ekström är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Sverker Sörlin professor i 
miljöhistoria och filosofi doktor i idéhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan 
3 Ekström & Sörlin ”Därför behöver Sverige reformera sin forskning.” Dagens Nyheter, 05/12- 2011   
4 Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse . Stockholm 
5 Stenlås 2011: 109f 
6 Ibid. 
7 Waluszewski ”Högskola är inget varumärke.” Gefle dagblad, 2/12-2008 
8 Strömberg & Kristiansen”Det kommer att bli debatt igen.” Sydsvenskan, 04/09- 2010 
9 Idvall & Schoug 2003:30 
10  Denna slutsats kan man dra utifrån rapporter: Högskoleverket (2010) Rapporten högskoleutbildningarna 
och arbetsmarknaden — Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11 och Sacos (2010) Framtidsutsikter. 
Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 
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1.1 Problemformulering 
 
Begreppet anställningsbarhet får ett stort utrymme inom svenska arbetsmarknadspolitiska och 

ekonomiska diskussioner, och är på dagens agenda inom den akademiska världen.  En stor del av 

universitetskommunikationen handlar om studenternas anställningsbarhet. Dock kan frågan ställas 

om det finns enhetlighet i begreppets tolkning mellan de två mest viktiga aktörer inom akademin: 

universitet och studenter. Genom att studera kommunikationen mellan universitet och studenter kan 

förståelse skapas om hur begreppet anställningsbarhet ges mening, och vilka underliggande sociala 

relationer och ideologiska processer kan finnas. Detta gör det möjligt att dra mer generella slutsatser 

om tolkningar av begreppet anställningsbarhet och även om hur ansvaret för studenternas 

anställningsbarhet skildras i en akademisk miljö.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en receptionsstudie undersöka hur begreppet 

anställningsbarhet formas i Karriärcenters11

• Hur konstrueras betydelse av begreppet anställningsbarhet i Karriärcenters texter? Hur 

skiljer sig den från studenternas uppfattning?   

 textmaterial och jämföra detta med studenternas 

uppfattning av begreppet, samt att genom textanalys undersöka hur ansvaret för anställningsbarhet 

skildras i Karriärcenters texter. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar:   

• Hur konstrueras ansvar för studenternas anställningsbarhet? Hur skiljs det från 

studenternas uppfattningar? 

• Hur uppfattar studenter Karriärcenters kommunikation i sammanhanget? 

 

1.3 Bakgrund 
 
Universitets roll är inte endast att bedriva forskning och utbilda, utan även att samverka med 

näringsliv, allmänheten och offentlig sektor12.  Därför har Umeå universitet, enligt information på sin 

webbsida, ansvar för att bedriva och koordinera samarbete mellan forskare, studenter och näringsliv i 

Umeåregionen13 . Karriärcenter vid Umeå universitet har till syfte att underlätta studenternas 

övergång från studier till arbetsliv och erbjuder studenter möjlighet att få praktiska erfarenheter även 

under pågående studier, exempelvis genom olika projekt, praktik, uppsatser eller examensarbeten. 

Enligt Karriärcenter kan dessa erfarenheter vara avgörande för nyexaminerade akademiker på 

arbetsmarknaden 14

                                                             
11 Karriärcenter är en enhet vid Umeå universitet som har en huvudsaklig uppgift att underlätta studenternas 
övergång från studier till arbetsliv. Läs mer i avsnitt 1.3 Bakgrund. 

. Karriärcenter informerar studenter om sina tjänster framförallt genom sin 

webbsida, genom text- och bildmaterial (broschyrer, roll-ups på campus, affischer), samt genom direkt 

12 Högskoleverket http://www.hsv.se 01/02-2012     
13 Umeå universitet. Karriärcenter http://www.student.umu.se/arbetsliv 02/02-2012   
14 Ibid.   
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kommunikation mellan Karriärcenters kommunikatörer (eller även kallade studentambassadörer) och 

studenter, till exempel i samband med olika evenemang15

Då anställningsbarhet har blivit ett populärt begrepp används det också flitigt i informationstexter 

från Karriärcenter vid Umeå universitet

. 

16. Karriärcenters kommunikation med studenter handlar 

framför allt om att betona vikten av att vara anställningsbar på arbetsmarknaden och om att informera 

studenter om vilka möjligheter det finns för att öka anställningsbarheten. Anställningsbarhet handlar 

om att ha en kompetens som är efterfrågad men även om förståelse för sin egen kompetens.  Detta 

oavsett om man tänker bli forskare, anställd, konsult eller entreprenör.  ”Du är inte anställningsbar om 

du har olika kunskaper, men inte vet hur du kan använda dem”, menar Mats Reinhold, 

karriärvägledare vid Karriärcenter17.  Karriärcenter anser att det finns en skillnad mellan humanisters 

position på arbetsmarknaden i jämförelse med andra utbildningar (till exempel ingenjörer eller 

civilekonomer) och denna är inte fördelaktig för humanister. Därför, enligt Karriärcenter, har 

humanister en viktig uppgift att tydliggöra sin utbildningsprofil och att göra den humanistiska 

kompetensen mer distinkt samt att visa sin yrkesidentitet18

Kommunikation mellan universitet och studenter en viktig faktor i utvecklingen av studenters förmåga 

att granska och förstå sin kompetens och sina kunskaper, och därmed förmågan att värdera sin 

anställningsbarhet. Då samspelet mellan universitet och studenter anses viktigt för att vägleda 

studenter till högre anställningsbarhet, blir förståelse av studenternas inställning till universitets, och i 

synnerhet Karriärcenters, information centralt. Dock är det svårt för Karriärcenter att få återkoppling 

från studenter och därmed få en klar bild av hur studenter uppfattar informationen

.  

19

Genom att utforma denna undersökning som en receptionsstudie där studenternas uppfattning om sin 

egen anställningsbarhet och Karriärcenters texter studeras, kan det skapas en praktiskt användbar 

grund för kommunikation mellan studenter och Umeå universitet. Dessutom kan studien ge ett 

lämpligt underlag för att kunna dra mer generella slutsatser om vilken betydelse som läggs i begreppet 

anställningsbarhet inom en akademisk miljö.  

.   

                                                             
15 Umeå universitet. Karriärcenter http://www.student.umu.se/arbetsliv 02/02-2012 . 
16 I början av denna studie har alla texter (webb, broschyrer, rollupps, affischer) producerade av Karriärcenter och 
inriktade till studenter har studerats i grova drag för att få en bättre överblick av universitetets kommunikation i 
ämnet. 
17 Samtal med Mats Reinhold 16/02-2012 på Karriärcenter vid Umeå universitet 
18 Ibid. 
19 Samtal med Mats Reinhold 16/02-2012; Malin Vikström 15/02- 2012 på Karriärcenter vid Umeå universitet 
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2. Tidigare forskning och teori  
 
 
I detta kapitel sammanställs teoretiska utgångspunkter för denna uppsats och tidigare forskning inom 

ämnet. Kapitlet har delats in i två delar för skapa en tydlig anknytning till metoddelen och analysen. I 

den första delen sammanfattas tidigare forskning och den andra beskriver teorier som appliceras för 

denna studie. 

 

2.1 Tidigare forskning  
 
Lena Holm författare av utredningen Humanisters karriärvägar. Arbetsmarknad för disputerade vid 
humanistisk fakultet har analyserat hur arbetsmarknad och karriärvägar för disputerade humanister 

vid Umeå universitet såg ut mellan åren 1994 och 200320

Gun Berglund och Anders Fejes har skrivit boken Anställningsbarhet. Perspektiv från utbildning och 

arbetsliv

. Resultaten av denna undersökning pekar på 

att humanistisk kompetens och erfarenhet inte är känd utanför akademiska världen och att den inte 

tas tillvara i samhället. I utredningens slutsats diskuteras även ett behov av synliggörande av 

humanistisk kompetens till omgivning eftersom resultaten pekar på att kännedom av humanistisk 

kompetens är låg hos potentiella arbetsgivarna. Holm menar även att det är fullt möjligt att öka 

kännedom om humanistisk kompetens genom informationsinsatser gentemot det omgivande 

samhället och arbetsmarknaden.  Holms utredning kan vara användbar i denna studie för att kunna 

jämföra utredningens generella resultat med denna studies analyser av studenternas syn på deras 

anställningsbarhet.  

21

Hur får du en student att lyssna? En studie av Academic Works kommunikation mot studenter är en 

receptionsstudie på kandidatnivå av Fredrik Hansson med Academic Work som fallföretag

. Här diskuteras begreppet anställningsbarhet och dess roll i olika yrkesgrupper, inom olika 

arenor och på olika nivåer (nationell, organisatorisk och individuell nivå).  Aktuellt för denna uppsats 

är organisatorisk och individuell nivå, och i boken diskuteras anställningsbarhet som ett 

praxisbegrepp. För en organisation innebär det att se till att ha tillgång till kompetens och för 

individen handlar det om självstyrning och anpassning till samhällets krav. Enligt författarna av denna 

bok handlar individens självstyrning och anpassning oftast om validering av egna kunskaper och 

kompetens. Denna validering sker exempelvis genom att samla upp ett slags portfolio som meriterar 

individen på arbetsmarknaden. Individen tvingas handla allt mer egocentriskt och instrumentellt för 

att kunna konkurera med andra individer. Denna diskussion anses användbar för denna uppsats 

eftersom det är både organisationens och individens syn på anställningsbarhet som undersöks.  

Genom att tillämpa denna diskussion på analyserna av materialet kan resultaten stärkas och 

analyserna bli mer tillförlitliga.  

22

                                                             
20Holm 2006 

. 

Undersökningens syfte är att studera kommunikationsstrategier för kommunikation med studenter. 

Studiens huvudsyfte är att undersöka kommunikationen och kartlägga vilka strategier som har störst 

21 Berglund & Fejes 2009 
22 Hansson 2007 
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betydelse för kommunikation, samt att undersöka studenternas inställning till Academic Work och 

företagets tjänster. Resultatet visar att den mest effektfulla kommunikationsstrategin var eventen och 

direkt kommunikation mellan studentambassadörer och studenter. Dessa strategier anses vara de 

bästa för att kommunicera med studenter i syfte att påverka deras beteende och förbättra deras 

inställning gentemot företaget. Undersökningen visar även att många studenter ser stor betydelse i att 

skaffa sig praktiska erfarenheter redan under studier.  Denna studie pekar på att 

tvåvägskommunikation har bättre förutsättningar att påverka studenter och att studenterna har 

positiva attityder gentemot arbetsmarknaden. Genom att jämföra denna uppsats resultat av 

Karriärcenters kommunikation med de tidigare studierna kan mer generella slutsatser dras om 

kommunikation mellan universitet och studenter. Dessa analyser kan dessutom vara användbara för 

att kunna diskutera kring Karriärcenters användning av specifika kommunikationsmodeller och 

kommunikationsstrategier.  

 

 2.2 Teori 
 
Här sammanställas teoretiska utgångspunkter för denna studie. Först beskrivs det 

kommunikationsteorier och en överblick ges av Althussers teori om interpellation som tillämpas för 

analysen av Karriärcenters kommunikation. Därefter beskrivs teorier av Pierre Bourdieus om socialt 

fält som anses användbara för analysen av studenternas tolkning av begreppet anställningsbarhet.  

2.2.1 Kommunikation 
 
Strategisk kommunikation är ett begrepp som enligt Jesper Falkheimer och Mats Heide, forskare i 

medie- och kommunikationsvetenskap, handlar om planering, genomförande och utvärdering av 

organisationers kommunikation där alla budskap som kommer från organisation ska hanteras 

strategiskt23. I praktiken innebär detta att hitta balans mellan påverkan och styrning av målgrupper till 

en önskad riktning och anpassning av verksamheten till publikens intressen 24. En planerad 
kommunikation kan betraktas som en del av en organisations strategiska kommunikation, då den 

beskrivs av Falkheimer och Heide som ”taktisk och operativ kommunikation”, medan strategisk 

kommunikation är ”kopplad till organisations övergripande mål” 25. Begreppet planerad 

kommunikation används ofta i samband med tidsbegränsade kommunikationsinsatser, exempelvis 

kampanjer eller event med syfte att påverka målgrupper. Larsåke Larsson, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, beskriver planerad kommunikation som formell 

och strukturerad kommunikation som fungerar som ett målinriktat instrument 26. Planerad 

kommunikation har därför en stark koppling till marknadskommunikation i syfte att sälja en produkt 

eller tjänst 27

Trots Larssons definition behöver inte planerad kommunikation alltid handla om en formell eller 

särskilt strukturerad verksamhet. Karriärcenters kommunikation, till exempel, handlar om strategier 

 och bygger på en envägskommunikation, där sändaren initierar 

kommunikationsprocessen.  

                                                             
23 Falkheimer & Heide 2007:37 
24 Falkheimer & Heide 2007: 65f 
25 Falkheimer & Heide 2007: 45 
26 Larsson 2008: 34 
27 Falkheimer & Heide 2007: 45 
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och planering. Den kan beskrivas som en operativ kommunikation genom tidsbegränsade kampanjer. 

Vid sidan av enkelriktad informationsspridning via till exempel hemsidan arbetar Karriärcentrum 

även med informell kommunikation med studenter. Så kallade studentambassadörer arbetar vid olika 

event och evenemang med att prata med studenter om Karriärcenters verksamhet.  

2.2.2 Kommunikationsmodeller  
 
Inom medie- och kommunikationsvetenskap finns många olika perspektiv och modeller som beskriver 

informationsflöde mellan sändare av budskapet och dess mottagare. Det finns två grundläggande 

kommunikationsmodeller som utvecklades under 1900-talet av en rad forskare: envägsmodellen och 

tvåvägsmodellen. Larsson förklarar dessa på ett enkelt och tydligt sätt med följande formulering: ”En 

organisation talar i det ena fallet till en publik och i det andra med en publik”28

Den klassiska envägsmodellen utformades under 1940-talet. Denna modell presenterar 

kommunikation som en linjär process: sändare – signal – kanal – mottagare, där signalen påverkas av 

brus som stör signalen

. Dessa 

kommunikationsmodeller är vanligt förekommande i alla former av kommunikation mellan 

människor och organisationer.  

29

Den symmetriska tvåvägsmodellen blev mest känd som den amerikanska PR-modellen, men är även 

användbar för organisationers planerade kommunikation. Denna modell utvecklades av James 

Grunig, professor i kommunikation vid Marylands Universitet, och handlar om dialog mellan 

organisationer och målgrupper. Genom att bevaka sin omvärld och ge möjlighet till feedback genom 

exempelvis personliga kontakter eller Internet kan företaget få bättre förståelse för sina målgrupper 

och deras attityder och värderingar.  Förståelse av varandras ståndpunkter är enligt Grunig en 

förutsättning för kommunikation.  Symmetriska relationer innebär att genom samtal kunna uppnå 

”ömsesidigt gynnsamma resultat ” 

. Denna, i sitt ursprung tekniska, modell anpassades till 

kommunikationsforskning, och möjlighet till feedback tillfördes så småningom till modellen. 

Envägsmodellen används oftast inom organisationers planerade kommunikation av praktiska och 

ekonomiska skäl, trots en bred medvetenhet om vissa brister.  

30. Den symmetriska tvåvägsmodellen syftar inte till att övertala och 

manipulera publiker, den förutsätter ömsesidig dialog och det handlar om att ”ge en ram för etiska 

kommunikativa praktiker” 31.  Grunigs symmetriska modell kritiserades för att inte ta hänsyn till 

maktfrågor. Med det menas att den sanna symmetrin aldrig kan uppnås eftersom organisationen alltid 

är den som bestämmer i och initierar kommunikationsprocessen. Modellen betraktas som orealistisk 

då organisationer ”präglas av ett asymmetriskt självinteresse” 32

Trots denna kritik kan den symmetriska tvåvägsmodellen vara användbar. Detta för att modellen ger 

möjlighet att planera kommunikation med hänsyn till andras intressen, och för att kunna tillfredställa 

organisationens egna behov och samtidigt ha målgruppens intressen i åtanke.  

.  

 

                                                             
28 Larsson 2008: 47 
29 Fiske 1990:18, Larsson 2008: 47f 
30 Dozier, Grunig & Grunig 1995: 41 
31 Dozier, Grunig & Grunig 1995: 47 
32 Larsson 2008: 58f 
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2.2.3 Interpellation 
 
En annan relevant för denna studie teori handlar om individens position i samhälle i förhållande till 

etablerade system av värderingar och föreställningar – ideologier. En fransk marxistisk filosof Louis 

Althusser presenterar i sin kända essä ”On Ideology” begreppet interpellation33. Althusser menar att 

genom att erkänna vissa samhälliga normer och regler blir en människa till ett subjekt och låter 

ideologier interpellera dem som subjekt34 . Ideologier är enligt Althusser människors overkliga 

föreställningar om sina verkliga livsvillkor35. Med detta menar han att människor ser på sig själva 

genom en ideologisk prisma.  Existensen av ideologi, enligt Althusser, och interpellationen till 

individer som subjekt är en och samma sak 36

För att bedöma kommunikationsprocessen mellan Karriärcenter och studenter är Althussers teori 

användbar. Genom att applicera Althussers teori i denna studie kan det undersökas hur studenter blir 

tilltalade, på vilket sätt det förmedlas ansvar och krav i texter genom interpellation. Genom att 

dessutom jämföra Karriärcenters texter med studenternas reflektioner kan slutsatser dras om det finns 

möjligt motstånd till att bli interpellerad på ett eller annat vis. 

.  Detta innebär att ideologiers uppkomst berättigas av 

individens acceptans av sig själv som subjekt av dessa ideologier. För att förklara begreppet 

interpellation kan hans klassiska exempel användas. Ute på gatan utropar en polisman: ”Hallå, ni 

därborta!” och tilltalet får en person att vända sig om. Genom att vända om blir individen till ett 

subjekt för att han eller hon erkände att tilltalet var riktad till honom eller henne. På samma sätt, i 

andra sammanhäng, blir en individ tilltalad av exempelvis medier som läsare eller publik, av staten 

som medborgare och av universitet som studenter.  

2.2.4 Socialt fält och symbolisk kapital  
 
Ett universitet är en särskilt komplex social miljö som präglas av egna regler och värderingar. Här 

pågår olika aktiviteter: studenter går på föreläsningar, lektorer undervisar, husservice tar hand om 

lokaler och administrationsavdelningar samordnar verksamheterna. Alltså pågår en ständig 

interaktion och kommunikation mellan människor. Alla dessa aktiviteter pågår enligt vissa sociala 

regler. Enligt Pierre Bourdieu, en fransk sociolog, kulturantropolog och medieteoretiker, fungerar alla 

samhällsområden enligt förbestämda regler och handlingsmönster. Dessa sociala platser kallar 

Bourdieu för sociala fält. Inom ett och samma fält brukar aktörerna acceptera vissa spelregler och dela 

gemensamma värderingar, attityder och tankar. Denna enighet bland aktörerna är ett undermedvetet 

sätt att agera och tänka som bygger upp ett slags sunt förnuft eller, som Bourdieu kallar det, doxa 37. 

Inom universitetsstudenternas sociala fält är det till exempel självklart för deltagarna att vara med på 

föreläsningar, läsa kurslitteratur och sträva efter att klara av studier, men samtidig att det accepterat 

att ibland missa föreläsning på grund av en sen fest.  Olika sociala fält påverkar varandra, men har 

också en form av ”inre självstyre” där aktörer bestämmer spelregler och definierar vad som är 

värdefullt. Denna autonomi i de enskilda fälten är enligt Bourdieu en förutsättning för utvecklingen av 

generella samhälliga värderingar38

                                                             
33 Althusser 1971: 44ff 

.  

34 Ibid. 
35 Althusser 1971: 36f 
36 Althusser 1971 s.45 
37 Gripsrud 2002: 95f, Bourdieu 1979 
38 Gripsrud 2002: 97 
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De sociala förhållandena inom ett socialt fält påverkar individens sätt att tänka och handla. Bourdieu 

menar att alla människor handlar utifrån vissa givna sociala normer som är ”inbyggda” i sinnet och 

kroppen. Detta är inget som människor reflekterar över utan man handlar automatisk och följer ett 

visst, tidigare inlärt, mönster eller norm. Man kan jämföra detta med hur vi cyklar eller simmar - dessa 

färdigheter är inlärda. På samma sätt lär man sig de sociala reglerna och börja tänka och handla 

utifrån dessa. De sätt man tänker, väljer och agerar utifrån beroende på ens bakgrund och sociala 

förhållande kallar Bourdieu för habitus 39. Även om habitus präglar människors sätt att leva kan det 

inte sättas en fast definition på en person.  Enligt Bourdieu är habitus är aldrig fastställt - 

människornas sociala interaktioner bland familj, vänner, klasskamrater och kollegor på jobbet 

påverkar människornas habitus under hela deras liv40

Bourdieus fältteori utgör en grund till hans andra viktiga koncept - symboliskt kapital. Till skillnad 

från marxistisk klassteori med en ensidig betoning på ekonomisk kapital, talar Bourdieu dessutom om 

socialt och kulturellt kapital. Dessa tre kapital utgör tillsammans de symboliska kapitalen som, liksom 

habitus, är avgörande för vilket socialt fält man hamnar i

. Habitus påverkar var personer hamnar i livet, 

vilka sociala fält de intar. Till exempel kan föräldrarnas utbildning eller nära kamraters utbildningsval 

påverka ungdomars utbildningsval. 

41. Med ett socialt kapital menar Bourdieu 

framför allt ett socialt nätverk av vänner, kollegor och andra förbindelser som man kan ha. Detta 

kapital kan, liksom andra kapital, förändras - det växer exempelvis när man skaffar flera kontakter och 

umgås med ”rätt” personer. 42 Med kulturellt kapital menar Bourdieu ”en mängd av socialt erkända 

och därmed värdefulla kunskaper och färdigheter som en person har i kulturellt avseende”.  I den 

meningen kan även kunskap och kompetens ses som kulturellt symboliskt kapital. De faktiska 

formerna av utbildningskapital såsom examensintyg och doktorsgrader har därför blivit avgörande för 

vilken position i den sociala hierarkin personen kommer att inta.43

Bourdieus teorier är i hög grad applicerbara på och relevanta för denna studie eftersom studenter 

utgör en social grupp med egna värderingar, attityder och regler. Studenters individuella habitus är 

förmodligen olika, men i och med att de interagerar med varandra inom samma sociala fält och 

dessutom påverkas av andra sociala fält inom universitetet, kan deras beteende och värderingssystem 

ändras. Till exempel kan samverkan mellan studenter och universitet påverka studenternas beteende 

och attityder. Det symboliska kapitalet inom humanioras sociala fält kan då vara examensintyg, 

praktiska erfarenheter och även de sociala kontakter som studenter fått under sina studier: 

klasskamrater och/eller ett nätverk av arbetslivskontakter.  

 

 

 

 

                                                             
39 Gripsrud 2009: 94, Bourdieu 1979: 170 
40 Gripsrud 2009: 94f, Bourdieu 1979: 170 
41 Gripsrud 2002: 98, Bourdieu 1979: 114 
42 Gripsrud 2002: 99 
43 Gripsrud 2002: 98 
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3. Material och urval 
 
 
I början av denna undersökning genomfördes en pilotstudie med syfte att få en överblick av materialet. 

Karriärcenters samtliga texter (tryckmaterial och webbtexter)riktade till studenter studerades noga.  

Det visade sig att ord som anställningsbarhet, karriär och kompetens får stort utrymme i 

Karriärcenters texter. Undersökningen bedömdes därför som genomförbar och det empiriska 

materialet uppskattades som tillräcklig stort för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar.   

För denna studie valdes texter endast riktade till studenter producerade av Karriärcenter vid Umeå 

universitet. Textmaterial som är riktat till Karriärcenters andra målgrupper har tagits bort eftersom 

detta är irrelevant för denna studie. Textmaterialet bestod av broschyrer, affischer, webbannonser och 

webbtexter på Karriärcenters webbsida. Då Karriärcenter inte producerar stora mängder av 

textmaterial riktat till studenter togs beslutet att studera alla texter, för den delen av studien var alltså 

urvalet totalt (se bilaga 1). 

Syftet med denna undersökning är bland annat att göra en ingående analys av studenternas tolkningar 

av Karriärcenters texter, därför genomfördes det intervjuer med fokusgrupper. I stället för att fokusera 

på deltagarnas representativitet i en statistisk mening, läggs fokus på variation av representanter från 

humanistiska ämnen vid Umeå Universitet. Urvalet blir alltså heterogent inom en viss homogenitet 44. 

För att kunna besvara studiens frågeställningar sammansattes fokusgrupper som hypotetisk skulle 

kunna ha varierande syn på anställningsbarhet beroende på vilket humanistiskt program de läser eller 

hur yrkesinriktad deras utbildning är. Urvalet av deltagare för intervjuer för denna studie kan på så 

sätt betraktas som ändamålsenligt. Ändamålsenligt urval är vanligt inom kvalitativa undersökningar 

då syftet inte är att undersöka en stor mängd av individer, utan att studera individer som skulle kunna 

bidra till att få svar på undersökningens frågor 45

Således valdes vissa kategorier som hade betydelse för denna studie: personerna ska läsa vid Umeå 

Universitet, läsa på campus, läsa humanistiskt ämne och tillhöra till en viss institution inom 

humanistisk fakultet. På grund av tidsbegränsning och lågt intresse hos potentiella intervjuade togs 

beslutet att kombinera endast två grupper. Tre av de fem möjliga humanistiska institutionerna vid 

humanistisk fakultet vid Umeå Universitet valdes. Två fokusgrupper bestående av sex personer i 

vardera gruppen sammansattes. I den ena gruppen fanns studenter från institutionen för idé- och 

samhällsstudier och institutionen för språkstudier: en arkeolog, två historiestuderande, två 

filosofistuderande och en språkkonsult. Den andra gruppen bestod av studenter från institutionen för 

medie- och kommunikationsvetenskap: två medie- och kommunikationsvetare, två manusförfattare, 

en kulturentreprenör och en journalist. 

.  

 

 

 

 

                                                             
44 Bryman 2002: 301 
45 Hartman 2004: 284; Bryman 2002: 313 
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4. Metod  
 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder som används i denna studie. I den första delen motiveras 

kvalitativa metoder och här redovisas närmare vilka konkreta metoder som används det i denna 

studie. Avslutningsvis följer en metoddiskussion. 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppen anställningsbarhet och ansvar för 

anställningsbarhet konstrueras i texter och i studenternas medvetande blir en kvalitativ metod den 

lämpligaste eftersom fokus läggs på det tolkande hermeneutiska perspektivet46. Det hermeneutiska 

perspektivet innebär att man genom observation och tolkning av mänskliga interaktioner kan ge en 

bättre uppfattning om individers eller gruppers föreställningar om världen och vilken mening de 

tillskriver olika företeelser47

För att testa fokusgruppmetoden och intervjuguiden genomfördes det en testintervju med sex 

studenter vid humanistisk institution vid Umeå universitet i början av denna undersökning. Under 

testintervju visade det sig att studenterna reflekterade över bilder i det empiriska materialet, varför 

beslutet togs att genomföra en kompletterande multimodal analys för att stärka studiens resultat. 

. Utifrån det hermeneutiska perspektivet används två metoder i denna 

undersökning. I första delen genomförs en kritisk lingvistisk analys av Karriärcenters texter med 

fokus på metafor- och syntaxanalys. Resultaten av denna analys fungerar även som ett underlag för 

den andra delen av undersökningen.  I den andra delen av undersökningen genomförs kvalitativa 

intervjuer med fokusgrupper för att undersöka studenters syn på sin anställningsbarhet, samt för att 

få en uppfattning om hur studenter tolkar Karriärcenters textmaterial.  

 

 4.1 Kritisk lingvistisk analys  
 
Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är språket en social konstruktion. Språket är länkat till 

samhällens gemensamma system av värderingar och övertygelser, och människors uppfattning av 

verkligheten och deras användning av språket är sammanflätade. Lingvisterna Gunter Kress och 

Robert Hodges menar att språket spelar enorm roll i hur vi förstår världen, där reglar och grammatik 

baseras på människornas omedvetna föreställningar om verklighet, varför lingvistik utgör en ” excep- 

tionell subtilt instrument för analys av medvetandet och dess ideologiska grunder”48. Det kritiska 

perspektivet av lingvistiken syftar till att avslöja dolda förbindelser mellan stråket, makt och 

ideologier. Enligt lingvisterna Norman Fairclough och Roger Fowler återspeglar språket de befintliga 

ideologierna och fungerar som ett primärt verktyg för social kontroll och makt; språket spelar även en 

avgörande roll för stabilisering, reproduktion och förändring av ideologier 49. Genom på att lägga fokus 

på språkets specifika elementer kan viktiga faktorer i sociala relationer avslöjas. Genom närmare 

granskning av exempelvis textens syntax50 och metaforer51

                                                             
46 Hartman 2004: 274 

 kan det åstadkommas en uppfattning om 

vilken innebörd språkanvändare lägger i företeelser. Kritisk lingvistisk analys passar särskilt väl för 

47 Ibid. 
48 Kress & Hodge 1979: 5,13  Bergström & Boréus 2005: 20, 263f 
49  Fairclough 1989: 2ff, Fowler 1996: 165 
50 ”Syntax är arrangemang av ord till fraser, satser och meningar” - Fowler 1996: 31 
51 Metaforer är ett gemensam språklig verktyg som människor använder medvetet och omedvetet för att förstå 
och beskriva omvärlden. Bergström G. & Boréus K. 2005: 265, Lakoff & Johnson 1980 
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denna studie eftersom syftet är att studera hur föreställningar om verkligheten formas i texter. På 

detta sätt kan en analys av textens innebördsaspekt utföras 52

4.1.1 Metaforanalys 

, det vill säga en analys av Karriärcenters 

perspektiv på begreppet anställningsbarhet. Inom ramen för denna undersökning kan kritisk 

lingvistisk analys tjäna till syfte att registrera språkets styrande makt och undersöka hur ansvar för 

studenternas anställningsbarhet konstrueras i det empiriska materialet.  Metoden kan även vara till 

hjälp för att kunna kasta ljus på möjliga underliggande maktrelationer.  

 
Metaforer är ett gemensamt språkligt verktyg som människor använder både medvetet och omedvetet 

för att förstå och beskriva omvärlden. Begreppsliga metaforer är människors gemensamma 

föreställningar som används för att förstå ett fenomen eller företeelse i termer av något som överförs 

till ett område från ett annat53

Inaktiva metaforer, även kallade stelnade metaforer, är uttryck som inte längre betraktas som 

metaforiska av språkanvändare; man reflekterar inte aktivt över överföringen och uppfattar betydelsen 

automatiskt 

. Begreppsliga metaforer strukturerar våra vardagliga aktiviteter och 

användning av språket, och kan ge en mängd olika språkliga uttryck. Exempelvis finns en gemensam 

föreställning om tid som pengar (”time is money”) i språkliga uttryck om tiden som något som till 

exempel kan ”slösas bort”, eller att man ”har mycket kvar”. Metaforen legitimerar sättet att se på tid 

som pengar och gör den abstrakta företeelsen till något mer fysiskt (tid beskrivs som pengar – något 

man kan hålla i handen).  

54.  Exempel på stelnade metaforer är ord som kontaktnät och konkurrenskraft. Till 

skillnad från aktiva metaforer – sådana som är inte vanligt förekommande i språket och återspeglar 

avsändarens medvetna budskap – passar inaktiva metaforer för att avslöja underliggande diskursiva 

mönster och hjälper till att rekonstruera och analysera begreppsliga metaforer 55

Genom att utföra en metaforanalys och urskilja begreppsliga, aktiva och inaktiva metaforer i studiens 

empiriska material, kan avsändarens medvetna argumenteringar och undermedvetna tankegångar 

avslöjas. Detta kan utgöra bas för en diskussion om möjliga styrningsmekanismer och sociala 

relationer mellan universitet och studenter. 

.  

4.1.2 Syntaxanalys  
 
I kritisk syntaxanalys brukar beskrivningar av olika fenomen eller händelser studeras för att upptäcka 

hur dessa framställs. För att undersöka hur olika skeenden skildras i texter brukar textens transitivitet 
studeras. Transitivitet innebär att syntaxen (meningsbyggnad och ordval) används för att byta 

perspektiv genom att göra en deltagare antingen aktiv eller passiv.  Grunden i en lingvistisk 

syntaxanalys är att studera textens transitivitet genom att försöka ställa den befintliga syntaxen mot 

andra möjliga sätt att beskriva något56

                                                             
52 Bergström & Boréus 2005: 16,20, 280 

. En företeelse kan exempelvis beskrivas som en händelse eller 

som en handling och genom att skifta perspektiv kan deltagare i och ansvaret för en företeelse trollas 

bort.  I en handling ligger ansvaret hos en deltagare för något som inträffar, vilket inte är fallet on 

något beskrivs som en händelse. Exempelvis kan man beskriva en händelse: ”Undervisningen lider av 

53 Bergström & Boréus2005: 263f, 266, Lakoff & Johnson 1980: 7f 
54 Bergström & Boréus 2005: 269 
55 Bergström & Boréus 2005: 270 
56 Bergström & Boréus 2005: 284 
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bristande omfång, låga krav på analytisk förmåga …”57

Inom kritisk lingvistisk analys kan även lexikon (ordval) analyseras för att upptäcka mönster som är 

mer eller mindra uppenbara

  istället för en handling i exempelvis: 

”Högskolor erbjuder en bristfällig undervisning …”. Alltså genom att ändra på syntaxen kan ett och 

samma fenomen och ansvaret för detta framställas på olika sätt.  

58

Inom ramen för denna studie analyseras användning av ordval för att studera texternas 

interpersonella

. Det kan till exempel bli tydligt hur språket används som en handling 

för att förmedla ett budskap, informera, påbjuda eller uppmana.  

59

• Imperativ är namn på den verbform som används för att uttrycka en befallning, order eller 

uppmaning

 aspekt, alltså hur ordval återspeglar en social handling. Fokus läggs framför allt på 

hur uppmanande verbkonstruktioner (imperativ) och personliga pronomen används, eftersom dessa 

vid pilotundersökningen visade sig vara mest förekommande i materialet.  

60

• Personliga pronomen är ord används istället för att nämna subjekten (människor, djur, saker) 

flera gånger i texten 

. En uppmaning syftar till att få någon att handla eller ändra på någon situation 

genom att få någon att agera.  

61

Verb och pronomen granskas om det finns ett visst mönster i användning av dessa. Användningen av 

verb analyseras för att förstå hur mentala, fysiska och verbala handlingar beskrivs i texter.  Detta för 

att kunna säga något om på vilket sätt studenter tilltalas och hur Karriärcenters egna handlingar 

framställs i texter. Personliga pronomen i kombination med passiva eller aktiva verbformer kan göra 

att texten uppfattas på olika sätt. Genom exempelvis användning av flera personliga pronomen i 

samma text kan perspektivet ändras till mer personlig och informell stil.  Genom att tilltala läsaren 

direkt, alltså genom att använda du, blir perspektivet mer individuellt 

. Exempelvis: jag, vi, honom, henne, den, det, oss, hon, dem. 

62. Det motsatta sker vid 

avsaknad av personliga pronomen och vid användning av passiva verb eftersom det kan leda till att 

texten blir formell och opersonlig63

 

.  Granskningen av verb och pronomen kan visa på vilka relationer 

som byggs mellan avsändaren och läsaren och på huruvida tilltalet i är personligt eller formellt.  

4.2 Multimodal textanalys 
 
Som det nämndes tidigare i detta kapitel togs det beslut att genomföra en kompletterande multimodal 

analys av det empiriska materialet. Denna metod har sitt ursprung från lingvisternas Gunter Kress 

och Theo van Leeuwen multimodal kommunikationsteori.  Kress och Leeuwen menar att betydelser 

och uppfattningar formas på olika sätt, något de kallar för ” modes”, och genom olika medier64

                                                             
57 Exempel är hämtade från: Almkvist, Gustav (2011) ”Humaniora måste resa sig själv”, SvD, 10/07-2011   

. Dessa 

kan exempelvis vara språk, bild eller musik. Alla dessa medier ska ses som ett helhetligt 

58 Bergström & Boréus 2005: 286 
59 Bergström & Boréus 2005: 16 
60 http://www.ordklasser.se  25/02-2012 
61 http://www.ordklasser.se  25/02-2012 
62 Hellspong & Ledin 1997: 152 
63 Hellspong & Ledin 1997: 270f 
64Kress & Leeuwen 2001: 2 
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kommunikationssystem och som viktiga resurser för betydelsekonstruktion65. Texter som består av 

flera kommunikationsformer, såsom bilder, tal eller musik kallas multimodala66. Då man analyserar 

textens modalitet avser man att betrakta texter som en helhet där olika kommunikationsformer inte 

skiljs från varandra – om man analyserar till exempel en tidningsartikel ingår även bilden i analysen67. 

Anders Björkvall, docent och filosofie doktor i nordiska språk vid Stockholms universitet, menar att 

betydelse skapas i samverkan av texter och bilder där dessa är så kallade semiotiska68 resurser som 

utgör en meningskapande bas för kommunikation69

Eftersom vissa texter som analyseras i denna studie har illustrationer kan inte bildens betydelse 

avvisas.  Det är viktigt att försöka se på empiriskt material som en helhet för att kunna urskilja de 

möjliga betydelserna i budskapet. I denna studie används följande variabler för analysen: interaktion, 
visuell framskjutenhet och förhållningssätt. 

.   

Interaktion handlar om hur den multimodala texten interagerar med läsaren. Interaktion sker 

genom handlingarna och distans.  

• Handlingar i språket kan uttryckas som påståenden eller frågor. Genom att uttrycka sig på 

olika sätt kan olika talarroller intas i interaktionen och dessa kan vara givande eller krävande.  

Ofta handlar det om krav eller erbjudande genom interaktion, ett slags av utbyte av 

information eller varor och tjänster70. Handlingarna som kan uttryckas i bild är mer 

begränsade eftersom endast roller kan urskiljas där. Till exempel kan en språklig handling 

förstärkas genom att blicken på en avbildad person riktas mot betraktaren och det därigenom 

krävs något, exempelvis uppmärksamhet eller social interaktion. Om den avbildade 

människan inte möter betraktarens blick, blir läsaren erbjuden att betrakta bilden71

 

. 

Kombinationen av talarroller i bilder och språk representeras i tabellen nedan.  

Roll 

Språkhandling/interaktion  

Bildhandling Varor och tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående Erbjudande 

Krävande Uppmaning Fråga Krav 

 

• Distans i multimodala texter kan representeras genom beskärning av symboliskt rum i bilder. 

En bild av bara en persons ansikte kallas extrem närbild och representerar närhet på grund av 

att den symboliska distansen mellan bild och betraktare är liten. På samma sätt kan man 

analysera bilder med medelavstånd (beskurna på sådan sätt att man inte verkar kunna nå dem 

med utsträckt arm) som att de har en social distans och bilder med långt avstånd till den 

avbildade kan upplevas ha lång social distans. Den symboliska distansen i bilder förstärker 

                                                             
65 Kress & Leeuwen 2001: 2ff,111 
66 Björkvall 2009: 8 
67 Ibid. 
68 Semiotik betyder läran om bilders betydelse. Björkvall 2009: 12 
69 Björkvall 2009: 15 
70 Björkvall 2009: 33 
71  Ibid.: 37 
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användningen av personliga pronomen i texten och meningslängd. Om man till exempel 

använder direkt tilltal eller om meningarna är korta så blir det sociala avståndet till sändaren 

också kortare72

Visuell framskjutenhet. Genom att tilldela olika element i texten olika grad av visuell 

framskjutenhet kan det viktigaste i texten betonas. Detta kan göras genom exempelvis storlek, 

typsnittsvariation, färg eller fokus. Det vanligast sättet är att göra den viktigaste texten större men 

även variation av typsnitt eller användning av fetstil används för att betona betydelse. Det viktigaste 

kan också bli placerat i förgrunden och i fokus medan det mer oväsentliga placeras i bakgrunden eller 

med mindre bildskärpa

. 

73

Förhållningssätt. Förhållningssättet som anförs i lingvistiken genom modala adverb och 

satsadverb

. 

74 kan även uttryckas med hjälp av bilder, fast på ett annat sätt. Björkvall menar att 

representationer i bilder måste ses som någons version av verkligheten, inte som verkligheten i sig. 

Eftersom det kan finnas olika verklighetsuppfattningar av en och samma bild kan dessa uppfattningar 

studeras genom bildens kodorientering. Kodorientering kan beskrivas som ett förhållningssätt 

gentemot verkligheten som hjälper oss att bedöma graden av sannolikhet i den avbildade händelsen. 

Naturalistisk kodorientering, som i nyhetstexter till exempel, har ett starkt anspråk på sanning och 

därför uppfattas nyhetsbilder som tillförlitliga. Så kallade sinnig kodorientering används oftast i 

reklam genom att man gör färger mer mättade och starka för att tilltala sinnet. I bilder som föreställer 

semesterdestination görs till exempel himlens eller havets blåa färg mer intensiv för att skapa en 

extrem och intensiv version av verkligheten. Den överdrivna versionen uppfattas i detta fall som mer 

verklig än en naturlig, oredigerad bild75

 

 så den extremt blåa himlen och havet på semesterbroschyrer 

uppfattas alltså som verklig.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
 
För att förstå vad begreppet anställningsbarhet betyder för studenter och för att få en uppfattning om 

hur studenter förhåller sig till Karriärcenters textmaterial genomförs fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer passar bäst för att fördjupa sig inom ett visst ämnesområde76 vilket är syftet 

med denna undersökning. Fokusgrupp innebär att flera deltagare har en diskussion inom ett avgränsat 

tema där fokus ligger på den sociala interaktionen mellan deltagarna och på de gemensamma 

tolkningarna. Detta ger forskaren möjlighet att studera hur individer skapar mening kring ett 

fenomen77. Fokusgruppintervjun har i denna studie en semistrukturerad struktur, vilket innebär att 

intervjuade personer erbjöds att diskutera kring vissa teman. Då det inte finns strikta regler om hur 

intervjuprocessen ska gå till och då frågorna inte behöver komma i samma ordning som i 

intervjuguiden har intervjupersonerna stor frihet i hur de kan utforma svaret 78

                                                             
72 Björkvall 2009: 39-48 

. Själva 

73 Björkvall 2009: 100ff 
74 I språket är det lätt att visa förhållningssätt till någon händelse det genom modala adverb: kan, bör, måste, vill, 
ska eller genom satsadverb: möjligen, kanske, alltid, gärna.  
75 Björkvall 2009: 113-117s 
76 Bryman 2002: 324 
77 Bryman 2002: 235, 327 
78 Bryman 2002: 301 
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intervjuprocessen är flexibel och forskaren fungerar som en observatör för att se till att diskussionen 

kretsar kring det givna temat utan att styra samtalet allt för mycket.  

4.3.1 Utformning av intervjuguide 
 
Trots att fokusgruppsintervjuer är menade att ske under stor frihet för att inte begränsa diskussionen 

med allt för styrande frågor togs en intervjuguide fram som stöd. Den första delen av intervjun 

handlade om studenternas egna föreställningar om begreppet anställningsbarhet och ansvaret för 

anställningsbarheten. Därför delades intervjuguiden i tre huvudteman 

• anställningsbarhet, 

• universitetets roll/ansvar för anställningsbarhet och 

• studenternas roll/ansvar för anställningsbarhet.  

Den andra delen av intervjuguiden innehöll frågeställningar rörande studenternas reflektioner över 

Karriärcenters texter (se bilaga 2). 

4.3.2 Analys av intervjuer 
 
Intervjuer med fokusgrupper spelades in på en bandspelare och transkriberades senare. Det insamlade 

materialet resulterade i texter som analyserades och tolkades med hjälp av samma lingvistiska verktyg 

som analys av Karriärcenterstexter. Dock lades uppmärksamheten främst på att analysera om det 

fanns ofta återkommande enstaka ord och hela satser och meningar, och på att upptäcka likheter i 

deltagarnas tolkningar istället för att analysera lingvistiska konstruktioner. Detta för att urskilja mest 

relevanta för denna undersökning teman som diskussioner kretsade kring, och för att upptäcka 

språkmönster och även beteendemönster som kunde kasta ljus på studenternas tolkningar och 

förhållningssätt.  

 

4.4 Metoddiskussion  
 
Den första delen av analysen, analys av Karriärcenters textmaterial syntax och metaforanalysen, valdes 

för att den ansågs vara fördelaktig för att kunna resonera kring hur begreppet anställningsbarhet 

gestaltas i det empiriska materialet och hur ansvar för studenternas anställningsbarhet konstrueras. 

Emellertid kan frågan ställas om analys av metaforer kan säga något som annat än det som uppfattas 

genom en vanlig läsning och om det är möjlig att avslöja underliggande sociala relationer genom 

syntaxanalys. Därmed uppstår problematik med studiens validitet och reliabilitet. Validitet handlar 

om att man ”mäter” det man avsett från början och i hur stor grad resultaten är överförbara79. 

Reliabilitet betyder att ”mätningen” är stabil, alltså att undersökningssituationen i hög grad ska vara 

standardiserad och kunna upprepas av en annan forskare med samma resultat80

                                                             
79 Bryman 2002: 257f 

. Dessa kriterier är 

dock mest relevanta för en kvantitativ forskning, medan i kvalitativa studier handlar det om att visa att 

tolkningar och argumenten är tillförlitliga, vilket innebär att dessa är väl underbyggda av studiens 

80 Trost 2010: 131f, Bryman 2002: 257f 
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teoretiska ramverk81.  Alltså hur metaforer tolkas handlar mycket om fria associationer hos textens 

granskare. Olika språkanvändares associationer kan inte skilja sig väldigt mycket, men problematiken 

med tolkning av grammatiska mönster kvarstår82

Valet av fokusgrupper för denna undersökning motiverades framför allt av det skapas möjlighet till 

observation av hur meningskapande processer går till i grupper

. För att försöka undvika möjliga dubbeltolkningar 

redovisas slutsatserna mycket noggrant i resultat- och analysdelen.  

83. Gruppintervjuer ger stor möjlighet 

till interaktion mellan deltagarna, vilket gör att den enskilda deltagaren kan få bättre insikt i sina egna 

åsikter och motiv 84

Det finns även några etiska aspekter som bör respekteras under genomföranden av intervjuer. Bland 

annat är det viktigt att informera om intervjuarens tystnadsplikt och om konfidentialitet, och 

naturligtvis att hålla dessa löften. Med detta menas att inte allt som sägs på intervju ska föras vidare 

och intervjuaren ska inte heller tala om vem som intervjuats och vem som nekats att delta i 

intervjun

. Med betoning på ett visst tema finns det möjlighet att fördjupa sig inom det 

område man undersöker. De sociala processerna mellan medlemmarna kan dessutom ge uppslag till 

att nya ovanliga tolkningar eller idéer.  

85. Dessutom bör namn på intervjuade personer inte förekomma i rapporteringen av 

resultaten - namn ska anonymiseras för läsaren86

Nackdelar med att använda fokusgrupper är att dessa är svårt att organisera, det vill säga att det är 

svårt att få tag på villiga deltagare, att gruppens storlek kan bli ett hinder till diskussion och att de 

mest pratsamma personerna kan komma att dominera diskussionen

. 

87. För denna undersökning 

beslutades därför att forma mindre grupper, då de passar bättre för att få fram deltagarnas personliga 

uppfattningar och för att få mer interaktion mellan deltagarna88

Båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes under liknande förhållande. Intervjurum var bokade i 

förväg på Umeå Universitets bibliotek för att skapa en bekväm och bekant miljö för alla deltagare. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon och transkriberades senare. Under transkriberingen 

avlyssnades diskussionerna och allt som var relevant skrevs ner ordagrant. De delar som hade 

sekundär betydelse skrevs i en sammanfattning. För att underlätta analysen strukturerades 

transkriberingen efter ett visst tema.  

.  Gruppernas storlek om sex personer 

ansågs passande för denna studie för att skapa möjlighet för alla deltagare att komma till tals. De 

deltagare som var tystare än andra uppmuntrades genom frågor som ”Är det någon som vill lägga till?” 

och ”Har du en annan uppfattning av detta?”. 

Att uppnå hög validitet och reliabilitet i kvalitativa intervjuer är svårt. Hög reliabilitet uppnås genom 

att ”mätningarna” är stabila, det vill säga att intervju genomförs under exakt samma omständigheter89

                                                             
81 Bryman 2002: 258 

. 

Detta är dock omöjligt då mänsklig interaktion och sociala processer kan inte vara statiska. Dessutom 

är det förändringen under intervjun som man vill komma åt – det som blir de gemensamma 

82 Bergström & Boréus 2005: 294 
83 Bryman 2002:338 
84 Trost 2010: 45 
85 Trost 2010: 61f 
86 Trost 2010: 61f 
87 Trost 2010: 45f 
88 Bryman 2002:330 
89 Trost 2010: 133 
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tolkningarna. Däremot är det självklart att intervjuer måste ske på ett sådant sätt att det insamlade 

materialet blir trovärdig och relevant till undersökningens syfte och frågeställningar. I denna studie 

dokumenterades intervjuer genom inspelning och noggrann transkribering och på så sätt förstärks 

undersökningens reliabilitet 90

 

.  

 

                                                             
90 Östbye 2004:121 



18 
 

5. Resultat och analys  
 
 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av det empiriska materialet utifrån de tidigare beskrivna 

teoretiska perspektiven. Analysen är uppdelad i tre teman: anställningsbarhet, ansvar och 

kommunikation. Inom varje tema redovisas resultat av textanalysen och fokusgruppsintervjuerna med 

fokus på respektive tema. Anledningen att analys av Karriärcenters kommunikation diskuteras sist är 

framförallt att analyser av ansvar och begreppets tolkningar ligger till grund för förståelse av 

avsändarens budskap och avsikter med kommunikation.  

 

5.1 Anställningsbarhet 
 
Inom detta tema redovisas resultat och analys av textmaterial, vidare analyseras intervjuer med 

studenter och, avslutningsvis jämförs resultaten i en sammanfattande analys. Frågor som ställs till det 

empiriska materialet inom detta ämne är: Hur konstrueras betydelse av begreppet 

anställningsbarhet i Karriärcenters texter? Hur överensstämmer eller skiljer sig det från 
studenternas uppfattning om begreppet?   

5.1.1 Karriärcenters syn på begreppet anställningsbarhet  
 
För det första presenteras analys av metaforer för att kartlägga vilken betydelse Karriärcenter lägger i 

begreppet anställningsbarhet. Denna analys kan förhoppningsvis kasta ljus på vad metaforer säger om 

texten och begreppet, samt visa om det finns skillnad mellan uppfattningen av metaforerna efter den 

första överblicken och efter den djupare analysen. Vidare presenteras det analys av personliga 

pronomen för att se hur begreppets betydelse konstrueras med hjälp av dessa.  Analys av metaforer 

och personliga pronomen är det främsta verktyget i denna del av analysen. Detta för att användning av 

dessa i språket visar på avsändarens medvetna och undermedvetna tolkningar av begreppet. 

Metaforer 
Karriärcenter använder tämligen sällan begreppet anställningsbarhet i sina texter. Begreppets 

innebörd finns är inbyggd i andra begrepp som karriär, kunskap, kompetens, erfarenhet, kontaktnät 

och många andra. Användning av metaforer i samband med dessa ord gör det möjligt att överföra 

betydelse till begreppet anställningsbarhet. Under en ”vanlig” läsning uppfattas Karriärcenters texter 

som sakliga, informativa och personliga, och de verkar vara riktade till de flesta studenter. Vid första 

anblicken uppfattas vissa metaforer (exempelvis ”Glid på räckmacka” och ”LinkedStudent – länken 

mellan studier och arbetsliv”) som uppmanade, med det är svårt att bedöma vad de uppmanar till. 

Efter djupare analys upptäcks det att vissa mönster kan urskiljas i användningen av metaforer. 

Mateforer analyserats och kategoriserats efter vad dessa kan associeras med.  För att underlätta 

läsarens översikt presenteras och analyseras dessa kategorier i angiven ordning vidare i detta kapitel. 

• association med konstruktion eller hushåll  

• association med mekanism  
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• association med sport 

• association med naturkraft  

• association med levande organism  

Metaforer som associeras med konstruktion, hus eller hushåll är mest förekommande i texterna. Här 

är några exempel: ”planera din karriär”, ”förpacka din kompetens”, ”vi slipar dig inför intervju”, 
”bygg upp ett kontaktnät”, ”samla arbetslivserfarenhet”, ”bäddar för din karriär”, ”möjlighet att bli 

handplockad”, ”vässa ditt CV”,” bygga på erfarenhet”, ”bygga upp ett företag”. Liksom en 

konstruktion kan också en karriär planeras och kontakter och erfarenheter kan byggas.  CV kan bli 

vässat och en person kan bli slipad inför intervjuer som ett verktyg. Genom att använda bygg- och 

husmetaforer betonas anställningsbarhetens genomförbarhet och påtaglighet. Den relativt abstrakta 

företeelsen anställningsbarhet blir då mer som ett fysiskt objekt och det blir alltså lättare att föreställa 

sig exempelvis karriär eller erfarenhet som något konkret. Jämförelser med hushåll som samla, 
bädda, handplocka, skapar associationer till ett hushåll och till noggrannhet i hemmet. Det är något 

”eget”, något du tar hand om.  

På samma sätt som konstruktionsmetaforer används associationer med mekanism, något som en 

människa kan hantera själv. En mekanism är uppbyggd efter en viss mall eller struktur och den kan 

testas, utvärderas och därmed göras till en bättre version. Exempelvis: ”testa affärsidé” ”testa dina 
kunskaper”, ”strukturerat affärsstöd” 

Metaforiska associationer med sport reflekteras i exempel: ”skriv ett vinnande CV”, ”träna inför 

intervju”, ”affärstävling”, ”affärscoach”, ”behöver du utmaning?” Jämförelser med sport beskriver 

olika företeelser som något som människa kan kämpa för och vinna, och det enda som behövs är 

träning. Sport och träning är en sysselsättning som många människor har ett interesse för. Sport 

förknippas oftast med något positivt, som hälsa, eller med något roligt. Liksom vid de tidigare nämnda 

associationerna förknippas sport med någonting påtagligt och genomförbart.  Man kan till exempel 

vinna ett pris och hålla det i handen. Alltså, om man tränar tillräckligt kan ”priset”, det vill säga jobbet, 

bli verkligt. 

Naturmetaforer som förekommer i texter kan tolkas på två sätt. Dessa kan betyda fara eller en kraft 

som människor inte kan påverka, som exempelvis i ordet konkurrenskraft. Men natur kan även betyda 

varaktighet. Uttrycket ”ge djup i din kompetens” och ”hög anställningsbarhet” kan betraktas som 

uppmaning till att göra din kompetens djup som ett hav, och anställningsbarhet hög och därmed stabil 

som ett berg.  

Det är även vanligt att metaforer som associeras med en levande organism används i texter: ”utveckla 

din yrkesroll och karriär”, ”växande företag”, ”utveckla affärsidé”, ”vidareutveckla affärsidé”. Dessa 

kan tolkas på följande sätt. Växa och utvecklas tillhör organismer eller växter. Dessa metaforer kan 

förknippas med liv och natur – något som är positivt och konstruktiv. Att utveckla företag eller karriär 

kan även associeras med ett växande träd, en blomma eller ett barn som man vårdar och tar hand om.  

Vidare presenteras de möjliga tolkningar av användning av aktiva och inaktiva metaforer i materialet.  
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Aktiva metaforer är sådana som inte är vanligt förekommande i språket och dessa återspeglar 

avsändarens medvetna budskap, alltså det att avsändaren funderar över vad som ska förmedlas91

Att beskriva LinkedStudent som en länk mellan studier och arbetslivet är en aktiv jamförelse. Det är 

även en medveten förstärkning av metaforen som redan finns i den engelska benämningen 

LinkedStudent (”link” är länk på svenska). Den upprepas en gång till på svenska för att förstärka 

budskapet och förklara vad LinkedStudent har för syfte.  

. 

Dessa metaforer är oftast mer bildliga än inaktiva metaforer och de väcker omedelbara associationer.  

Aktiva metaforer som urskiljas i texter: ”glid på en räckmacka”, ”LinkedStudent – länken mellan 

studier och arbetsliv”, ”få en fot i arbetslivet”. 

Uppmaningen att ”glida på en räckmacka” kan tolkas på olika sätt. I ett textuellt sammanhang 

fungerar uppmaningen som ett erbjudande om något som kan underlätta övergång från studier till 

arbetsliv. Räckmacka är ett mindre evenemang på Universitetet där studenter kan träffa potentiella 

arbetsgivare.  Avsändaren använder här en ordlek: räckmacka är halkig - man kan glida på den - alltså 

kan det tolkas som en smidig övergång till arbetsliv. Men metaforen med den ”halkiga räckmackan” 

kan också uppfattas som mindre positiv. Halkar och glider man - finns det risk att ramla och slå sig 

hårt. Det står klart att sändaren medvetet försöker tilltala mottagarna med ordlek och humor, men det 

finns risk för missuppfattning.     

I texterna finns även en del inaktiva metaforer: ”konkurrenskraft”, ”driva eget företag”, ”ta över 

företag”, ”kontaktnät”, ”extraknäck”. Inaktiva metaforer är stelnade uttryck som inte längre betraktas 

som metaforiska, och dessa är därför svårare att upptäcka. Inaktiva metaforer återspeglar avsändarens 

omedvetna budskap92

Personliga pronomen och aktiva verbformen i texter 
Personliga pronomen i kombination med passiva eller aktiva verbformer kan göra att texten uppfattas 

på olika sätt. I Karriärcenters texter är personliga pronomen vanlig förekommande. Detta gör att 

texterna kan uppfattas som personliga och informella. Genom att använda aktiva verbformer som 

(komma, förpacka, utveckla) och tilltala studenter med du blir textens perspektiv personligt.  Det 

sociala avståndet mellan sändaren av budskapet och mottagaren minskar. Granskning av texterna med 

hjälp av multimodal analys pekar också på att det symboliska avståndet minskar. Detta på grund av att 

bilder på personer är beskurna på sådant sätt att det upplevs som att den avbildade kan nås med 

utsträckt arm. Bilder och texter studerades även med hjälp av kodorientering som förklarats i 

metoddelen av denna uppsats.  Användning av starka färger och samma typsnitt i broschyrens 

rubriker visar att avsändaren vill förtydliga detta personliga förhållningssätt. Även starka färger i 

bilder på människor pekar på ett sinnligt förhållningssätt, vilket kan också förstärka den personliga.  

. De mest intressanta inaktiva metaforerna i texterna är exempelvis 

”konkurrenskraft” och ”driva eget”. Dessa metaforer pekar i samma riktning som andra metaforer. 

Konkurrenskraft är en styrka som människan inte kan råda över och hon måste därför vara varsam, 

dock är företag något som kan styras. Att driva betyder röra sig kontinuerligt och relativt långsamt 

framåt, något som kräver människornas arbete och tålamod. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Karriärcenter förmedlar en bild av anställningsbarhet 
som något genomförbart och verkligt. Sportmetaforer gör anställningsbarhet till något man måste 
                                                             
91 Se metodavsnitt 3.2.1, sida 10 
92 Se metodavsnitt 2.2.1 , sida 5 
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förtjäna och kämpa för. Naturmetaforer kan betyda fara, eller en kraft som människor inte kan 

påverka, som exempelvis ord konkurrenskraft. Men natur kan även betyda varaktighet. Uttrycket ”ge 

djup i din kompetens”, ”hög anställningsbarhet” kan betraktas som uppmaning till att göra din 

kompetens djup som ett hav, och anställningsbarhet hög och därmed stabil som ett berg.  Natur och 

organismmetaforer gör att den uppfattas som levande och även ömtålig, något som man ska ta hand 

om. En sådan användning av metaforer kan peka på att avsändaren vill säga att människornas roll är 

avgörande för vilken position man kommer att inta på arbetsmarknaden.  

5.1.2 Studenternas syn på begreppet anställningsbarhet  
 
Under diskussioner kring begreppet anställningsbarhet i fokusgrupper med studenter från två olika 

institutioner vid Umeå Universitet visade det sig att det finns ganska många gemensamma drag mellan 

dessa två grupper, men det fanns också några skillnader. Den uppfattning av begreppet som delades av 

samtliga studenter är att ordet anställningsbarhet i högsta grad är opersonligt och ohumaniserat. Det 

fanns betydelser som gjorde att appliceringen av detta begrepp på en människa fick henne att 

uppfattas som en produkt. 

”Jag tycker att ordet är ganska otäckt, ohumaniserat! Anställningsbarhet, låter som 

man är en produkt!” 

”/…/om ett ord slutar med ”barhet”, gångbarhet, säljbarhet så känns det som att det 

är någonting som ska passa en bransch/.../” 

”Det är litegrann som en bok som ska ha så hög säljbarhet som möjligt.” 

”Jag tycker att humanistiskt mål att ha en viss distans till näringslivet, så alltså hög 

anställningsbarhet känns det som något motsägelsefullt om man ska vara bra 

humanist, jag tycket att den kritiska sidan av humanismen som är viktig” 

De andra associationerna av begreppet som studenterna diskuterade kring var anpassningsbarhet, 
flexibilitet, kompromissbar, tillgänglighet, bred kunskap, utbildning, kontakter och personlig 

marknadsföring.  

Inom diskussioner kring behovet av att anpassa sig efter arbetsmarknaden fanns det några skillnader 

mellan studenter som studerar på institutionen för medie- och kommunikation (Kultmed) och de som 

studerar på institutionen för idé- och samhällvetenskap(Idésam).  Studenter vid Kultmed menade att 

anställningsbarhet innebär en viss anpassning och flexibilitet, till exempel att ”kunna jobba alla 

timmar”. De ansåg att behovet av att anpassa sin kunskap och kompetens i en personlig 

marknadsföring var nödvändigt:  

”/…/knyta kontakter, marknadsföra sig själv. Jag tycker att det är väldigt bra form.” 

”/…/en fysisk tillgänglighet, kan bo vad som helst i landet eller det handlar om man 

är har kunskapen tillgänglig för arbetsgivare, eller kombination av båda.”  

”/…/jag tror användbarhet, tillgänglighet.” 

Däremot var studenter vid Idésam mer kritiska till en sådan anpassning. De kritiserade samhällets 

fokusering på materiella tillgångar och ansåg att värden för relationer eller personliga intressen 
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minskade. Trots olika inställningar gentemot anpassningsbarhet var alla överens att den är nödvändig 

för att inta en stabil position på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis kan det sägas att studenter i 

båda fokusgrupperna hade liknande tolkningar av begreppet. 

5.1.3 Sammanställning av analys  
 
Analysen av texterna pekar på att genom att använda begreppsliga metaforer lägger Karriärcenter 

vissa värderingar i begreppet anställningsbarhet. Anställningsbarhet är framför allt något som har 

högt värde eftersom det kan uppnås med ”personlig investering”, det vill säga hårt arbete och 

engagemang. Anställningsbarhet är alltså något som är genomförbart av en människa.  

Genom att applicera Bourdieus teorier på dessa resultat kan slutsatsen dras att anställningsbarhet 

framställs som ett viktig symboliskt kapital på arbetsmarknaden av Karriärcenter. Detta symboliska 

kapital kan ses som kombination av utbildningskapital så som examensintyg, kunskap och kompetens, 

samt socialt kapital så som kontaktnät och arbetskontakter. Enligt Karriärcenter kan detta symboliska 

kapital bli en viktig tillgång inom studenternas sociala fält, alltså för att kunna inta en hög position på 

arbetsmarknaden.  

En jämförelse av Karriärcenters och studenternas tolkningar visar att deras uppfattningar av 

begreppet anställningsbarhet har många gemensamma utgångspunkter. Karriärcenter visar med hjälp 

av metaforer och syntax att vara anställningsbar innebär att ha kunskaper, kompetens och 

erfarenheter och har även högt värde i samhället. Genom att dra paralleller mellan studenternas 

tolkningar och Karriärcenters metaforiska uttryck, kan slutsatsen dras att det finns en gemensam 

uppfattning om anställningsbarhet som något genomförbart och viktigt, samt att anställningsbarhet 

kräver individens engagemang. Alltså lägger både studenter och Karriärcenter samma grundläggande 

tolkningar och värderingar i begreppet, och detta symboliska kapital värderas hög hos studenter. På 

liknande menar sätt Berglund och Fejs att anställningsbarhet är ett praxisbegrepp inom 

organisationsmiljö som handlar om att ha tillgång till kompetens som krävs för arbete.  För en individ 

innebär begreppet framförallt anpassning efter dessa krav och, genom att synliggöra sina kompetenser 

i form av exempelvis examensintyg eller portfolio, samla in ett slags fysisk bevis på det symboliska 

kapitalet.   

Dock finns det viktiga skillnader i uppfattningarna. Begreppet anställningsbarhet som framställs av 

Karriärcenter som påtagligt och verkligt och även personligt, uppfattas av studenter som abstrakt, 
opersonligt och ohumanistiskt. Denna skillnad kan bero på att arbetsmarknadens ideologiska 

interpellation till studenter inte accepteras av dem. Eftersom de inte vill acceptera att blir tilltalade 

som objekt och produkt förkastar de allt som tilltalar dem på detta sätt. Denna fråga utvecklas vidare i 

diskussionen om kommunikation.  

 

5.2  Ansvar 
 
Inom detta tema redovisas analys av textmaterial med fokus på ansvar, vidare analyseras intervjuer 

med studenter och, avslutningsvis jämförs resultaten i en sammanfattande diskussion. Frågor som 

ställs till det empiriska materialet gällande begreppet ansvar är: Hur konstrueras ansvar för 
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studenternas anställningsbarhet i Karriärcenters texter? Hur överensstämmer eller skiljer sig det 

från studenternas uppfattning?   

5.2.1 Karriärcenters syn på ansvar 
 
Här presenteras analysen av det empiriska materialet som visar hur ansvaret skildras i Karriärcenters 

texter. Tyngdpunkten läggs på en syntaxanalys av texter från Karriärcenter. Den innefattar analys av 

textens transitivitet och ordanalys i kombination med multimodal textanalys. 

Transitivitet 
Transitivitet innebär att syntaxen används för att byta perspektiv i ett skeende eller i en relation 

genom att göra en deltagare aktiv eller passiv. I Karriärcenters texter förekommer den aktiva formen i 

de flesta fall och detta innebär att något beskrivs som en handling. I texter beskrivs studenter och 

Karriärcenter oftast som aktiva deltagare, till exempel:  

”Vi identifierar småföretag som inte löst sitt generationsskifte genom vår 

samarbetspartner Småbolagsknuten AB. I nästa steg matchar vi ihop företaget med 

driftiga blivande entreprenörer och möjliggör praktik eller tidsbegränsad 

anställning.” 

”Vi ordnar uppdraget, genom våra kontakter på företag och organisationer som 

behöver din kompetens och ditt engagemang. Vi matchar deras behov mot din 

kompetens.” 

”Vi hjälper dig att skriva vinnande CV och slipar dig inför intervjun.” 

”Här hittar du förslag från näringsliv och offentliga arbetsgivare på samarbete under 

utbildningen.” 

Passivering av aktörer förekommer bara vid några enstaka tillfällen i texterna, exempelvis: 

”Praktikplatser annonseras på linkedstudent.umu.se”  

De vanligaste förekommande handlingarna kan tyda på att det inte finns medvetna eller 

undermedvetna avsikter att dölja någons ansvar. Det kan även tolkas som att det inte finns några 

dolda ideologiskt kontroversiella relationer där aktivt ställningstagande till någon av aktörerna vill 

undvikas. Alltså är relationer mellan Karriärcenter och studenter menade att vara öppna, och 

avsändarens uppfattning av ansvaret för anställningsbarhet är lätt att upptäcka i texterna.  Dock är 

det svårt att med endast denna metod urskilja hur ansvaret fördelas mellan aktörerna. Ordanalysen 

som följer nedan kan förhoppningsvis kasta ljus över relationerna.  

Ordanalys   
Imperativ är namn på den verbform som används för att uttrycka en befallning, order eller 

uppmaning93

                                                             
93 http://www.ordklasser.se/verbets-former.php  

.  I Karriärscenters texter förekommer imperativ frekvent (läs exempelvis bilagor 1, 2 och 

http://www.student.umu.se/arbetsliv/ ). De flesta handlingarna som studenter uppmuntras till är 

fysiska, några är mentala och verbala. 
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Fysiska handlingar 

 

Mentala handlingar 

 

Verbala handlingar 

 

• Besök oss på karriärcenter 

• Kom till oss  

• Bygg upp ett kontaktnät 

• Ta genväg till karriär- lär 
känna intressanta företag 

• Förpacka din kompetens 

• Ta över ett företag 

• Bli företagare 

• Testa dina kunskaper 

• Få grym erfarenhet 

• Ta kontakt med arbetslivet 

• Skaffa JobbEtt- anställning 

• Utveckla din yrkesroll 

 

• Planera din karriär 

• Håll utkik 

• Uppdatera dig med 
Studentnytt 

• Tänk på att ge en bild av 
vem du är 

 

 

• Hör av dig så hjälper vi dig  

• Beskriv hur du ser på din 
framtida utveckling  

• Berätta också vilka branscher 
du intresserad av  

 

 

En sådan aktiv användning av imperativa verb visar på att studenterna som texterna är riktade till 

framställs som aktiva agenter. Ansvar för sin framtid är en självklarhet som förväntas av studenter. 

Eftersom imperativ används så frekvent i texter kan det uppfattas som att sändaren av budskapet vill 

förmedla att ansvaret för det mesta ligger i studenternas händer. Karriärcenters handlingar blir därför 

mindre synliga och deras ansvar minskar. Detta betyder inte att avsändaren vill bortse från allt ansvar. 

Det blir tydligt att Karriärcenter vill poängtera att tjänsterna de erbjuder studenter fungerar som ett 

hjälpmedel. Det är studenterna som har huvudansvaret för sin anställningsbarhet. Karriärcenters 

texter interpellerar därför läsaren som en aktiv och drivande student.  

Multimodal analys av texter som innehåller bilder stärker dessa slutsatser. I till exempel bilaga 3 

möter den avbildade mannens blick betraktarens blick. Detta kan tolkas som det finns ett krav i bilden, 

vilket förstärker krävande handlingar i texterna under bilden. Detta är krav på information: Hur hög 

är din anställningsbarhet? Och uppmanande verbform i meningen: Öka med oss på Karriärcenter. 
Att budskapet är viktig förstärks även av användning av starka färger 94

Användning av personliga pronomen som diskuterades i föregående analys (se avsnitt 5.1.1) gör att 

texter uppfattas som personliga. I denna delanalys kan samma slutsatser dras.  Personifiering av texter 

genom personliga pronomen gör att studenternas eget ansvar för sin anställningsbarhet uppfattas som 

större än Karriärcenters. Dock vill Karriärcenters texter förmedla budskapet även om sin egen 

kompetens, och framstår som kunnande och tillförlitliga. Genom att tilltala studenter på ett personligt 

sätt och genom att använda uppmanande verbformer interpellerar texterna studenterna som aktiva, 

 och ”inramning” av texten i en 

kontrastfärg.  

                                                             
94 Visuell framskjutenhet och förhållningssättet se metodkapitlet, avsnitt 2.2 
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drivande, ansvarsfulla och erbjuder med detta budskap att ta ställning till anställningsbarhet som ett 

socialt kapital. 

5.2.2 Studenternas syn på ansvar 
 
Diskussionen om ansvar för anställningsbarhet kretsade kring universitetets respektive studenternas 

ansvar. Studenterna var överens om att universitet har ett stort ansvar och bör erbjuda flera praktiska 

möjligheter, exempelvis praktik, arbetslivskontakter och föreläsningar med branschmänniskor. 

Studenterna var även överens om att lärare inte kunde erbjuda tillräcklig information kring 

humanioras praktiska kompetens och tillämpning på arbetsmarknaden:  

”När man kommer ut till yrkeslivet behöver man inte kunna rabbla upp alla de 

sakerna, som man skrev på tentor. Utan det handlar om att producera någonting” 

”/…/ hela tiden testa och göra, testa och göra, så att man kan visa upp något då man 

står där ute och söker jobb.” 

”Vi har i stort sett inte fått någon sådan kommunikation överhuvudtaget, vi har bara 

gått filosofi A. Nu läser vi B och inte fått något utöver det. Trots att vi läser ett 

program!” 

Detta tyder på att studenterna ansåg att universitetet har ett stort ansvar för både kunskap och 

utbildningskvalité men även för praktiska erfarenheter och information om arbetsmarknaden.  

Studenter i båda grupperna menade att ansvar för anställningsbarhet också ligger mycket på 

studenterna:  

”Universitetet kan inte lägga fram ett jobb till dig, utan det måste ju finnas ett 

personligt driv också”  

Enlig de intervjuade ligger studenternas ansvar i att ”ha koll på yrket”, vara aktiva i branschen genom 

att söka uppdrag och extrajobb samt skapa kontaktnät och att engagera sig vid sidan om studier. 

Många menade att humanistisk kompetens har alldeles för otydlig profil och att humanisternas breda 

kompetens kan innebära problem med positionering på arbetsmarknad. Därför ligger det i 

humanisternas ansvar att anpassa sin kompetens till efterfrågan, att bevaka arbetsmarknaden. De 

flesta ansåg att kontakter och ”personligt varumärke” var de viktigaste tillgångarna för att få bättre 

förutsättningar att bli anställningsbar. 

”/…/viktigaste för student för att kunna få anställning är att skapa relationer, knyta 

kontakter, att prata med folk ute på det område man ska arbeta.” 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det fanns en uppfattning bland humaniststudenterna att de står 

alldeles ensamma inför arbetslivet och universitet inte erbjuder någon form av hjälp. På frågan om de 

visste på vilket sätt universitet kan hjälpa dem att ta kontakt med arbetslivet svarade de flesta att de 

inte hade någon kännedom om detta. Trots detta var inte många aktiva i sökningen av relevant 

information från universitet.  Ett fåtal studenter (det handlar om en eller två personer), som kände till 

LinkedStudent och Kompetensportfölj, visste inte att det är Karriärcenter som står för dessa tjänster. 
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5.2.3 Sammanställning av tolkningar av ansvar 
 
Karriärcenter förmedlar i sina texter att ansvaret för studenternas anställningsbarhet, karriär och 

framtida jobb för det mesta ligger i studenternas händer och texterna interpellerar studenterna som 

drivande, aktiva, ansvarsfulla. Karriärcenter förmedlar bilden av sin verksamhet endast som 

hjälpmedel som kan användas för att uppnå hög anställningsbarhet. 

Dessa slutsatser stämmer överens med de tidigare studierna. Berglund och Fejs (se tidigare forskning 

2.1) menar att anställningsbarhet är begrepp som har blivit ett tecken i tiden, och som varderas hög på 

individuell, organisatorisk och även nationell nivå. Författarna understryker i sin bok att det är 

individens självstyrning och ansvar som utgör drivkrafter i strävan efter framgång och ekonomisk 

trygghet. Det förväntas att individen tar ansvar för sin egen anställningsbarhet och validerar sina 

kunskaper genom att samla upp ett slags portfolio som meriterar individen på arbetsmarknaden. 

Studenterna ansåg att universitet har ett stort ansvar för deras anställningsbarhet och vill få mer 

information från universitet om hur de kan gå till väga. De flesta var överens om att eget engagemang 

spelar stor roll för deras anställningsbarhet. Dock, utifrån resultaten av denna studie, kan slutsatsen 

dras att studenternas syn på eget ansvar är något motsägelsefull. Å ena sidan ansåg de intervjuade 

humanisterna att ansvar för anställningsbarhet ligger i deras händer, och att det är viktig att söka 

möjligheter själv. Å andra sidan framgick det att engagemanget är lågt bland studenter då de inte 

aktivt söker den nödvändiga informationen, och det är få av dem som söker möjligheter vid sidan om 

studierna. 

Denna motsägelse i studenternas attityder och deras handlande kan inte förklaras på ett fullständigt 

sätt inom ramen för denna studie. Genom att applicera Bourdieus teorier95

 

 kan detta dock förklaras på 

följande sätt. Studenternas inställning kan bedömas som att de betraktar eget ansvar för 

anställningsbarhet som sunt förnuft (doxa), vilket gäller för universitetsstudenternas sociala fält. 
Dock tyder det låga engagemanget på att det personliga ansvaret som tillskrivs till dem inte 

accepteras fullständig.  Detta kan i sin tur bero på att studenternas sätt att handla och tänka (habitus) 

påverkas av omgivningen inom deras sociala fält, tillexempel genom klasskamrater. Detta 

inkonsekventa sätt att tänka och handla ses då inte som motsägelsefull bland studenter efter det anses 

att ett sådant beteende ”hör till” studenttiden och att det är tillåtet att ibland vara oförnuftig.  

5.3 Karriärcenters kommunikation 
 
För att besvara studiens frågeställning ” Hur uppfattar studenter Karriärcenters kommunikation? ” 

ställdes följande frågor till fokusgrupperna:  

Har ni sett dessa broschyrer förut?  
Vilka är era första reflektioner på dessa broschyrer?  

Vad är mest intressant för er i denna text?  

Vad lämnar er likgiltiga?  
Vad uppfattar ni som textens/avsändarens poäng?  

                                                             
95 Bourdieu 1979 (se teori kapitel 2.2.4)  
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5.3.1 Studenternas uppfattning av Karriärcenters kommunikation 
 
Som det framgår i tidigare analys var kännedomen om Karriärcenters tjänster inte stor. Några 

studenter hade sett Karriärcenters affischer, ”roll-ups” och broschyrer tidigare. Men eftersom dessa 

inte väckte stor uppmärksamhet visste inte studenter vad budskapet handlade om.   

Den första reflektionen av Karriärcenters broschyrer handlade om avsändarens poäng och vem 

budskapet riktas till. De flesta intervjuade uppfattade avsändarens poäng som en uppmaning till att ta 

ansvar för sin anställningsbarhet. 

”Jag får känsla att de vill förklara för studenter att det är mycket upp dem själv. /…/ 

ta själv kontakten med företaget, se till att förbereda dig noga, vara beredd att berätta 

om din kompetens, /…/att ingen kommer att servera marknaden på ett silverfat” 

Studenterna ansåg att broschyrerna kan riktas till de flesta studenter, men de uppfattas som mer 

riktade till studenter med yrkesinriktad utbildning, till exempel ekonomer och jurister.  Detta berodde 

på att broschyrens utformning och innehåll tycktes tilltala till dessa studenter mer.  

”Jag har sett dem, men trodde att de var för ekonomerna. Jag tittade inte in! Det 

känns att de anpassade för ekonomer, jurister" 

Studenterna vid Kultmed var ganska positiva till innehållet och, trots att de tyckte att texter riktas mer 

mot ekonomer eller jurister, ansåg de att information var användbar även för dem. Bland studenter vid 

Idésam var inställningen till Karriärcenters broschyrer allmänt kritisk. Studenterna ansåg inte att 

informationen var användbar för humanister: 

 ”/…/den riktas väl till oss också. Men de vill ju att alla ska vara entreprenörer, alla 

ska sälja sig själva, kunna förpacka sin kompetens vackert. Det känns att den är 

samma melodi som överallt /.../ Det är upp till dig själv att klara sig i världen och ens 

kompetens blir bäst genom i konkurrens med andra” 

”Det ser inte ut som den vänder sig till mig. Innehållet har bara med karriär att göra. 

Det känns inte att karriärcenter är någonting för en filosof” 

Under vidare diskussioner reflekterade de intervjuade över att informationen kan vara riktad till alla 

studenter, men att texterna talar mer till en viss personlighet. Den person som texterna riktas till är 

enligt studenter vid Kultmed driven, karriärsugen, modig. 

”Jag tror att de riktar sig mot de flesta studenter egentligen. Men jag tror att de som 

väl tar dem i handen, tittar och tar med sig hem och kanske läser, det är de som är 

drivna och lite modigare kanske. Till skillnad från mig” 

Det som gjorde att studenter inte tilltalades av texterna var att frågor och uppmanande texter var 

felaktigt formulerade enligt studenter vid Idésam.  

”Grundfelet är att frågan som ställs är fel fråga! /…/frågan jag ställer mig med min 

utbildning är: “ Var ska jag jobba? Hur ska jag få jobb?"   
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Även användning av siffror och (i vissa fall) ordval fick ett negativt mottagande. De flesta såg inte 

någon mening i att mäta anställningsbarhet i siffror och var kritiska till att sändaren inte tänkt på att 

anpassa texterna till humanister. 

”Jag fick i alla fall lite negativt intryck, jag vill inte mäta min utbildning i siffror! Så 

kan jag känna som en humanist” 

”Glid på en räckmacka”… inte perfekt slagord för humanister!”  

Sammanfattningsvis kan det sägas att studenternas uppfattning av budskapet stämmer överens med 

sändarens avsikt att förmedla anställningsbarhetens betydelse för studenternas framtid, samt 

Karriärcenters betoning på individens ansvar för egen anställningsbarhet. Trots att informationen 

bedömdes vara användbar för humanister ansåg de flesta humanister att broschyrernas utformning 

inte tilltalade dem.  

5.3.2 Slutanalys av Karriärcenters kommunikation 
 
Här sammanfattas de tidigare analyserna av Karriärcenters material och kopplas till analysen av 

Karriärcenters kommunikation med studenter. 

Karriärcenter förmedlar en bild av anställningsbarhet som ett viktigt symbolisk kapital som kan ses 

som en kombination av det kulturella och det sociala kapitalet. Det kulturella kapitalet utgör då en 

mängd kunskaper, erfarenheter och kompetenser som är värdefulla på arbetsmarknaden. Det sociala 

kapitalet är då de kontakter som kan vara viktiga för individens karriär.  

En bred användning av metaforer i texterna förmedlar bilden av anställningsbarhet som något 

verkligt, viktigt och genomförbart. Genom användning av personliga pronomen och aktiva 

verbformer interpellerar Karriärcenter till studenter som drivna, engagerade och ansvarsfulla och 

förmedlar även betydelsen av personligt engagemang och ansvar. Som det nämndes tidigare stämmer 

dessa tolkningar väl överens med Berglund och Fejes resonemang96

De intervjuade studenternas förståelse av budskapet och vem den som budskapet riktas till är 

stämmer överens med avsändarens. Dock har studenterna svårt att acceptera Karriärcenters tolkning 

av begreppet anställningsbarhet som enligt studenterna är abstrakt, opersonligt och ohumanistiskt. 

Bilden av den engagerade och drivna personen som budskapet riktas till stämmer inte heller överens 

med deras självbild som humanister, och anses riktad mot studenter som läser exempelvis ekonomiska 

eller juridiska ämnen.  

  om att individens sammanlagda 

kunskaper och erfarenheter utgör ett slags meriterande ”dokument” som bekräftar hans eller hennes 

anställningsbarhet.  Detta visar också att individens inställning gentemot egen anställningsbarhet 

spelar en stor roll. Individen tvingas handla på ett strategiskt sätt för att kunna konkurera med andra 

individer på arbetsmarknaden.  

Att Karriärcenters budskap inte tilltalar studenter i humanistiska ämnen beror mycket på att de 

intervjuade studenterna har en negativ inställning till ordet anställningsbarhet.  Studenterna ser 

användningen av begreppet anställningsbarhet i texterna som ett opersonligt sätt att tilltala till dem, 

trots att Karriärcenter använder ett informellt och personligt tilltal. Som det framgår i tidigare 

                                                             
96 Se i avsnittet om tidigare forskning 2.1  



29 
 

diskussion kan denna skillnad bero på att arbetsmarknadens ideologiska interpellation till individen 

som objekt eller produkt inte accepteras av studenterna. Det blir därför svårt för studenterna att 

acceptera Karriärcenters bild av anställningsbarhet som något personligt och verkligt.  Det personliga 

och uppmuntrande tilltalandet kan då nästan uppfattas som förolämpande.  Att använda ordet 

anställningsbarhet i texter är problematiskt, då det väcker negativa associationer.   

Det fanns även en viss kritik mot utformningen av broschyrerna. Broschyrernas layout verkar i sig 

spela en liten roll men det blir viktig att tänka på utformningen av texterna; vilka ord som används och 

hur frågor ställs. Kommunikation mellan Karriärcenter och studenter bedömas som 

envägskommunikation då det läggs mer uppmärksamhet på att förmedla budskapet till mottagaren än 

på möjligheter till dialog.  

 För att skapa bättre förutsättningar till kommunikation kan den symmetriska tvåvägsmodellen 

tillämpas. För Karriärcenter innebär detta att utvärdera sin kommunikation med studenter och 

anpassa budskapet till mottagaren på ett bättre sätt. Genom att skapa möjligheter till återkoppling från 

studenter kan det skapas bättre förståelse för deras värderingar och attityder. Som det betonades 

tidigare i teorikapitlet ger denna modell möjlighet att planera kommunikationen med hänsyn till 

andras intressen. Det är fullt möjligt att ha målgruppens intressen i åtanke och samtidigt tillfredställa 

organisationens egna behov.  

Denna analys kan med fördel jämföras med resultat av tidigare studier som har tagits upp i kapitlet om 

tidigare forskning(se avsnitt 3.3). På samma sätt menar Fredrik Hansson i studien Hur får du en 
student att lyssna? En studie av Academic Works kommunikation mot studenter att kommunikation 

mellan organisation och studenter är mest effektfulla då den har möjlighet till feedback.  

 

 



30 
 

6. Slutsatser och slutdiskussion 
 

I följande kapitel sammanfattas resultaten av denna studie och kopplas till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vidare diskuteras resultaten i förhållande till problemformuleringen och till 

diskussionen om humanioras problematiska position på arbetsmarknaden. Avslutningsvis lämnas 

några rekommendationer till utvecklingen av kommunikationen mellan Karriärcenter och studenter. 

Denna studie inleddes med en diskussion om problematik med humanioras otydliga profil och dess 

låga efterfrågan på arbetsmarknaden, samtidig som det blir allt viktigare för en humanist att vara 

anställningsbar. Resultaten av denna studie kan vara intressanta för denna diskussion, då dessa 

återspeglar till en del av de centrala diskussionerna om humaniora kris och högskolornas problematik.  

Studiens resultat visar att begreppet anställningsbarhet har en central plats i Karriärcenters texter 

riktade mot studenter. Karriärcenter förmedlar en bild av anställningsbarhet som något 

genomförbart, verkligt och som har ett hög värde för den enskilda individen. I Karriärcenters texter 

skildras detta begrepp som ett av de huvudsakliga symboliska kapitalen som studenter kan förfoga 

över som nyutexaminerade akademiker. Detta symboliska kapital är en kombination av de 

kompetenser, kunskaper, erfarenheter och kontakter som studenterna samlat på sig under studierna, 

och som spelar en central roll för studenternas positionering på arbetsmarknaden. Genom att betona 

begreppets vikt för studenternas framtid och interpellera studenter som drivna, ansvarsfulla och 

engagerade understryker Karriärcenter individens ansvar i sina texter.  

Kritisk lingvistisk analys av materialet gör möjligt att diskutera om det finns underliggande sociala 

relationer mellan universitet och studenter och dolda ideologier bakom kommunikationsprocesser. De 

samhälliga värderingarna är inbäddade i Karriecenters texter då dessa, med hjälp av metaforer, 

betonar vikten att vara framgångsrik och efterfrågat, målar upp bilden av en individ som tänker 

logisk och strategisk. Denna bild av samhälle och hur individer ska bete sig bildar ett slags sunt 

förnuft. Där språket både återspeglar de befintliga ideologierna och fungerar som styrande verktyg 

som stabiliserar och reproducerar ideologiska föreställningar om individ som en produkt på 

arbetsmarknad. Analysen av texternas transitivitet97

Vidare diskuteras skillnader och likheter mellan Karriärcenters och studenternas uppfattningar av 

begreppet anställningsbarhet och ansvar. Resultaten visar att tolkningarna skiljer sig även bland 

humaniststudenterna och att Karriärcenters skildringar inte accepterades fullständigt av alla 

studenter.  

 visar dock att relationer mellan universitet och 

studenter menade vara öppna, då både Karriärcenter och studenter beskrivs som aktiva deltagare. 

Detta kan betyda att även om det inte finns någon medveten avsikt för makutövning och kontroll 

genom texter, präglas avsändarens budskap av ideologiska förställningar som återspeglas i språket på 

ett undermedvetet sätt.  

Studenternas tolkningar av ansvar stämmer relativt väl överens med Karriärcenters uppfattning, då 

studenter också menar att individen har ansvar för sin framtid. Att ta sitt individuella ansvar innebär 

att engagera sig, bevaka sin situation på arbetsmarknaden samt att vara medveten om sin kunskap och 

                                                             
97 Se sida 11, avsnitt 3.2.2 och sida 23, avsnitt 4.2.1  
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kompetens. Emellertid skiljer sig studenternas tolkningar från deras faktiska beteende. Resultaten 

visar att det är få studenter som faktiskt gör något för att blir mer anställningsbara. Få av de 

intervjuade studenterna bevakade potentiell arbetsmarknad eller försökte tillämpa sina införskaffade 

kunskaper på ett praktiskt sätt, exempelvis genom att söka uppdrag, så kallade ”case”, inom sin 

bransch eller arbeta vid sidan av studierna.  

Detta paradoxala förhållningssätt tyder på att studenter betraktar individens ansvar för sin egen 

anställningsbarhet som ett sunt förnuft. Att det personliga ansvaret inte accepteras fullständig kan 

bero på att studenternas faktiska handlingssätt präglas av gemensamma oskrivna normer – habitus. 

Detta inkonsekventa sätt att tänka och handla kan bland studenter anses tillhöra studenttiden eller 

ungdomen, då det är ”tillåtet” att vara mindre seriös.  

Studenterna anser att begreppet anställningsbarhet är abstrakt, ohumaniserat och opersonligt, och de 

ställer sig kritiska till användningen av detta begrepp i universitetets kommunikation. Det finns kritik 

bland de intervjuade studenterna mot samhällets stora fokus på pengar, framgång, personlig 

varumärke. Dessa värderingar anses vara i stor grad återspeglade i Karriärcenters kommunikation 

med studenter. Humaniststudenterna uppfattar att Karriärcenters kommunikation är riktad till 

studenter som ser sin framtid endast inom näringslivet och företagande.  Enligt studenterna är detta 

en begränsad syn på vad humanister kan tillföra samhället.   

Studien visar emellertid att det finns en viss enighet i Karriärcenters och studenternas tolkningar av 

begreppet anställningsbarhet. Studenterna delar Karriärcenters syn på anställningsbarhet som en 

kombination av individens kunskaper, kompetenser och erfarenheter, och även förståelse för sin egen 

kompetens. Humaniststudenter delar även Karriärcenters åsikt om att den humanistiska kompetensen 

bör tydliggöras för att motverka den allmänna uppfattningen om humaniora som oanvändbart och 

ineffektivt. Detta kan även styrkas av Lena Holms utredning då hon drar slutsatser att det finns ett 

starkt behov i att synliggöra humanistisk kompetens utanför universitet och högskolor. Hon menar 

även att genom en rad informationsinsatser gentemot omgivande samhället kan humanisternas 

ställning på arbetsmarknad stärkas. Dessa åsikter går hand i hand med det faktum att universitetets 

roll i samhället, förutom att utbilda, är att bidra till utveckling och tillväxt samt att genom sin 

samverkan med näringsliv och offentlig sektor underlätta studenternas övergång till arbetslivet. 

Skillnaderna i tolkningar av begreppet anställningsbarhet och kritik mot användning av det i 

universitets kommunikation kan bero på studenternas motstånd till en ideologisk interpellation till 

dem som objekt. Arbetsmarknadens ideologiska normer talar till individen som en produkt, där 

individens främsta uppgift att anpassa sig till efterfrågan och att försöka ”sälja” sina kunskaper och 

kompetenser.  Ett sådant synsätt legitimerar Karriärcenters starka fokus på personlig konkurrens på 

arbetsmarknad och synen på individen som ett ”varumärke”. Studenterna anser även att det finns liten 

plats inom akademien för en kritisk ställning gentemot detta förhållningssätt, då universitet erbjuder 

få möjligheter till studenter att ställa sig utanför näringslivet. Istället fungerar universitet som en 

verkstad som tillverkar varor för försäljning.  

Dessa två olika resultat är egentligen två sidor av samma mynt – debatt om humaniora och akademins 

roll i samhället. Studenternas kritiska inställning återspeglar de aktuella diskussionerna om 

akademiens roll och synen på humaniora i samhälle, som diskuterades i inledningskapitel av denna 

uppsats. Att det finns en stark kritik bland intervjuade studenter mot användning av begreppet 
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anställningsbarhet i kommunikation mellan universitet och studenter återspeglar den kritiska 

ställningen i debatten. Kritiken riktar sig mot de ekonomiska värderingarna i samhället som ersätter 

synen på universitet som fristad för humanistisk bildningsideal. Vilket leder till att både akademin och 

individen tvingas anpassa sig efter näringsliv och arbetsmarknad. Universitetets fokusering på att 

uppfylla arbetsmarknadens krav gör att studenter ses som en produkt inom den akademiska världen. 

En produkt som tillverkas inom universitets väggar för att sedan säljas på arbetsmarknaden. Då 

anställningsbarhet fungerar som en snygg förpackning som tilltalar till köpare – arbetsgivare. 

Individen i sin tur måste i allt stor utsträckning vara medveten om sin anställningsbarhet och, som 

Berglund och Fejes skriver i sin bok98

På andra sidan av samma diskussion menas det att högskolornas och, i synnerhet, humanioras 

anpassning till arbetsmarknadsförhållanden är nödvändig för att erbjuda humaniststudenter bättre 

förutsättningar för anställning och karriär. Som det framgår i denna undersökning delades denna 

uppfattning även av de flera intervjuade studenter.  

, handla mer egocentrisk och strategisk för att kunna konkurrera 

på arbetsmarknaden.  

Denna undersökning kan ses som ett stickprov av den samhälliga debatten om humaniora och 

akademins position i samhälle.  Studieresultat pekar på att denna debatt är hög aktuell även inom 

akademiska världen och ger upphov till nya perspektiv och frågor. Denna studie gör möjligt att se på 

debatt om humanioras och akademins problematik utifrån ett nytt perspektiv - studenternas syn på 

problemet. Studenter är blivande viktiga aktörer inom samhälle och näringsliv - deras framtid är att 

arbeta inom affärsverksamheter, offentlighet eller politik och, således, påverka den samhälliga 

debatten. Därför är det viktigt att universitet, förutom sina vanliga uppgifter att utbilda och samverka 

med näringsliv och samhälle, fungerar som en arena till demokratisk debatt för alla aktörer inom dess 

väggar. Detta kan möjliggöras genom att bygga upp en bättre kommunikationsplattform inom 

universitet med flera möjligheter för akademiker att komma till talls.  

I inledningen av denna uppsats framgick det att kommunikation och samverkan mellan universitet 

och studenter spelar en stor roll för utvecklingen av studenternas förståelse av sina kunskaper och 

kompetenser. Som det betonades i diskussionen ovan blir kommunikation även viktig i främjandet av 

de demokratiska processerna inom universitet. Därför finns det behov för universitet och i synnerhet 

för Karriärcenter att kontinuerlig utvärdera och utveckla sina kommunikationsinsatser. Då 

Karriärcenter arbete handlar om att fungera som en bro mellan akademiska världen och samhälle, och 

att genom kommunikation visa en rättviss bild av arbetsmarknadsförhållanden, blir det viktig att 

kommunikation sker på lika villkor mellan aktörer.   

Resultatet av granskningen av Karriärcenters kommunikation pekar på att det finns ett behov av 

omvärdering av de befintliga kommunikationsstrategierna. Kommunikationen mellan Karriärcenter 

och studenter har en enkelriktad struktur, då det finns lite möjlighet till återkoppling från studenter. 

På grund av brist på dialog mellan universitet och studenter finns det lite förståelse hos respektive 

aktör för varandras tolkningar av anställningsbarhet och ansvar, samt för deras roller i samhällig 

debatt.  Studenternas bristfälliga kunskaper om Karriärcenters dagliga arbete och dess roll för 

studenternas framtid beror på att Karriärcenters kommunikation anses av humaniststudenter inte 

tilltalande.   

                                                             
98 Se tidigare forskning, avsnitt 2.1 
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Då studiens resultat visar att det finns gemensamma tolkningar och värderingar hos Karriärcenter och 

studenterna, betyder det att även förutsättningar för kommunikation som kan tillfredställa både 

universitets och studenternas intressen finns. För att skapa en dialog mellan aktörer kan en bred 

tillämpning av symmetrisk tvåvägsmodellen rekommenderas för Karriärcenters kommunikation. 

Detta innebär en kontinuerlig bevakning av sin omvärld och ger flera möjligheter till feedback genom 

exempelvis personliga kontakter, utbredning av användning av event och även genom Internet. 

Symmetrisk tvåvägskommunikation mellan universitet och studenter kan ge universitetet möjlighet att 

utföra sitt uppdrag inför samhälle och näringsliv och samtidigt ha studenternas interesse i åtanke. En 

tydlig och anpassad kommunikation är inte endast en förutsättning för att humaniora studenter ska få 

bättre förståelse för sin kompetens utan även ett forum för demokratisk debatt.  

Avslutningsvis kan det understrykas att ansvaret för främjandet av dialog mellan akademin och 

studenter är större för Karriärcenter då den initierar kommunikationsprocessen och måste se till att 

kommunikation inte handlar om endast övertalning.  Karriärcenter måste se över sin kommunikation 

med studenter då dessa inte kan betraktas som endas konsumenter av dess tjänster, inte heller 

interpelleras i kommunikation som en produkt av universitets verksamhet, utan som jamlika deltagare 

av demokratiska kommunikationsprocesser inom akademisk miljö.  

 

 

 

 



34 
 

Referenslista 

 

Litteratur: 

Althusser, Louis (1971) On ideology London: Varso 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur AB 

Berglund, Gun & Fejes, Anders (2009) Anställningsbarhet. Perspektiv från utbildning och 

arbetsliv. Lund: Studentlitteratur AB 

Björkvall, Anders (2009) Den visuella texten: multimodal analys i praktiken Stockholm: Hallgren & 

Fallgren Studieförlag AB 

Bourdieu, Pierre (1986) Distinction. A social critique of the judgment of taste. London: Routledge 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder . Malmö: Liber 

Butler, Judith (1997) Conscience Doth Make Subjects of Us All: Althusser’s Subjection i The 

Psychic Life of Power  

Dozier, David, Grunig, James & Grunig, Larissa (1995) Manager's Guide to Excellence in Public 
Relations and Communication Management Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 

Gripsrud, Jostein (2002) Mediekultur – Mediesamhälle Göteborg: Daidalos AB 

Hartman, Jan (2004) Vetenskaplig tänkande. Från teori till metodteori Lund: Studentlitteratur AB 

Hellspong, Lennart (1997) Vägar genom texten. Handbok i bruktextanalys Lund: Studentlitteratur 

AB 

Idvall, Markus & Schoug, Fredrik (2003) Kunskapssamhällets marknad Lund: Studentlitteratur AB 

Fairclough, Norman (1989) Language and power Harlow: Longman 

Fowler, Roger (1996) Linguistic criticism Oxford: Oxford Paperbacks 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003) Reflexiv kommunikation. Nya tankar för strategiska 

kommunikatörer Malmö: Liber 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2007) Strategisk kommunikation. En bok om organisationers 
relationer. Lund: Studentlitteratur AB 

Fiske, John (1990) Kommunikationsteorier. En introduktion Wahlström Widstrand  

Kress, Gunther & Hodge, Robert (1979) Language and ideology London: Routledge  

 



35 
 

Kress, Gunter & Leeuwen, Theo van (2001) Multimodal discourse. The modes and media of 

contemporary communication London: Arnold 

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980) Metaphors we live by Chicago: Univ. of Chicago Press 

Larsson, Larsåke (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur AB 

Trost, Jan (2010) Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur AB 

 

Rapporter: 

Hansson, Fredrik (2007) Hur får du en student att lyssna? En studie av Academic Works 

kommunikation mot studenter. Uppsala universitet 

Holm, Lena (2006) Humanisters karriärvägar.  Arbetsmarknad för disputerade vid humanistisk 
fakultet. Umeå universitet  

Högskoleverket (2010) Rapporten högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett 

planeringsunderlag inför läsåret 2010/11   

Liedman, Sven-Eric (2010) Fritt kunskapssökande eller mätbara högskolor? i Från Högskolan i 
Borås till Humboldt, volym 1– Den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid.  Vetenskap för 

profession. Rapport nr 15 s.15 

Sacos (2010) Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015  

Stenlås, Niklas (2011) Vilka blir humanisterna? Humaniora vid svenska lärosäten idag och imorgon 

i Humanisterna och framtidsamhället s. 109f  

 

Tidningsartiklar: 

Almkvist, Gustav (2011) ”Humaniora måste resa sig själv”, SvD, 10/07-2011  

Ekström, Anders & Sörlin, Sverker (2011): ”Därför behöver Sverige reformera sin forskning”,  

Dagens Nyheter, 05/12- 2011   

Strömberg, Maggie & Kristiansen, Ingemar (2010) : ” Det kommer att bli debatt igen”, Sydsvenskan, 

04/09-2010 

Sundeen, Johan(2012)”Våras det för humaniora?” Smålandsposten 12/01-2012 

Waluszewski, Alexandra (2008) ”Högskola är inget varumärke”, Gefle dagblad 2/12-2008  

Wennerhag, Magnus och Brännström, Leila (2004) ”Genom lagen blir vi alla lika/olika”, Fronesis nr 

14–15   

 



36 
 

Internetkällor: 

Formlära – Ordklasserna http://www.ordklasser.se/verbets-former.php Hämtad 25/02-2012 

Högskoleverket http://www.hsv.se/densvenskahogskolan.4.539a949110f3d5914ec800056443.html 

Hämtad 01/02-2012 

Karriärcenter vid Umeå Universitet http://www.student.umu.se/arbetsliv/  Hämtad 02/02-2012 

 

Muntliga källor: 

Samtal med Malin Vikström 15/02- 2012 på Karriärcenter vid Umeå universitet 

Samtal med Mats Reinhold 16/02-2012 på Karriärcenter vid Umeå universitet  

 



37 
 

Bilaga 1 

 

Empiriskt material: 

Fokusgruppintervjuer 

28/02-2012 Studenter vid institution för Idé- och samhällstudier 

29/02-2012 Studenter vid institution för Kultur- och medievetenskaper 

 

Empiriskt material från universitets webbsida:  

http://www.student.umu.se/arbetsliv/  

http://www.student.umu.se/arbetsliv/arbetslivskontakter/ 

http://www.student.umu.se/arbetsliv/forska/  

http://www.student.umu.se/arbetsliv/soka-arbete/  

http://www.student.umu.se/arbetsliv/starta-eget/  

http://www.student.umu.se/arbetsliv/alumninatverket/  

http://www.linkedstudent.umu.se/  

http://www.linkedstudent.umu.se/student/  

http://www.linkedstudent.umu.se/student/stipendier---reseersattningar/ 

http://www.linkedstudent.umu.se/student/jobbett/ 

http://www.linkedstudent.umu.se/student/generationsskifte/ 

http://www.linkedstudent.umu.se/student/studententreprenor/ 

http://www.linkedstudent.umu.se/student/sommarentreprenor/ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Del ett. Diskussion av begreppet och ansvar 

Tema 1 Anställningsbarhet 

Kan ni berätta hur ni känner inför arbetslivet? 

Vad innebär det att vara anställningsbar för er? 

Uppföljningsfrågor: Kan ni säga lite mer om vad som gör en nyexaminerat student 

anställningsbar;  

Vad beror er anställningsbarhet på? 

Jämför er anställningsbarhet med exempelvis ingenjörernas eller civilekonomernas     

 

Tema 2 Universitetets roll/ansvar        

Hur uppfattar ni universitetets roll/utbildningens roll i er anställningsbarhet? 

Vet ni vad universitet gör för att öka studenternas anställningsbarhet? 

Uppf: Tycket ni att universitet gör tillräcklig för studenternas anställningsbarhet? 

 

Tema 3 Studenternas roll/ansvar   

Vad kan ni göra för att påverka er anställningsbarhet? 

 Uppf: Kan ni berätta mer om hur ni gör?  

Har ni tagit del av universitetets information om exempelvis karriär, arbetsmarknad, praktik, case  

m.m . ? Besöker ni arbetsmarknadsrelaterade evenemang? 

Uppf: Vad som är mest intressant för er i sådan information/ evenemang?  

   

Del två. Studenternas reflektioner över Karriärcenters broschyrer 

Har ni sett dessa broschyrer förut? 

Vilka är era första reflektioner om dessa broschyrer?  

Vad som är mest intressant för er i denna text?  

Vad som lämnar er likgiltiga?  

Vad uppfattar ni som textens/avsändarens poäng?  

Uppf: Vilken person tror ni budskapet riktas till?  

Känner ni igen er själva i denna person?   

Vad som gör att ni känner igen er/inte känner igen? 

 



39 
 

Bilaga 3 
 



40 
 

 
 
 



41 
 

Bilaga 4 
 



42 
 

 

Bilaga 5 
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