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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse hur karriär uppfattas utifrån unga 

vuxna medarbetares perspektiv i Sverige år 2015. Vilka omgivande faktorer som kan 

tänkas påverka denna uppfattning kommer även studeras. Undersökningen har sin 

startpunkt i rapporter publicerade av Statskontoret och chefsorganisationen Ledarna 

som påstår att intresset att bli chef har svalnat bland unga vuxna i Sverige. Detta 

skapade i sin tur ett intresse att studera unga vuxnas uppfattning om karriär, ett 

angreppssätt som vi tror kan ge en bredare förståelse för unga vuxnas relation till arbetet 

ur ett större perspektiv.  

 

Frågeställningen som ämnas besvaras lyder därmed: ”Hur uppfattar unga vuxna 

medarbetare fenomenet karriär och hur kan omgivande faktorer påverka denna 

uppfattning?” För att besvara frågeställningen genomfördes 13 intervjuer med personer 

mellan 20-35 år som är verksamma i arbetslivet. De fick beskriva sin uppfattning om 

fenomenet karriär genom att redogöra för personliga drömmar, mål och även relationen 

till olika arbetsuppgifter och befattningar. Empirin analyserades sedan utifrån teorier om 

karriär, samhälle och organisation samt social omgivning.  

 

I teorin återfinns tre huvudsakliga karriärkategorier, den traditionella-, moderna- och 

expertkarriären. Enligt resultatet anser nästan alla deltagare i denna studie att den 

traditionella karriärstegen är den allmänna karriäruppfattningen. Däremot tycks den 

moderna karriären bäst representera intervjudeltagarnas uppfattning om sin egen karriär. 

Merparten värdesätter sin karriär utifrån personlig utveckling, samarbete, välmående 

och syftet är självförverkligande. De önskar även förvärva ny kunskap och söker 

variation i sitt arbetsliv. Den rådande samhällsstrukturen och den sociala omgivning de 

befinner sig i tycks påverka vilken uppfattning om karriären personen uttrycker. 

 

Nyckelord 

Ung vuxen, uppfattning, karriär, arbetsmarknad, samhälle, organisation och social 

omgivning.  
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Inledning 

Sveriges Chefsorganisation Ledarna, ett fackförbund för chefer med över 90 000 medlemmar 

(Ledarna, 2015, u.å.), menar att intresset att bli chef har minskat bland unga vuxna i Sverige 

(Ledarna, 2012, 2014). I den senaste rapporten hävdar Ledarna (2014:8) att unga personer 

visar ett större intresse för att bli chef när de är studenter för att sedan ändra uppfattning när 

de kommer ut i arbetslivet.  De menar att detta kan tänkas bero på att familjebildning skapar 

nya förutsättningar för karriären eller att dagens unga vuxna har värderingar och krav som 

inte motsvarar verkligheten.  

 

Statskontoret (2011) tror att de yngre medarbetarna inte vill bli fastlåsa och tvingade att följa 

en viss karriärprocedur. De anser därför att den traditionella karriärtrappan som organisationer 

vanligtvis erbjuder för att bemöta de anställdas karriärkrav inte längre räcker till. De menar att 

det återfinns en ”nyare” variant av karriärtyp idag, en ”utvecklingskarriär”. De tror att 

personer med detta synsätt gör karriär genom att förflytta sig sidledes i organisationer för att 

fördjupa sina kunskaper (Statskontoret, 2011). Vidare argumenterar de för att unga hellre vill 

inta rollen som expert istället för att efterfråga högre befattningar. Ledarna (2014:9) menar 

däremot att de unga vuxna kan tänka sig att inta en chefsroll – om det medför personlig 

utveckling. Enligt dem  har unga idag en  tydlig uppfattning om målet i sin karriär och hur de 

ska uppnå det. Vi saknar dock en helhetsbild och ett djupgående resonemang kring dessa 

påståenden och en redogörelse för hur de hänger ihop och vad det betyder. 

 

Vi vill förstå vad som menas och varför unga efterfrågar ”personlig utveckling” i sitt arbete. 

En genomgående skildring av unga vuxnas egen syn på karriär och upplevelse av krav och 

mål i arbetslivet anser vi saknas i både Ledarnas och Statskontorets rapporter. Med begreppet 

karriär som utgångspunkt vill vi därför genomföra en bredare och grundlig analys av unga 

vuxnas medarbetares relation till karriär i Sverige idag. Vi önskar därmed ta reda på hur unga 

vuxna medarbetare uppfattar fenomenet karriär, hur de resonerar och vad som kan tänkas 

påverka denna uppfattning de uttrycker.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hur fenomenet karriär uppfattas 

av unga vuxna medarbetare i Sverige idag. Vi ämnar även undersöka och försöka ge 

förklaringar till vilka faktorer som kan tänkas påverka denna uppfattning. Vi önskar kunna 

åstadkomma detta genom att studera fenomenet utifrån teorier om karriär, samhälle och 

organisation samt sociala faktorer. Frågeställningen lyder därmed: Hur uppfattar unga vuxna 

medarbetare fenomenet karriär och hur kan omgivande faktorer påverka denna uppfattning?  

Definitioner och avgränsningar 

I Bernhardts (2000:1) studie om karriär räknas individer i åldern 22-30 år som ”unga vuxna”. 

I denna studie avser begreppet ”unga vuxna” personer mellan 20-35 år, dvs. födda mellan år 

1980-1995. Vi har valt ett större åldersspann än Bernhardt (2000) för att lättare få tillgång till 

informanter. Vi använder begreppet ”unga vuxna” istället för ”unga” eftersom vi vill undvika 

eventuella missuppfattningar om att studien skulle omfatta personer i tonåren.  

Disposition 

I kommande avsnitt presenteras tidigare litteratur om karriärens utveckling, olika teoretiska 

karriärkategorier samt teori om samhälle, organisation och den sociala omgivningens 

påverkan. Därefter presenteras tidigare studier om unga och karriär i Sverige och 

internationellt. Därefter följer metodavsnitt där metodval och datainsamling presenteras och 

motiveras. Vidare redovisas resultat och analys utifrån teori och tidigare studier. Slutligen förs 

en diskussion kring resultatet i relation till tidigare forskning med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket. 

Tidigare litteratur  

I kommande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk som börjar med en genomgång av 

den utveckling som påstås ha skett i karriären, från traditionell till modern. Därefter följer 

teori om olika karriärtyper samt teori om sociala omgivningens påverkan. Avslutningsvis 

presenteras tidigare studier om karriär i Sverige och internationellt. 
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Från traditionell till modern karriär  

Forskare och teoretiker inom området yrkesbeteende hävdar att det i dagens moderna 

samhälle har skett en övergång från en traditionell karriär till en ny form av karriär, vidare 

kallat en ”modern” karriär. Teori om den moderna karriären påstås beskriva yrkesbeteendet i 

praktiken samtidigt som den allmänna föreställningen om karriär ofta uppfattas som 

traditionell. Nedan följer en beskrivning av forskarnas resonemang kring detta fenomen.  

 

Den vanligaste uppfattningen om karriär idag är att det liknar en hierarkisk stege där en 

person klättrar uppåt i en förutbestämd riktning (Linghag, 2009:27). Denna traditionella 

tolkning av karriären beskrivs även som en organisatorisk- eller livslång karriär eftersom 

personen  både vill och förväntas stanna kvar inom en och samma organisation livet ut med 

intern befordring som belöning, enligt Hall och Mirvis (1995:270-277). De menar dock att 

verkligheten inte ser ut på detta sätt utan att karriärens förlopp har förändrats. De upplever att 

den klassiska karriärstegen var bättre lämpad för den arbetsmarknad som rådde förr i tiden då 

organisationerna hade en mycket tydligare hierarki. Idag återfinns inte samma givna 

positionsordning vilket innebär att karriärstegen förlorar sin funktion (Hall & Mirvis, 1995).  

 

Flera författare menar att dagens ekonomi och arbetsmarknad, dvs. strukturella förändringar, 

har lett till att ”nya” organisationsformer har växt fram tillsammans med ”nya” och mer 

moderna karriärtyper, s.k. skiftande- och gränslösa karriärer (Arthur, 1994; Hall & Mirvis, 

1995; Kickpatrick Johnson & Mortimer, 2002:39). Skiftande och gränslös karriär innebär bl.a. 

att arbetstagarna förflyttar sig horisontellt inom eller mellan olika organisationer och karriären 

klassas därför som rörlig, till skillnad från den traditionella karriären där arbetstagaren 

förflyttar sig uppåt i en organisation (Briscoe & Hall, 2006; Hall & Mirvis, 1995).  

 

Enligt Hall och Mirvis (1995:269-277) teori om den moderna karriären råder också ett ”nytt” 

förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare som uppstått pga. de samhälleliga- och 

ekonomiska strukturskiftena som inkluderar kortare arbetstillfällen och kyligare relationer 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. De menar att arbetstagarens lojalitet blivit starkare 

gentemot det egna yrket och de individuella intressena istället för organisationen. Dessutom 

kräver allt fler kortvariga arbetstillfällen en ny sorts kompetens hos arbetstagaren. De menar 

att individen blir tvingad till snabb anpassningsförmåga i identitet, arbetsuppgifter och 

förmåga att hela tiden lära sig nya saker pga. arbetsplatsbyte. De tror att detta bidrar till mer 
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självreflektion för arbetstagaren – de individuella intressena blir viktigare än organisationens 

och karriärens mål att ägna sig åt de innersta intressena, dvs. självförverkligande (Briscoe & 

Hall, 2006; Hall & Mirvis, 1995: 269-277).  Framgången mäts internt, dvs. återkoppling om 

prestation i arbetet handlar om hur individen själv uppfattar värdet och meningen i sin egen 

bedrift och belöningen är självutveckling.  

 

Sammanfattningsvis tycks teoretikerna vara eniga om att samhälleliga och ekonomiska 

strukturer bidrar till arbetsmarknadens förutsättningar och krav. Detta perspektiv beskriver 

hur de kortvariga arbetstillfällena är orsaken till en ökad rörlighet som också kräver andra 

kompetenser än den traditionella karriären. Detta ”nya” förhållande ska även ha gett upphov 

till ett individuellt och självförverkligande syfte. Denna teoretiska utgångspunkt anser vi är 

central för att studera uppfattningen om karriär idag och kommer därför att ägnas 

uppmärksamhet i denna studie. Däremot är det oklart vilken karriäruppfattning som faktiskt 

råder, somliga forskare anser att den dominerande karriäruppfattningen idag är föreställningen 

om den traditionella stegen, samtidigt som andra forskare hävdar att dagens arbetstagare 

uppfattar sin karriär på ett ”nytt” och mer modernt sätt. Dessa uttalanden blir motsägelsefulla 

och vi vet inte vilket påstående som stämmer. Larsson et al. (2003:9-14) menar att det råder 

en allmän uppfattning om vad karriär är men att uppfattningen om den individuella karriären 

varierar från person till person. Detta påstående kan vara förklaringen till motsägelsen, dvs. 

att uppfattning om karriär kan uttrycka sig i olika dimensioner.  Detta förhållande kommer att 

diskuteras vidare i denna studie.  

Teori om olika karriärer 

Tidigare forskning om karriär inom sociologi har mestadels kretsat kring studier om den 

traditionella karriären enligt Kickpatrick Johnson och Mortimer (2002:38-39). De hävdar att 

ny kunskap om ytterligare karriärvägar är sociologiskt relevant för att kunna förstå och 

förklara vad som påverkar olika uppfattningar om karriären. För att bemöta denna förfrågan 

presenteras teorier om olika karriärtyper i detta avsnitt. Vi har vävt ihop olika teorier och 

sedan sammanställt en teoretisk begreppstabell som underlag för analys.  

 

Larsson et al. (2003) har i sin teori delat in karriären i fyra olika karriärtyper. Respektive 

karriärtyp har enligt dem utmärkande typiska drag som skillnader i preferenser och mål. 

Syftet med kunskap om olika karriärtyper är enligt Larsson et al. (2003) att på bästa sätt 
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kunna matcha karriärtypen med organisation och vice versa för att på så sätt driva och forma 

lönsamma företag. Det är dock inte syftet med denna studie, istället använder vi teorin om 

karriärtyper som ett kompletterande stöd tillsammans med övriga teorier för att kunna studera 

och analysera uppfattningen om karriär. En annan väsentlig aspekt vi önskar påpeka är att 

Larsson et al. (2003:13) hävdar att den rådande kulturen är orsaken till framväxten av olika 

karriärtyper. Hall och Mirvis (1995) hävdar däremot att framväxten av olika karriärtyper beror 

på anpassning efter marknadens arbetstillfällen och att orsaken är det ekonomiska läget. Inom 

ramen för denna studie tar vi hänsyn till teori om arbetsmarknadsstrukturens påverkan men vi 

har valt att inte studera kulturens betydelse i vidare bemärkelse. Nedan följer en redogörelse 

för hur vi resonerat och gått tillväga för att sammanställa de centrala teoretiska 

karriärbegreppen som senare visas i tabell 1. Begreppen har delats in i tre karriärkategorier: 

traditionell-, modern- och expertkarriär. 

Traditionell karriär 

Den karriärtyp som Larsson et al. (2003) beskriver som ”linjär karriär” karaktäriseras av 

framgångsfaktorer som befordringar, titel och status med målet att bli chef. Detta beskriver 

samma karriärförlopp som att ”klättra uppåt på en stege” (jmf Hall & Mirvis, 1995; Linghag, 

2009:27). Enighet tycks råda mellan författarna att denna karriär har en traditionell karaktär. 

Därmed har vi valt att kategorisera denna uppfattning om karriären som traditionell i tabell 1.  

Modern karriär 

Den karriärtyp som Larsson et al. (2003) kallar den ”spirala” karaktäriseras av god 

samarbetsvilja, gemenskap, personlig utveckling och horisontell förflyttning i arbetet. Denna 

typ av förflyttning i arbetet och personlig utveckling som drivkraft liknar vi med teorin om 

den gränslösa och skiftande karriären som presenterades tidigare (jmf Briscoe & Hall, 2006:6-

8; Hall & Mirvis, 1995). Vi har därför valt att kategorisera den spirala karriärens egenskaper 

som modern karriär i tabell 1. Den tredje karriären som presenteras av Larsson et al. (2003) 

kallas för ”övergående karriär” och karaktäriseras av frekventa byten mellan arbeten. Denna 

karriärtyp vill vi också likna med teori om den skiftande och gränslösa karriären, därför har vi 

valt att kategorisera dessa egenskaper som modern karriär i tabell 1.  

Expertkarriär 

Expertkarriär är den karriärtyp som enligt Larsson et al. (2003) präglas av stabilitet, 

specialistinriktningar och djupgående kunskap. De menar också att ”experten” söker 



 

 6 

erkännande och eftersträvar lång anställning. Enligt traditionell sociologisk teori är experter 

mer lojala sin arbetsgivare om de arbetar i en ”expertorganisation” som delar deras egna 

intressen, enligt Wallace (1995:228-229). Han hävdar att experterna därför antas vara mer 

villiga att byta jobb om organisation inte delar deras primära intresse vilket blir allt vanligare i 

dagens ekonomi. Därför är vår tolkning och bedömning att expertkarriären kan tänkas tillhöra 

den moderna karriären. I denna studie har vi ändå valt att tilldela experten en egen 

karriärkategori eftersom tidigare teoretiker har valt att göra det.  

 

Nedanstående tabell redogör för de centrala teoretiska karriärbegrepp som är utgångspunkten i 

analysarbetet. Kategorierna är uppbyggda och sammanställda utifrån vår tolkning av de 

karriärteorier som presenterats i föregående avsnitt. Vi har valt ut de begrepp som vi anser är 

mest centrala för att studera fenomenet karriär utifrån vår frågeställning.  

 

Tabell 1. Olika typer av karriärer - en egen sammanställning av 

centrala teoretiska begrepp. 

 Traditionell karriär Modern karriär Expertkarriär 

Beskrivning Klättra på stege/trappa 

”uppåt” i position i en 

organisation.  

Förflyttning horisontellt 

i och mellan 

organisationer. 

Specialist. Önskar sig 

en stabil position i en 

expertorganisation. 

Egenskaper Eftersträvar chefskap. 

Stannar ofta länge i 

samma organisation men 

på olika positioner. 

Varierad kunskap. 

Snabb anpassnings-

förmåga och gillar 

förändringar.  

Avgränsad inriktning 

och kunskap inom ett 

specifikt område.  

Preferenser 

och mål 

Avancemang, formell 

titel, ansvar och status. 

Personlig utveckling, 

självförverkligande, nya 

kontakter och 

välmående. 

Erkännande och 

djupgående kunskap. 

Organisation Hierarkisk struktur. Matris- och flexibel 

struktur. 

Platt struktur. 

 

Källa tabell 1: Arthur (1994), Briscoe och Hall (2006), Hall och Mirvis (1995), Kickpatrick 

Johnson och Mortimer (2002), Larsson et al. (2003) samt Linghag (2009).  
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Enligt Larsson et al. (2003) är vissa organisationsformer mer eller mindre fördelaktiga för 

vissa typer av karriärer, se tabell 1. Vi ifrågasätter dock om en person kan göra karriär i ”fel” 

organisationsstruktur och hur det i så fall yttrar sig. Vi ställer oss även frågan om vilken 

betydelse organisationen har för den anställdes uppfattning om karriär, t.ex. om uppfattningen 

om karriär har en traditionell karaktär bland de som arbetar i en hierarkisk organisation eller 

om detta inte påverkar. Vi saknar dessutom beskrivningar om olika yrken och dess betydelse 

för uppfattning om karriär. I analysarbetet ämnar vi att försöka ta hänsyn till organisationen 

och yrkets förutsättningar och dess betydelse för uppfattningen och möjlighet till karriär.  

 

Forskare som framfört kritik gentemot teorin om den ”nya” och moderna karriären hävdar att 

det hastiga skiftet som påstås ha ägt rum mellan övergången från traditionell till ny karriär bör 

ifrågasättas (Dries & Verbruggen, 2012:269). De menar att det är omöjligt att frångå den 

traditionella karriären helt och hållet, även Hall som står för en stor del av forskningen om 

den nya karriären har erkänt att han kan haft fel och att den traditionella karriären fortfarande 

existerar. Hall och Mirvis (1995) har använt sin teori som presenterats i föregående avsnitt till 

att studera arbetsmarknadsskiftets problematik för den äldre arbetaren, vilket inte är relevant i 

denna studie. Vi anser ändå att teorin är tillämpbar för att analysera uppfattning om karriär 

bland yngre medarbetare eftersom vi tror att effekten av en förändrad ekonomi och 

organisationsstruktur även påverkar de yngre. 

 

Vidare menar Sullivan och Baruch (2009:1561) att studier om den skiftande och gränslösa 

karriären, dvs. studier om moderna karriären, inte uppmärksammar den psykiska rörligheten. 

De menar att dessa studier oftare väljer att identifiera den fysiska rörligheten genom att 

studera hur många gånger en individ byter arbete. De antar att den psykiska rörligheten i form 

av förändrad uppfattning om karriären är svårare att identifiera och att det kan var 

anledningen till att det försummas. Vi ämnar studera unga vuxnas uppfattning om karriär och 

psykisk rörlighet samt upplevelsen av fysik rörlighet. Enligt Briscoe och Hall (2006) är den 

moderna karriären också mindre stabil än den traditionella karriären för arbetstagaren och 

detta ifrågasätter Sullivan och Baruch (2009:1551). De menar att det inte är helt klart om 

skiftet från en traditionell och stabil karriär till en modern och rörlig karriär är frivilligt för 

individen och att detta bör uppmärksammas, vilket vi ämnar ta hänsyn till i vår analys. Det vi 

kan bidra med i denna studie är att studera vad intervjupersonerna uppfattar som frivilligt eller 

ofrivilligt i deras arbetsliv och karriär.  
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Teori om social omgivning 

Hur en individ uppfattar karriären påverkas av den omgivning personen befinner sig i, de 

sociala institutionerna, arbetsmarknadsstrukturen och utbildningsnivån (Kickpatrick Johnsson 

& Mortimer, 2002). Därmed förändras uppfattningen om karriär genom livet och för att 

studera uppfattning om karriär måste dessa aspekter tas i beaktning. Enligt teori om sociala 

nätverk påverkar kontakter i omgivningen vilket arbete en individ väljer och vilka chanser en 

individ har att få tillgång till ett visst arbete (Borgatti et al., 2009:894). I dagens samhälle har 

individer fått tillgång till fler kontakter (Wellman, 2002:10-17) vilket vi tror kan ha betydelse 

för yrkesbeteendet och uppfattningen om karriär. Brister med denna teori är att den antas vara 

för metodologisk (Borgatti et al., 2009) vilket vi tolkar som att den saknar en konkret 

koppling till verkligheten. Vi anser dock att teorin kan förklara en viktig del av det fenomen 

vi ämnar undersöka. Den teoretiska utgångspunkten om ett bredare kontaktnät tillämpas 

främst för att förstå hur goda sociala förutsättningar kan påverka unga vuxna medarbetares 

uppfattning om karriär i det moderna samhället. 

 

Även Hedström (2007) menar att interaktion och socialt samspel påverkar individens 

uppfattning och handlingar. Han menar att individens preferenser påverkas genom s.k. 

preferensförmedlad interaktion, det vill säga att omgivningen påverkar vad personen föredrar 

och inte. Individen väljer att både agera och bilda preferenser likt omgivningen för att undvika 

känslan av dissonans mellan denne själv och andra (Hedström, 2007:134). Individen kommer 

därför försöka efterlikna majoritetens handlingar eftersom de antas vara det rätta sätter att 

agera på (Hedström, 2007: 135-136). Enligt vår tolkning bör det resultera i att valda 

preferenser och socialt agerande går ut på att likna varandra så mycket som möjligt. Vi ämnar 

använda teori om preferensförmedlad interaktion för att förstå hur omgivningen kan skapa 

och påverka en viss typ av uppfattning. Forskare inom det kognitionsvetenskapliga fältet har 

dock kritiserat denna typ av teori för att ha en orealistisk syn på människans kognitiva 

förmåga (Kaidesoja, 2012: 312, 332). De menar att viktiga komponenter har försummats, att 

hänsyn inte tas till omedvetna kognitiva processer som enligt dem har en avgörande roll för 

människors agerande. Deras åsikt är därför att teorin inte är heltäckande. Vi tar hänsyn till 

denna kritik men väljer att inte komplettera med ytterligare teori om kognitiv förmåga, 

framförallt pga. avgränsning.  
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Det teoretiska ramverk som tillämpas i analysen inkluderar sammanfattningsvis teori om 

traditionell-, modern- och expertkarriär. Hänsyn kommer tas till hur samhälleliga- och 

organisatoriska förutsättningar påverkar uppfattningen om karriär samt den sociala 

omgivningens påverkan.  

Tidigare studier om karriär i Sverige och internationellt 

I kommande avsnitt presenteras tidigare studier med relevans för uppfattning om karriär i 

Sverige idag. Utgångspunkten i studierna har olika karaktär, dvs. så har fenomenet karriär 

studerats utifrån olika perspektiv. Vissa studier utgår från hur unga vuxna själva beskriver och 

upplever sin situation. Andra studier utgår från forskarens perspektiv och beskriver därmed 

hur författaren tolkar och förklarar unga vuxnas situation..  

Ung och karriär som chef 

Studier om karriär har sedan länge intresserat sig för chef- och VD-befattningar samt 

organisationers effekt på karriär och vice versa (Vinkenburg & Weber, 2012:593). Även 

Linghag (2009:19) anser att organisationsforskning om unga och chefskap är svag. Vi tolkar 

det som att studier om den unga vuxna medarbetarens karriär eller syn på karriär som chef till 

viss del saknas. Ledarna (2012; 2014) påstår att det råder minskat intresse att bli chef bland 

unga i Sverige idag och detta påstående kan bekräftas av Statistiska Centralbyrån (2013) som 

på uppdrag av Regeringskansliet genomförde en studie med syfte att öka kunskapen om 

organisationers jämställdhet. Studien inkluderar forskning om unga och chefskap i Sverige 

och 672 näringslivsföretag ingick i undersökningen (SCB, 2013:33). Resultatet visade att 26% 

av företagen inte hade några chefer under 35 år och bland företagen som hade chefer under 35 

år var det 28% av dessa företag som endast hade manliga unga chefer (SCB, 2013:26). De 

jämför även resultatet med en liknande undersökning från år 2002 och menar att andelen 

företag utan chefer under 35 år har ökat med 9 procentenheter. Däremot antalet företag utan 

kvinnliga unga chefer har minskat med 14 procentenheter (SCB, 2013:26). 

 

Enligt Välfärd (2004) är det chefer som arbetar mest övertid i Sverige jämfört med 

medarbetare med yrken inom exempelvis service, bygg och kontor. Samma studie visar att 

unga personer arbetar minst övertid, särskilt de mellan 20-24 år, jämfört med andra 

åldersgrupper. Vi vet dock inte om det betyder att unga ännu inte blivit chef och därför arbetar 

mindre övertid eller om de aktivt väljer bort chefsyrket för att undvika övertidsarbete. Vi kan 
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inte heller uttala oss om någon av dessa 20-24 åringar redan är chef men arbetar mindre 

övertid än äldre chefer. 

 

Sammanfattningsvis har antalet unga chefer totalt sett minskat i näringslivet mellan år 2002 

till 2013, samtidigt som fler unga kvinnor intar en chefsposition. Vi kan dock inte uttala oss 

om varför intresset att bli chef har minskat bland de unga i näringslivet och vi kan inte heller 

uttala om unga och chefskap i andra sektorer. Dessutom arbetar unga minst övertid, vilket kan 

bero på att de inte är chefer eller har valt att inte bli chef. 

Ung och karriär i en rörlig arbetsmarknad 

I tidigare avsnitt presenterades teori som påstår att arbetsmarknaden blivit mer rörlig och att 

detta medför en ny form av karriär, den s.k. moderna karriären med flexibla arbetstagare. 

Kritiker menar dock att det är otydligt om detta skifte är frivilligt eller ej. Enligt Karlsson 

(2006:139-141) måste dagens arbetare agera entreprenörmässigt och utbilda sig själva för att 

klara av arbetsmarknadens förhöjda krav som beror på de komplexa arbetsuppgifter som beror 

på de moderna organisationsstrukturerna. Karlsson (2006:140-142) för ett intressant 

resonemang kring vem som egentligen gynnas av arbetsmarknadens flexibilitet – 

arbetsgivaren eller arbetstagaren. Han menar att fördelen med flexibilitet för arbetsgivaren är 

ökad produktivitet och därmed högre vinster.  Samtidigt leder detta till minskad anknytning 

till arbetsgivaren vilket ger minskad arbetsmoral och disciplin hos den anställde. Nackdelen 

med flexibilitet för arbetstagaren är att arbetsgivaren tenderar att investera mindre i sina 

anställda. Arbetstagarna upplever också större osäkerhet i sin anställning och ökad 

arbetsintensitet. Karlsson (2006) resonerar kring både för- och nackdelar för båda parter i sin 

litteraturstudie, däremot tolkar vi slutsatsen som att ökad flexibilitet främst gynnar 

arbetsgivaren och är mindre bra för de anställda.  

 

Enligt Hedlund (2013) beror arbetsmarknadsrörligheten i Sverige på konjunkturens upp-och 

nedgångar. Andelen personer som byter jobb minskar i takt med konjunkturens nedgång, en 

slutsats hon gör utifrån registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Personer under 30 år 

stod för 38 % av jobbytena i Sverige år 2011, det är en minskning sedan slutet av 80-talet så 

trenden de senaste 25 åren är att unga byter arbete alltmer sällan (Hedlund, 2013). Broman 

(2013) tror att arbetsmarknadens förutsättningar kan uppfattas som ett hinder av unga 

arbetstagare, en slutsats baserad på arbetskraftsundersökningar (AKU). Hon menar att var 

tredje deltidssysselsatt ungdom ville arbeta mer och ansåg sig därför arbeta ofrivilligt deltid. 
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Arbetsmarknaden tycks styra rörligheten enligt Hedlund (2013) och Bromans (2013) 

resonemang, som i sin tur kan medföra oönskade konsekvenser för den unga arbetstagaren. 

 

Andersson et al. (2014)  har studerat sannolikheten att en person byter arbete frivilligt utifrån 

underlag från RAMS. De menar att den trend som utvecklats i förhållande till att byte av 

arbete som illustrerar en förändringsvilja i både matchning, inkomst- och yrkesmässigt 

beteende och att detta främst gäller unga individer som nyligen trätt in på arbetsmarknaden 

(Andersson et al., 2014:52). De menar att anledningen till att unga byter jobb är en 

förhoppning om löneökning och tillgång till ett ”bättre jobb”, de faktorer som sedan ökar 

sannolikheten att byta jobb är bl.a. lägre ålder, kortare anställningstid och högre utbildning 

(Andersson et al., 2014:61-63). I studien framgår det dock inte vilken matchning unga 

arbetstagare efterfrågar eller vad som är ett ”bättre jobb”. Sammanfattningsvis kan vi heller 

inte avgöra om byte av arbete är frivilligt eller ej för unga arbetstagare, de framförda studierna 

argumenterar för båda sidor.   

Ungas karriärmöjligheter: förhållandet mellan privat- och yrkesliv 

I dagens välfärdsstater börjar ny politik tillsammans nya normer träda fram som syftar till att 

främja balansen mellan privat- och yrkesliv och i Sverige (Hobson, 2014:1, 19). Vi tror att 

personlig upplevelse av denna balans har betydelse för hur unga vuxna medarbetare ser på sin 

nuvarande och framtida karriär. Enligt Bernhardt (2000) är det attityden till familj respektive 

arbete som avgör inställning till karriären, dvs. privat- kontra arbetsliv. Urvalet i hennes 

studie var 2300 män och kvinnor begränsat till Sverige i åldrarna 22, 26 och 30 år och svaren 

hämtades in genom en enkätundersökning. Resultatet visade att det fanns en koppling mellan 

attityd till jämställdhet och syn på karriären.  

 

Enligt Fahlén (2014:36) är möjlighet till balans mellan privat- och yrkesliv främst beroende 

av lagar, rättigheter och synen på olika könsroller i samhället. I de nordiska länderna är 

uppfattningen om könsroller modern jämfört med andra länder, mindre än 13 % av personerna 

i Norden håller med om att mannen ska arbeta och att kvinnan ska ta hand om barnen. Detta i 

jämförelse med personer i centrala och östra Europa som visar motsvarande siffra på 31-45 % 

(Fahlén, 2014:42-43). Studien framför hur de nordiska ländernas politik och normer stöttar 

jämställdhet mellan könen och fördelning mellan arbete och familjeansvar. I Sverige är 

exempelvis barnomsorg högt subventionerat vilket motiverar kvinnliga mödrar att stanna kvar 

på arbetsmarknaden, även möjlighet till deltidsarbete gör det lättare att börja arbeta efter en 
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föräldraledighet (Fahlén, 2014:39-40). Samhälleliga insatser har avsett att främja jämställdhet 

och balans mellan privat- och arbetsliv och det har skett en förändring. Skillnaden mellan 

manliga och kvinnliga småbarnsföräldrars arbetstid har minskat mellan år 1990-2011, pappan 

arbetar mindre och mamman arbetar mer enligt AKU (Välfärd, 2012). Sammantaget har 

jämställdhetsarbetet i Sverige syftat till att främja en god balans och jämn fördelning mellan 

könen och deras olika ansvar, vilket tycks verka i positiv riktning,  

Ungas karriärpreferenser internationellt 

En undersökning har gjorts av Universum (2015) med syftet att ta reda på karriärpreferenser 

bland unga män och kvinnor internationellt. Resultatet visade att det finns vissa likheter i 

karriärpreferenser hos båda könen, framförallt önskan om en god balans mellan yrke- och 

privatliv samt önskan om att ha ett utvecklande arbete. Skillnader i resultatet var att kvinnorna 

värderade arbete med hög säkerhet och en internationell karriär i större uträckning än männen. 

Dessutom föredrog kvinnorna ett yrke med högre syfte och möjlighet att bidra till allmän 

nytta. Männen å andra sidan eftersträvade självförverkligande i högre grad, intellektuellt 

stimulerade arbeten och mer ansvar (Hasselström, 2015; Universum, 2015). 12 länder ingick i 

studien och svaren inhämtades från 240 000 universitetsstudenter inom ekonomi och teknik. 

Tyvärr ingick inte Sverige i studien. Universum (2015) skriver att urvalet är ”millenium-

personer” som precis ska gå ut universitetet. Det blir därför otydligt vilken exakt åldersgrupp 

de studerat. Vi kan endast anta att det bör vara personer i mitten av eller övre 20-årsåldern 

eftersom de sägs vara i slutet av sina universitetsstudier. Denna undersökning beskriver 

mycket väl vilka framträdande karriärpreferenser unga personer uttrycker internationellt, vi 

vet dock inte om detsamma gäller för unga vuxna i Sverige.  

 

Det vi sammanfattningsvis kan konstatera utifrån tidigare studier är att färre unga vuxna blir 

chefer i Sveriges näringsliv totalt sett, intresset har dock ökat bland unga kvinnor. Vi antar att 

arbetsmarknadens rörlighet skapar olika förväntningar på ungas flexibilitet, vi kan dock inte 

avgöra om det är frivilligt eller ofrivilligt för arbetstagaren. Vi förstår att en god balans mellan 

privat- och arbetsliv har betydelse för uppfattning om karriär i Sverige och att det beror på 

samhällsstruktur och normer. Internationellt önskar sig både män och kvinnor ett utvecklande 

arbete med god balans samtidigt som andra karriärpreferenser skiljer sig åt mellan könen. 
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Metod 

I denna studie önskar vi ge utrymme för intervjupersonerna att själva förklara, ge exempel och 

beskriva sina tankar och åsikter utifrån sitt egna perspektiv. Silverman (2010:8) hävdar att 

kvalitativa studier är att föredra för att studera detta. Kvalitativa intervjustudier ger även 

forskaren möjlighet att studera komplexa redogörelser av fenomenet karriär vilket är 

anledningen till att vi valt denna metod. 

Ansats och perspektiv 

Gränsen mellan deduktiv och induktiv ansats är inte helt tydlig. Den abduktiva ansatsen är ett 

alternativ och beskriver hur forskaren går mellan teori och empiri för att finna svar på 

forskningsfrågan, forskaren kan därmed ändra sin teori för att belysa en annan aspekt som 

funnits i materialet (Aspers, 2013:102, 265). En induktiv ansats hade varit tillämpbart för att 

komma till kärnan av fenomenet (Szklarski, 2015:134-135) men en abduktiv ansats som 

utgångspunkt valdes då upptäckta mönster i empirin ledde till ny teoretisk utgångspunkt. 

Studien utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv vilket kan ge ökad förståelse för vad som 

kan påverka en individs uppfattning (Justensen & Mik-Meyer, 2013:21).  

Urval 

Urvalet i denna studie omfattar personer mellan 20-35 år som är i början av sin karriär eller 

som relativt nyligen kommit in på arbetsmarknaden. Vi har valt att enbart intervjua personer 

som har en anställning utan chefsposition. Detta beror på att vi ämnar studera medarbetarens 

perspektiv eftersom vi tror att uppfattningen om karriär kan skilja sig åt mellan personer med 

olika befattningsnivå. Det hade säkerligen varit intressant att jämföra uppfattningen mellan 

personer med lägre- respektive högre befattning men en komparativ analys mellan dessa två 

grupper ges dock inte utrymme inom ramen för denna studie.  

 

Kontakten med de två första respondenterna utgick från ett bekvämlighetsurval som 

resulterade i ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurval betyder att forskaren lokaliserar sin 

närmaste respondent utifrån valda kriterier, det begränsar dock möjligheten till mer 

omfattande resultat  än på lokal nivå (Robinson, 2014:32). Snöbollsurval innebär att forskaren 
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tar hjälp av respondenter som deltar i studien med förslag på andra möjliga kandidater 

(Aspers, 2013:95). I denna studie informerades de första intervjupersonerna om att fler 

deltagare efterfrågades samt vilka egenskaper och kriterier de behövde uppfylla. Detta hjälpte 

oss sedan att komma i kontakt med fler intervjupersoner. Sannolikheten att individer som 

medverkar i en studie tillhör samma umgängeskrets vid ett snöbollsurval har dock kritiserats 

(Aspers, 2013:95-96). Vi försökte se till att nyckelpersonerna i bekvämlighetsurvalet inte 

hade någon relation till varandra för att undvika att framtida deltagare inte skulle ingå i 

samma nätverk. Vi tror tyvärr att det inte kunde undvikas helt och hållet men vi anser att inte 

har påverkat studiens kvalité i någon större uträckning. Snöbollsurvalet resulterade i att det 

geografiska området blev större, nästintill hälften av deltagarna som tillfrågades var 

lokaliserade i annan stad än Stockholm som var startpunkten vid insamling av datamaterialet. 

De slutliga intervjupersonerna var vid tillfället bosatta i Stockholm och Jönköping.  Vi har ett 

alltså ett icke-sannolikhetsurval som innefattar bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

 

Efter att datainsamlingen genomförts gjordes en sammanställning av empirin och det 

uppmärksammades att samtliga deltagare som medverkat i studien inte hade barn. För att få 

tillräckligt med variation i urvalet lades kriteriet ”har barn” till de valda egenskaperna och 

med hjälp av bekvämlighetsurval kunde en individ som tillhandahåller dessa egenskaper 

tillfrågas. Att endast en individ med barn medverkade i studien kan dock innebära svårigheter 

att jämföra uppfattning om karriär mellan de med eller utan barn, därmed gjordes ingen sådan 

jämförelse. 

 

Vi sökte variation i utbildning och kön i urvalet för att studera eventuella skillnader och 

likheter i uppfattning om karriär. Totalt 13 personer intervjuades varav 6 kvinnor och 7 män. 

Personer med och utan eftergymnasial utbildning var jämt fördelat och den totala 

genomsnittliga åldern blev 25,9 år (för mer utförlig deltagarpresentation se bilaga 2.). 

Silverman (2010:193) menar att antalet personer som bör intervjuas beror på 

forskningsfrågan. I denna studie begränsades forskningsfrågan till personer med en viss ålder, 

befattning, som är yrkesverksamma, vid en viss tidpunkt och begränsat till ett geografiskt 

område. När alla inbokade intervjuer genomförts gjordes en översikt av det insamlade 

datamaterialet, för att säkerställa att vi hållit oss inom begränsningarna och fått önskad 

variation. Vi uppmärksammade att urvalet av en slump var nästintill jämnt fördelat mellan 

kön, utbildningsnivå och geografiskt område. Efter 13 intervjuer upplevde vi att fått in 

tillräckligt med empiri för att kunna dra slutsatser och föra en diskussion. Materialet 
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uppnådde därmed mättnad som betyder att nytt material inte skulle påverka resultatet särskilt 

mycket (Aspers, 2013:201). 

Datainsamling 

Tematiskt öppen intervju användes inför den första intervjun. Det betyder att intervjun hade 

en mer ”öppen” struktur utan strikt ordningsföljd (Aspers, 2013:143) med tre tematiska 

områden som vi önskade undersöka; tolkning och beskrivning av karriär, framtida val och 

beslut samt uppfattning om karriär i förhållande till privatliv. Vi önskade att de första 

respondenterna skulle få styra intervjun relativt fritt för att sedan avgöra vilka områden som 

verkade mest relevanta, sedan anpassades de resterande intervjuerna till en mer tydlig och 

avgränsad struktur. Den teoretiska utgångspunkten för denna studie tillsammans med 

resultatet från den första intervjun gjorde det möjligt för oss att konstruera en s.k. 

semistrukturerad intervjuguide (Aspers, 2013:143). Den semistrukturerade intervjuguiden 

användes sedan i övriga intervjuer (se den slutgiltiga intervjuguiden i bilaga 1.). Att använda 

en semistrukturerad intervjuguide istället för tematisk öppen intervju möjliggör att 

intervjuerna genomförs på samma sätt av forskarna. Genomgående inleddes varje intervju 

med en redogörelse för studiens syfte. Vi valde även att ställa följdfrågor utanför 

intervjuguiden beroende på vad respondenten svarade. Intervjuguiden fungerade väl och 

krävde därför inga dramatiska förändringar under resten av insamlingsperioden.  

 

Antalet intervjuer var nästintill jämnfördelat mellan de två forskarna, 6 respektive 7 

intervjuer. Varje intervju varade mellan 20-50 minuter och spelades in under november 2015 i 

respondentens hem eller arbetsplats. Problem som kan tillkomma vid vald plats är att lyckas 

få rätt atmosfär. Att utföra intervjun i deltagarens hem gör att personen känner sig trygg och 

har därmed lättare att öppna sig (Öberg, 2015:60). Det problem som dock förekom när vi 

intervjuade i personens hem var när dennes sambo var i rummet bredvid under intervjun. Vi 

upplevde att respondenten blev mer tillbakadragen och detta kan ha påverkat resultatet om 

intervjuperson valde att inte berätta allt hen egentligen önskade berätta för att partnern var 

närvarande. Om intervjun utfördes på arbetsplatsen var det noga att chefen inte var i närheten. 

Detta för att personen som blev intervjuad inte skulle känna obehag och vara rädd att svara 

ärligt. Om personer inte kunde vara i hemmet eller på arbetsplatsen användes lokal på en av 

forskarnas arbetsplats. Några av de planerade intervjuerna blev inställda den dagen de var 
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planerade pga. sjukdom men samtliga gick att boka om. På så sätt hade vi inget bortfall bland 

de tillfrågade respondenterna.  

Transkribering och kodning 

Intervjuerna utfördes under en och samma vecka och transkriberingsarbetet sattes igång dagen 

efter sista intervjutillfället. De ljudinspelade intervjuerna transkriberades en efter en med 

fokus på vad som sades, kroppsspråk noterades inte under intervjutillfället. Respektive 

intervjuare transkriberade och kodade sitt egna insamlade material eftersom den som 

genomfört intervjun förmodligen förstod sammanhanget lättare. Information som på något sätt 

kunde avslöja intervjudeltagarens anonymitet censurerades med ”xxx” eller togs bort ur 

sammanhanget, företagsnamn och specifika arbetsområden vara exempel på detta. 

 

Utifrån de teorier som studien till en början avgränsat sig till och dess begrepp utvecklades ett 

kodningsschema med olika teman. Exempelvis, sociodemografi, interaktion, beteende, 

identitet, beslut, drömmar/mål och mening/syfte. Under varje tema utvecklades 

underkategorier som redogjorde för specifika egenskaper och begrepp som blev underlag till 

kodningen. Kodningsarbetet utfördes genom färgkodning dvs. varje tema fick en färg och 

respektive intervjuare strök under meningar med de olika färgerna i intervjuerna. På ett tydligt 

och strukturerat sätt tillskrevs varje svar ett tema utifrån kodningsschemat som sammanfattade 

dess mening. För att inte misstolka de resonemang som framförts av intervjudeltagarna 

kontrollerade forskarna varandras material genom att bedöma och läsa varandras text och 

kodning för att säkerställa att materialet tolkades likvärdigt. Relevant material kunde därmed 

på ett produktivt sätt framföras och diskuteras. Utvalda begrepp tillämpades på dessa teman i 

kodningsschemat för att på ett systematiskt sätt analysera materialet och förklara dess 

innebörd.  

Förståelse och tolkning 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att forskaren kan ha för stor påverkan för hur empirin 

tolkas och analyseras (Svensson, 2015:215). Denna påverkan kallas för bias och kan uppstå 

redan vid intervjuerna där forskaren kan påverka resultatet eller genom egna erfarenheter 

(Justesen & Mik-Meyer, 2013:34). Om forskaren studerar ett vardagligt fenomen och är själv 

medlem i den specifika kulturen som studeras kan vissa aspekter tas för givet (Aspers, 

2013:38-39). Denna omständighet är svår att undkomma i denna studie, studieobjektet är i 
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nära relation till forskarnas egna liv, exempelvis är tillhör forskarna samma åldersgrupp och 

har växt upp i en likvärdig historisk-och samhällelig miljö som de intervjuade. Förförståelse 

och starka teoretiska utgångspunkter kan försvåra tolkningen av fenomenet och forskaren 

riskerar då att missa viktiga komponenter som befinner sig utanför den kunskap och teori som 

finns tillgänglig (Aspers, 2013:38-40). Forskarnas utbildningsbakgrund i sociologi i 

kombination med nuvarande arbete gör att vissa aspekter inom ramen för fenomenet karriär 

uppmärksammas lättare av respektive forskare. Förförståelse kan även vara till fördel 

eftersom forskaren lättare förstår det fält den studerar (Aspers, 2013:38). Den bias som 

riskerade förkomma uppmärksammades. Intervjufrågorna var inte ledande utan öppna, de var 

utformade så att deltagarna kunde tala fritt. Kritik kan framföras mot att forskaren kan ha 

riktat följdfrågorna men eftersom vi var två som intervjuade ställde vi förmodligen inte exakt 

samma följdfrågor, vilket minskade risken för bias. Intervjutillfällena delades upp mellan 

forskarna och de komponenter som inte uppmärksammades av en forskare uppmärksammades 

i bästa fall av den andra.  

 

En aspekt gällande god forsknings-kvalité är validitet som beskriver i vilken utsträckning 

forskningen som genomförts faktiskt undersöker de fenomen som studien är ämnad för 

(Thornberg & Fejes, 2015:258). Inom kvalitativ forskning används begrepp som trovärdighet 

och tillförlitlighet för att mäta validitet i resultatet (Thornberg & Fejes, 2015:259). För att 

samla in och studera material som lyfter deltagares egen uppfattning om karriär krävdes det 

att forskarna förde en ingående dialog med intervjupersonerna. Intervjuns kvalité påverkar 

därmed studiens tillförlitlighet. I intervjuerna ställdes frågor som gav intervjupersonen 

utrymme att beskriva sin egen uppfattning om karriär vilket vi anser har gett studien 

tillförlitlighet. Kvalitativ forskning har dock kritiserats för att den är svår att generalisera, 

sociala fenomen har till och med ansetts vara för föränderliga och kontextbundna för att 

överhuvudtaget ens kunna generalisera (Thornberg & Fejes, 2015:271). En nackdel med 

denna studie är att urvalet är relativt litet och vi kan därför inte generalisera till en större 

population men inom kvalitativ forskning har en annan typ av generalisering utvecklats s.k. 

situerad generalisering då beskrivningar om tolkningen, mönster och processer snarare 

diskuteras än generaliseras till större population (Thornberg & Fejes, 2015:272). De menar 

ändå att en tolkning eller ett mönster som upptäckts kan gestaltas i andra situationer 

(Thornberg & Fejes, 2015:272,274). Mönster som kan tänkas upptäckas i vår empiri syftar till 

att ge ökad förståelse om hur fenomenet karriär uppfattas av unga vuxna medarbetare i 

Sverige idag, mönster som eventuellt kan appliceras eller beskrivas i andra situationer.  
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Forskningsetiska principer  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns särskilda riktlinjer för etiska aspekter som bör efterföljas 

inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet till att börja med 

innebär att deltagarna skall bli underrättade om att deltagandet är frivilligt och att de får 

avbryta sin medverkan närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtliga deltagare i denna 

studie blev på förhand informerade om att de skulle intervjuas av en sociologistudent från 

Stockholms Universitet om ämnet karriär i syfte att skriva en kandidatuppsats. Vid 

intervjutillfälle fick de även direkt information om att deltagandet var frivilligt och anonymt, 

att samtalet spelades in och de gavs möjlighet att kommentera färdigställt transkriberat 

material men ingen önskade detta. Samtliga deltagare fick möjligheten att skriva ner sin 

mailadress för att få tillgång till slutprodukten.  

 

 Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska samtycka till sitt deltagande och själva får 

bestämma samtalstiden (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Intervjupersonerna blev kontaktade via 

telefon och gav på så sätt sitt samtycke muntligt eller i sms. Vidare så får inte 

intervjupersonen känna sig påtryckt eller uppleva sitt deltagande som negativt 

(Vetenskapsrådet, 2002:9-10) vilket vi inte upplevde vid intervjutillfällena. De fick själva 

önska om de hade någon särskild plats var de ville bli intervjuade på och flera hänvisade till 

sitt egna hem och så blev det i dessa fall. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 

som kan avslöja en identitet ska behandlas och förvaras med försiktighet (Vetenskapsrådet, 

2002:12). All information som skulle kunna avslöja en identitet i denna studie har 

anonymiserats eller tagits bort ur det insamlade materialet. Nyttjandekravet betyder att 

insamlat material inte får användas i annat än vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002:14). 

Insamlad intervjudata i denna studie avses endast användas i denna uppsats.  

Resultat 

För att beskriva unga vuxna medarbetares uppfattning om karriär i Sverige idag har resultatet 

analyserats utifrån teori om karriär. Avsnitten skildrar olika uppfattningar om karriär samt hur 

sociala-, samhälleliga- och organisatoriska omständigheter kan tänkas påverka uppfattningen 

om karriär.  
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Uppfattning om karriär 

Enligt vår tolkning av intervjupersonernas redogörelser skiljer sig uppfattningen om karriär 

beroende på om de hänvisar till uppfattningen om sin personliga karriär eller fenomenet 

karriär generellt. Nästan samtliga av intervjupersonerna hävdar att den traditionella 

karriärstegen är den vanligaste uppfattningen. Å andra sidan menar de att denna karriärväg 

inte gäller dem själva, ” […] där tycker inte jag samma sak”, förklarar en kvinnlig försäljare 

inom detaljhandeln, 23 år från Stockholm. Större delen av intervjupersonerna  hävdar att 

position, status och pengar värderas högre av andra samtidigt som de själva primärt värderar 

välmående och personlig utveckling. En kvinnlig jobbmäklare inom bemanningsbranschen, 

25 år från Stockholm säger:  

 
”Jag anser att en lyckad karriär är mer definierat av sociala bekvämlighetsgrejer […] Jag tror att 

andra fokuserar mer på att, att man ska stiga väldigt högt. Att man ska vilja bli chef eller VD. Eller 

få så hög lön som möjligt”. 

Andra tror att välmående och personlig utveckling i karriären värderas högt av alla unga 

vuxna. Dessa intervjupersoner hävdar att karriären är självcentrerad. Ett manlig butikssäljare, 

27 år från Stockholm säger: 

 
”[…] vi, i vår ålder, känner efter mer. Det tror jag. Att, på ett sätt så är vi lite mer märkvärdiga över 

vårt eget välbefinnande och potential, vi är väldigt medvetna om det, ’vad är jag bra på’ och så. Vi 

börjar utbildningar och jobb och byter sedan för att det inte var riktigt rätt […] Allting ska vara 

superperfekt och kul”. 

Ovanstående citat är två exempel på hur begreppet ”uppfattning” berör en själv men även 

inkluderar andra. I detta resultat återfinns tre utmärkande dimensioner som är viktiga att skilja 

på; den första skildrar intervjupersonernas egen uppfattning om sin karriär. Den andra 

beskriver hur intervjupersonerna tror att andra uppfattar dem och deras syn på karriär. Den 

tredje är hur de uppfattar andras syn på fenomenet karriär. Vi utgår alltså från att en 

uppfattning kan variera i dimensioner och ha olika innebörd. I kommande avsnitt redogörs för 

hur unga vuxna medarbetare idag uppfattar olika typer av karriär utifrån dessa perspektiv med 

särskilt stöd från tabell 1. 

Traditionell karriär 

Intervjupersonerna hävdar att den generella uppfattningen om karriär är att klättra uppåt i en 

organisation. Enligt vår tolkning menar ungefär två tredjedelar av intervjupersonerna att den 
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traditionella karriärstegen existerar men att det är andra som ”gör karriär” på detta vis. 

Ungefär en tredjedel av personerna uppfattar sin egen karriär som delvis traditionell. Även om 

intervjupersoner tenderar att skilja sig åt i uppfattning om vem som gör traditionell karriär, 

dvs. de själva eller andra, delar ändå samtliga en liknande uppfattning om vad traditionell 

karriär innebär. Det hävdar att det traditionella förloppet ”att göra karriär” innebär att stiga i 

grader och inta nya positioner inom en och samma organisation. Processen börjar på ”golvet” 

och slutar på ”toppen” som chef eller VD. De antar att personer befordras kontinuerligt och 

får ökat ansvar parallellt med en positiv löneutveckling för varje steg uppåt. ”[…] man tjänar 

bättre, får bättre position inom yrket och lite så” säger en manlig betongarbetare, 23 år, med 

gymnasial utbildning från Stockholm när han ska beskriva målet i sin karriär. De 

intervjupersonerna som beskriver uppfattningen om sin karriär som mer traditionell har enligt 

vår tolkning lätt för att konkret återge var i karriären de befinner sig. En manlig bilmekaniker, 

23 år, med gymnasial utbildning från Jönköping säger: 

 
” […] jag ser ett träd framför mig. Typ som en trappa. Nu när man är ung kanske jag befinner mig 

till tjugofem procent upp på trädets stam, i min karriär alltså”. 

Begrepp från tabell 1 har använts för att kategorisera och bedöma vilka vi anser har en mer 

eller mindre traditionell uppfattning om karriären. Av de som enligt vår bedömning uppfattar 

sin karriär som mer traditionell är hälften kvinnor med högre utbildningsnivå och hälften män 

med lägre utbildningsnivå. Däremot ingen av dessa personer uppfyller alla teoretiska ”krav” 

för kategorin traditionell karriär. Det samtliga av dessa personer har gemensamt är att de 

jobbar i en hierarkisk organisation, en bedömning vi gjort utifrån deras beskrivningar om den 

organisation de arbetar i. Det männen har gemensamt utöver kön och utbildningsnivå är att de 

beskriver karriärens förlopp på ett traditionellt sätt. Det kvinnorna har gemensamt utöver kön 

och utbildningsnivå är att de önskar bli chefer, dvs. en traditionell preferens.  

 

Samtidigt uppger nästan samtliga kvinnor med högre utbildning att de önskar sig en chefsroll 

trots att majoriteten av dessa inte uppfattar sin karriär som traditionell. Kvinnorna uttrycker en 

traditionell preferens när de säger att de vill bli chef men enligt vår bedömning finns det en 

skillnad. För de som vill bli chef men inte uppfattar sin karriär som traditionell så är 

chefskapet nämligen inte det huvudsakliga målet. För männen som uppfattar sin karriär som 

traditionell är chefskapet nödvändigtvis inte heller det naturliga målet, utan processen för 

karriären är det som utmärker deras karriärbeskrivningar. Detta avsnitt ät ett exempel på att vi 

inte kunnat bocka av alla teoretiska ”karriärkrav” för respektive person, vi har helt enkelt gjort 
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en egen bedömning av vilken karriär som vi anser ”mest” stämmer överens med 

intervjupersonens egen beskrivning. Detta gäller även kommande avsnitt.  

Karriär som chef 

En karriär som chef är enligt teorin huvudsakligen förenat med den traditionella karriären, vi 

avser reda ut om intervjupersonerna håller med. Bland de med universitetsutbildning vill 

större delen bli formell chef i framtiden och de med gymnasial utbildning eftersträvar att bli 

informell chef eller starta eget företag och på så sätt bli ”sin egen chef”. 

 

Enligt vår tolkning skiljer sig uppfattningen mellan de med olika utbildningsnivå. Alla är 

överens om att det tar tid att nå en chefsposition, däremot skiljer sig uppfattningen åt om hur 

processen går till att bli chef. De med högre utbildningsnivå visar större benägenhet att byta 

organisation för att kunna bli chef och de med lägre utbildningsnivå menar i större 

utsträckning att vägen till chefsrollen är via karriärstegen. Vi gör tolkningen att de med lägre 

utbildningsnivå uppfattar karriärvägen och processen till chefspositionen som mer traditionell 

samtidigt som de med högre utbildningsnivå uppfattar den som mer modern. 

 

Den generella uppfattningen om chefens belöning är enligt intervjupersonerna ett formellt 

titelinnehav, ökat ansvar och lön. Frågan kvarstår dock om de lockas av detta.  

Intervjupersonerna menar att titeln chef inte imponerar och saknar egenvärde, samma 

uppfattning gäller oavsett utbildningsnivå. Flera hävdar att titeln chef har fått en oförtjänad 

betydelse. De menar att är det istället är individen bakom befattningen och dennes 

individuella kunskap, erfarenhet och skicklighet som ger den enskilda chefsrollen ett värde. 

Manlig fritidspedagog, 30 år från Stockholm säger: 

 
”Befattningen chef som samhällelig, social status bryr jag mig inte om, det är ingenting jag vill 

uppnå, jag ser inget egenvärde i det, positionen chef. Jag ser ett egenvärde i arbetsinsatsen en chef 

gör när den är, enligt mig då, en bra chef. En chef som är insatt och personlig ansvarstagande […] 

jag respekterar individen snarare än befattningen”  

De intervjupersoner som vill bli chef lockas primärt av rollens tillhörande ansvar, ledarskapets 

personliga utveckling och ny kunskap. Dessa preferenser har en mer modern karriärkaraktär. 

Flera av de med högre utbildningsnivå säger också att en högre lön lockar, även om de tycker 

att det inte är det viktigaste.  
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Modern karriär  

De kriterier som beskriver den moderna karriären är enligt vår tolkning vanligast 

förekommande bland intervjupersonernas uppfattning om sin egen karriär i denna studie. 

Några hävdar även att andra uppfattar sin karriär på ett modernt sätt. Särskilt utmärkande för 

dessa personer är betydelsen av att må bra, ha tillgång till social interaktion, personlig 

utveckling, ett omväxlande arbete och ”fullfölja sin plan”. Lön anses vara nödvändigt men 

beskrivs inte som den huvudsakliga drivfaktorn, det essentiella är istället möjligheten att 

kunna arbeta med det som är personligt givande. Manlig försäljare, 27 år, från Stockholm 

säger: 

 
”Situationen kan vara att man är sekreterare eller receptionist men det kan också vara att man är 

VD för Eriksson, det spelar ingen roll. En lyckad karriär är att man inte har behövt korrigera sina 

mål […] att man på något sätt har fullföljt sin plan”. 

Intervjupersonerna tror att extern belöning har fått mindre betydelse för unga vuxna i Sverige 

idag, exempelvis lön eller en ”fin” titel. Det är istället den interna övertygelsen och de egna 

målen som har en mening. De mål som intervjupersonerna ofta beskriver är att ”utvecklas”, 

och ”fullfölja sin plan”. Planen varierar dock från person till person och det finns därmed 

ingen allmängiltig karriärbelöning eftersom personliga värderingar och mål är individuella. 

Manlig fritidspedagog, 30 år, från Stockholm säger: 

 
”Den unga generationen söker ett självuppfyllande syfte, man ser inte positionen som tillräcklig i sig 

själv utan man behöver också något där man själv når uppsatta mål […] om vad man ska göra för att 

vara en lyckad människa”. 

Flera menar också att det är anledningen till att de ofta byter jobb – för att hitta ”drömjobbet”. 

En kvinnlig försäljare, 25 år från Jönköping berättar sin uppfattning om att byta jobb: ”[…] 

för att inte låsa fast mig, det är bekvämt just nu men inte en framtid”.  Längtan efter förnyelse 

och nya utmaningar är vanligt förekommande när intervjupersonerna beskriver uppfattningen 

om sig själva eller andra personer i deras omgivning som bytt eller byter arbete.  De menar 

att sociala relationer är en av anledningarna, de önskar ett socialt yrke, miljöombyte och 

möjlighet att kunna utöka sitt sociala nätverk. Manlig rörmokare, 23 år, från Jönköping 

berättar: 

 
”Jag är en social människa, så jag måste få komma ut och träffa nya människor. Ny miljö varje dag 

annars blir jag galen liksom. Det var därför jag bytte jobb för att få göra annat och se annat. Annars 

blir det risk att man stannar kvar på samma ställe resten av sitt liv och de vill man liksom inte.” 
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Den manliga rörmokaren liksom flera andra intervjupersoner tycks motivera byte av jobb som 

ett frivilligt och aktivt val. Andra hävdar att de själva och andra unga vuxna har begränsade 

val i sin karriär som beror på arbetsmarknadens möjligheter. Vår tolkning är att 

intervjupersonerna ibland är oeniga kring varför de själva eller andra byter arbete och vilka 

karriärmöjligheter dagens arbetsmarknad erbjuder. Vissa intervjupersoner menar att unga 

vuxna i Sverige byter jobb för att de är otåliga, bortskämda och tror högt om sig själva. Andra 

intervjupersoner tror att de inte har något val, att det är beror på bristen på arbete som tvingar 

fram ett rörligt yrkesbeteende. Enligt vår tolkning tror en del av intervjupersonerna att unga 

tar ”slussjobb”, en fas i början av karriären då de tvingas ta jobb de egentligen inte vill ha för 

att sedan på lång sikt kunna byta och jobba med det de egentligen önskar. 

 

Ytterst få av intervjupersonerna motiverar byte av jobb om det inte skulle gynna det 

personliga långsiktiga målet, de byter i så fall till arbeten som ”är bättre än det andra arbetet, 

man brukar inte direkt gå neråt” säger underhållsteknikern, 26 år, från Jönköping. Målen ska 

ständigt eftersträvas samtidigt som den personliga utvecklingen förväntas stimuleras. 

Kvinnlig butiksförsäljare, 23 år från Stockholm säger: 

 
” […] för mig är när du har uppnått de mål du vill uppnå och fortfarande inte känner dig mätt utan 

fortfarande kan komma på nya mål och utvecklas.”  

Samtliga intervjupersoner med högre utbildning önskar eller söker aktivt ett nytt arbete. De 

men lägre utbildning menar istället att de kan tänka sig att eventuellt byta jobb. Flera av 

intervjupersonerna som har en modern uppfattning om sin karriär och positiv inställning till 

att byta jobb har enligt vår tolkning svårare att återge var i karriären de befinner sig. Särskilt i 

jämförelse med intervjupersonernas beskrivningar av position i den traditionella karriären. Att 

den moderna karriären rör sig mellan olika organisationer och positioner kan tänkas vara en 

av anledningarna till detta. En manlig fritidspedagog, 30 år, från Stockholm säger “jag 

hamnar nog lite mittemellan i karriären” och en manlig butiksäljare, 27 år, från Stockholm 

säger “jag befinner mig i limbo”, han uppger också att han upplever de ”nya” stegen i 

karriären som ”otydliga och diffusa”. Han påpekar dessutom att han befinner sig på ett jobb 

men snart ska söka sig vidare till ett annat, han vet ännu inte vet vilket jobb han ska till men 

att han känner sig säker på vilka personliga mål han vill uppnå. Fritidspedagogen säger: 

 
”Många av de äldre jag jobbar med jobbar liksom bara för att ha ett jobb. Jag tolkar det som att de 

inte haft samma ambitioner att bli den där uppfyllda människan. De ser jobbet som en brödföda. 

Från brödföda till självuppfyllande och självutvecklande syfte med att jobba”.  
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Vi tolkar det som att den ”egna planen” och interna övertygelsen betyder mycket för de unga 

vuxna medarbetarna i denna studie. Relevant i karriären är det som gynnar det personliga 

målet. Traditionella karriärbelöningar förlorar sin betydelse och blir mindre viktigt.  

Expertkarriär 

När intervjupersonerna ska berätta vad de anser är expertkunskaper beskriver de främst 

akademisk expertis och idrottsförmåga. De intervjupersoner som värderar denna karriär 

önskar sig djupgående kunskap inom ett specifikt yrke tillsammans med avancerade 

arbetsuppgifter. De vill även bli uppmärksammade av sin omgivning som speciella, utvalda 

och ovanligt duktiga. Tillträde till expertyrken uppfattas därför som svåråtkomligt eftersom 

det är avancerat, selekterande och tidskrävande. De få intervjupersoner som uppfattar sin 

framtida karriär som expertinriktad har varierad utbildningsnivå, gemensamt är att nästan 

samtliga är män. En manlig rörmokare, 23 år, från Jönköping menar att vem som helst kan bli 

expert i vad som helst och det kräver därför inte en akademisk utbildning. En kvinnlig 

arbetsmäklare, 25 år från Stockholm, som beskriver sin karriär som traditionell hävdar å andra 

sidan att den akademiska basen är nödvändig för att personen ska kunna erkännas som expert. 

På så sätt skiljer sig uppfattningen åt, intervjupersonerna med lägre utbildningsnivå menar att 

ingen utbildning krävs för att bli expert samtidigt som de med högre utbildningsnivå hävdar 

det motsatta.  

 

De intervjupersoner som enligt vår bedömning anser sig uppfatta sin karriär som 

expertinriktad använder samtidigt begrepp som enligt teorin beskriver andra karriärkategorier. 

Enligt teorin (jmf Larsson et al. 2003) är experten bäst lämpad att göra karriär i en platt 

organisation. Vi ifrågasätter detta påstående och vill därför reda ut om experten kan göra 

karriär i andra organisationsstrukturer och om experten kan räkas till en annan karriärkategori.  

Exempel 1). En kvinnlig handläggare inom kommunen, 32 år, beskriver sin arbetsplats som 

tydligt hierarkiskt ordnad. Hon är inte särskilt intresserad att klättra i rang utan hon vill bli 

expert på sitt område genom att vidareutbilda sig. Däremot kräver utbildningen en viss 

arbetslivserfarenhet och kompetens. Att arbeta sig ”uppåt” i organisationen är därför 

nödvändigt för att hon ska kunna gå utbildningen. Expertkunskaperna är målet men den 

traditionella karriärprocessen är ett nödvändigt medel. Om hon lyckas bli expert i den 

hierarkiska organisationen hon befinner sig så har hon åstadkommit en expertkarriär på ett 

”traditionellt sätt”. Exempel 2). En manlig försäljare, 27 år, från Stockholm har utbildat sig 
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under en längre tid och har som mål att få arbeta med avancerade arbetsuppgifter och bli 

expert inom samhällsfrågor. Han hävdar att han idag inte får arbeta med det han brinner för 

och är därför villig att byta arbete. Även om syftet med arbetsbytet är att utveckla 

expertkunskaperna så tolkar vi det även som en modern uppfattning om karriären. Vår slutsats 

blir därför att expertkarriären hänger ihop med den traditionella- och moderna karriären. Det 

som däremot tycks skilja expertens uppfattning från övriga är det kunskapsinriktade målet.  

I verkligheten: en kombinerad karriär 

För att underlätta och förstå fenomenet karriär har teoretiska och vetenskapliga snäva 

indelningar används för att analysera resultatet. Hur intervjupersonerna valt att uttrycka sig i 

förhållande till fenomenet karriär har tolkas utifrån de egenskaper och karaktäristiska drag 

som tilldelas de olika teoretiska karriärkategorierna som finns sammanfattade i tabell 1. Vi 

tror dock inte att individerna i studien uppfattar karriären och verkligheten så pass snävt 

avgränsad som den är indelad i teorin. Enligt vår bedömning av resultatet är uppfattningen om 

den moderna karriären dominerande för att beskriva den individuella karriären. Det är 

däremot vanligt att intervjupersonerna beskriver en kombination av olika karriärkategorier, 

där en är mer eller mindre framträdande. Enligt vår tolkning uppfattar t.ex. vissa sin karriär 

som främst modern och lite traditionell och andra tvärtom. I verkligen finns alltså inte ”det 

ena eller det andra” – det är en kombination av flera. 

Hur omgivningen påverkar uppfattningen om karriär 

Kommande avsnitt avser utveckla och förklara det resultat vi hittills kommit fram till i 

relation till tidigare studier med hjälp av teoretiskt stöd. 

Samhälle och organisatoriska faktorer 

Resultatet visar att en modern uppfattning om den egna karriären dominerar bland de unga 

vuxna medarbetarna i denna studie. Den manliga försäljaren, 27 år, från Stockholm tror att de 

snabba växlingarna mellan olika arbeten beror på att organisationsförhållanden skiljer sig idag 

från förr vilket har lett till att en ny upplevelse av karriär och arbetsliv. Han menar att dåtidens 

hierarkiska uppdelning har övergått till alltmer rörliga organisationer vilket medför en ny typ 

av karriärutveckling. Han säger: 
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“Vi unga lever i en tuff arbets- och bostadsmarknad, en av de tuffaste situationerna på länge i 

Sverige […] du kan inte längre bara gå och ‘ta ett jobb’ och arbeta dig uppåt inom en och samma 

organisation […] förr valde man något och körde på det, hoppades att det skulle bli bra ändå, så är 

det inte idag”.  

Tidigare studier har försökt svara på om detta skifte är frivilligt eller ej. Citatet ovan tyder på 

att det inte är frivilligt samtidigt som andra intervjudeltagare anser att det flexibla 

yrkesbeteendet är frivilligt. Den manliga förskoleläraren, 30 år, från Stockholm tror att unga 

byter arbete för att de generellt sett tar jobb som de egentligen inte vill ha. Han tror också att 

unga personer blir tvingade att ta arbeten som de inte önskar i början av sin karriär och att det 

då blir naturligt för dem att byta till något annat. Flera av intervjupersonerna menar att den 

traditionella synen på karriären som en stege är föråldrad och inte passar det moderna 

samhället och dess ökade effektivitet, tempo, omorganiseringar och kortare arbetstillfällen. De 

anser därför att de inte längre går att göra karriär i en och samma organisation och på grund 

av detta så flyttar de mellan olika företag och befattningar.  En kundansvarig kvinna, 28 år, 

från Stockholm menar att det är ett krav att fysiskt kunna förflytta sig mellan olika 

arbetsplatser och positioner för att få tillgång till och behålla ett önskat jobb. Hon som många 

andra är beredda att byta arbetsgivare och även gå ner i position för att få ett arbete där hon 

trivs och kan utvecklas.  

 

Enligt vår tolkning är det mindre än hälften av intervjupersonerna som reflekterar över om 

flexibiliteten är ofrivillig vi undrar vad det kan bero på.  Bland annat så visar det sig att 

samtliga av intervjupersonerna med högre utbildningsnivå, samtliga kvinnor med lägre 

utbildningsnivå och stor del av männen med lägre utbildningsnivå arbetar i en hierarkisk 

organisation (denna bedömning är gjort utifrån teori och intervjupersonernas egna 

beskrivningar om förhållanden på deras arbetsplats). Vi tror att dessa personer kanske inte 

upplever detta skifte som särskilt påfrestande, eftersom karriär i hierarkiska organisationer 

enligt teorin är mer stabila. De intervjupersoner som ändå reflekterar över arbetsmarknadens 

situation är speciellt de som önskar eller kan tänka sig att byta arbete. En manlig 

betongarbetare, 23 år, från Stockholm uppger att han är öppen att byta arbete men att han 

också är villig att stanna kvar i det nuvarande företaget. Han menar att det beror på hur 

marknaden ser ut och om det finns lediga jobb.  

 

Uppfattningen om den moderna karriären dominerar i denna studie, trots att de flesta arbetar i 
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en hierarkisk organisation där en traditionell uppfattning om karriären enligt teorin hade varit 

”bättre”. Hur detta kan förklaras kommer att diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

Sociala faktorer 

Eftersom karriären inom hierarkiska organisationer ofta uppfattas som traditionell antog vi att 

intervjupersonerna som arbetar i denna organisationsform skulle var uppmuntrade att tycka 

samma sak genom preferensförmedlad interaktion. Framförallt för att det känns det bra att 

tycka och välja som andra och inte avvika. Detta gäller eventuellt de få intervjupersoner som 

har dominerande traditionell uppfattning om sin karriär och som arbetar i en hierarkisk 

organisation. Detta gäller dock inte alla, majoriteten har en dominerande modern uppfattning 

om sin karriär fast de arbetar i en hierarkisk organisation. Den manliga fritidspedagogen, 30 

år, från Stockholm säger: 

 
”[…] man behöver också något där man själv når uppsatta mål, som inte är samhälleliga eller från 

föräldrar. Utan som man tar med från sin egen generation. En uppfattning om hur man ska göra”. 

Citatet ovan exemplifierar hur intervjupersonernas moderna uppfattning om karriären skulle 

kunna bero preferensförmedlad interaktion mellan unga vuxna utanför organisations gränser. 

Det skulle betyda att de försöker anpassa sina värderingar efter varandra för att öka känslan av 

tillhörighet. Att ha liknande uppfattning om karriären som omgivningen är bekvämare och 

stärker samtidigt den egna övertygelsen. Ett exempel är också hur intervjupersonerna delar 

uppfattning om karriären med sina familjemedlemmar. Bilmekanikern, 23 år från Jönköping 

säger ”jag, min bror och syskon tänker nog lika” och underhållsteknikern, 26 år från 

Jönköping säger ”de skulle inte varit långt ifrån min uppfattning”. Detta stärker påståendet om 

att gruppen tillsammans kan bilda och stärka en uppfattning.  

 

Preferensförmedlad interaktion med betydelse för intervjupersonernas inställning till karriären 

skulle kunna bero ett utökat socialt nätverk som håller dem uppdaterade om arbetsmarknaden. 

En plåtslagare, 23 år från Jönköping säger att han eftersträvar ”att få lära känna fler folk, det 

är ju de viktigaste, kontakter”. På så sätt blir det lättare för unga vuxna medarbetare att skapa 

gemensamma uppfattningar, jämföra arbetssituationer och möjligheter för att sedan söka sig 

vidare.  Sociala nätverk gör det kanske även lättare att komma i kontakt med olika 

arbetsgivare och erbjudanden väldigt snabbt. Plåtslagaren säger: 
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”Fick erbjudande att börja på ”xxx” som grävmaskinsreparatör, […] Sen […] fick jag erbjudandet 

att arbeta på industrin som tillverkade vadd till filter, men sen så blev de tråkigt då vi hade ständig 

jour varje dag. […] då fick jag erbjudande att börja som plåtslagare.” 

Förmodligen ökar dessutom sannolikheten att få tillgång och tillträde till ett nytt arbete ju fler 

kontakter personen har. Sociala nätverk kan alltså vara en orsak till att unga vuxna byter 

arbete eller önskar söka sig vidare vilket bidrar till ökad flexibilitet. Sociala nätverk kan även 

vara en orsak till att unga vuxna delar en liknande uppfattning om karriären oavsett vilket typ 

av organisation de arbetar inom. 

Karriär och familjebildning 

Nästan alla intervjupersoner, oavsett kön, hävdar att kombinationen familjebildning och 

karriär är självklar. De menar att deras föräldrar och vänner har övertygat dem om att det är 

möjligt. Kvinna, 28 år, kundansvarig från Stockholm: 

 
”Jag vet att det är möjligt att både ha familj och göra karriär. Jag ser inte det som ett hinder […] det 

är min mamma som gått den vägen faktiskt […] sen ser jag även på vänner att det är fullt möjligt.” 

På samma sätt kan detta tänkas ske i motsatt riktning, om den sociala omgivningen inte 

motiverar kombinationen familj och karriär så kommer individen förmodligen att ta efter 

denna föreställning. Inställningen är optimistiskt till att ha en framgångsrik karriär och 

samtidigt bilda familj. Denna uppfattning gäller oavsett kön och utbildningsnivå i denna 

studie vilket också visar en positiv inställning till jämställdhet. Enligt vår tolkning upplever 

intervjupersonerna inget problem i balansen mellan yrke- och privatliv, deras personliga 

värderingar och mål i karriären och privatlivet tycks vara förhållandevis lika oavsett kön.  

Slutsats 

Vår tolkning är att intervjupersonerna förespråkar en modernare karriär som vissa gånger 

kompletteras med element från andra karriärtyper. Det huvudsakliga målet för de flesta antas 

vara personlig utveckling.  Individens uppfattning om karriär tycks även påverkas av 

samhälleliga- och organisatoriska faktorer och kan ändras utifrån den rådande situationen i 

livet. Denna studie är tyvärr inte tillräckligt omfattande för att kunna kartlägga 

orsakssambanden mellan uppfattning om karriär, kön, utbildning och yrke. Däremot bidrar 

studien till ökad förståelse. 
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Diskussion 

Uppfattningen om karriär bland unga vuxna medarbetare i denna studie karaktäriseras av ett 

tydligt personligt mål som drivkraft. Vi tror därför att det är av betydelse att fråga dagens 

unga medarbetare vad de har för individuellt mål för att ta reda på hur de motiveras och 

resonerar i sin karriär. Intervjupersonernas främsta gemensamma preferenser är 

självutveckling genom att förvärva ny kunskap, bli intellektuellt utmanade, social interaktion 

och därmed kunna ”fullfölja sin plan”. 

 

Statskontorets (2011) påstående om att det idag finns en ”ny utvecklingskarriär” verkar 

stämma, däremot vet vi inte hur pass ”ny” den är. De menar att unga rör sig sidledes i sin 

karriär för att fördjupa sina kunskaper. Vi skulle dock säga att det främst gäller 

expertkarriäristerna men inte majoriteten, åtminstone inte i denna studie. Anledningen till att 

de unga vuxna medarbetarna i denna studie vill förflytta sig i arbetet har snarare syftet att 

uppfylla det personliga målet, som varierar från person till person. Statskontoret (2011) 

hävdar dessutom att unga hellre vill inta rollen som expert istället för högre befattningar, 

vilket både stämmer och inte. Vår tolkning är att flera kan tänka sig en högre befattning, om 

det ingår i deras ”plan” och har betydelse för deras intressen, titeln i sig är däremot inte lika 

viktig. Det viktigaste är utvecklingen enligt vårt resultat, vilket stämmer överens med 

Universums (2015) internationella studie om unga män och kvinnors gemensamma 

karriärpreferenser. 

 

Även Ledarna (2012; 2014) har väckt frågor om ungas karriärbeteende. De påstår att intresset 

att bli chef har svalnat vilket SCB:s (2013) studie bekräftar. I SCB:s (2013) studie framgår det 

även att fler unga kvinnor blir chefer, åtminstone i svenskt näringsliv. Samma resultat gäller 

även i vår studie. Det är det de kvinnliga intervjupersonerna, särskilt de med högre utbildning, 

som önskar sig en formell chefsroll i sin framtida karriär. De unga vuxna medarbetarna som 

tänka sig en karriär som chef i denna studie, både män och kvinnor, önskar sig utveckling i 

första hand. Vår tolkning är att chefsrollen i sig på så sätt är sekundärt prioriterad. Att inta 

rollen som chef upplevs istället vara ett medel för att uppnå ett annat mål, ett mål med 

personligt syfte. Vi tror att detta kan vara en förklaring till varför intresset att bli chef har 

svalnat bland unga i Sverige idag. Eventuellt att de söker andra yrken som kan bidra lika 
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mycket till det personliga målet, eller att chefsrollen inte kan erbjuda den personliga 

utveckling de söker.   

 

Vårt resultat stämmer även överens med Andersson et al. (2014) tidigare forskning, nämligen 

att de med högre utbildningsnivå önskar att byta arbete i större utsträckning än de med lägre 

utbildningsnivå. Enligt Andersson et al. (2014) studie tolkas byte av jobb som ett frivilligt val 

och att unga gör det för att få högre lön och ett ”bättre jobb”. De hävdar vidare att unga ”tar 

tillfället i akt” att söka sig vidare när ekonomin väl tillåter och fler jobb finns tillgängliga. 

Detta kan vi delvis bekräfta, intervjupersonerna i denna studie anser sig ha koll på 

arbetsmarknaden och vill helst inte byta jobb om det inte får något ”bättre”. Däremot undrar 

vi om detta val är frivilligt. Om ekonomin som styr, möjliggör och begränsar, är vår tolkning 

att det även kommer styra hur pass frivilligt valet är och kan bli. Intervjupersonerna är dock 

inte helt överens i frågan och denna studie är tyvärr inte tillräckligt omfattande får att kunna 

ge ett entydigt svar. Det vi kommit fram till är flexibilitet uppfattas som både frivillig och 

ofrivillig. Dessutom anser en part att unga söker sig vidare till ett ”bättre” jobb när ekonomin 

är god och marknaden tillåter (jmf Andersson et al., 2014; Hedlund, 2013). Samtidigt tror en 

annan part att unga söker sig vidare från ett jobb de uppfattar som dåligt som tvingats ta eller 

avsluta pga. kortare arbetstillfällen eller för att de inte lyckats få sitt ”drömjobb” (jmf Hall & 

Mirvis, 1995). Även intervjupersonerna bekräftar dessa påståenden. Vi anser att detta 

perspektiv är viktiga att studera vidare för att ta reda på mer om flexibilitetens villkor. 

 

Vi tyckte även det var viktigt att inkludera unga vuxnas uppfattning om balans mellan yrkes- 

och privatliv för att kunna besvara frågeställningen. Intervjupersonerna upplevde inte 

familjebildning som ett hinder för fortsatt karriär. Det tror vi kan bero på de förmåner som 

erbjuds i Sverige idag som möjliggör karriär för både män och kvinnor med barn. Fahlén 

(2014) och Hobson (2014) menar att Sveriges jämställdhetsfrämjande politik och könsnormer 

spelar stor roll för möjligheten till balans och det tycks stämma.  Både männen och kvinnorna 

i denna studie tycks dela liknande värderingar om förhållandet mellan privat- och arbetsliv 

och enligt vår uppfattning visar de även vilja till förändring och utveckling.  

 

För att komma fram till dessa resultat var vi tvungna att väva samman flera olika teorier för 

att kunna begripa och redogöra för våra upptäckter. Eftersom studier om karriären är så 

beroende av den tid det studeras i anser vi att mer tid bör läggas på att utveckla och 

framförallt uppdatera en mer genomgående sociologisk teori om karriär för att på ett effektivt 
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sätt kunna genomföra vidare studier inom området. Arbetsmarknaden skiftar ständigt vilket 

innebär att uppfattning om karriär också skiftar, det går därför inte att säga ett det råder en 

bestående uppfattning. Vid insamling av tidigare litteratur upptäckte vi dessutom att studier 

om karriär främst intresserar sig för karriär i ledarposition. Vi anser att medarbetarens karriär 

är minst lika viktig att studera vidare.   

 

I denna studie har vi lyckats besvara vilket primärt karriärmål vissa unga vuxna medarbetare 

har i Sverige och varför. Vi har även bidragit till ökad förståelse om hur de förhåller sig till 

olika karriärer, den rörliga arbetsmarknaden och hur de ser på sin framtid. Resultatet i denna 

studie visar även att de flesta av intervjupersonerna har en ”modernare” uppfattning om sin 

karriär vilket vi anser är en indikation på att nya kunskaper krävs för att kunna bemöta och 

hantera detta på ett framgångsrikt sätt.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide – unga vuxna och karriär 

1. Vad innebär begreppet karriär för dig? 

2. Vad arbetar du med idag? 

3. Vad har du för utbildning/tidigare arbetslivserfarenhet? 

4. Hur ser din familjesituation ut? 

5. Vad är viktigt i ditt privatliv? 

6. Vad är viktigt för dig i arbetet? 

7. Hur upplever du balansen mellan arbete och privatliv? 

8. Vad är en lyckad karriär för dig? 

9. Var befinner du dig i karriären idag? 

10. Var i karriären föreställer du dig själv om 5 år? 

11. Tror du att uppfattningen om karriär skiljer sig mellan dig och andra? 

12. När du går i pension, vad önskar du ha åstadkommit då? 

13. Vilka eventuella möjligheter hinder upplever påverkar eller skulle kunna påverka den 

karriär du önskar?  

Bilaga 2.  

Sammanfattande beskrivning av intervjupersonerna 
 

Män 
Antal: 7. Genomsnittlig ålder: 25. Antal från storstad: 3. Antal från mindre stad: 4 

Antal med minst 3 år högskoleutbildning: 1. Antal med gymnasial utbildning: 4.   

Antal med sambo: 5. Antal gifta: 0. Antal singel: 2. Antal som har barn: 0. 

 

Kvinnor 
Antal: 6. Genomsnittlig ålder: 27. Antal från storstad: 5. Antal från mindre stad: 1. 

Antal med minst 3 år högskoleutbildning: 4. Antal med gymnasial utbildning: 2.   

Antal med sambo: 5. Antal gifta: 1. Antal singel: 0. Antal som har barn: 1. 

 
Totalt antal deltagare: 13. Genomsnittlig ålder: 25,9. Dominerade utbildningar för de med gymnasienivå: yrkesförberedande 

inom handel, industri och jordbruk. Dominerande utbildning för de med minst 3 år högskolestudier: inriktning samhälle, 

psykologi, omvårdnad och ekonomi. Deltagarnas nuvarande befattningar: säljare (5), tekniker (1), plåtslagare (1), 

bilreparatör (1), rörmokare (1), betongarbetare (1), 1 handläggare (1), fritidspedagog (1). 


