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1 │ Inledning

1 Inledning
Föreliggande studie kommer att behandla värdering av karriär utifrån centrala begrepp inom
modern karriärforskning. Målet är att kartlägga och förstå vad som har betydelse för ungas
tankar kring arbetsliv och karriärvägar. Populärvetenskapliga undersökningar (PwC, 2015;
Ricoh, 2015; Universum, 2015) hävdar att de unga som är på väg in på arbetsmarknaden representerar nya tanke- och förhållningssätt till karriär och de förväntas agera utifrån andra parametrar än de som tidigare trätt in på arbetsmarknaden. Det kan hävdas att det bland unga finns
en medvetenhet om att balansering mellan arbete och det som ligger utanför i högre grad kan
påverkas av individuella val (Heslin, 2005); val som stämmer överens med vem individen anser
sig vara och som fungerar som utgångspunkt för vidare handling (Baruch, 2004b). För att kunna
kartlägga och skapa förståelse måste en studie av hur unga värderar karriär begränsas i förhållande till vilka begrepp som ska fokuseras. I föreliggande studie kommer autenticitet, balans
och utmaning (the kaleidoscope career model), användas som ett verktyg och utgöra avgränsningen.

1.1 Studiens samtid
Globalisering, teknologisk utveckling, ökad mångfald på arbetsmarknaden, outsourcing och
nya anställningsformer (deltid, bemanningsföretag etc.) har förändrat organisationsformer och
relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det får bland annat konsekvenser som medför
att lojalitet mot arbetsgivaren inte längre är självklart, vilket det i högre grad varit tidigare
(Baruch, 2004b). Individens engagemang på arbetsplatsen och känsla av förpliktelse gentemot
endast en arbetsgivare har minskat och kan nu i stället gälla flera arbetsgivare samtidigt eller i
tät följd. Förpliktelsen finns nu snarare som ett kontrakt inom individen själv och inte i förhållande till en organisation (ibid.), vilket har medfört förändringar i hur individer manövrerar sin
karriär (Sullivan & Baruch, 2009). Även individers ökade hänsynstagande till personliga faktorer såsom nya familjestrukturer, sökandet efter personlig utveckling och önskan om ökad balans mellan arbete och fritid påverkar inställningen till karriär (Heslin, 2005; Sullivan &
Baruch, 2009): [a]part from the organization and the individual, other people and bodies play
crucial roles in people’s careers (Baruch, 2004a, s. 38).
Det kan hävdas att organisationer som klarar av att hantera och utnyttja den snabba teknologiska
utvecklingen ofta kan uppnå framgång, men de som samtidigt förmår att attrahera och utveckla
kompetent personal befinner sig högre upp på framgångsbarometern (PwC, 2015). Givetvis har
behovet av kompetenta medarbetare alltid varit centralt, men den teknologiska utvecklingen har
paradoxalt lagt ännu mer fokus på medarbetarens kompetens (Jaffee, 2001). Det finns ett behov
av kvalificerat HR-arbete som fungerar innovativt, analytiskt, förutsägande och stödjande för
att hitta tidsadekvata vägar att attrahera, organisera och leda personal (Sullivan, Forret,
Carraher, & Mainiero, 2009); detta även relaterat till de unga som står på tröskeln till att träda
in på arbetsmarknaden.
I takt med organisationers utveckling de senaste decennierna har karriärforskare pekat på förändringar i synen på karriär. Det går inte längre att tala om att det enbart är organisationer som
tillrättalägger och administrerar individers karriär. Många individer har fått allt större möjlighet
att påverka och vara aktiva i förhållande till sina karriärvägar (Baruch, 2004a). The meaning of
4

2 │ Tidigare forskning

career to individuals is constantly being constructed, deconstructed, and reconstructed in the
light of both personal and organizational change (Harrow & Mole, 2005, s. 80). Karriärbegreppet har även förändrats från att enbart handla om att stiga i rakt uppåtgående linje i organisationshierarkin till också att kunna handla om byte av organisation, avdelning och även bransch
(Baruch, 2004b). Individen har inte nödvändigtvis som mål att nå toppen, vilket medför utmaningar för både organisation och individ.
Fokus för föreliggande studie är hur karriär värderas bland unga. I följande avsnitt presenteras
nutida karriärbegrepp, följt av en modell som utgör ramverket för undersökningen samt en kort
introduktion till vad som kännetecknar de unga.

2 Tidigare forskning
2.1 Karriär
Traditionellt sett har individens karriär funnits i och utvecklats av organisationen (Sullivan &
Baruch, 2009). Tidigare fanns en linjär karriärväg i hierarkiska organisationer där ständig befordring till en högre nivå – och därmed större materiell belöning – var målet (Baruch, 2004b).
Med hjälp av landskapsmetaforen kan det beskrivas som en bergsklättring där målet för alla är
att nå toppen. Detta innebär en viss ”risk” för att halka ner eller fastna på en platå vilket medför
att karriären stagnerar (ibid.).
Nyare karriärteori har sin grund i förändrade organisationsformer (Jaffee, 2001) och ökad självständighet hos individen på arbetsmarknaden (Hall, 2002). Den linjära karriärvägen har förändrats till att karriär kan beskrivas som ett mer mångriktat mönster. Det har blivit möjligt för
individen att navigera sin egen karriär och välja vägar på arbetsmarknaden utifrån personliga
önskemål. Detta breddar bilden i landskapsmetaforen till att innehålla hela landskapet och inte
endast berget med toppen i sikte. Med tilltro till den egna förmågan väljer individen de vägar
som känns rätt och kan röra sig i riktningar som ger tillfredsställelse utifrån personliga värderingar (Baruch, 2004b). Det är tal om ett mångriktat karriärmönster där förflyttning uppåt, nedåt
eller i sidled kan anses vara fullt tillfredsställande karriärsteg utifrån individens subjektiva bedömning i rådande livssituation (ibid.). Där det tidigare handlade om ett kontrakt mellan individen och organisationen, handlar det nu om individens kontrakt med sig själv och sitt arbete
(ibid.).
The new career contract is not a pact with the organization; it is an agreement with one's
self and one's work. The path to the top has been replaced by the path with a heart (Hall,
1996, s. 10).
Inom karriärforskningen har det de senaste decennierna utvecklats många begrepp och koncept
som beskriver olika dimensioner av karriär (Sullivan & Baruch, 2009). Mycket forskning har
gjorts i västvärlden och några av de begrepp/områden som fått störst genomslag (Baruch, Szücs,
& Gunz, 2015) är anställningsbarhet1 (Baruch, 2001), gränslös karriär2 (Arthur & Rousseau,
1
2

Eng. employability
Eng. boundaryless career
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1996), karriärsuccé3 (Dries, 2011), subjektiv/objektiv karriär4 (Heslin, 2005), intelligent karriär5 (Arthur, Claman, & DeFillippi, 1995; Jones & DeFillippi, 1996) och mångriktad karriär6
(Hall, 1976).
Det kan hävdas att en del av ovanstående och flera begrepp därtill inte har fått så stort genomslag och har därmed tynat bort. Ett par begrepp, gränslös och mångriktad karriär, har dock fått
fäste och anses utgöra en viktig del av fundamentet för den moderna karriärforskningen (Gubler, Arnold, & Coombs, 2014; Sullivan & Baruch, 2009).
I takt med att organisationer blev mer gränslösa (Briscoe, Hall, & DeMuth, 2006) skapades nya
förutsättningar för individer i organisationer att i högre grad vara oberoende av organisationer
och dessas karriärsystem (Arthur & Rousseau, 1996). Det gränslösa karriärtänkandet består av
fysiologiska och psykologiska aspekter hos individen i förhållande till organisationen. Det fysiologiska omfattar individers möjlighet att förflytta sig mellan organisationer och även geografiskt som en konsekvens av nya riktningar i karriärval. Det gränslösa karriärtänkandet inkluderar även den psykologiska aspekten att individen är en oberoende aktör i den egna karriärutvecklingen (Sullivan & Baruch, 2009). Denna teoririktning har mycket att erbjuda inom
aktuell karriärforskning, men vi anser att det mångriktade karriärperspektivet i detta sammanhang har mer att erbjuda, då det i högre grad fokuserar på de psykologiska aspekterna.
Hall (1976) presenterade på 1970-talet ett nytt tankesätt kring karriär som pekade på att karriär
inte längre främst var organisationens angelägenhet utan i högre grad individens. Han myntade
begreppet protean career, en metafor inspirerad av legenden om Proteus i den grekiska mytologin, som antog skiftande skepnader efter de omständigheter han befann sig i (Inkson, 2006).
Metaforen syftar till att beskriva hur individen har möjlighet att självständigt skifta riktning i
karriären utifrån omständigheterna i livet, vilket kan skapa olika mönster i karriären. Här används mångriktad karriär likställt med det engelska begreppet protean career, som Hall (2002)
definierar enligt följande:
The career is the individually perceived sequence of attitudes and behaviors associated
with work-related experiences and activities over the span of the person’s life (s. 12).
Begreppet fick först genomslag 20 år efter det först introducerats, men har funnits med sedan
dess och är fortfarande aktuellt inom karriärforskningen (Gubler et al., 2014). Det mångriktade
karriärbegreppet fokuserar främst på det subjektiva perspektivet hos individen som aktör i förhållande till karriär, som påverkas av yttre faktorer i mötet med organisationer (Briscoe & Hall,
2006). Det är en attityd till karriär som speglar individens prioritering av frihet, självstyre och
beslutsfattande (ibid.).
Två huvudelement inom den mångriktade karriären är att individen är driven av sina värderingar samt självstyrd (Hall, 2002). När individen drivs av sina inre värderingar blir de vägledande och använts som mått för framgång, vilken är definierad av individen själv. Att vara
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Eng. career success
Eng. subjective/objective career
5
Eng. intelligent career
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Eng. protean career
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självstyrd i karriärprocessen betyder att individen har förmåga att anpassa sig gällande prestation och lärande (Briscoe & Hall, 2006). Karaktäristiskt för den mångriktade karriären är att den
innebär större rörlighet, ett mer holistiskt livsperspektiv och ständig utveckling för individen
(Briscoe et al., 2006). Karriären manövreras av individen, inte organisationen, vilket innebär
att individens personliga mål sätts i relation till hela livsperspektivet och påverkas av de inre
drivkrafterna och den subjektiva värderingen av framgång framför den objektiva, till exempel
lön, status och makt (Hall, 2002; Sargent & Domberger, 2007).
Halls (2002) definition i citatet ovan tydliggör att det mångriktade karriärbegreppet sträcker sig
utöver den arbetsrelaterade kontexten. Det innebär att karriär inte kan ses som en isolerad komponent, utan måste integreras med andra delar i livspusslet. Det är en process som sträcker sig
genom hela livet (Sullivan & Baruch, 2009). Det medför att individen blir mer självstyrande i
relation till sin karriär, vilket blir vägledande för vidare beslut och handling (Briscoe & Hall,
2006).
Karriär i nyare forskning kan således innehålla mer än vad som ingår i arbetslivet. För att kunna
förstå vad det har för betydelse för individen kan det vara användbart med en modell som fångar
in aspekter som berör delar av individens liv som får betydelse för karriär sett i ett bredare
perspektiv. En modell som gör detta är Sullivan och Mainieros (2007) kaleidosope career model
som med utgångspunkt i individen fångar in det subjektiva perspektivet på karriär. Modellen
ger utrymme för att undersöka hur individen är driven av sina värderingar i relation till karriär
samt balans och utmaning.

2.2 The kaleidoscope career model, KCM
The kaleidoscope career model (KCM) bygger på fem undersökningar med sammanlagt över
3000 respondenter utfört i en amerikansk kontext genom enkäter, fokusgrupp och intervjuer
(Sullivan et al., 2009). KCM betraktar karriär utifrån tre begrepp; autenticitet, balans och utmaning. Namnet på modellen, kalejdoskop, indikerar att olika mönster skapas när glasbitar och
speglar roteras. Metaforen används för att beskriva hur individer kan förändra karriärmönster
när olika aspekter i livet förändras (Sullivan & Baruch, 2009). Förändringen uppstår när individen reflekterar över krav, begränsningar och möjligheter i arbetslivet såväl som relationer,
personliga värderingar och intressen (Sullivan et al., 2009); det vill säga både yttre och inre
påverkningar (Sullivan & Baruch, 2009). Reflektionen sker alltid utifrån det mönster genom
vilket livet betraktas just då, det vill säga utifrån det mönster som finns i kalejdoskopen. När en
justering görs skapas nya mönster i kalejdoskopens lins som bildar en ny utgångspunkt för vidare reflektion (Sullivan et al., 2009).
KCMs tre begrepp, autenticitet, balans och utmaning, som bildar olika mönster i kalejdoskopet
speglar olika aspekter av livet. Autenticitet handlar om att vara sann mot sig själv (Sullivan &
Baruch, 2009) och skildrar individens val som leder till att inre värderingar ligger i linje med
yttre beteende (Sullivan et al., 2009). Balans beskriver individens strävan efter att uppnå jämvikt mellan kraven på arbetet och de krav som ligger utanför arbetet, här benämnt icke-arbete
(t ex familj, vänner, frivilligt arbete, personliga intressen). Utmaning definieras av individens
behov av stimulerande arbete (t ex ansvar, autonomi) samt framsteg i karriären (ibid.).
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De tre begreppen framträder aktivt under en individs arbetsliv och tar sig uttryck beroende vad
som sker i individens liv och vilka karriärval som individen står inför. Individen söker alltid en
lämplig anpassning till vad som pågår i livet för närvarande och kalejdoskopets mönster skiftar
beroende vilket av begreppen (autenticitet, balans, utmaning) som utgör det mest framträdande
mönstret i kalejdoskopets lins (Sullivan et al., 2009). Om till exempel balansen mellan arbete
och det som ligger utanför arbetet är framträdande i en period, står autenticitet och utmaning i
bakgrunden, men är dock med till att utgöra helheten fortfarande (Sullivan & Baruch, 2009).
Sedan Sullivan och Mainiero (2007) utvecklade och presenterade KCM har modellen använts
i ett antal studier av olika urvalsgrupper. En av de senaste undersökningar gjordes av Shaw och
Leberman (2015) och utfördes bland kvinnliga vd:ar i sportsorganisationer. De fann att alla tre
begrepp autenticitet, balans och utmaning var relevanta i förhållande till kvinnornas arbetserfarenheter. Shaw och Leberman (2015) fann att autenticitet och balans hade en positiv påverkan
på hur kvinnorna hanterade utmaning. Författarna ansåg även att modellen behövde utvecklas
så att underbegrepp kunde nyansera bilden av vd:arnas karriär.
Cabrera (2007) undersökte varför kvinnor valde att lämna sin arbetsplats och sin karriär för att
i stället vara hemma med barn. KCM användes här till att undersöka motiven bakom kvinnornas
karriärbeslut. Balans var viktigt för kvinnor mitt i karriären och behovet av autenticitet visade
sig öka successivt genom livet.
En undersökning av kvinnor i ett senare skede av karriären gjordes av August (2011) som visade
att de tre begreppen autenticitet, balans och utmaning var relevanta för urvalet. Studien visade
även att i jämförelse med tidigare studier av yngre kvinnor tolkades autenticitet och balans
något annorlunda, medan utmaning tolkades likvärt.
Sullivan et al. (2009) använde KCM till att undersöka skillnader mellan två generationer gällande attityder till arbete. Undersökningen omfattade både män och kvinnor i Generation X och
Baby Boomers. Generation X hade större behov av autenticitet och balans än Baby Boomers,
men det fanns ingen skillnad mellan de två generationernas behov av utmaning.
I studier som tillämpat KCM pekas det på att det finns utrymme för att undersöka grupper i
andra kontexter genom kalejdoskopets lins för att vidga det empiriska materialet om modellen.
En grupp som inte undersökts är de unga som är på väg in på arbetsmarknaden. De befinner sig
på väg ut från många års skolgång och i valsituationer som får betydelse för deras karriär. Det
kan vara fortsatta studier, arbete eller annat, men allt bidrar till att ge form åt individens karriär.

2.3 Unga på väg in på arbetsmarknaden
Mycket forskning görs på ungdomar för att utforska dem som konsumenter, men lite forskning
har gjorts relaterat till unga och deras attityder till arbetslivet. Det finns begränsat med forskning
om karriär bland ungdomar (Twenge & Kasser, 2013). I en svensk kontext är empirisk forskning kring karriär, och i synnerhet om hur ungdomar värderar detta, ännu ett outforskat område.
En del populärvetenskapliga undersökningar har nyligen gjorts, vilka kan ge en inblick i vissa
aspekter kring unga och arbetsliv (e.g. PwC, 2015; Ricoh, 2015; Universum, 2015).
De 18–19-åringar som är på väg in på arbetsmarknaden och som successivt kommer att utgöra
framtidens arbetsstyrka besitter större teknologisk kunskap och färdigheter än de allra flesta
8
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som tidigare gjort inträde på arbetsmarknaden. De har vuxit upp i en tid då internet har varit en
självklar del av deras värld och mobiltelefonen nästan har fungerat som en förlängning av kroppen (Keengwe, Schnellert, & Jonas, 2014). Terrorhot, ekonomiska kriser och arbetslöshet är
händelser som har präglat den verklighet de vuxit upp i (Bee Production, 2013).
I en undersökning gjort av Universum (2015) hävdas bland annat att tre områden är relevanta
för unga i förhållande till arbetslivet: en känsla av mening och möjlighet att lämna avtryck i
världen, utrymme för att ta initiativ samt flexibla arbetsförhållanden. De har enligt samma
undersökning två framträdande karriärmål: balans mellan arbete och icke-arbete samt uppleva
säkerhet och stabilitet i förhållande till arbete. De vill ha tydlig kommunikation, är samarbetsinriktade och har höga förväntningar på att kunna bidra (Ricoh, 2015). Samtidigt anser de sig
ha mycket att lära sig, vilket antyder en ödmjukhet och realism (Sparks & Honey, 2016). De är
framtidsorienterade och inser vikten av att det krävs arbete för att uppnå framgång. De anses
stå inför nya vägar att välja emellan, som tidigare inte funnits i karriärlandskapet (Sarkis et al.,
2014).
Den ständiga utvecklingen i samhället och i organisationer påverkas av förändringarna i individernas attityder och agerande (Briscoe & Hall, 2006). 18–19-åringar har vuxit upp in en tid
präglad av individualism framför kollektivism vilket formar deras utgångspunkt för hur de tänker och agerar. Följaktligen blir det viktigt att personal inom HR är uppdaterade på hur individer
till exempel värderar karriär för att kunna utföra ett kvalificerat HR-arbete. Forskare hävdar att
det är viktigt att ta den nationella kontexten i beaktande när olika åldersgrupper undersöks,
eftersom kännetecken rörande värdering av arbetet kan skilja sig åt (Parry & Urwin, 2011). Vid
en studie av hur unga värderar karriär kan det vara lämpligt att begränsa sig till de som står
inför stundande val som får konsekvenser för deras karriär (jf. Hall, 2002). En sådan grupp är
de 18–19-åringar som inom kort avslutar sin gymnasieutbildning.

2.4 Syfte
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med föreliggande studie att kartlägga och förstå hur 18–
19-åringar värderar karriär utifrån begreppen autenticitet, balans och utmaning.

3 Metod
3.1 Anpassning till problem och syfte
För att uppfylla syftet genomfördes en tvärsnittsstudie under februari år 2016. En enkätundersökning genomfördes för att kartlägga 18–19-åringars värdering av karriär utifrån begreppen:
autenticitet, balans och utmaning (studie 1). Fokusgruppsintervjun genomfördes som en konsekvens av enkätundersökningen för att fördjupa studien och skapa förståelse för 18–19-åringars
värdering av karriär utifrån de nämnda begreppen (studie 2).
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3.2 Studie 1
3.2.1 Deltagare och tillvägagångssätt
En pilotstudie genomfördes om 20 respondenter i åldern 19–20 år där enkätens del två-fyra
testades. Generellt blev påståendena förstådda, vilket kan anses styrka ytvaliditeten i enkäten
(Bryman, 2011). Efter pilotstudien lades del fem till i enkäten innehållande fyra öppna frågor
samt en ja/nej-fråga kring karriär. Dessa frågor utvaldes och översattes från en intervjuguide
använt av Sargent och Domberger (2007, s. 564). Pilotstudien lade grund för att genomföra
studie 1.
Deltagarna i studie 1 var 18–19-åringar som gick tredje året i gymnasiet, alla på yrkes- och
högskoleförberedande gymnasieprogram i södra Sverige. Sammanlagt 85 respondenter varav
35 kvinnor och 50 män.
Enkäten (Bilaga 1) bestod av fem delar varav första delen innehöll två bakgrundsfrågor om kön
och ålder. Del två-fyra handlade om autenticitet, balans och utmaning som översattes från the
kaleidoscope career model (Sullivan et al., 2009, s. 301). Detta gjordes med tillstånd från Dr.
Sullivan via mail. Formuleringarna av frågorna låg så nära originalet som det var möjligt vid
en översättning. Varje del innehöll fem påståenden om respektive begrepp. Påståendena besvarades på en femgradig skala och respondenterna skulle markera det påstående som stämde bäst
in på dem. Svarsalternativen sträckte sig på en skala från 1 Detta beskriver mig inte alls till 5
Detta beskriver mig mycket väl med definierade svarsalternativ även för 1, 2 och 4 (se Bilaga
1).
Kontakt upprättades via mail eller telefon till gymnasieskolor i våra närområden. Valet av skolor berodde på om det var inom skolans riktlinjer att ta emot studenter för att utföra undersökningar och i vilken mån de hade tid. Enkätstudien genomfördes på plats och efter en kort introduktion fick respondenterna ca 15 minuter på sig att besvara enkäten, som lämnades ut i pappersform. 100% svarsfrekvens säkrades via detta tillvägagångssätt. Det påpekades att begreppet
”arbete” i enkätens del två till fyra kunde jämställas med skola och att del fem handlade om
deras framtida syn på karriär.
3.2.2 Databearbetning
Enkätens material behandlades i SPSS Statistics. Bakgrundsfråga ett angav kön. Fråga två användes till att säkerställa att respondenterna var inom åldersspannet 18–19 år.
Cronbachs alpha användes för att bedöma den interna reliabiliteten inom begreppen autenticitet,
balans och utmaning, där en miniminivå på .60 anses tillfredsställande (Bryman, 2011). Påstående fyra i del två7 Att uppnå balans mellan arbete och familjen är det viktigaste i livet togs
bort för att uppnå en alpha-koefficient α > .60 för begreppet balans. De fem påståendena inom
varje begrepp transformerades till att utgöra ett värde för vardera begrepp i KCM och medelvärdena räknades ut för dessa. One-Sample t-test utfördes för autenticitet med testvärde 3. Medelvärden för kvinnor och män räknades efterföljande ut i förhållande till autenticitet, balans
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och utmaning och testades med hjälp av ett oberoende t-test. Samvariation testades för de tre
begreppen med korrelationstest.
Svaren på de öppna frågorna i del fem kodades med hjälp av kategorisering efter upprepade
genomläsningar, där intressanta begrepp relaterade till syftet hade hittats. Processen gjordes
inledningsvis av författarna var för sig. Därefter jämfördes kodningen och konsensus uppnåddes. Detta för att säkra validiteten i vad som annars kan tyckas vara en något godtycklig process
(Bryman, 2011). Kategorierna överlappade inte varandra och det säkerställdes att alla svar gick
att tillämpa i en kategori. Koderna tillämpades efter a) det som var mest framträdande i svaret
och om det fanns likvärdiga alternativ b) det som stod först i svaret (jf Bryman, 2011).

3.3 Studie 2
3.3.1 Deltagare och tillvägagångssätt
Samtliga deltagare i fokusgruppen var 18–19 års ålder, tre kvinnor och en man, som gick tredje
året, sista terminen, på högskoleförberedande gymnasieprogram i södra Sverige.
De centrala temana för fokusgruppsintervjun karriär, autenticitet, balans och utmaning, presenterades för deltagarna och de förde en diskussion kring dessa begrepp utifrån sig själv. De tre
begreppen samt karriär hade skrivits på stora ark och låg på bordet under intervjun för att hjälpa
deltagarna att hålla fokus. Fördjupande frågor ställdes vid några tillfällen för att få fram fler
nyanser i det som diskuterades. Intervjun varade 1 timme och hölls i en avskild miljö utan
störningar. Deltagarna godkände att intervjun spelades in och garanterades konfidentialitet.
3.3.2 Databearbetning
Fokusgruppintervjuns inspelning transkriberades och printades ut. Efter upprepade genomläsningar kodades och kategoriserades materialet. Kategoriseringen följde principen att identifiera
autenticitet, balans och utmaning samt ytterligare intressanta infallsvinklar på karriär som deltagarna samtalade om (se avsnitt 4.2 Studie 2). Författarna identifierade var för sig meningsbärande enheter. Efterföljande jämfördes och diskuterades dessa gemensamt och samlades sedan
till underteman och teman (se exempel i Tabell 1).
Tabell 1 Exempel på meningsbärande enheter, underteman och teman ur analysen

Meningsbärande enheter
Tänk så får jag inget jobb; man vill ju
vara sysselsatt; göra samma saker
hela tiden; det får inte bli såhär; sova
dåligt

Underteman
Ekonomi; arbetslöshet; rutin; balans

Tema
Rädsla

3.4 Studiens metodval
Det kvantitativa och kvalitativa metodvalet har kombinerats för att resultaten och tidigare forskning skulle triangulera och på så vis styrka varandra ömsesidigt (Bryman, 2011). Fokusgruppsintervjun (studie 2) genomfördes för att fördjupa förståelsen av de resultat som genererats från
enkäten (studie 1). Genom den kvantitativa undersökningsmetoden kan numeriska värden undersökas och jämföras (Hartman, 2004). I en kvalitativ metod försöker [man] nå förståelse för
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman, 2004, s. 273). De två metoderna
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kunde med fördel användas i kombination då de gav en fullständigare bild av 18–19-åringars
värdering av karriär (Bryman, 2011).
Enkätens påstående hämtades från en beprövad karriärmodell, KCM, (Sullivan & Mainiero,
2007, s. 301) som har testats i andra sammanhang och kontexter. Den operationalisering som
gjorts av författarna och prövats av andra stärker giltigheten i föreliggande studie (Hartman,
2004). Pilotstudien utfördes för att testa formulering och uppbyggnad av enkäten på en relevant
urvalsgrupp i en svensk kontext.
Att det kunde statistiskt säkerställas att påståendena inom varje begrepp (autenticitet, balans
och utmaning) var internt reliabla genom Cronbachs alpha ökade tillförlitligheten i studie 1. Ttesterna visade att medelvärdesskillnaderna var signifikanta mellan begreppen samt för autenticitet med neutralvärde 3 med ett rimligt spridningsmått. Det ansågs ge studien en hög validitet
och reliabilitet (jf. Bryman, 2011).
Utgångspunkten för studie 2 var de tre begreppen som hämtades från KCM och som användes
i studie 1. Trovärdighet uppnåddes genom sättet materialet analyserades; först av författarna
var för sig och för sedan genom jämförelse och diskussion uppnå konsensus.
Flermetodsvalet användes som redskap för att svara upp till studiens syfte genom att presentera
vad urvalsgruppen uttryckte kring värdering av karriär (studie 1 och 2), hur de uttryckte det
(transkriberingen) och varför de uttryckte det (analysen) (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i
den teoretiska bakgrunden i kombination med flermetodsvalet genererades nya insikter kring
18-19-åringars värdering av karriär utifrån begreppen: autenticitet, balans och utmaning.

4 Resultat
4.1 Studie 1
Enkäten besvarades av 85 respondenter varav 35 var kvinnor och 50 var män med åldersfördelningen: 72 personer var 18 år och 13 personer var 19 år.
Medelvärdena för de tre begreppen balans, autenticitet och utmaning var: Balans M = 2.98,
autenticitet M = 3.74 och utmaning M = 3.16. Cronbachs alpha-koefficienterna (α) för balans
var α = .61, autenticitet α = .63 och för utmaning α = .73 (Tabell 2).
Tabell 2 Medelvärde och Cronbachs alpha för balans, autenticitet och utmaning

Autenticitet

N
85

M
3.74

SD
.69

α
.63

Balans*

85

2.98

.67

.61

Utmaning

85

3.16

.75

.73

*Påstående 4, del 2, Att uppnå balans mellan arbete och familj är det viktigaste i livet togs bort.
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One-Sample t-test med testvärde 3 gjordes för autenticitet, t (85) = 9.85, p < .001, SD = .69
(Tabell 3; Tabell 4) för att undersöka om svaren var signifikant positiva. 3 på den femgradiga
skalan betraktades som ett neutralvärde. Svaren visade sig signifikant positiva.
Tabell 3 One-Sample statistik för autenticitet

N
85

Autenticitet

M
3,74

SD
.69

Std. Error Mean
.07

Tabell 4 One-Sample test för autenticitet med testvärde 3

t
Autenticitet

9.85

Test Value = 3
df
Sig. (2-tailed)
84
.000

Mean diff.
.74

Det fanns ingen signifikant skillnad för medelvärdena mellan kvinnor och män i begreppen.
Dock kan det utläsas av den deskriptiva statistiken att det för denna urvalsgrupp inte var stor
skillnad mellan könen. Standardavvikelserna skilde sig inte nämnvärt för könen och begreppen
(Tabell 5).
Tabell 5 Skillnad i medelvärde mellan kvinnor och män

Balans

Autenticitet

Utmaning

Kön
Kvinna

n
35

M
3.04

SD
.67

Man

50

2.94

.67

Kvinna

35

3.89

.61

Man

50

3.63

.73

Kvinna

35

3.25

.77

Man

50

3,10

.74

För att testa om det fanns samband mellan autenticitet, balans och utmaning genomfördes en
korrelationsanalys. Testet visade ett positivt signifikant samband mellan autenticitet och utmaning, r (84) = .362, p < .01 (Tabell 7).
Tabell 7 Korrelation mellan autenticitet, balans och utmaning

Autenticitet

Balans

Utmaning

Autenticitet

Balans

Utmaning

.114
.301
85
.362**
.001
85

-.120
.275
85

** Korrelationen är signifikant för p < .01 (2-tailed)
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Utifrån respondenternas definition av karriär i fråga 18 kategoriserades svaren i tre framträdande kluster: framgång/uppnå mål, alla arbeten och pengar. Framgång/uppnå mål innebar uttryck som att gå långt, lyckas och utvecklas i en ständig process genom hela arbetslivet. Alla
arbeten innefattade hela arbetslivet oavsett bransch eller yrke. Den tredje kategorin var pengar
och definierades av respondenterna som det att tjäna pengar antingen för försörjning eller som
ett självändamål. I bakgrunden fanns trivsel som ingick i många av de svar som kategoriserades
enligt ovan, samt även som en oberoende definition av karriär.
I fråga 19 Vad önskar du att uppnå under din karriär? kunde svaren uppdelas i tre kategorier:
att bli framgångsrik/följa dröm, att trivas/vara nöjd och att tjäna pengar. Att utvecklas samt att
lämna avtryck och att bli ihågkommen beskrevs också i respondenternas svar.
Bland de som svarade på fråga 20 Hur mycket variation och förändring föreställer du dig i din
karriär? beskrev de flesta av respondenterna att de hade en förväntan om hög grad av variation
och förändring i karriären.
83 respondenter besvarade fråga 21 Anser du att du själv kan styra utvecklingen av din karriär?.
61 personer (72 %) svarade ja, 6 personer (7 %) svarade nej och 16 personer (19 %) svarade
vet ej.
Svaren på fråga 22 Vem är en förebild för dig i dina karriärval? med efterföljande fråga 23
Varför? visade att största delen av urvalsgruppen hade branschrelaterade förebilder/idoler eller
familj/släkt som förebilder. Resterande angav till exempel de som lyckats, de som följer sina
drömmar, tidigare lärare eller sig själv.

4.2 Studie 2
Deltagarnas utgångspunkt i samtalet var att de själva var i kontroll över hur och utifrån vilka
värderingar deras respektive karriärer kommer utformas. De ansåg att karriär inte var kopplat
till specifika yrken eller framgångar och inte heller var bunden till endast en riktning. Två kvinnor i fokusgruppen uttryckte att: [D]et är möjligt med en utbildning till sen. Jag måste inte vara
fast vid bara ett yrke resten av livet om jag inte vill och [Valet] är inte hugget i sten.
Autenticitet fanns med som en underliggande aspekt i fokusgruppens samtal, där deltagarna
beskrev att det de vill sysselsätta sig med ska stämma överens med deras värderingar: Det ska
vara i enlighet med mina värderingar, jag ska känna att jag gör nytta för då mår jag bra (man,
19 år). De beskrev det även som att alla möjligheter fanns för att följa sin egen väg. Att välja
(rätt) utbildning och att arbeta hårt ansåg deltagarna kunde bidra till att öka deras individuella
förutsättningar i karriären. Deltagarna stod inför stundande val när gymnasieutbildningen avslutades, bara månader efter intervjun genomfördes.
Utmaning var framträdande för hur deltagarna värderade karriär. De uttryckte att utmaningen
skulle vara tillräcklig stor för att arbetet inte skulle upplevas tråkigt, men samtidigt fick det inte
få för stora konsekvenser för livet i övrigt. Deltagarna samtalade om balans mellan arbete och
icke-arbete, där de uttryckte en medvetenhet om att det fanns en balans att ta hänsyn till, men
på vilket sätt denna skulle hanteras var upp till den enskilde att avgöra.
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Deltagarna beskrev även det att trivas som ett överordnat mål i livet, vilket kunde ta många
olika uttryck. Arbete och karriär ansågs kunna bidra till detta.
Ja, fast å andra sidan så vill man ju ändå må bra och tycka det är roligt. Eh, man vil ju inte gå
till jobbet och känna att, ja, ”inte en dag till” … utan man vill ju må bra hela tiden (kvinna, 18
år).

Deltagarna uttryckte att trygghet var viktigt vilket de främst hänförde till ekonomi; att sakna
eller ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig var i fokus när det samtalades om
ämnet.
Jag är lite dubbel. Jag vill ju jobba som polis och då är det jättedålig lön, men det jag tänker är att
det kan vara värt det, för det är så roligt … jag vill ju ha pengar … jag behöver inte känna ett stopp,
att jag liksom måste spara in på detta och detta, utan att jag vill ändå känna att det kan vara tryggt
om något skulle hända, att man har mycket pengar på kontot så man kan klarar sig ur jobbiga
situationer. Inte det att man bara ska spendera allting hit och dit … men det är någon trygghet att
ha mycket pengar (kvinna 18, år).

Även rädsla för att hamna i arbetslös och sakna sysselsättning präglade deltagarnas berättelser.
De ansåg sig ha ett stort ansvar för sina egna liv och framtida livssituation.
När vi var yngre så var mamma hemmafru. Hon var hemma då och var utan arbete och sen har
pappa också haft problem och varit arbetslös fram och tillbaks och det har varit rätt, såhär,
jobbigt tycker jag. Eh, och därför så är jag ju så ”nej, jag ska söka sommarjobb”, men så tar det
emot jättemycket […] Jag är rädd att jag inte ska få nåt jobb. Därför att det har varit så hemma.
Att det har varit problem med det till och från. Så [föräldrarna] är inte en förebild, men lite en
skrämmande förebild … att ”det får inte bli såhär” (kvinna, 18 år).

Fokusgruppens deltagare antydde att genusperspektivet inte var en laddad aspekt, vilket dialogen nedan är ett exempel på:
Kvinna 1 – Ja, men vad beror det på att läraryrket har sjunkit så mycket [i status]?
Man – Att det är kvinnodominerat!
Kvinna 2 – Är det det?
Man – Män har slutat jobba som lärare och kvinnor har tagit över och då sjunker den.
Kvinna 3 – Tror du det?
Man – Jaja
Kvinna 2 – Ja, så är det kanske
Kvinna 1 – Ja
Kvinna 2 – Så skulle det kunna vara

Generellt i samtalet mellan deltagarna antyddes och uttrycktes en spänning mellan att följa sin
dröm eller göra realistiska val i karriären. De diskuterade en, för dem alla känd, kliché om att
är klokt att arbeta med det man tycker är näst roligast i livet i stället för det roligaste. Deltagarna
uttryckte en föreställning om att det var svårt att leva av sina intressen, fast de ansåg att det
skulle vara en dröm att göra det.
Sammanfattningsvis kan resultatet från studie 2 summeras i de teman som framkom ur analysen: möjlighet till variation, trivsel, trygghet, rädsla, dröm samt realism.
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5 Diskussion
Föreliggande studie syftade till att kartlägga och förstå hur 18–19-åringar värderar karriär utifrån autenticitet, balans och utmaning. Det framgick i studie 1 och 2 att 18–19-åringarna hade
en uppfattning om att karriär kan styras av individen själv. Halls teori om den mångriktade
karriären (1976, 2002) bekräftades på så sätt att 18–19-åringarna såg hela spektret av karriärlandskapet och ansåg att de hade förutsättningar för att fritt välja vägen fram. Detta behövde
inte nödvändigtvis innebära att bestiga berget, men kunde, som Baruch (2004b) uttrycker det,
handla om en rörelse uppåt, neråt eller i sidled. Karriär betraktades som alla arbeten inom alla
yrken. 18–19-åringarna ansåg att landskapsbilden också kunde erbjuda mycket variation genom
arbetslivet. Det fanns möjlighet att ändra riktning och uppnå framgång om man är beredd att
arbeta hårt.
Pengar fanns med i 18–19-åringarnas referensram när det gällde karriär och vad de önskade att
uppnå. En del av urvalsgruppen ansåg det som ett mål i sig att tjäna mycket pengar. Parallellt
med det fanns en tendens som pekade mot att pengar inte var det viktigaste, men dock var en
starkt bidragande faktor till trygghet. Även att uppleva trivsel och att må bra var framträdande
i både studie 1 och 2. Att trivas och må bra nämndes ofta i kombination med framgång och/eller
pengar. Respondenterna ville lämna avtryck, utvecklas samt hade en rädsla för att fastna i rutiner.
I studie 1 värderade urvalsgruppen autenticitet högst av de tre begreppen, men även balans och
utmaning värderades relativt högt (Tabell 2). I studie 2 fanns autenticitet med som en självklar
förutsättning i värderingen av karriär, medan balans och utmaning var mer uttalat i samtalet
kring karriär och val – både de nära föreliggande och de i framtiden.

5.1 Landskapet ligger öppet
I urvalsgruppen fanns en tendens som bekräftade att 18–19-åringar ansåg att de hade frihet till
att välja olika vägar i karriären (jf. Briscoe & Hall, 2006). Detta bekräftade att fokus i ännu
högre hade flyttats till individen själv (Baruch, 2004b). Det var inte längre organisationen eller
yttre påverkan som dikterade karriärvägen (Sullivan & Baruch, 2009). Urvalsgruppen ansåg sig
ha stora möjligheter att göra de val de ville, men denna studie påvisade inte att det fick dem att
definiera och konkretisera målen i ett tidigt stadie. Landskapet låg öppet, men destinationen var
inte bestämd och vägen som individen var på hade inte nödvändigtvis ett långsiktigt perspektiv
(Baruch, 2004b). Detta låg i linje med teorin om mångriktad karriär, där det är möjligt att byta
riktning under resans gång och kartan ritas om (Hall, 2002). Därmed låses inte individen av
sina val för resten av livet. Medvetenheten om att karriärlandskapet låg öppet var tydlig och det
bådar för en spännande och varierad framtid för 18–19-åringarna på arbetsmarknaden.
Ur ett annat perspektiv kan det hysas farhågor för att ständig förändring i karriären kan bidra
till en rotlöshet, där det kan vara svårt för individen att uppleva känslan av stabilitet som eftersträvas (Universum, 2015). Reflektion över krav, begränsningar och möjligheter i arbetslivet
såväl som personliga värderingar, intressen och relationer (Sullivan et al., 2009) kan minska
risken för att rotlösheten uppstår. Bilden som tonar fram från det mångriktade karriärbegreppet
(Hall, 2002) och KCM (Sullivan & Mainiero, 2007) kan anses vara tilltalande för individer som
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är präglade av individualism; att kunna styra själv och ha världen för sina fötter, vilket i hög
grad överensstämmer med urvalsgruppens syn på livet. Man kan dock hävda att det öppna landskapet förutsätter att individen har god reflektionsförmåga och bra självkännedom för att kunna
hantera alla scenarier hon ställs inför. Livet innebär fler aspekter än de som individen själv kan
styra över och det medför att vissa händelser kan få oförutsedda konsekvenser för de valmöjligheter man tror sig ha (Sargent & Domberger, 2007). Med andra ord justeras kalejdoskopet
utan individens påverkan och individen måste då förhålla sig till det nya mönstret i kalejdoskopet (Sullivan et al., 2009). Samspelet mellan autenticitet, balans och utmaning blir en del av det
som individen tar avstamp i när nya vägar ska utforskas (Sullivan & Mainiero, 2007).
I studien framkom det att många av 18–19-åringarna eftersträvade trygghet och stabilitet, vilket
stämmer överens med de populärvetenskapliga undersökningarnas beskrivning av dem (e.g.
PwC, 2015; Sparks & Honey, 2016; Universum, 2015). Det kan förefalla att det finns en
utmaning för 18–19-åringarna i att uppnå både stabilitet och variation generellt i livet och även
i förhållande till arbetslivet. Det torde kräva god självinsikt för att kunna identifiera de inre
värderingarna och vara sann mot sig själv, för att i förlängningen kunna agera därefter och
uppnå det önskade. 18–19-åringarna värderade autenticitet högst vilket indikerar att de har ett
intresse i att uppnå det nyss nämnda. Frågan i ett HR-perspektiv är om – och i så fall hur –
organisationer måste förhålla sig till att 18–19-åringarna som är på väg in på arbetsmarknaden
står i denna utmaning.

5.2 Genus – inte längre en laddad fråga?
I resultaten visade det sig endast små skillnader mellan kvinnor och män gällande autenticitet,
balans och utmaning. Att föreliggande studie genomfördes i en svensk kontext som har höga
jämställdhetsideal kan bidra till en del av förklaringen till detta. Båda könen uppfattade det som
en självklarhet att kunna prioritera och kombinera arbete och icke-arbete, vilket förstärks av
den svenska samhällsnormen och i lagstiftningen, till exempel föräldraledighetslagen. Påståendena kring balans i enkäten handlade om arbete och icke-arbete, där icke-arbete främst fokuserade på aspekter rörande familj. Då skillnaden i medelvärdet mellan kvinnor och män för begreppet balans i princip var obefintligt, kan detta förstärka resonemanget kring jämställdhetsfrågan. Ytterligare en förklaring till att skillnaden var så liten skulle kunna vara att urvalsgruppen i det livsskede de befann sig ännu inte hade mött utmaningar och konsekvenser av könstillhörigheter relaterat till karriär.

5.3 ”Man vill ju må bra”
Det framgick i studien att det att trivas och må bra (välmående används här synonymt med
dessa) var en viktig aspekt i livet. Att trivas och att må bra är abstrakta begrepp som i en individualistisk tid är svårdefinierade, då innebörden för den enskilde individen utgörs av dennes
subjektiva tolkning. Det kunde ändå anas en tendens i studien att 18–19-åringarna kommer att
beakta ett välmåendeperspektiv, oavsett innebörd, i valsituationer och i värderingen av sin karriär. Trivsel och välmående var en del av resonemangen kring värderingen av autenticitet, balans och utmaning i förhållande till arbete, till exempel att göra skillnad kan få en att må bra.
Det hävdas att medarbetare presterar bättre när de mår bra (Jaffee, 2001), vilket torde skapa ett
intresse i organisationer för att ha välmående medarbetare. Det kan hävdas att det då är viktigt
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att man i organisationen är medveten om att för olika individer har välmående olika innebörd.
Det fordrar en lyhördhet hos chefer och HR-personal för den enskilda medarbetaren om organisation anser att det är gynnsamt att bidra till medarbetarnas välmående.
Olika livserfarenheter kan också vara orsak till att uppfattningen av välmående skiljer sig mellan individer. Erfarenheter av långtidssjukskrivning, psykisk ohälsa, arbetslöshet och konsekvenser av detta kan medföra att 18–19-åringar strävar efter välmående och efter att förhindra
att upprepa mönster de upplevt som destruktiva (se exempel i avsnitt 4.2 Studie 2).
Med utgångspunkt i ovanstående kan välmående i relation till karriär kopplas till KCM
(Sullivan & Mainiero, 2007) utifrån kalejdoskopets mönster. Det vill säga hur välmående i den
aktuella situationen påverkas av vad som är viktigast för individen; att vara sann mot sig själv,
känna jämvikt mellan kraven på arbete och kraven utanför eller om det är viktigast med behovet
av utmaning i arbetet. I Sullivan och Mainieros presentation av KCM (2007) finns inte välmåendeperspektivet med. I föreliggande studie kunde det anses att denna dimension var viktig för
förståelse av värdering av karriär. Huruvida det berodde på urvalsgruppen och det livsskede de
befann sig i eller andra faktorer visade inte studien. Det skulle kunna vara intressant att ta med
välmåendeperspektivet i framtida studier av andra urvalsgrupper i andra kontexter för att tillföra
nya nyanser till hur karriär värderas och eventuell utveckling av KCM.

5.4 Dröm och realism
18–19-åringarnas svar i studien stämde överens med den teoretiska bakgrunden på så sätt att de
ansåg sig ha mångfaldiga möjligheter när det kommer till karriär. Landskapet ligger öppet och
de hade förväntningar på att kunna använda sig av de vägar som fanns framför dem – eller själv
skapa nya. Detta innebar att 18–19-åringarnas önskan om variation och förändring i karriär
(Baruch, 2004b) kan antas tillgodoses i enlighet med det mångriktade karriärbegreppet (Briscoe
& Hall, 2006). Med utgångspunkt i detta skulle det kunna förväntas att 18–19-åringars värdering av karriär präglades av ett yttre beteende som speglade de inre värderingar (Sargent &
Domberger, 2007); jämför autenticitet som värderades högst i förhållande till karriär i studie 1
och som i studie 2 var en underliggande aspekt i samtalet. I en djupare analys av studie 2 framkom dock en känsla av att deltagarna nertonade det enbart positiva med att ha alla valmöjligheter framför sig, alltså möjligheten att leva drömmen, då det kunde tänkas medföra instabilitet,
osäkerhet eller liknande. Den individualistiska attityden, som ligger till grund för autenticitet,
medför att allt ansvar vilar på individens axlar och konsekvenserna av valen faller enbart tillbaka på individen själv – både framgång och misslyckanden. Det vilar följaktligen en press på
individen, som skapar en spänning vilken måste hanteras.
I analysen av studie 2 kunde det utläsas att 18–19-åringarnas sätt att hantera spänningen var att
föreställa sig att de skulle göra realistiska val i fall drömmen skulle medföra instabilitet. Realistiska val skulle, enligt deltagarna i fokusgrupperna, exempelvis kunna innebära att välja ett
yrke i en bransch där det finns goda jobbmöjligt, även om det inte är ”drömjobbet”, men som
ger trygghet; välja att arbeta på deltid för att tillgodose familjens behov, även om drömmen om
hög inkomst fick ge vika; välja ett arbete som ger ekonomiska eller tidsmässiga möjligheter att
få utlopp för sina drömmar på fritiden, även om arbetet inte är så stimulerande i sig eller det
skulle kunna vara att välja utmaningar arbetet i så hög grad att annat få stå tillbaka.
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Because such a large proportion of a person’s identity revolves around work, it is not
surprising that people try to choose work that will best enable them to fulfill their interests, meet their needs, and express themselves (Hall, 2002, s. 52).
Utgångspunkten som framkom hos 18–19-åringarna i studien, att allt är möjligt, kunde antyda
en viss naivitet, men samtidigt också tyckas fungera som en drivkraft till att utvecklas och följa
drömmar. Reflektionen kring vad som värderades högst inför de val som förelåg i karriären var
en förutsättning, oavsett om det handlade om att välja drömmen eller realismen, för att kunna
vara sann mot sig själv och leva ett liv i överensstämmelse med sina värderingar (Heslin, 2005;
Sullivan et al., 2009).
Sammanfattningsvis kan ovan nämnda aspekter: konsekvenserna av det öppna karriärlandskapet; valmöjligheterna; önskan om variation, välmående och stabilitet osv. betraktas som faktorer som påverkar samspelet mellan autenticitet, balans och utmaning i individens kalejdoskop.
Det skapar en spänning mellan det som 18–19-åringar ansåg var viktigt för dem i val som påverkar deras värdering av karriär; en spänning mellan dröm och realism.

6 Sammanfattning
6.1 Slutsatser
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga och förstå hur 18–19-åringar värderade karriär
utifrån begreppen autenticitet, balans och utmaning.
Studien bekräftade att begreppen autenticitet, balans och utmaning var relevanta för urvalsgruppen, där autenticitet värderades högst i den kartläggningen som gjordes. Studien har gett förståelse för att balans och utmaning fanns med som en del av helheten i värderingen av karriär,
men autenticitet var den genomgående och bärande aspekten för 18–19-åringarnas värdering.
Autenticitet var den mest framträdande färgen i mönstret på kalejdoskopets lins. Studien gav
även förståelse för att välmående var en del av urvalsgruppens tankesätt i samband med autenticitet, balans och utmaning. Stabilitet och trygghet var aspekter som utröntes i 18–19-åringarnas svar i både studierna.
18–19-åringarnas definition av karriär bekräftar den forskning som presenterades inledningsvis
kring det mångriktade karriärbegreppet. Deras inre värderingar låg till grund för tankesättet
kring karriär och de ansåg att karriärlandskapets låg öppet, men att nå bergstoppen var nödvändigtvis inte målet för 18–19-åringarna. I värderingen av karriär upptäcktes en spänning mellan
dröm och realism, som indikerar att även om en möjlighet fanns behövde det inte betyda att den
måste utforskas. 18–19-åringarnas möjlighet att hantera spänningen ansågs vara genom reflektion över den aktuella livssituationen och föreliggande valmöjligheter – och utifrån sina värderingar välja det som medför störst möjlighet att vara sann mot sig själv, autentisk.

19

6 │ Sammanfattning

6.2 Eftertankar och riktning
6.2.1 Förfining av undersökningen
Denna studies syfte var att kartlägga och skapa förståelse; det medför att endast en specifik
grupp undersöktes. Urvalets storlek och delvis avsaknad av statistisk säkerställning i resultaten
medför att studien inte går att generalisera. Även den geografiska begränsningen medför att
studien kanske hade fått ett annat resultat om den vidgats till att innehålla till exempel både
städer och småorter samt större delar av landet. En större medvetenhet om vilka gymnasieprogram som undersöktes kunde använts till att förfina resultaten.
Det kan kritiseras att studien enbart har använt begreppen i KCM som mått för att värdera karriär, då det inte kan uteslutas att andra begrepp också kunde varit relevanta i förhållande till
urvalsgruppen. Studien visade att till exempel välmående var ett viktigt fenomen, vilket kunde
införas i framtida forskning.
Det kan utifrån studien hävdas att det i praktiken ännu inte är så stor förändring i värderingen
av karriär som det kan framgå av samtida undersökningar och den tidigare forskning som tagits
upp i föreliggande studie.
Hade studiens material bearbetats utifrån andra synvinklar kan det förmodas att resultatet hade
visat att olika nyare karriärbegrepp tillsammans med de traditionella existerar sida vid sida, som
också Yehuda et al. (2015) uppmärksammar.
6.2.2 Reflektion kring metod
Det kan vara på sin plats att reflektera över de metoder som har använts i studien för att eventuellt senare kunna genomföra den på ett optimerat sätt.
Enkätstudie är ett effektivt sätt för att kunna samla in mycket information på kort tid. För att
göra enkäten så relevant som möjlig för urvalsgruppen uppmuntrades respondenterna till att
tillämpa ”skola” där det stod ”arbete” i enkäten. Detta ligger i linje en ändring som gjordes av
Briscoe et al. (2006) i en undersökning av studenter, då de ändrade begreppet ”career authenticity” till ”student authenticity”. Detta kan hävdas ge en annan innebörd av svaren än vad modellen avser. Det fanns en risk med att välja 18–19-åringar till urvalsgruppen, då de kanske
ännu inte tänkt så mycket på karriär. Dock visade studien på en generell seriositet och mognad
i svaren. Det var klar fördel att vara på plats och inom loppet av 15 minuter samla in alla de
utlämnade enkäterna. Därmed uppnåddes 100% svarsfrekvens, vilket antagligen inte varit tillfället om enkäten skickats ut via internet till samma urvalsgrupp, vilket annars kunde ansetts
vara en mer tidsadekvat metod i relation till urvalsgruppen.
Det kan övervägas om de öppna frågorna som fanns i enkätens del fem var av mindre betydelse,
när även kvalitativ metod i form av fokusgrupp användes till att fördjupa förståelsen i studien.
Övertygade konstruktionister skulle kunna hävda att syftet inte egentligen går att uppfylla med
hjälp av den kvantitativa ansatsen som påståendena och skalorna i KCM lägger upp till.
Ökad erfarenhet av genomförande och bearbetning av fokusgruppsintervjuer skulle kunna bidra
till en ännu djupare förståelse och fler nyanser. Det är ett hantverk som kräver övning.
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6.2.3 Förslag till framtida forskning
Det vore intressant att använda föreliggande studie som en första del i en longitudinell studie
för att kunna undersöka om de presenterade värdena kring karriär beror på ålder, livsskede,
mognad och omständigheter eller om de, som till exempel Parry och Urwin (2011) hävdar, kan
förväntas vara relativt stabila livet igenom – om än inte oföränderliga.
Studien skulle även kunna utföras i en annan urvalsgrupp som också står inför annalkande val,
till exempel studenter i slutet på utbildning på högre nivå (Sargent & Domberger, 2007). Då
har antagligen några beslut redan fattats längs vägen som har påverkat karriärmönstret. Undersökningen kunde fokusera på vilka värderingar som legat till grund för de beslut som tagits.
Som en förlängning av önskan om variation i karriären vore det intressant att undersöka hur
organisationer på bästa sätt tillvaratar medarbetarnas kapacitet under den begränsade tid de kan
förväntas vara i organisationen, när nu medarbetarnas karriärmönster är föränderliga och ofta
kortsiktiga. En annan aspekt vara att undersöka hur organisationer på ett strategiskt kan arbeta
med investering i medarbetare, till exempel genom kompetensutveckling, även om organisationen inte nödvändigtvis får nytta av det i det långa loppet.

6.3 Efterord
Författarna vill rikta ett tack till de som gett värdefull input under studiens gång. Särskilt tack
riktas till: Dr. Sherry Sullivan för tillstånd att använda KCM; Dr. Jon Briscoe för visat intresse
och användbara litteraturtips; Carin Linander för entusiasm och värdefulla tips i många avseenden och Ulf Ericsson för tillgänglighet samt skarp och högt uppskattad handledning.
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8 Bilaga 1
ENKÄTUNDERSÖKNING OM KARRIÄR
Enkäten du har framför dig är en del av en undersökning kring ungas värdering av karriär. Undersökningen kommer ligga till grund för ett examensarbete som görs av två studenter på Personal- och arbetslivsprogrammet vid
Högskolan Kristianstad.
I enkäten nämns ”arbete” flera gånger – om du anser att skolan är din huvudsakliga sysselsättning går det bra att
tänka det som ”arbete”.
För varje påstående ska du ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig. Ditt svar är anonymt.
Tack för din hjälp! //Benedikte & Nina
Kontaktuppgifter: benedikte.madvig_nilsson0012@stud.hkr.se / nina.pettersson0026@stud.hkr.se

DEL 1
1. Kön:

Kvinna

Man

2. Ålder:

________ år

DEL 2
3. Om nödvändigt, skulle jag ge upp mitt arbete för att ordna upp problematiska familjeangelägenheter.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

4. Jag utgår alltid från mitt privatliv när jag planerar mitt arbete.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

5. Mitt arbete är meningslöst om jag inte har tid till att umgås med familj och vänner.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

6. Att uppnå balans mellan arbete och familjen är det viktigaste i livet.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

7. Inget betyder mer för mig just nu än att balansera arbete och familjeliv.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

(Forts. nästa sida)
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DEL 3

8. Jag hoppas hitta en mening med livet som överensstämmer med den jag är.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

9. Jag längtar efter större andlig utveckling i mitt liv.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

10. Jag har upptäckt att livskriser ger större perspektiv på livet än vad vardagen erbjuder.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

11. Om jag kunde följa min dröm just nu skulle jag göra det.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

12. Jag önskar att påverka och lämna avtryck i tillvaron.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

(Forts. nästa sida)
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DEL 4

13. Jag letar ständigt efter nya utmaningar i allt jag gör.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

14. Jag ser inte på motgångar som problem att övervinna utan som utmaningar att lösa.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

15. Jag känner ingen oro över ökat arbetsansvar.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

16. De flesta personer i min omgivning skulle beskriva mig som en mycket målinriktad person.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

17. Jag trivs med utmaningar på arbetet och vänder arbetsproblem till möjligheter.
1

2

3

4

5

Detta beskriver inte mig alls

Detta beskriver mig i liten grad

Detta beskriver mig ibland

Detta beskriver mig ganska väl

Detta beskriver mig mycket väl

(Forts. nästa sida)
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DEL 5

18. Hur definierar du karriär?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Vad önskar du att uppnå under din karriär?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
20. Hur mycket variation och förändring föreställer du dig i din karriär?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Anser du att du själv kan styra utvecklingen av din karriär?
Ja

Nej

Vet ej

22. Vem är en förebild för dig i dina karriärval? _____________________________________
23. Varför?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!

