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1. Inledning - Att vara eller inte vara… en vara.

Jobbsökande är en marknadsplats med köpare och säljare. Du är säljaren och arbetsgivarna är 
köparna. För att göra dig själv mer attraktiv än motståndarna behöver du använda alla redskap 
du har i förrådet.1

Handlandet med frukt, grönsaker, elektronik eller allehanda varor på en marknad är varken en ny, 

eller helt ovanlig företeelse. Den marknad som ska stå i fokus för denna uppsats, 

arbetsmarknaden, är inte heller ny, men den skiljer sig dock en del från ovan nämnda. På 

arbetsmarknaden säljs en vara som är svår att likna vid ett äpple eller en platt-tv. Varan som säljs 

och köps, arbetskraften, är nämligen oskiljbar från människan som säljer den, och människan är 

som vi vet mer reflekterande och kännande än äpplet. Förhoppningsvis bryr sig äpplet föga om 

det blir sålt, plockat, uppätet, äppelcider eller helt sonika ruttnar bort. Detsamma tror jag inte 

gäller för de många människor som för sin välfärd och, i många fall, även sitt välbefinnande mer 

eller mindre är beroende av att äga en arbetskraft som ständigt är säljbar. De allra flesta har någon 

gång i livet befunnit sig i själva insäljningssituationen, när det är som allra viktigast att köparen 

väljer just din arbetskraft framför tio-, hundra- eller tusentals andra som är lika angelägna att sälja 

sin arbetskraft. För den som sedan blir den lyckligt utvalde gäller det att kontinuerligt fortsätta 

vara attraktiv och säljbar. Om du har intresse av att klättra uppåt i den hierarkiska struktur, som 

arbetslivet på ett eller annat vis oftast utgör, gör du även säkrast i att finna sätt att öka din 

arbetskrafts attraktivitet. Ett relativt centralt göromål i många människors livsprojekt består 

således av att lyckas med konststycket att kontinuerligt attrahera köpare att välja just din 

arbetskraft.  

   Det har redan konstaterats att arbetskraften skiljer sig från andra varor och att arbetsmarknaden 

skiljer sig från andra marknader. En av de mest centrala och betydelsefulla skillnaderna, skulle jag 

vilja hävda, är att arbetsmarknaden är fylld av säljare som för att kunna skapa sig ett socialt 

accepterat och respektabelt liv, är beroende av att det finns köpare till deras arbetskraft. 

Skillnaden ligger i den sociala relation som uppstår mellan köparen och den vara (arbetskraft) han 

köper. Säljaren är ju i någon mening oskiljbar från sin arbetskraft. En central utgångspunkt i 

denna studie är att den sociala relationen mellan säljare och köpare ur ett maktperspektiv är starkt 

ojämlikt. Ojämlikheten kan bestå av att det i de flesta fall råder en köparens marknad, det finns 

alltså fler presumtiva säljare till de flesta lediga tjänster. Detta ger köparen en möjlighet att sålla, 

välja och vraka bland säljarna och skapar en konkurrenssituation bland säljarna där det gäller att 

vara den som verkar mest åtråvärd ur köparens perspektiv. Förhållandet mellan köpare och 

säljare är institutionaliserat i lagtexter och kollektivavtal, men det består också av en rad 

föreställningar och idéer om hur det bör vara beskaffat. Det är just föreställningarna och idéerna 

om hur man lyckas bli den mest attraktiva säljaren som denna studie fokuserar på. Den rådande 

ojämlikheten i maktförhållandena tror jag av många uppfattas som både självklart och på något 

                                               
1 Artikel 4: Vad arbetsgivare vill se i ditt CV
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vis naturligt. Det är just detta som gör relationen extra intressant att studera, då det ofta är i det 

oreflekterade och förgivettagna som olika former av maktutövning står att finna. 

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att kritiskt analysera hur sociala relationer i arbetslivet kommer till 

uttryck i kommersiell karriärcoaching samt belysa vilka föreställningar och förförståelser som 

sådan coaching vilar på. Tyngdpunkten ligger på att analysera utsagor om arbetslivet och dess 

relationer. För att besvara syftet så heltäckande som möjligt är följande frågeställningar 

vägledande genom studien;

 Vilka sociala relationer anses betydelsefulla för arbetslivet och hur konstrueras dessa inom 

karriärcoaching?

 Hur kan karriärcoachingens syn på arbetande och arbete kopplas till diskurser om arbete 

och arbetsmarknad? 

Disposition 

Studien inleds med ett avsnitt som berör dess övergripande syfte, och för syftet relevanta 

frågeställningar och avgränsningar. I inledningen ryms även en forskningsöversikt, etiska 

överväganden, presentation av det empiriska materialet, samt en diskussion om de metodologiska 

och teoretiska aspekterna av studien. Inom denna diskussion behandlas även de grundläggande 

vetenskapsfilosofiska ställningstaganden som studien vilar mot.

   Sedan följer själva huvudblocket av uppsatsen, det vill säga analysen. En diskussion där den 

empiriska analysen relateras till teoretiskt resonemang, samt en sammanfattning av de viktigaste 

slutsatserna avslutar arbetet.

Forskningsöversikt

Fältet som denna studie rör sig inom kan vara problematiskt att definiera. Om vi börjar med det 

nästan oöverskådliga området arbetsliv och arbetsmarknad kan vi konstatera att det finns en 

uppsjö av forskning i olika riktningar. En detaljerad översikt skulle i detta sammanhang både vara 

övermäktigt och överflödigt. För vidare läsning om människan i det samtida arbetslivet 

rekommenderas exempelvis Richard Sennetts båda böcker När karaktären krackelerar. Människan i 

den nya ekonomin2 och Den nya kapitalismens kultur3 som båda tar sin utgångspunkt i hur 

förändringar i arbetslivet exempelvis leder fram till otrygghet, korttidsanställningar och en 

påtvingad flexibilitet. Sennett analyserar på ett intresseväckande och samtidigt oroväckande vis 

hur människan kommer i kläm och får anpassningsproblem på den samtida arbetsmarknaden.

   Jag väljer här att istället rikta fokus mot den forskning om arbetslivet som har haft störst

betydelse för, och använts explicit i denna studie. Central för studiens syn på arbetslivet är 

begreppet employability. Christina Garsten och Kerstin Jacobsson argumenterar i boken Learning to 
                                               
2 Richard Sennett: När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin,  Atlas, Stockholm, 1999
3 Richard Sennett: Den nya kapitalismens kultur, Atlas, Stockholm, 2007
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be employable4 för att en global diskurs som de benämner employability, hädanefter kallad 

anställningsbarhet, har ett ökande inflytande på ett flertal verksamheter. Själva begreppet 

anställningsbar är inte nytt men dess innebörd har genomgått, och genomgår fortfarande 

betydande förändringar. Dessa förändringar hänger samman med en pågående och långtgående 

individualisering av samhället i stort. På arbetsmarknaden kan man se hur problemformuleringar 

angående arbetslöshet har skiftat från ”brist på arbetstillfällen i samhället” till ”brist på 

anställningsbarhet hos individen”. Att vara anställningsbar innebär att hålla sig konkurrenskraftig 

på arbetsmarknaden, till exempel med hjälp av (återkommande) kompetenshöjande 

vidareutbildningar och ett flexibelt förhållningssätt till arbetet. Denna diskurs om 

anställningsbarhet kan sägas vara central för förståelsen av förändringar i den samtida 

arbetsmarknaden. Skapandet av sig själv som anställningsbar blir, sett ur detta perspektiv, ett 

mycket högt prioriterat göromål för människan i vår samtid.

   Ett andra forskningsområde som är centralt för denna studie är forskning om coaching. Det 

finns en hel del forskat om coaching som verksamhet eller förehavande. En överväldigande del 

av detta består av konventionell forskning med syfte att slipa och effektivisera coachingen5

och/eller akademisera och definiera den. Susanne Gjerde gör i boken Coaching, vad, varför, hur6 ett 

försök att legitimera eller professionalisera coachingen genom att vetenskapligt förankra 

verksamheten i disciplinerna psykologi och filosofi. Coaching har enligt henne sin grund i 

särskilda filosofiska och psykologiska tankegångar. Några viktiga tankegångar i dessa är filosofin 

om människans väsen, vilket grundar sig på tankar om att varje människa skapar sitt eget öde och 

en idé om att människan själv bär svaret inom sig. Psykologisk inspiration är till stor del hämtad 

från den kognitiva terapin, där människan betraktas som en förnuftig och rationell varelse. 

Kognitiv terapi handlar mycket om att förändra tanke- och handlingsmönster, baserat på idén om 

att vi själva styr våra idéer, känslor och attityder.7 En definition av coachingens kärna kan 

uttryckas som att dess uppgift är att på ett särskilt sätt frigöra människors potential.8 Gjerdes 

forskning om coaching har varit betydelsefull för denna studie i meningen att den har hjälpt mig 

att få en bild av coachingens självbild. Kritisk forskning om coaching som verksamhet kan, i 

förhållande till konventionell forskning inom området, sägas vara en bristvara. Därför anser jag 

att denna studie pekar på ett viktigt fält att kritiskt analysera och fördjupa sig i.   

Empiriskt material 

Studiens empiriska material består av ett antal artiklar som finns publicerade på företaget 

Careerbuilders svenska hemsida.9 Detta företag ägnar sig delvis åt att ge råd och tips inom 

                                               
4 Garsten, Christina & Jacobsson (red): Learning to be employable, Palgrave macmillan, New York, 2004, s. 1ff
5 För exempel på detta se: Egidius, Henry: Bli en bättre coach och mentor, Natur och kultur, Stockholm, 2008 eller 

Nelson-Jones, Richard: Life coaching skills – how to develop skilled clients, Sage, London, 2007
6 Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004
7 Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 24ff
8 Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9
9Hemsidan (företaget) ifråga är: http://www.careerbuilder.se/SE/Default.aspx besökt 090219
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jobbsökning och karriärcoaching. Det finns olika orsaker till att valet hamnade just på ett privat 

företag, och inte liknande verksamheter hos exempelvis arbetsförmedlingen eller någon 

fackförening. Dels anser jag att företagets förmodade huvudintresse, nämligen vinst, är en 

intressant faktor. När den huvudsakliga drivkraften utgörs av ett vinstintresse snarare än 

medborgar- eller medlemsservice eller annat som kan vara fallet för andra, icke-kommersiella 

aktörer kan detta tänkas ha inverkan på utformningen av verksamheten. Många av företagen som 

ägnar sig åt verksamheter som karriärcoaching och jobbsökarguidning har som stor del av sin 

verksamhet att förmedla arbeten, så också Careerbuilder. Arbetsförmedlingsmonopolet som 

slopades under avregleringarnas nittiotal är ytterligare en intressant aspekt av valet av privata, 

kommersiella aktörer. Detta blir intressant när det tolkas som en spirande tro på ”privata 

lösningar” och mindre statliga monopol för samhällets och medborgarnas bästa. Denna tro har 

fått fäste, och privata aktörer inom flertal områden anses idag i många sammanhang föga 

kontroversiellt. Ett, i skrivande stund, färskt exempel på detta ser vi bland annat när 

arbetsförmedlingen fått höga anslag av regeringen till att hyra in privata jobbcoacher för att möta 

den stigande arbetslösheten.10

   Careerbuilder är en aktör med ursprung i USA som idag är verksamt i ett flertal länder. 

Careerbuilder.com anser sig vara USA:s största site för onlinerekrytering och har som målsättning 

att bli den största aktören inom sin bransch även i Sverige. Ägare av Careerbuilder är Microsoft 

och USA:s tre största mediekoncerner (Gannett, Tribune och McClatchy).11 På grund av 

företagets multinationella karaktär är många av de publicerade texterna producerade i andra 

länder. Detta anser jag utgöra en intressant aspekt då olika sätt att beskriva och etablera 

arbetslivsdiskurser kan vara mer eller mindre vedertagna och gångbara i olika länder. Man kan 

tolka detta som en pågående likriktning och försök till skapandet av en global arbetslivsdiskurs.

Avgränsningar 

Det empiriska materialet som analyseras är avgränsat till en för studiens tidsram hanterbar 

mängd. Ett skäl till att det analyserade materialet är tämligen litet (i huvudsak 30 artiklar) är att 

analysen sker mycket textnära och detaljerat, vilket i sig är ett tids- tanke- och utrymmeskrävande 

tillvägagångssätt.  

   Av olika skäl har jag valt att koncentrera analysen på material som kostnadsfritt och utan 

registrering eller lösenord är tillgängligt via internet. Detta har flera skäl. Det första och mest 

banala har med smidighet att göra, det ger mig omedelbar access till materialet. Ett annat skäl är 

att det minskar etiska tveksamheter i och med att det är ett publikt material tillgängligt för var och 

en. Det tredje och kanske viktigaste skälet handlar också om enkel access till materialet. Texternas 

omedelbara tillgänglighet medför att den som funderar på frågor kring karriär och jobbsökande 

genom några enkla tryck på tangentbordet på ett ögonblick har tillgång till dessa. Jag utgår från 

                                               
10 http://www.dn.se/ekonomi/tuff-kritik-mot-statliga-jobbcoacher-1.807904 Besökt 090309
11http://www.careerbuilder.se/SE/JobSeeker/Info/AboutUs.aspx?cbRecursionCnt=1&cbsid=e088397bc57041499

54e6019563ce1af-289976119-JF-5 Besökt 090310
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att detta har viss påverkan på hur många som läser materialet, och på så vis tar intryck av de 

föreställningar som förs fram. Materialet blir alltså vida spritt via en hög tillgänglighet.

   Av vem och hur texterna (är tänkta att) konsumeras, vem som producerar texten och vilka 

diskurser texten bygger på är relevanta frågor i sammanhanget.12 Materialet i studien är 

producerat av, eller för, privata vinstdrivande företag och tänkta konsumenter borde rimligen 

vara jobbsökande och karriärsugna privatpersoner. Flertalet företag inom samma bransch har 

karriär- och jobbsökartips som en liten del av innehållet på hemsidorna där exempelvis 

platsannonser och arbetsförmedling verkar utgöra huvudsysslan. 

   Studiens perspektiv kan sägas växla mellan olika nivåer. Tyngdpunkten ligger på en mikronivå 

där ett fåtal lokala texter analyseras. För att skapa en förståelse av någonting utanför de snäva 

ramarna som de analyserade texterna utgör, relateras dessa också till ett vidare politiskt, 

samhälleligt och kulturellt sammanhang. Detta är fruktbart då de lokala utsagorna i materialet 

också förväntas säga något om vilka ideologier och diskurser som är dominerande i samhället. 

Makroperspektivet är alltså försök till att abstrahera mikronivån och uttala sig om den ordning 

som både präglar och präglas av mikronivån.13

Urvalsprocessen

Urvalet av analyserbart materialet tog sin början med en bred skanning av fältet. Denna breda 

inläsning har som funktion att få kännedom om tillgängligt material och skapa en mental modell 

för den specifika diskursordningen. Tillvägagångssättet är till stor hjälp för att avgöra vilka 

material som kan anses representativt för fältet och därmed blir föremål för djupare analys.14

Under denna inläsningsfas studerades ett flertal större och mindre företag. Hos de mindre 

aktörerna ansågs materialet generellt inte vara av önskvärd omfattning. Varför valet föll på just 

Careerbuilder beror delvis på att de har en stor och bred tillgänglig flora av artiklar inom den 

aktuella genren. Ytterligare ett skäl är att utrymmet för denna studie inte tillåter det djup i 

analysen som jag anser önskvärt om fler aktörer skulle blandas in. En förlust i bredd och 

jämförande perspektiv kompenseras alltså av en djupare och mer heltäckande analys av en aktör. 

   När nu Careerbuilder har vaskats fram som en för syftet intressant aktör att titta närmare på 

krävs det att fokus ytterligare snävas in. Efter att ha navigerat runt på företagets svenska hemsida 

beslöts att de för studien mest intressanta partierna fanns under fliken Karriärtips15. Denna 

avdelning innehåller i skrivande stund 107 artiklar rörande jobbsökning och karriärrådgivning i 

synnerhet, men till viss del även rörande arbetsliv i allmänhet. De 107 artiklarna är på 

Careerbuilders hemsida fördelade under fyra rubriker; Jobbsökning, CV och personliga brev, 

Intervjuande samt Arbetsplatsen. Samtliga artiklar lästes igenom och ett för studiens storleksram 

lämpligt antal (30 stycken) representativa artiklar valdes ut för grundlig analys. Urvalskriteriet 

                                               
12 Fairclough, Norman: Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 71f
13 Alvesson, Mats & Deetz, Stanley: Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 21 & 27
14 Fairclough, Norman: Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 226f
15 http://www.careerbuilder.se/SE/jobseeker/careeradvice/?sc_cmp2=js_se_HP_CAdvice Besökt 090310
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bestod här i att artiklarna bedömdes vara intressanta att belysa och analysera med studiens syfte, 

frågeställningar, samt teoretiska och metodologiska begreppsapparat för ögonen. Det är alltså 

främst dessa 30 artiklar som denna studie bygger på. Även om inte alla 30 blir explicit blir synliga 

i texten finns, för den intresserade, samtliga analyserade artiklar redovisade i referenslistan. 

Etiska reflektioner 

Tillvägagångssättet att hänvisa till några fastslagna etiska principer eller regelverk och sen i 

möjligaste mån ”hålla sig till dem” tror jag är ett vanligt sätt att hantera etiska spörsmål. Detta är 

inte oproblematiskt då ett sådant förhållningssätt kan leda till så kallad etisk stängning. Detta 

innebär i korthet att man fokuserar på det givna regelverket, eller principerna och riskerar att 

stänga dörrarna för mer komplicerade och självständiga etiska överväganden.16

   Det borde vara en självklarhet att ta sig tid att fundera och reflektera över olika etiska aspekter 

när man utför en studie. Ibland har jag halkat in på tankar om att etiken mest berör dem vars 

studier innebär direktkontakt med människor. Det är nog ett rimligt antagande att etiska 

förhållningsregler blir annorlunda, mer konkreta och kanske även viktigare i dessa fall. Därmed 

inte sagt att en textbaserad studie utan direktkontakt med människor kan nonchalera etiska 

aspekter. 

   En första fundering som varit aktuell handlar om anonymisering av de företag som analyseras. 

Denna fundering har en koppling till mer etnologiska studier där det är av yttersta vikt att 

anonymisera personer som ingår i studien. Bör jag anonymisera företagen? I detta fall blir mitt 

svar nej. Anledningarna är bland annat att det material som berörs är fritt, för alla åtkomligt. En 

förlust, om anonymisering av någon anledning ansetts nödvändig, hade varit svårigheter för läsare 

att själva kontrollera källor och bilda sig en egen uppfattning om det studerade materialet. I och 

med att denna studie, utifrån en kritisk horisont, riktar sig mot ojämlika maktrelationer ser jag 

istället en poäng med att inte anonymisera företaget som publicerat det empiriska material som 

utgör stommen i studien. Detta för att läsaren tydligt ska kunna bedöma företagets presumtiva 

maktposition. Ännu en tänkbar negativ aspekt av anonymisering är att det kan fungera som en 

täckmantel för att ta ut svängarna lite mer än brukligt i hänvisning till källor och material.17

   Ytterligare en frågeställning som kan sägas beröra en etisk reflektion handlar om forskarens roll. 

Inom många riktningar i forskningsvärlden är objektivitet och sanningssökande ledstjärnor. Så är 

dock inte fallet inom det kritiska perspektiv som är aktuellt i denna studie. Här är målen snarare 

att öppna upp låsta diskurser och utmana dominerande förståelser och ideal. Detta kan göras 

genom att belysa dolda aspekter och ge alternativa tolkningar av de bilder som sprids av 

dominerande grupper och ofta tas emot som självklarheter.18 Ett tydligt ställningstagande, att inta 

en position, är alltså inte tabu, utan snarare eftersträvansvärt inom den kritiska forskningen.   

                                               
16 Alvesson, Mats: Tomhetens Triumf, om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel. Atlas, Stockholm, 2006, s. 161
17 Alvesson, Mats: Tomhetens Triumf, om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel. Atlas, Stockholm, 2006, s. 1
18 Alvesson, Mats & Deetz, Stanley; Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 20
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Teori som metod – metod som teori 

Teoretisk och metodologisk utgångspunkt för denna studie är diskursanalys. Inom denna 

tradition är det problematiskt att frikoppla teori från metod. I ett försök att någorlunda avgränsat 

redogöra både för teoretiska föreställningar och metodologiska tillvägagångssätt har jag delat upp 

diskussionerna av teori och metod i tre olika avsnitt. Det första avsnittet (detta) beskriver 

diskursanalys mer generellt och är inriktat på dess funktion som kombinerad teori och metod. 

Här behandlas bland annat de grundläggande filosofiska antaganden som studien utgår ifrån. Det 

andra stycket är ett försök att beskriva de olika centrala teoretiska begrepp som är närvarande i 

studien. För studien betydelsefulla teoretiska föreställningar och begrepp om samhället, det 

berörda fältet och sociala relationer på en mer makroinriktad nivå diskuteras här. Det tredje 

stycket är ett försök att beskriva enbart tillvägagångssättet, den direkta metoden, de textanalytiska 

verktyg som används. Inriktningen här lutar främst åt det som är specifikt för Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys, hädanefter även kallad CDA (critical discourse analysis). 

Faircloughs idéer har även betytt mycket för studiens teoretiska utgångspunkter och perspektiv. 

Det teoretiska ramverket är dock mer eklektiskt i sin utformning än den metodologiska 

begreppsapparaten. Influenser, begrepp, förståelser och resonemang från olika teoretiker som 

bedömts fruktbara och givande för studien kommer i dialog med varandra. Detta 

tillvägagångssätt, att låta textanalysen arbeta tillsammans med teorier om samhället utgör ett 

viktigt och utmärkande drag för CDA.19 En kortfattad beskrivning av några mer generella drag 

som kan sägas vara gemensamma för olika diskursanalytiska riktningar kan nu vara på sin plats.

   Om man positionerar sig som diskursanalytiker finns det vissa premisser man måste godta och 

utgå ifrån. Bland annat kan dessa premisser uttryckas genom att man ser språket som en central 

del av den mänskliga och sociala tillvaron. För diskursanalys generellt riktas intresset mindre mot 

små språkliga enheter och mer mot större textuella diskurser.20 Det något spretiga och ibland 

tvetydiga begreppet diskurs kan med fördel delas upp i två huvudsakliga betydelser där den ena är 

förhärskande i språkstudier där diskurs ska förstås som social interaktion och sociala handlingar 

människor emellan. Den andra betydelsen som står under större inflytande av post-

strukturalistiska teorier (exempelvis Foucault) ser diskurs mer som socialt konstruerad verklighet 

och kunskap. CDA kan förstås som ett försök att kombinera vissa drag av båda dessa sätt att se 

på diskurs.21 Fokus riktas alltså både mot en detaljerad textnära analys och textens22 betydelse för, 

och samspel med, större sociala praktiker. Jag väljer att se på diskursanalys som ett paket av 

empirisk och systematisk forskningsmetod innehållande ett teoretiskt och vetenskapsfilosofiskt 

                                               
19 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s.7
20 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj: Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund, 

2008, s. 459
21 Fairclough, Norman: Media Discourse, Edward Arnold, London, 1995, s. 18
22 Text ska här förstås som språkliga utsagor i en vidare bemärkelse än vad som vanligtvis åsyftas i vardagliga 

sammanhang, exempelvis är bilder (både rörliga och stilla) och ljud text i detta sammanhang.
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ramverk. Detta ramverk kan i begränsad utsträckning se olika ut, men vissa gemensamma drag 

måste finnas med. 

   Grundläggande och gemensamt för olika skolor inom det diskursanalytiska fältet är alltså att 

man ser på människors språk som något som socialt konstruerar verkligheten, eller olika 

verkligheter. Det språkliga sociala agerandets betydelse för relationer, föreställningar och så vidare 

står alltså i fokus.23

Centrala teoretiska begrepp 

Nedan redogör jag för de teoretiska begrepp som är centrala för den förståelse av social 

verklighet som gör sig gällande i studien. Inledningsvis utgår jag från CDA’s repertoar och sedan 

presenteras studiens förhållande till maktbegreppet och makt-kunskapförhållanden. 

Sociala praktiker och dialektiska relationer

En social praktik ska här förstås som ett uttryck för olika sociala element som har 

beröringspunkter med särskilda delar av det sociala livet. En viktig egenskap för sociala praktiker 

i mitt användande av CDA kan sägas vara att de uttrycker diskurser tillsammans med andra icke-

diskursiva, eller mindre diskursiva element. En social praktik ger ofta uttryck för social handling 

och interaktion, sociala relationer, personer, den materiella världen och diskurs. Om vi tänker oss 

en arbetsplats som en social praktik kan vi se hur elementen social interaktion och handling, 

relationer, personer och materiella omständigheter samt diskursiva element alla är verksamma 

tillsammans.24 Relationen mellan dessa element av sociala praktiker på arbetsplatsen kan sägas 

vara dialektiskt, eller stå i ett dialektiskt förhållande till varandra. Detta resonemang vill hävda att 

exempelvis de sociala relationerna på arbetsplatsen inte är detsamma som diskurs, eller enbart

diskursiva. Den sociala relationen internaliserar diskursen och vice versa. En social relation är 

delvis diskursiv, och diskursen består delvis av sociala relationer.25 Diskurs är så att säga både 

konstituerande och konstituerad.26 En reflektion kring detta som jag ansett givande handlar om 

förståelsen att språkliga uppdelningar mellan exempelvis diskurser, sociala praktiker, genrer och 

makt etcetera främst görs i ett analytiskt syfte. För att de delarna av den sociala världen vi finner 

intresse i att studera ska bli hanterbara och analyserbara krävs sådana kategoriseringar. Om vi vill 

undvika att bli statiska och rigida i våra tankar och uppdelningar kring olika kategorier och 

begrepp kan tanken om dialektiska förhållanden, om diskurs som skapad och skapande vara till 

hjälp. Den sociala världen kan tänkas som flytande där våra ”påhittade” kategorier flyter in i 

varandra där de påverkar och påverkas av varandra.   

                                               
23Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj: Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund, 

2008, s. 465
24 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s.25 
25 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s.25
26 Phillips, Louise & Winther, Jörgensen, Marianne: Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s.

67 
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   Tanken om dialektiska förhållanden kan ses som ett sätt att analysera vilket utgår från 

antagandet att flöden, processer och relationer har företräde över strukturer och ”saker”. De 

senare (kategorier) kan ses som relativt permanenta produkter av de förra (flöden). Då 

diversifierade flöden, processer och relationer skapar ”saker” och kategorier blir dessa lika 

heterogena och motsägelsefulla som dess skapare.27

Diskursordningar och interdiskursivitet

Diskursordning kan ses som en mellannivå på social strukturering, placerad någonstans emellan 

samhällsnivån och sociala handlingar inom ett specifikt fält.28 Diskursordning förstås här som 

social strukturering av diskursiva praktiker vilken konstituerar den sociala ordningen inom ett 

särskilt fält.  Diskursordningen utgörs alltså av den specifikt diskursiva organiseringen av ett 

socialt fält (exempelvis politik, media eller arbete).29

   En analys av en texts interdiskursivitet riktar fokus mot de speciella mixar av genrer, stilar och 

diskurser som kommer till uttryck i texten. I arbetet med detta pendlar man vanligen mellan 

textnära, lingvistisk analys och analys av sociala händelser och praktiker.30  Fältet i denna studie 

visar tydligt på interdiskursivitet, i bemärkelsen mixning av genrer, stilar och diskurser. Min 

förhoppning är att analysen av sådana interdiskursiva hybrider ur ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv bidrar till en givande och intressant tolkning av fenomenet i fokus. 

Sanning, kunskap, makt och styrning

Foucaults tänkande kring synen på makt och styrning samt förhållandet mellan makt och kunskap 

har på många vis influerat Faircloughs kritiska diskursanalys. Fairclough menar att Foucaults 

maktkoncept implicerar diskurs och språk som centrala aspekter av samtida sociala processer. 

Detta ökar både diskursers relevans för samhällsanalys och maktbegreppets relevans för analys av 

diskurser.31

   Foucaults maktbegrepp passar synnerligen väl till analys av materialet och fenomenet som här 

står i fokus varför detta ämne förtjänar en kortare diskussion. Några av grundstenarna i denna 

tolkning av maktbegreppet kan sägas vara att makt inte kan betraktas som ett substantiv, makt 

kan inte innehas eller ägas. Det är istället ett relationellt begrepp som finns i alla sociala relationer. 

Därmed inte sagt att allt i de sociala relationerna är maktbetingat. Makten betraktas här inte heller 

statiskt, som en väl definierad enhet, utan har en mer öppen betydelse som tillåter prövning av 

                                               
27 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s.214 
28 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman: Discourse in late modernity, Rethinking critical discourse analysis, Edinburgh 

university press, Edinburgh, 1999, s. 58
29 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman: Discourse in late modernity, Rethinking critical discourse analysis, Edinburgh 

university press, Edinburgh, 1999, s. 114
30 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman: Discourse in late modernity, Rethinking critical discourse analysis, Edinburgh 

university press, Edinburgh, 1999, s. 218
31 Fairclough, Norman: Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 49f
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begreppets olika innebörder.32 I maktanalysen använder Foucault även begreppen tekniker och 

teknologier. Tekniker kan här sägas innebära handling, medan teknologier står för kunskapen om 

handlingen. Teknologier, eller kunskapande procedurer, organisationer och verksamheter kan 

tolkas som att de ägnar sig åt att skapa sanningar.33 På detta sätt är makt på samma gång 

begränsande och produktiv. Den producerar sanningar och subjekt samtidigt som den begränsar 

subjektens handlings- och tolkningsmöjligheter utifrån vad som bestämts som ”sant” eller 

möjligt. Mitt intresse kan alltså sägas ligga i att belysa och analysera hur coachingen försöker 

skapa sanningar om människan och arbetslivet (och den sociala verkligheten i stort). Sanningar 

som den coachade individen sedan eventuellt tar till sig i skapandet av sig själv och förståelsen av 

sin omvärld. 

   Möjligheten att skapa kunskaper, eller sanningar som betraktas som riktiga, kan alltså sägas vara 

någon av maktens främsta egenskaper, varför makt och kunskap inte kan separeras från varandra 

i denna bemärkelse. Kunskapen är makt. Makten är heller inte konstant, det råder en ständig 

kamp om olika kunskapers giltighet. I varje maktrelation ryms också motstånd, detta blir en 

konsekvens av att se makten som relationell. Om makten vore total fanns inte längre någon 

relation utan bara dominans.34 Tanken på makt som produktiv, skapande och reglerande passar 

bra när man studerar coachingfenomen. Tolknings-, sannings och auktoritetsanspråk hos 

coachen kan sägas vara försök att styra de coachades beteenden och föreställningar. 

Karriärcoachingen kan ses som ett nytt kunskapsfält för ”experter” att agera inom och sprida sina 

”sanningar” i olika maktrelationer.35 I denna studie blir detta synligt i det empiriska materialet då 

texterna hänvisar till olika aktörer med högt förtroendekapital för att förstärka auktoritets- och 

sanningsanspråken i utsagorna.

Metod  

Den analysmetod som används i studien beskrivs bäst som Norman Faircloughs variant av kritisk 

diskursanalys. Som nämnts ovan är teori och metod i dessa sammanhang tätt sammanvävda och 

mitt sätt att använda kritisk diskursanalys kan inte enkelt beskrivas genom att peka ut en färdig 

modell som följts till punkt och pricka. Snarare handlar det om delar av Faircloughs 

begreppsapparat som bedömts som träffsäkra i just denna studie och använts influerade av 

inspiration från andra håll. Ur ett strikt metodologiskt perspektiv kan ändå grunden sägas bestå av 

textanalytiska verktyg främst hämtad från Faircloughs vida repertoar. Nedan förklaras de begrepp 

som i detta hänseende har en framträdande roll i studien.

                                               
32 (red) Hultqvist, Kenneth & Petterson, Kenneth: Foucault – Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, 

HLS förlag, Stockholm, 1995, s. 21f
33 Nilsson, Roddy: Foucault, en introduction, Égalité, Malmö, 2008, s. 80f
34 Jämför Nilsson, Roddy: Foucault, en introduction, Égalité, Malmö, 2008, s. 93
35 Jämför Nilsson, Roddy: Foucault, en introduction, Égalité, Malmö, 2008, s. 128ff
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Textanalytiska verktyg

Modalitet kan sägas vara ett mått på graden av instämmande som producenten av en text har i ett 

visst påstående. Exempelvis kan påståendet för att klättra i karriären krävs framåtanda anses ha hög 

modalitet. Då inget subjekt uttalas kallas detta för objektiv modalitet, vilket ofta indikerar någon 

form av maktutövande. Samma påstående uttryckt med subjektiv modalitet och en lägre grad av 

instämmande skulle kunna uttryckas på följande vis; för att avancera inom ett företag ser cheferna det ofta 

som en fördel om du visar engagemang och intresse för arbetet. Modalitet spelar en central roll inom 

diskursanalysen då den kan ge indikatorer på hur öppet för förhandling eller förändring ett 

påstående är.36

   Transitivitet anger hur processer och händelser förbinds mellan subjekt och objekt. När man 

analyserar transitivitet är man intresserad av vilka ideologiska konsekvenser olika typer av 

framställningar kan få. För att exemplifiera tänker vi oss påståendet för att få ett jobb gäller det att 

använda sitt nätverk. Påståendet saknar agent och uppfattas därför som något som ”bara är”. 

Uttryckt på detta sätt fråntas agenten ansvaret och tonvikten läggs på effekterna av ett visst 

beteende hos de med befogenhet att anställa.  Ett annat sätt att uttrycka påståendet på skulle 

kunna vara; Då rekryterare gärna använder sig av befintliga kontakter för att tillsätta nya tjänster kan det vara 

en fördel att fråga vänner och bekanta om det finns lediga tjänster på deras arbetsplatser. Här ser vi en tydlig 

agent som kan ställas till svars för de processer som lett till fram till vikten av ett stort och 

användbart nätverk.37

   Metaforer är en viktig del av all språkanvändning och kan användas på flera olika sätt. 

Användandet av metaforer kan syfta, eller bidra till att skymma aktörskap och ansvar. Exempelvis 

genom att hävda att ny informationsteknik invaderar arbetslivet. Genom att använda metaforen 

invadera, vilket är en aktivitet som främst människor ägnar sig åt och inget som 

informationsteknologi kan göra på egen hand, har man placerat intressen, ansvar och aktivitet för 

att införa ny informationsteknik på arbetsplatser i bakgrunden och försett informationstekniken 

med mänskliga drag och en mer eller mindre egen vilja. Sådant användande av metaforer kan ha 

betydelse för hur sociala relationer skyms eller syns i texter.38

2. Analys – Hur man bäst kan vara en vara?

Efter att vi nu lämnat det inledande avsnittet bakom oss vill jag börja analysen med en kort 

diskussion om hur vissa för studien relevanta aspekter av vårt samtida samhälle i allmänhet, och 

dess syn på arbete och arbetsmarknad i synnerhet, kan tolkas. Syftet med detta är att ytterligare 

skissa på det ramverk av förförståelse som redan diskuterats i de inledande avsnitten och som 

analysen tar sin utgångspunkt i. Detta är viktigt av fler skäl. Dels är det analyserade materialet 

väldigt lokalt och kan i sig inte säga särskilt mycket om relationerna på arbetsmarknaden utanför 

                                               
36 Fairclough, Norman: Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 158ff
37 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 87
38 Fairclough, Norman: New Labour, new language?, Routledge, New York, 2000, s. 162
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de analyserade texterna, om de inte kontrasteras med, eller bygger på, annan forskning inom 

området. Dels bidrar det till att läsaren, som nämnts ovan, får en bild av vilka förförståelser och 

antaganden studien utgår ifrån, vilket bidrar till att kontextualisera studien. 

   Efter detta följer en analys av de tre huvudaktörer, företag, coach och individ, som tar plats i 

Careerbuilders tolkning av arbetslivet. Varför stat, lagar och regler inte får någon plats i denna 

tolkning kan tänkas ha ett samband med de dilemman som uppstår när globala diskurser om 

arbetslivet tolkas utifrån, eller placeras i en lokal kontext. Denna problemformulering står till 

grund för en analys av materialet med begreppen globalt/lokalt för ögonen. I efterföljande avsnitt 

tittar vi närmare på hur Careerbuilder använder sig av diskurser, auktoriteter och experter med 

högt förtroendekapital för att stärka sanningsanspråken i sina utsagor. Dessa experter ger styrka 

och trovärdighet åt de starkt normativa, konformativa och moraliserande tips och råd som skrivs 

fram i de analyserade artiklarna. Just coachinggenrens specifika språkliga stil och tilltal i relation 

till återkommande och viktiga områden att coacha är sedan föremål för analys. Ett särdeles viktigt 

område för framgång i arbetslivet är den coachades förhållningssätt till människor i sin 

omgivning. Hur förhållningssättet till sociala relationer styrs mot att vara kalkylerande och 

nyttofrämjande analyseras sedan. Därefter avslutas analysen med fokus på en social relation som 

till synes är viktigare än andra, relationen till ”företaget” och främst chefen, som dess 

representant på arbetsplatsen. 

Kommodifiering, de-kommodifiering och re-kommodifiering – Att 

vara en vara

Arbetet slet ned arbetarna fysiskt och gjorde dem sjuka. Den ohälsosamma miljön som 
fabrikerna skapade med smutsig luft och förorenat vatten pressade ytterligare ned dem. De 
besuttnas girighet visste ingen gräns; den mat som arbetarna hade råd att köpa var ofta 
uppblandad med surrogatämnen som var otjänliga som människoföda.39

Så beskriver Sven-Eric Liedman förhållandena vid industrialiseringens och kapitalismens tidiga år. 

När människan förvandlades till en vara villkoras hennes existens av förmågan att agera på en 

marknad. Genom att släppa kontrollen över sin tid och arbetskraft i utbyte mot ett lönekuvert 

erkänner man sitt beroende av arbetsmarknaden och därmed en nyckelaspekt av arbetsgivarens 

kontroll över arbetet och arbetskraftens kommodifiering.40

   De odrägliga förhållandena i industrialiseringens tidiga år förändrades dock i form av en 

tilltagande de-kommodifiering som skedde i takt med att välfärdsstatens växte sig starkare och 

minskade arbetskraftens beroende av marknaden. Ett avancerat system av socialförsäkringar och 

omfördelande skattepolitik kan sägas vara nyckelaspekter i de-kommodifieringsprocessen.41    

Under 1990-talet skiftade dock fokus, perspektiv och problemformuleringar från rätten till 

grundtrygghet till plikten att arbeta och ”göra rätt för sig”. De som inte lönearbetade skulle 

aktiveras och frågan om arbete individualiserades i takt med att staten frånsade sig ansvar för 

                                               
39 Liedman, Sven-Eric: I skuggan av framtiden, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1999. S. 178
40 Esping-Andersen, Gösta: Three worlds of welfare capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990, s. 44f
41 Åmark, Klas: Hundra år av välfärdspolitik, välfärdsstatens framväxt i Sverige och Norge, Boréa, Umeå, 2005, s. 12f
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arbetsmarknaden. Den arbetssökandes egenskaper, kvalifikationer och förmågor hamnar i fokus 

vilket leder till, eller passar bra in i, en mer moraliskt präglad syn på individuellt ansvar och 

arbete.42 Jag vill hävda att denna skiftning i synen på arbete, från rättighet till plikt, och 

uppfattningen att lönearbete är detsamma som att ”göra rätt för sig” idag har uppnått en stark 

hegemonisk ställning i samhället. Det råder alltså ett brett och föga ifrågasatt samförstånd om att 

kapitalism och lönearbete bör vara en av de grundläggande principerna för att organisera den 

mänskliga tillvaron. Om vi ser detta i ljuset av föreställningar om en ständigt hårdnande global 

konkurrens, idéer om ett kunskapssamhälle och ett marknadstänk, med påföljande 

marknadslogik, som får allt större inflytande på allt fler sektorer av samhället har vi en 

utgångspunkt som lämpar sig synnerligen väl för kritisk analys. Denna ordning, som vi kan kalla 

neo-liberal, försöker justera relationerna mellan ekonomiska, sociala och politiska domäner i 

enlighet med en relativt otyglad global marknadsekonomis önskemål. Justeringarna går i riktning 

mot en allt mer långtgående re-kommodifiering av inte bara arbetskraften, utan större delar av 

samhället och det mänskliga livet.43 Detta har bland annat tagit sig uttryck i form av regel-, policy-

och lagändringar som syftar till att aktivera de som inte ägnar sin tid åt lönearbete. Önskan att 

forma människorna, eller ännu hellre få dem att forma sig själva, till mer marknadsanpassade 

individer vars främsta uppgift, mål och självaste frihet består i att deltaga på arbetsmarknaden blir

till en viktig komponent i konstruerandet av samtidens sociala värld.44

   I en inte alltför avlägsen dåtid ansågs det alltså av många vara regeringars ansvar att förse 

befolkningen med arbete, ofta genom samarbete och samförstånd med företag (och 

fackföreningar i de länder sådana existerar som en betydande kraft). I en alltför närvarande nutid 

bevittnar vi en förskjutning där det är individen själv som ska ansvara för sitt deltagande på 

arbetsmarknaden. Termen anställningsbarhet sammanfattar på ett träffande vis den idag 

framträdande idén om hur ansvaret för, och risker förknippat med arbete och försörjning, 

lämpligt kan fördelas mellan de tre aktörerna stat, företag och individ.45 I Careerbuilders 

berättelse om arbetslivet ser det lite annorlunda ut, statens roll i sammanhanget lyser nämligen 

med sin frånvaro. Istället finner vi här coachen som ska guida individen rätt i en svårnavigerad 

yrkesbana. Coaching är milt uttryckt en något svårdefinierad och luddig verksamhet. Livscoach, 

personlig coach, shoppingcoach, dietcoach, kärlekscoach, eller i stort sett vilket prefix som helst 

framför coach är nog möjligt att föreställa sig om man låter fantasin flöda fritt. Hur vi kan förstå 

                                               
42 Hörnqvist, Magnus: Disciplinerande aktivering – Dens svenska arbetsmarknadens undervåning i Dahlstedt, Magnus & 

Tesfahuney, Mekonnen (red): Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft förlag, Hägersten, 

2008, s. 165
43 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s. 4f
44 Hörnqvist, Magnus: Disciplinerande aktivering – Dens svenska arbetsmarknadens undervåning i Dahlstedt, Magnus & 

Tesfahuney, Mekonnen (red): Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Tankekraft förlag, Hägersten, 

2008, s. 165-193
45 Fogde, Marinette: How to write your CV. Advice, expert knowledge and job seeking skills (2007): 

http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/cmsconference/2007/proceedings/managingtheself/fogde.pdf Besökt 

090224
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och betrakta detta fenomen som visar sig i fler och fler sammanhang och i ett stort antal 

skepnader blir här till en relevant fråga. En intressant infallsvinkel för en kritisk förståelse av 

dessa verksamheter kan vara att skapa en uppfattning om coachingens självförståelse.  Coaching, 

med sin utgångspunkt i vissa filosofiska och psykologiska tankegångar om människans väsen 

grundar sig på tankar om att varje människa skapar sitt eget öde och en idé om att människan 

själv bär svaret inom sig och betraktas som en förnuftig och rationell varelse. Inspirerat av 

kognitiv terapi handlar mycket av coachingens verksamhet om att förändra tanke- och 

handlingsmönster, baserat på idén om att vi själva styr våra idéer, känslor och attityder.46

Kärnfullt uttryckt är dess uppgift att på ett särskilt sätt frigöra människors potential.47

Ett triangeldrama

För att skapa en blick för de sociala relationer som kommer till uttryck i arbetslivet kan vi tänka 

på tre aktörer som är förknippade med arbetsmarknaden i denna studies material. I 

Careerbuilders version av arbetslivet har nämligen exempelvis fackföreningar, lagar och 

myndigheter utlämnats. De tre aktörer som i materialet anses utgöra arbetslivets essens är coach, 

individ och företag. Hur var och en av dessa tre centrala aktörer kommer till tals och vilka roller de 

kan tänkas spela i de analyserade texterna och dess kontext anser jag vara värt att titta lite närmare 

på. Om vi börjar med den, för vårt intresse, mest centrala aktören Careerbuilder (coachen) kan vi 

betrakta denna som en länk mellan de andra två. Careerbuilder utgör, via sina karriärtips, den 

huvudsakliga berättarrösten när sociala relationer och adekvata diskurser inom triangeln fastslås. 

Utsagor om arbetslivet produceras och sprids och dessa definierar, både implicit och explicit, 

vem och vad som är relevant i arbetslivet hur och varför. Men även, genom att utelämna vissa 

aspekter, vad som är irrelevant. Som vi sett är exempelvis stat eller fackföreningar inte några 

(åtminstone inte synliga) aktörer i dessa berättelser om arbetslivet. 

   Careerbuilders främsta uppgift48 är att sälja platsannonser och marknadsföringsutrymme åt 

aktören företag. Marknadsföringsutrymmet och platsannonserna återfinns sedan inte endast på 

Careerbuilders egna hemsida, utan också på ett flertal andra hemsidor som ingår i Careerbuilders 

nätverk av mediepartners. I detta nätverk av mediepartners återfinns populära och välkända 

internetsidor såsom facebook, msn.se och affärsvärlden.se. Platsannonser och marknadsföring 

säljs genom ett flertal mer eller mindre raffinerade koncept och skiftande priser. Exempelvis 

kostar en liten banner med uppgift att stärka företagets ”employer brand” från 2 900 kr/vecka 

eller upp till 36 120 kr om man föredrar att inte tidsbegränsa sin annons utan vill att den ska

finnas under 200 000 exponeringar. 30 dagars exponering för en platsannons kostar 6 900 kr. Om 

man köper tio platsannonser erhåller man viss mängdrabatt och betalar 39 000 kr för 30 dagars 

                                               
46 Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 24ff
47 Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9
48 Varför jag anser detta vara dess främsta uppgift baseras på att detta, så vitt jag kan se, är dess huvudsakliga 

inkomstkälla. Med tanke på att Careerbuilder är en kommersiell aktör utgår jag från att dess grundläggande intresse är 

att ackumulera kapital.
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exponering i hela Careerbuilders nätverk.49 Det krävs inte mer än bristfällig företagsekonomisk 

förståelse för att inse att de relativt höga annonskostnaderna står i relation till antalet besökare på 

Careerbuilders och dess mediepartners internetsidor. När man klickar på länken för arbetsgivare50

förstår man att antalet unika besökare är av vikt. Något av det första och tydligaste man möts av 

under denna länk är budskapet om att en annons på Careerbuilder når över 360 000 unika 

besökare per månad.

   Då företag förmodligen är föga intresserade av att exponera sig, eller söka arbetskraft på 

obesökta hemsidor kan vi i sammanhanget betrakta individens främsta uppgift som att besöka 

sidan, registrera sig och nyttja dess tjänster. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lägga upp 

sitt Curriculum Vitae samt söka lediga tjänster på Careerbuilder och för någon som har minsta 

vana av internetanvändande är registreringsproceduren också mycket snabb, enkel och smidig. 

Jag tror inte det är en helt orimlig gissning att den del av hemsidan som står i fokus för denna 

analys, nämligen karriärtipsen, främst är riktade till besökande privatpersoner. Karriärtipsen kan i

denna bemärkelse förstås som ett led i försöken att locka till sig och bibehålla besökare. 

Besökarnas nytta i sammanhanget är i sin tur att locka till sig företag som är beredda att betala för 

annonsplatser av olika slag. Företagen som köper annonser på sidan blir så att säga den direkta 

inkomstkällan. Den inkomstkällan är å andra sidan avhängig ett betydande antal besökare och 

användare av sidan. Careerbuilder måste utav dessa anledningar framstå som användbara och 

nyttiga för de båda andra aktörerna i triangeldramat ovan.

   Eftersom Careerbuilder har sitt ursprung i USA och de flesta analyserade artiklarna är 

producerade i något annat land än Sverige ska nu strålkastarljuset riktas mot hur globala diskurser 

kan få anpassningsproblem i lokala sammanhang.

Globalt och lokalt

Med utgångspunkt i tanken om en global diskurs kring anställningsbarhet vill jag ägna några rader 

åt förhållandet mellan det lokala och det globala. Som tidigare nämnts är flera av texterna i det 

analyserade materialet producerade av amerikanska och brittiska skribenter eller författare. Då 

dessa länders arbetsmarknader, och samhällsorganisering i stort, är mer marknadsliberalt inriktade 

än vad vi är vana vid från svenska förhållanden kan vi föreställa oss hur utsagor kring arbetslivet 

får lite olika uttryck. Fenomenet att Sverige står under starkt inflytande av (den anglo-saxiska) 

omvärlden har pågått under en längre tid och är absolut ingen nyhet. Ett exempel på detta kan 

vara popmusik, tv-serier och filmer som når en mer eller mindre global publik. En viktig skillnad 

på exempelvis tv-serier och Careerbuilders utsagor är att tv-serier sällan, eller aldrig så vitt jag vet, 

hävdar att de utspelar sig i de länder där de sänds. För att exemplifiera; serien Seinfeld utspelar sig i 

New York oavsett om det sänds i Sverige, USA eller Indien. Rachel Zupeks artikel När chefen ger 

sig på dig – skräckexempel från verkliga livet51  på svenska Careerbuilders hemsida förtäljer berättelser 

                                               
49 http://www.careerbuilder.se/SE/jobposter/ Besökt 090320
50 http://www.careerbuilder.se/SE/jobposter/ Besökt 090323
51 Artikel 26: När chefen ger sig på dig
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om konstiga beteenden hos chefer, hämtade från människors vardag. Exempelvis berättar Regina 

i Linköping om sin chef; 

Jag hade en jätteknäpp chef. Hon ville ha en kropp helt fri från hår, så hon gick på 
elektrolysbehandlingar. Efter varje behandling kom hon tillbaka till kontoret, gick in på 
toaletten och smorde in sig med en särskild lotion över hela kroppen, om ni förstår vad jag 
menar inför alla som råkade komma in där. Krämen förpestade luften på kontoret resten av 
dagen och varje gång hon gick förbi lät det som om hon hade blöja på sig eftersom hon var 
tvungen att ha cellofan på sin blivande hårlösa kropp. Regina, Linköping.52

Vi lämnar det bisarra i historien självt och konstaterar istället att det är märkligt att på 

Kaliforniska (.ca) Careerbuilders hemsida berättar Susan från Los Angeles att;

I had a super crazy boss. She wanted to have a totally hairless body, so she went in for 
electrolysis. After every session, she would come back to the office, go in the bathroom and 
put on this special cream -- all over, if you catch my drift -- in front of anyone who happened 
to walk in. The cream stunk up the office for the rest of the day and whenever she walked by, 
it sounded like she was wearing a diaper because of the cellophane she needed to affix to her 
soon-to-be-hairless body." -- Susan, Los Angeles53

Jag ställer mig skeptisk till att både Susan i Los Angeles och Regina i Linköping har chefer som 

beter sig på detta vis, eller att de har samma chef som genomgår elektrolysbehandlingar i både 

Los Angeles och Linköping. Däremot är det ett belysande exempel på hur en global diskurs gör 

anspråk på lokal giltighet. 

    Om vi återgår till den globala diskursen om anställningsbarhet och glidningen mot en allt mer 

individcentrerad syn på arbetsmarknadsrelaterade spörsmål som är ett, för denna studie, 

intressant fenomen kan man se hur dessa neo-liberalt präglade anglo-saxiska arbetslivsdiskurser 

översätts till svenska utan vidare anpassning till svenska förhållanden, eller en svensk 

kontextualisering. Denna företeelse ser jag som något värt att titta närmare på. 

   Fairclough nämner speciella kommunikationsgenrer som är utformade för globaliserad 

kommunikation. Dessa transnationella genrer, i bemärkelsen ”sätt att kommunicera”, återfinns 

bland annat i företag som är verksamma i ett flertal länder, exempelvis Careerbuilder. Detta flöde 

av utsagor, representationer och diskurser som cirkulerar på Careerbuilders olika nationella 

hemsidor är utformade på ett vis som strävar efter att bli igenkänt och lättförståeligt över stora 

delar av världen.54 En effekt av detta blir att utsagorna i någon mån måste försöka vara 

”allmänmänskliga” och får, eller kan, inte vara för hårt bundna till lokala geografiska 

förhållanden. Exempelvis får inte arbetsmarknadslagstiftning (som kan anses spela en betydande 

roll i arbetslivet) något utrymme i berättelserna då denna ser olika ut i olika länder. Däremot 

existerar mellanmänskliga relationer på arbetsplatser i alla länder. De analyserade karriärtipsen 

domineras av mer eller mindre informella spelregler kring arbetsplatsers sociala relationer och 

individers beteenden. Dessa spelregler berör explicit ett vitt spektra av tematiker såsom 

exempelvis uppförandekoder och klädnormer vilka är enklare att göra allmängiltiga anspråk på. 

                                               
52 Artikel 26: När chefen ger sig på dig 
53 http://www.careerbuilder.ca/Article/CB-228-Workplace-Issues-When-Bosses-Attack/ Besökt 090324
54 Jämför Fairclough, Norman; Language and globalization, Routledge, New York, 2006, s. 3
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     Careerbuilders globalt färdande flöden av texter kan förstås som en liten beståndsdel i det som 

vi lite slentrianmässigt kallar för globalisering. För att få en tydligare bild av vad detta kan tänkas 

innebära vill jag diskutera fenomenet i termer av diskursiv globalisering. Själva ordet globalisering 

används i skiljda bemärkelser och knyter, på ett komplext vis, an till olika diskurser. Exakt vad

globalisering innebär, eller är, lämnar vi därhän och nöjer oss med att konstatera att 

Careerbuilders karriärtips är en global, eller åtminstone multinationell företeelse och därav del av 

en pågående globaliseringsprocess. Globalisering består inte bara av diskursiva dimensioner, utan 

faktiska förändringsprocesser sker (exempelvis ekonomiska transaktioner, migration etcetera) 

oavsett vad vi ger dem för innebörd. Den diskursiva globaliseringen utgörs av hur vi 

representerar dessa processer, vad vi ger dem för innebörder. Viktigt att påpeka i sammanganget 

är att den diskursiva aspekten inte bara beskriver hur globalisering sker. Den diskursiva aspekten 

kan förstås som delvis skapande och formande av den faktiska globaliseringen och vice versa. 

Dessa står alltså i ett instabilt dialektiskt förhållande till varandra.55

    Det analyserade materialet i denna studie kan med fördel förstås som delvis skapande av, och 

delvis skapat av en global arbetslivsdiskurs som i sin tur är del av ett komplext nät av olika 

processer och diskursiva representationer av det som kallas globalisering. 

   Ytterligare ett intressant exempel som kan användas för att belysa hur en anglo-saxisk neo-

liberal diskurs till synes oproblematiskt översätts till svenska förhållanden är det faktum att 

fackföreningar (som i Sverige spelar en betydande roll i skapandet av arbetslivsdiskurser och den 

faktiska organiseringen av arbetslivet) endast nämns en enda gång i cirka 100 artiklarna som finns 

under Careerbuilders karriärtips. Det ska medges att ett försök till att sätta in det hela i ett svenskt 

sammanhang har gjorts genom en egen underrubrik i karriärtips som heter Fackförbundsguiden. Det 

kan tilläggas att denna rubrik hittas längst ner på sidan och endast innehåller länkar till de största 

fackförbunden. Denna fackförbundsguide stod inte att finna på amerikanska Careerbuilders, i 

mitt tycke något mer röriga, hemsida. I artiklarna omtalades som sagt fackföreningar endast vid 

ett tillfälle. Artikeln i fråga behandlar olika problem på arbetsplatsen som kan vara besvärliga. 

Tydligen bör någon i arbetsledningen, eller en fackrepresentant kontaktas, om det förekommer 

mobbning på arbetsplatsen:

Om ditt problem har att göra med mobbning bör du, om problemet inte kan tas upp direkt 
med mobbaren, söka upp din arbetsledning eller fackrepresentant för hjälp och stöd.56

Samma artikel behandlar andra tänkbara arbetsplatsproblem såsom hög arbetsbelastning och 

otrygghetskänslor när man tror att ens anställning är hotad samt vad dessa kan få för 

konsekvenser för individen. Detta är frågor som åtminstone jag kopplar tydligt till facklig 

verksamhet. Föreslagna lösningar på problem som rör arbetsmiljö och otrygghet handlar istället 

om att själv ta upp problemen med de ansvariga. Vilka som är de ansvariga förtäljer inte historien, 

men jag ser framför mig ett högst osannolikt scenario där, säg en mikrovågsugnsmontör,

promenerar in på ledningens sammanträdesrum och påtalar sin höga arbetsbelastning och sin 
                                               
55 Fairclough, Norman; Language and globalization, Routledge, New York, 2006, s. 4f
56 Artikel 13: Gör jobbet dig sjuk? Fem möjliga orsaker  
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rädsla att bli av med jobbet, självklart helt ensam och på eget initiativ. Om detta inte hjälper, eller 

inte låter sig göras, föreslås att du ändrar fokus och tänker mera positivt och om detta mot all 

förmodan inte minskar arbetsbelastningen eller otrygghetskänslorna återstår att se sig om efter ett 

nytt, trevligare arbete.

Om dina problem är länkade till arbetsmiljön, ledningen eller en brist på kontroll bör du 
överväga olika sätt att ta upp dessa med de ansvariga. En brist på trygghet i jobbet kan vara det 
problem som är svårast att hantera och kanske behöver du helt enkelt ändra din fokusering. 
Värdera det du har istället för att oroa dig över det som kan, eller kanske inte kan, hända.
Om ingenting hjälper, bör du söka ett nytt jobb, hävdar Edelmann.57

Den i sammanhanget nämnde Edelmann är hälsopsykolog, oberoende konsult och professor. 

Titlar som förmodligen förväntas ge en hel del tyngd och trovärdighet åt tipsen. Viljan att stärka 

trovärdigheten i sina tips med hjälp av etablerade aktörer och diskurser vilka besitter ett högt 

förtroendekapital är ett viktigt inslag i karriärtipsen varför detta diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

Expertkunskap och sanningsanspråk

Ett återkommande tema i artiklarna kan sägas vara ett starkt sanningsanspråk med hjälp av 

frekventa hänvisningar till bland annat (vetenskapliga) studier, forskare och experter. Analysen av 

sanningsanspråk tar sin utgångspunkt i det textanalytiska verktyget modalitet och ett resonemang 

kring kunskap som makt. Ett påståendes modalitet kan sägas ge en fingervisning om hur pass 

öppen för förhandling utsagan är, ett slags mått på sanningsanspråk som antyds i texter genom 

graden av instämmande.58 Tankarna kring kunskap och makt grundar sig i föreställningen om att 

rätten att definiera sanningar är nära besläktad med makt. Genom att definiera sanningar görs så 

att säga ett anspråk på maktpositioner. 

   Flera av de analyserade artiklarna gör direkta trovärdighetshöjande försök genom hänvisningar 

till olika experter, undersökningar och vetenskapliga studier. Ibland är dessa experter, 

undersökningar eller vetenskapliga studier namngivna, ibland redovisas de anonymt. För att 

exemplifiera kan vi titta på tre anonyma hänvisningar vilka kan tolkas som försök till att skapa 

trovärdighet i utsagorna;

Experter uppskattar att en genomsnittlig jobbsökarperiod kan vara allt ifrån två till tio 
månader.59

Forskning har visat att ett av de mest effektiva sätten att få nys om jobb är att få hänvisningar 
från folk man känner.60

I en årslång studie av mer än 5000 anställda vid 25 företag inom ett antal olika 
industrisektorer[…]61

                                               
57Artikel 13: Gör jobbet dig sjuk? Fem möjliga orsaker
58 Fairclough, Norman: Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, 1992, s. 158ff
59Artikel 26: Tio steg för att förbättra dina jobbchanser
60 Artikel 1: Gör en lysande karriär 2009
61 Artikel 2: Chefscoachning för icke-chefer
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Experter, forskning och studier kan anses vara kategorier som traditionellt producerar trovärdig 

kunskap, eller sanningar om man så vill. Med modalitetsverktyget ser vi hur dessa utsagor ändå är 

relativt öppna. I första citatet är nyckelaspekter, med modaliteten för ögonen, att det är en 

uppskattning och att det rör sig om en genomsnittlig jobbsökarperiod med relativt långt spann. Detta 

lämnar jobbsökandeperioden öppen för olika tidsrymder. I mittencitatet ser vi att ett av de mest 

effektiva sätten att erhålla anställning är genom folk man känner. Det finns alltså fler potentiellt 

effektiva sätt att få nys om jobb.

   Man kan, i artiklarna, urskilja några olika strategier att stärka trovärdigheten genom 

expertkunskap. Dels genom att påtala artikelförfattarens position, titel, syssla eller färdigheter. 

Kate Lorenz är en flitig artikelförfattare på Careerbuilder.com och flertalet artiklar hon 

producerat avslutas med rader såsom;

Kate Lorenz är artikelredaktör och rådgivare för CareerBuilder.com. Hon forskar och skriver 
om jobbsökningsstrategier, karriärhantering, anställningstrender och arbetsplatsrelaterade 
frågor.62

Ett annat tillvägagångssätt är att hänvisa till olika auktoriteter inom de ämnen artikeln berör. 

Dessa auktoriteter, experter eller förtroendeingivande referenser härstammar från skiljda 

samhällssfärer. Man kan dela upp artiklarnas expertreferenser i tre olika sfärer. Dels en 

näringslivsinriktad sfär där olika företag och personer med statusingivande titlar, såsom VD och 

olika chefer, kommer till tals som experter med särskilt värdefull kunskap inom olika områden.        

Dels en akademisk sfär som innehåller referenser till forskning, forskare och vetenskapliga 

studier, både anonyma och namngivna. Den sista sfären kan sägas härröra från 

coachingverksamhet, där coacher från olika företag uttalar sig. Dessa är på samma gång från 

näringslivet, men jag har valt att särskilja dem då coaching här anses vara en verksamhet av 

särskilt intresse. I vissa fall sker även hänvisningar till odefinierade ”specialister” eller ”experter”. 

För att få en bild av det sistnämnda fallet kan vi se på ett exempel från en artikel om hur man bör 

uppföra sig på julfester anordnade av företag;

Enligt Pamela Holland, expert på arbetsplatsetikett, så är ”rådet till kvinnor att hålla sig borta 
från åtsittande klänningar, stora urringningar, kortkorta kjolar och alltför tajta byxor.63  

På vilket vis Pamela kan anses vara expert inom detta gebit framkommer inte. Epitetet expert 

intar ändå en nyckelposition i förhållande till vårt intresse då de flesta av oss förknippar en expert 

med en person som besitter stor och adekvat kunskap inom ett visst område. Funktionen här blir 

alltså att skapa trovärdighet och styrka åt hennes råd. Återigen ser vi ett exempel på hur makten 

kan ha en styrande och normerande dimension där vissa val av klädesplagg till en specifik 

situation utmålas som olämpliga eller felaktiga. 

   Om vi lämnar de odefinierade experterna och återkommer till de ovan nämnda tre sfärerna

(näringsliv, akademi och coaching) vill jag först påpeka att uppdelningen på intet vis är 

heltäckande, solid och skarp utan syftet är att försöka skapa ett hum om vilka olika diskurser som 

                                               
62 Artikel 18: De tio främsta orsakerna till att de inte gillar dig på jobbet
63 Artikel 8: Att uppträda professionellt i julfesternas tid
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kommer till tals i texterna i frågan om trovärdighet och sanningsanspråk och på vilka sätt detta 

sker. 

   Experter som hör till vad jag kallar för näringslivssfären består i artiklarna främst av referenser 

till specifika företag, undersökningar gjorda av företag och personer som i en näringslivsdiskurs 

bär på titlar av hög status. Ett extremexempel på det sistnämnda kan se ut på detta vis;

Om du har en viktig intervju som väntar kan du tjäna på att undvika de vanligaste fallgroparna. 
Är du virrig, en dålig lyssnare eller rent av en lögnare?

Janet Davies, lednings- och utvecklingskonsult och före detta marknadsföringschef på Credit 
Suisse samt vice vd för American Express, tror att undermålig intervjuteknik oftast faller under 
en av följande fem kategorier.64

Om vi börjar med en snabb titt på uttalandets modalitet ser vi återigen hur denna är relativt låg. 

Experten i fråga tror att undermålig intervjuteknik oftast faller under fem olika kategorier. 

Uttalandet hade förvisso kunnat göras än mer öppet genom att byta ut oftast mot ofta. I relation 

till artikelns titel, De fem vanligaste intervjumisstagen, som är totalt sluten och bärare av ett icke 

förhandlingsbart sanningsanspråk, får vi ändå anse uttalandet som öppet. 

   Om vi återgår till Janet Davies som expertreferens från näringslivssfären ser vi att hon bär på 

epitet som förmodligen gör henne till en mycket aktad figur i en näringslivsdiskurs. Vi börjar från 

början med lednings- och utvecklingskonsult. Här kan vi urskilja tre aspekter som kan sägas vara 

laddade med föreställningar om prestige och hög status. Arbete i, med, eller nära ledning kan 

sägas vara att röra sig nära toppen i en företagshierarki. Där fattas beslut och strategier utarbetas, 

aktiviteter som är av hög rang i dessa sammanhang. Utveckling är också en verksamhet av vikt, 

särskilt i en kunskapsekonomi där det gäller att hänga med och aldrig fastna i gamla hjulspår. 

Slutligen har vi benämningen konsult som i många sammanhang förknippas med särskild 

spjutspetskompetens och kan ha en viss statushöjande verkan. I businessammanhang föreställer 

jag mig att sysslor som har med marknadsföring att göra också omges av en viss positiv aura, 

särskilt i egenskap av chef. Företaget Credit Suisse65, där Janet varit marknadsföringschef, är en 

global finansiell aktör vilket inte heller minskar tyngden i titeln. Titeln vice vd för American 

Express spelar tveklöst i samma liga och fyller ytterligare på statusen som expert inom en 

näringslivsdiskurs. Fallet Janet Davies är extremt, men belyser på ett tydligt vis den betydelse som 

delar av näringslivssfären tillskrivs i dessa sammanhang. 

   Nästa expertkategori, den akademiska, bär på föreställningar om vetenskaplighet och korrekt 

kunskap. Vetenskapen har i en samtida västerländsk kontext utan tvekan en särställning som 

sanningsproducent. På så vis kan sanningsanspråken stärkas och göras mer legitima genom att 

låna lite av det förtroendekapital som den akademiska diskursen besitter. I artiklarna görs 

hänvisningar dels till specifika personer med titlar från olika akademiska discipliner såsom 

exempelvis psykologi; 

                                               
64 Artikel 22: De fem vanligaste intervjumisstagen
65 http://www.credit-suisse.com/global/en/ Besökt 090406
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Politik är en del av varje arbetsplats. Ta reda på var den riktiga makten ligger, bygg positiva 
relationer till dem som har den och var ärlig hela tiden oavsett vad andra håller på med. ”Att 
böja ner huvudet och arbeta räcker inte nödvändigtvis, särskilt inte om alla runt omkring dig 
håller på med politik”, säger psykologen dr Sandi Mann. ”Då slutar det bara med att du blir 
bortglömd och underskattad.”66

Citatet inleds med ett tvärsäkert påstående om att politik är en del av varje arbetsplats. Här är 

graden av instämmande i påståendet påfallande hög och inget utrymme för andra tolkningar ges 

över huvud taget. I nästa mening förstår man att politik har med makt att göra och att det är 

önskvärt att få ta del av den makten. Föreställningar om vikten att vara aktiv i arbetsplatsens 

sociala maktspel om man inte vill sluta som bortglömd och underskattad förstärks av psykologen 

Dr Sandi Manns uttalande. Nästa exempel handlar om utseendets roll för en lyckad karriär och 

löneutveckling;

[…]enligt en undersökning som nyligen utfördes i USA är det troligt att man får högre lön ju 
snyggare man är. Det framgick att attraktiva män och kvinnor inte bara är mer populära och 
framgångsrika utan faktiskt även tjänar mer. Det påstås att löneskillnaden mellan dem som är 
snyggast och dem som är fulast kan vara så stor som 15 %. Ekonomerna James Andreoni och 
Ragan Petrie konstaterade att skönhet premieras även om vackra människor i genomsnitt inte 
bidrar med mer än andra och att attraktiva människor tjänar mer än människor med ett 
genomsnittligt utseende som i sin tur tjänar mer än oattraktiva människor.67  

Citatet inleds med hänvisning till en anonym undersökning. Som nämnts innan är anonyma 

forskningsresultat, undersökningar och mätningar en inte helt ovanlig företeelse i de analyserade 

artiklarna. I viss mån kan orden mätning och undersökning sägas rida lite på trovärdigheten hos en 

akademisk diskurs, medan formuleringar såsom forskning visar att eller enligt forskare mer explicit 

gör det. Vetenskapen ägnar sig ju som bekant mycket åt just mätningar och undersökningar när 

den producerar sanningar. Efter vi har fått klart för oss att skönhet har en positiv inverkan på vår 

löneutveckling konstaterar två namngivna ekonomer att vackra människor i genomsnitt inte 

presterar bättre än andra. Ekonomerna bidrar även med kunskapen om att utseende och lön följs 

åt – ju oattraktivare desto lägre lön. Även om det på sina ställen i artikeln antyds att detta 

fenomen skulle vara något högst orättvist avslutas den med fem tips från arbetsstrategen 

Catherine Kaputa som förklarar hur man tar hand om sitt utseende för att nå framgång. Alltså en 

anpassning till dessa konstaterat orättvisa förhållanden och tips om hur man på ett individuellt 

plan bör försöka anpassa sig efter dem. Värt att notera vad gäller trovärdighetshöjande 

hänvisningar till akademiska diskurser är att vissa discipliner som ägnar sig mycket åt 

arbetslivsforskning, såsom exempelvis sociologi eller etnologi, helt lyser med sin frånvaro. 

Förutom dessa ekonomer är psykologer och odefinierade mätningar och undersökningar mest 

frekventa. Psykologin, med dess utgångspunkt i den enskilda människan, passar väl till den 

individualiserade syn på människan som är utmärkande för coachingverksamhet.   

   Den sista expertkategorin som definierats i texterna kan vi kalla för coachingexperter. Denna 

sfär har samband med både akademisk diskurs och näringslivsdiskurs. Coaching, som den 

refereras till i artiklarna, är vanligen verksamhet som bedrivs med ett kommersiellt intresse i form 
                                               
66 Artikel 1: Gör en lysande karriär 2009 
67 Artikel 14: Skönheten eller odjuret – vem klarar sig bäst? 
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av företag. Vi behöver inte leta länge för att finna ett tydligt exempel på hur coaching och 

kommersiell verksamhet bedrivs tillsammans. Careerbuilder är ett uppenbart exempel på just en 

kommersiell aktör som bland annat ägnar sig åt coachande verksamhet. Samtidigt görs försök att 

stärka de akademiska aspekterna i branschen.  Detta görs bland annat genom att poängtera 

coachingens filosofiska och psykologiska fundament.68 Vi kan tolka dessa åberopanden av 

akademisk grund som försök till både professionalisering och statushöjning, men också som ett 

sätt att definiera den uppenbart diffusa och svårplacerade verksamhet som coaching utgör. För 

att få en bild av hur coacher åberopas som experter kan vi titta på följande citat som handlar om 

tips på hur man ska bete sig när man gjort det förödande misstaget att ha felstavat ett ord vid en 

presentation;

[…]Under en presentation lägger du märke till ett uppenbart stavfel som du har gjort som alla 
kan se.

Vad göra? Bekänn!

Judit Price, som är karriärcoach på karriärrådgivningsföretaget Berke and Price, säger att 
ärlighet varar längst. ”Bekänn och erkänn att du har gjort fel”, säger hon. ”Försök inte prata 
om det för mycket. Det kan sluta med att du gör bort dig ännu mer.”69

Det kan tyckas vara en något futtig och obetydlig fråga för en karriärcoach att ödsla sin 

yrkeskunskap på, men det är irrelevant för vårt intresse. Intressant är istället att kopplingen 

mellan näringsliv och coach är tydlig och explicit i citatet. Strategin för att hantera 

stavfelssituationen är också av intresse. Dels kan man påpeka den höga graden av instämmande i 

uttalandet från Judit Price. ”Bekänn och erkänn att du har gjort fel” är tvingande och lämnar 

inget utrymme för alternativa strategier att lösa problemsituationen. Uppmaningar till den 

coachade att erkänna sina brister och bekänna sina tillkortakommanden är ett återkommande 

tema i materialet. Orsakerna till vad som beskrivs som felaktigheter står alltså ofta att finna inom 

individen.

   Efter att ha analyserat de tre olika expertsfärerna vill jag återigen påpeka att dessa inte är skarpt 

åtskiljda eller tydligt markerade gentemot varandra utan att de allt som oftast flyter ihop. För att 

visa ett tydligt exempel på hur de olika kategorierna smälter samman tittar vi på följande citat;

The School of Coaching har upptäckt att flertalet av alla yrkesarbetande i London tror att 
chefscoaching skulle förbättra deras prestationsförmåga på jobbet. Myles Downey, VD och 
grundare, kommenterar: ”Chefscoachning är inte längre bara en angelägenhet för 
styrelserummet. Innovativa företag som bryr sig lika mycket om personalen som vinsterna 
strävar efter coachning på alla nivåer.”70

The school of Coaching71 är en skola som utbildar coacher, men också bedriver kommersiell 

coachingverksamhet. Grundaren tituleras VD, en titel som är tydligt kopplat till 

näringslivsdiskurs. På företagets, eller skolans, hemsida kan man även läsa om fakulteter och 

                                               
68 Se exempelvis: Gjerde, Susann: Coaching, vad, varför, hur, Studentlitteratur, Lund, 2004
69 Artikel 6: Fem pinsamma tabbar på jobbet
70 Artikel 2: Chefscoachning – för icke-chefer
71 http://www.theschoolofcoaching.com/ Besökt 090408
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alumniverksamhet som står i tätare förbindelse med akademisk diskurs än näringslivet. När vi nu 

konstaterat att sanningsanspråk och expertkunskap främst hämtas från tre olika områden som 

flyter samman och går in i varandra breddar vi fokus lite och tittare närmare på hur 

karriärcoaching som genre kan beskrivas.

Karriärcoaching som genre

Detta avsnitt syftar till att skapa en bild av artiklarnas språkliga stil och framträdande drag. 

Genom att försöka beskriva genren utifrån några olika specifika och frekvent återkommande drag 

och teman vill jag ge en bild av hur berättarrösten formulerar sitt tilltal gentemot läsaren. De 

många citaten i avsnittet har till syfte att just ge läsaren en tydlig bild av hur artiklarna är 

formulerade, vilken berättarstil som skrivs fram och helt enkelt skapa en bild av materialets 

specifika art. Den genre som kommer till uttryck i artiklarna kan beskrivas som populärcoaching, 

i kontrast mot exempelvis akademiskt eller vetenskapligt orienterade verksamheter av liknande 

slag. Återkommande humoristiska inslag och hänvisningar till tv-serier och skönlitteratur samt 

obefintligt teoretiskt och metodologiskt resonemang ligger till grund för hur texterna får en 

populär karaktär. 

   Vem, vilka yrkeskategorier, coachingen riktar sig till är en intressant frågeställning när vi söker 

efter specifika drag inom genren. Man kan föreställa sig att tilltalet, uttryckssättet och 

berättelserna om arbetslivet kan skiljas sig åt en del beroende på om man har skogsarbetare i 

Norrland eller business development managers i Silicon Valley för ögonen. Jag tror att den 

sistnämnda kategorin ligger närmare Careerbuilders idealbild av yrkesutövare. Det förutsätts 

genom antydningar att artiklarna mer än ofta handlar om någon form av kontorsarbete, inte 

sällan i något slags affärssammanhang. Ett exempel på hur det kan låta när detta kommer till 

uttryck i materialet är följande tips om att inte visa upp sin håriga bringa på arbetsplatsen;

Att exponera en hårig bringa blev omodernt samtidigt med mysdressen, så knäpp igen skjortan 
killar, innan kunderna börjar titta sig runt på kontoret efter kristallkulan.72

Här förutsätts alltså arbetsplatsen vara ett kontor och så vitt jag kan förstå, ett kontor där det 

också finns kunder, vilket för associationerna till business- eller affärsverksamhet Hur 

kristallkulan kommer in i bilden är för min del fortfarande höljt i dunkel. Själva arbetsplatsen 

benämns i artiklarna uteslutande som ”företaget”, vilket exkluderar människor anställda i 

kommun, landsting, stat, frivilligorganisationer etcetera. Med det faktum att staten inte är någon 

aktör i dessa utsagor i åtanke, kan vi se hur arbetslivet konstrueras i fullständig symbios med det 

privata näringslivet. På Careerbuilders hemsida står inte någon särskild målgrupp för karriärtipsen 

att finna, så det är just sådana här förutsättningar och antydningar vi har att lyssna till i försöken 

att skapa oss en bild av vilket slags arbetsliv som tipsen riktar sig till. 

   Den uppmärksamme läsaren har redan blivit varse det faktum att ett påfallande antal av 

artiklarna har någon siffra med i titeln, eller undertiteln. Av de 30 analyserade artiklarna har så 

                                               
72 Artikel 17: För naket: Tio klädtabun på jobbet
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många som 19 stycken siffror i rubriken. Tio sätt att komma framåt, fem pinsamma tabbar på jobbet, 17 

sätt att överleva din nya chef, För naket: Tio klädtabun på jobbet är några exempel på de titlar jag syftar 

på. Benägenhet att punkta upp texten och numrera problemområden eller tips som behandlas 

kan kännas igen från flera olika genrer, exempelvis kvällstidningslöpsedlar och 

självhjälpslitteratur. Careerbuilders artiklar inleds ofta med ett personligt tilltal där berättarrösten 

konverserar med läsaren;

Det har hänt igen: Medan du höll på med ännu ett projekt blev Linda längre bort i korridoren 
befordrad – precis som Anders för fyra veckor sedan och Jeanette ett halvår före det. Du vet 
att du gör ett jättebra arbete, så varför stiger du inte i graderna som dina kollegor?73

Efter den personliga inledningen, vilken inte sällan har en smått humoristisk underton, följer 

sedan lösningar, tips eller råd i punktform. När texten byggs på dylikt vis kan detta ses som ett 

sätt att göra den slagkraftig och lättbegriplig. Uppbyggnaden av text i list- eller punktform 

underlättar memorerande och används ofta i texter tydligt inriktade på handling, exempelvis ”att-

göra-listor” eller inköpslistor. Stilen, punktskrivande inriktat mot handling, försvårar analys av 

komplexa företeelser74, något som sociala relationer i arbetslivet kan sägas vara. Coachingen är 

också starkt inriktad på handling, på förändring av den coachade personen. Detta sätt att bygga 

texten på kan sägas vara ett pedagogiskt grepp som gör komplexa fenomen lättbegripliga och 

tydligt definierade av experterna, som sedan levererar lika tydliga och lättbegripliga lösningar på 

problemen, eller vägar och nycklar till att uppnå något önskvärt. På detta sätt utesluts också 

alternativa tolkningar och coachen befäster sin position som expert på fältet. 

   Användandet av metaforer kan i artiklarna betraktas som sparsamt. Dess betydelse kan ändå 

vara av intresse av olika orsaker. Dels kan vi se från vilka diskurser metaforer lånas, vilket kan

visa på interdiskursivitet, hur hybrider skapas, samt vilka områden man associerar karriär och 

arbetsliv med. Metaforanvändandet kan också få som effekt att sociala relationer, 

maktförhållanden, strukturella dimensioner och aktörskap döljs. Ofta används metaforer från 

marknadsekonomisk diskurs i sammanhang som berör individens egenskaper och utseende. 

Klädval och personlighet kallas exempelvis ofta för image. Image kan ha många betydelser men 

faller väl in bland andra liknande metaforer om vikten att ”vara ett varumärke” och kunna ”sälja 

in sig själv”. När detta kopplas till framgång i karriären ser vi hur arbetslivet och människorna 

som figurerar där, via användandet av en marknadsföringsvokabulär, liknas vid en 

konkurrensutsatt marknad för företag. Ett exempel på hur användandet av marknadsorienterade 

metaforer kan se ut som följer;

Bygg upp din image: Kläder hjälper dig inte att prestera men har en positiv inverkan på hur 
andra uppfattar dina prestationer. […] Framhäv dina drag: Var självsäker när det gäller ditt 
utseende och bygg upp en stark image. […] Ha ett varumärke: Föreställ dig Bonos solbrillor Sir 

                                               
73 Artikel 29: Sex sätt att bli befordrad
74 Chiapello,Eve & Fairclough, Norman; Understanding the new management ideology: a transdisciplinary 

contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism, i Discourse & Society Mars 2002 Volym 

13 upplaga 2 s. 198 
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Robin Days flugor. […] Slipa på talförmågan: Det är viktigt att kunna sälja sig själv och sina 
idéer.75

I en artikel med titeln Avsomnad karriär? Tio tips ser vi hur ett flitigt användande av metaforer vävs 

samman med ett individualiserat tilltal som döljer strukturella orsaker till att allas karriärer, för att 

använda en metafor, inte blomstrar;

Att utvärdera vad du vill ha ut av karriären och planera hur du ska nå dina mål kan ge dig en 
rejäl skjuts framåt och hjälpa dig att uppnå ditt nirvana i arbetslivet. Här är tio tips på hur du 
får din karriär att spinna som en väloljad motor.76

Redan i artikelns titel ser vi att karriären är något som kan ibland kan somna. Denna liknelse 

relaterar till det oönskade tillståndet av en karriär som inte är satt i rörelse framåt eller uppåt. 

Vidare kan vi få religiösa upplevelser av nirvana i arbetslivet om vi vet hur vi som individer ska 

agera för att uppnå detta. Efter det liknas karriären vid en motor som behöver oljas för att spinna 

vidare i ett tillfredsställande tempo och inte somna. Motorn (karriären) som en ägodel som kan 

fungera bra om dess ägare bara sköter den rätt pekar på individens förmåga att styra sin karriär i 

önskad riktning. Detta blir intressant då hela Careerbuilders berättelse av framgång i yrkeslivet är 

baserat på individens handlanden. Strukturer, som med största sannolikhet har viss inverkan på 

karriärmöjligheter, såsom kön, klass, ålder eller etnicitet lyser med sin frånvaro. Dessa 

omständigheter döljs genom att likna karriären vid en ägodel som du som ägare till (med hjälp av 

coachens tips) kan påverka i önskad riktning. 

    En grundläggande gemensam förförståelse för alla artiklar, eller till och med kanske för genren 

karriärcoaching som helhet, är den outtalade självklarheten att människor besitter en stark vilja att 

avancera i de hierarkiska strukturer som arbetslivet, i de flesta fall, innebär. En förutsättning för 

den framåt/uppåtstigande karriären är att vi är beredda att underordna oss, lyda och blidka vissa 

särskilt viktiga positioner och personer för att själva skaffa oss mer eftertraktade titlar laddade 

med högre status, bestämmanderätt över andra och ett mer tillfredsställande penningflöde. Eller 

annorlunda uttryckt så är en utgångspunkt för karriärcoaching att vi har en inbyggd vilja att just 

göra karriär. Grundläggande för tanken om personlig karriär är en individualiserad syn på 

människan och samhället, där en livsvärld fylld av valmöjligheter och tillfällen att ta till vara 

öppnar upp sig för individen, som ett ofullbordat projekt.77 En grundläggande föreställning för 

att tanken om karriär ska bli möjlig är alltså att sociala positioner inte är fasta och låsta. En i sin 

tur grundläggande föreställning för att väcka viljan att avancera i karriären är att vissa sociala 

positioner är mer eftersträvansvärda och bättre ur bland annat status- och prestigesynpunkt Vi 

alla kan, med rätt strategier och mycket slit, alltså åtnjuta dessa hett eftertraktade positioner. Här 

någonstans kommer karriärcoachen in som expert på arenan. Genom tips och råd guidas den 

coachade till framgång. Avancemang i arbetslivet, eller att vinna tillträde till det via en anställning, 

underlättas enligt Careerbuilders artiklar avsevärt av ett starkt konformativt beteende. För att 

                                               
75 Artikel 14: Skönheten och odjuret – vem klarar sig bäst?
76 Artikel 9: Avsomnad karriär? Tio tips
77 Lindqvist, Mats: Herrar i näringslivet. Om kapitalistisk kultur och mentalitet, Natur och kultur, Stockholm, 1996, s. 85ff



26

lyckas med konststycket att bli anställd, behålla anställningen och avancera krävs det alltså en 

påfallande anpassning till olika normer. Vilka normer som är viktiga och hur vi bäst går till väga 

för att anpassa oss till dem är centrala och återkommande frågor för Careerbuilders experter att 

vägleda oss i. 

Vad göra? Hur vara? 

Normativa utsagor om hur vi ska gå, stå, klä oss, föra oss och konversera är något vanligt 

förekommande i dessa artiklar.   Ofta handlar detta om konsten att vara lagom. Exempelvis anses

det positivt för karriären att prata mycket och vara glad men inte prata för högt, eller att klä sig 

avslappnat men inte slafsigt etcetera. I detta hänseende blir coachingen ofta mycket detaljstyrd, 

hårt reglerande och normaliserande.

Ur ett interdiskursivitetsperspektiv ser vi hur materialet i detta hänseende är influerat av 

moraliska genrer och diskurser kring vett och etikett. För att illustrera detta vill jag göra en 

genealogisk jämförelse med ett citat ur en handbok i etikett från 1933. Citatet beskriver 

(o)lämpligheten i att tala om mat vid en större middagsbjudning; 

Både värdfolk och gäster skola förstås uppbjuda allt för att göra måltiden trevlig och höja 
stämningen. Kanske man får varna för att tala för mycket om mat vid bordet. För all del – att 
tala om mat är inte tabu, men det bör ske med urskiljning. […] Men att middagen igenom köra 
med mat, den ypperliga mat man fick i Paris i våras eller hos generalkonsul Anderblads i 
onsdags[…]78

Berättarstilen känns igen på ett flertal punkter. Det personliga tilltalet, användandet av tjusiga 

titlar med anspelning på rang och hierarki, konsten att vara lagom – prata gärna om mat, men inte 

för mycket, de detaljerade beskrivningarna av hur vi bör och inte bör uppträda är alla 

gemensamma drag i både 1933 års handbok i etikett och 2009 års karriärcoaching.

   Jag har valt ut två teman ur materialet som är särskilt utmärkande och återkommande i detta 

hänseende; hur vi pratar och hur vi klär oss. Dessa områden tenderar att bli relativt detaljstyrda 

och man får uppfattningen av att personligheten måste disciplineras in i minsta detalj för att 

framgång ska kunna uppnås. För att skapa en bild av hur den coachade detaljstyrs av normativa 

och moraliserande påståenden är följande citat beskrivande:

Det första intrycket är viktigt. Att komma för sent, inte be om ursäkt för att man är sen, 
komma olämpligt klädd, tugga tuggummi, lukta alkohol eller cigarettrök, inte stänga av sin 
mobiltelefon, ha ett slappt handtag, äta smörgåsar medan man väntar eller bara ha en total 
avsaknad av social förmåga – alla dessa exempel är faktiskt överraskande vanliga.79

Citatet är hämtad ur en artikel om vanliga intervjumisstag och berör således icke önskvärt 

beteende i dessa sammanhang. Beteendet och uppförandet i denna situation kan lätt upplevas 

som ett minfält där minsta snedsteg kan vara ett ödesdigert misstag. 

                                               
78 Författare okänd: Etikett och god ton II – praktisk handbok i sättet att uppföra sig, Åhlén & Åkerlunds förlag (Albert 

Bonnier), Stockholm, 1933, s. 72
79 Artikel 22: De fem vanligaste intervjumisstagen
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   Coachingen rörande kommunikation behandlar spörsmål om hur vi bör och inte bör tala. 

Centrala frågar i detta sammanhang är hur, med vem, om vad och i vilket sammanhang vi pratar 

med vem om vad. I grunden ligger önskan om en slags karriärfrämjande kommunikation som är 

professionell, marknadsinriktad och tydligt orienterad mot avancemang i yrkeslivet. Ett tips från 

arbetsstrategen Catherine Kaputas femstegsprogram om hur man uppnår framgång visar tydligt 

på detta;

Slipa på talförmågan: Det är viktigt att kunna sälja sig själv och sina idéer.80

En förutsättning för framgångsrik kommunikation är alltså en välslipad talförmåga. Talförmågan 

anpassas med fördel efter rådande kultur, eller atmosfär på arbetsplatsen, och kan sedan användas 

för att passa in, bygga nätverk, bli uppskattad samt, icke att förglömma olja relationerna till 

kollegor i särskilt betydelsefulla positioner. Under företagets julfest kan det exempelvis vara ett 

ypperligt tillfälle att använda sin välslipade talförmåga;

Det här [julfesten] är ett bra tillfälle att prata med folk du vanligtvis inte stöter på och 
naturligtvis med chefen. Det kan hjälpa dig på lång sikt när det gäller att smida allianser, få 
hjälp med att få saker gjorda eller bara stärka din profil.81

Tonen är tydlig, det gäller att ständigt ha karriäravancemang med i tankarna. Prata med chefen, 

bygga nätverk, smida allianser och stärka sin profil är viktiga kommunikationsstrategier tydligt 

kopplade till den underförstådda önskan om att klättra i karriären. Förhållningssättet frammanar 

bilden av en kalkylerande individ med strategisk (egen)nytta för ögonen, en homo economicus. 

Detta gäller i samtliga kommunikationssammanhang, men situationen skiljer sig åt en del 

beroende på var i arbetslivet du befinner dig. 

   Kommunikationen för de som befinner sig i en anställningslös situation ser av förklarliga skäl 

lite annorlunda ut, det är knepigt att smida allianser på företagets julfest utan att äga tillträde till 

någon arbetsplats. Kommunikationsvägarna för den arbetssökande är först och främst skriftliga i 

form av curriculum vitae och personliga brev som, rätt utförda, förhoppningsvis leder fram till en 

intervjusituation. I sitt CV är det av yttersta vikt att kommunikationen är slagkraftig och säljande:

Ditt CV är utformat för en enda sak: se till att få en intervju. Den genomsnittliga rekryteraren 
lägger inte mer än 20-30 sekunder på att ögna igenom ett CV, vilket innebär att du måste göra 
intryck snabbt och kunna sälja dig själv.82

Det kan tyckas vara nedslående för motivationen att slipa, finputsa och lägga ner stora mängder 

tid, eller till och med pengar på experthjälp till sitt CV-skrivande när rekryterarna sedan ögnar 

igenom detta på ett par sekunder. I alla fall är huvudsyftet med CV att få komma på en intervju 

och genomgående handlar tipsen här om att sticka ut, övertyga och göra bra reklam för sig och 

sina färdigheter. Vägledande för hur ett CV formuleras bör vara vad du har att erbjuda företaget 

och inte vad du vill ha ut av jobbet. I citatet ser vi ett tydligt exempel på hur en långtgående och 
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82 Artikel 4: Vad arbetsgivare vill se i ditt CV
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ogenerad kommodifiering av jaget tar sig uttryck. Jaget är en vara och CV´t är 

marknadsföringskanalen av självet. 

   När du väl lyckats saluföra dig själv till någon arbetsköpares belåtenhet väntar själva 

intervjusituationen, vilken målas upp som ett kritiskt ögonblick där mycket står på spel. Tips om 

att via internet eller kontakter i förväg pejla av olika företags kulturer, marknader och 

verksamheter för att kunna anpassa sig och påskina engagemang och intresse under intervjun är 

här återkommande teman;

Kolla igenom potentiella arbetsgivares webbplatser och fråga dina vänner hur det är att arbeta 
på deras företag. Arbetsgivare söker personer som skulle passa in bra och trivas i deras 
företagskultur. […] Du kan aldrig förbereda dig för mycket inför ditt första möte med en 
potentiell arbetsgivare. […] Ta reda på så mycket du kan om företagets produkter, ledarskap, 
uppdrag och kultur.83

Kommunikationen, sättet att tala, om vad du talar är också centrala aspekter av själva intervjun. 

Intervjusituationen målas upp som en akt av djupgående bedömning och granskning av den 

sökandes person där det är av yttersta vikt att vara väl insatt i vilka bedömningsgrunderna är. För 

att exemplifiera detta kan vi titta på en artikel där Careerbuilder frågat rekryterare om de 

smartaste sakerna en arbetssökande kan göra vid en intervju;

Det absolut viktigaste en arbetssökande kan göra på en intervju är att på ett intelligent och 
tydligt sätt uttrycka sin yrkeserfarenhet, kapacitet och kunskap. […] En arbetssökande som är 
professionell under urvalsprocessen utmärker sig bland de sökande. När en arbetssökande 
kommunicerar på ett intelligent sätt, använder korrekt språk, tar ögonkontakt, lyssnar och 
ställer intelligenta och relevanta frågor visar det hur personen kommer att uppträda på arbetet 
med kollegor och klienter. En rekryterare väljer en person som kommer att representera 
företaget på ett bra sätt.84

Ofta får man känslan av att det är företagens icke förhandlingsbara önskemål som coachen tar 

som uppgift att få den coachade att förstå och anpassa sig efter. I ovanstående resonemang är 

detta något mer subtilt, men exempel på rättframhet i hänseendet finns också; 

Numera vill många företag ha anställda som är ”snygga, moderiktiga” och utåtriktade. Andra 
vill att personalen har ett ”mjukt och vänligt”, istället för ett ”gutturalt” uttal. Personal med ett 
gutturalt uttal uppmanas att ”förbättra” sitt tal. Trendiga matställen i London, såsom 
kaffekedjan Caffé Nero, anställer personal som matchar deras profil som ett ”ungt, 
moderiktigt, italienskt och hippt” ställe.85

Här blir talets stora betydelse tydligt, hur detta ska läras in och göras om ner på uttalsnivå för att 

passa företagets önskemål om att leva upp till en särskild fastställd image. 

   Nästa viktiga och återkommande tema rörande hur vi ska vara handlar också den om att 

anpassas till relativt strikta normer och att passa in i företagets image. Här är det vår yttre, visuella 

representation som står i fokus och våra val av kläder utgör det som ska coachas. För att 

återkoppla till ovanstående resonemang om vilken den typiska arbetsplatsen i fokus för artiklarna 

kan tänkas vara vill jag påpeka att det i detta sammanhang blir extra tydligt att det ofta rör sig om 
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någon slags kontorsarbete. Åtminstone är arbeten med olika slags uniformer, eller fastställd 

arbetsklädsel i allmänhet, mer eller mindre uteslutet då det oftast rör sig om val av korrekt klädsel. 

Ett utmärkande drag när det gäller att förstärka klädnormer är att tydligt definierande sfärer av 

livet beskrivs som passande för olika klädesplagg. Exempelvis hör minikjolar och kortkort 

hemma i Britney Spears videos, toppar och klänningar med lågt skuren rygg skall bäras på 

dansgolvet och sandaler gör sig bäst på semestern eller vid lättjefullt flanerande, men inte när du 

utför kontorsarbete!86 Vikten av att anpassa sin klädsel efter företagets önskan, konventioner och 

normer stärks av uttalande som;

Om du inte vill äventyra din image eller karriär bör du undvika följande klädsel:87

Sedan räknas ett antal olämpliga klädesplagg upp och placeras i sina rätta sammanhang. Individen 

ställs inför ett val, att äventyra karriären, som underförstått är en central del av människans 

livsprojekt, eller följa coachens råd att anpassa sig. Även om yrken med tillhörande uniform är 

uteslutna ur Careerbuilders klädestips så skapas på detta vis en uniform klädnorm som, om den 

inte följs, kan få allvarliga konsekvenser och avvikare riskerar att utsättas för allvarliga sociala 

sanktioner. Viktiga idéer och föreställningar rörande klädsel handlar om representation. Ditt inre 

representeras av ditt yttre, genom din klädsel kan man se vad du är för slags person och dylika 

argumentationer används för att legitimera klädnormen. Utseendet som en direkt spegel av det 

inre, personligheten, kan bli problematisk när vi tänker på hur lättmanipulerat vårt yttre är. Tillåts 

vi inte klä oss efter vår inre spegel enligt konventionerna på en viss arbetsplats måste vi alltså 

manipulera personligheten (det inre) till att passa den yttre representationen. På så vis kan vi se 

hur även det inre blir utsatt för samma normativa logik, passa in – eller riskera din karriär. Tanken 

om att det första intrycket av en person är bestående och att vi skapar oss en uppfattning av en 

person på bara några sekunder är också det en anledning att vara medveten om hur man bör klä 

sig. Följande citat kan anses som beskrivande för ovan nämnda resonemang om klädselns 

betydelse och vikt;

Ditt utseende är en yttre spegling av ditt inre jag och ger människor möjlighet att skapa sig en 
föreställning om din personlighet och dina ståndpunkter. Att klä sig med framgång (eller utan) 
kan vara avgörande vid intervjun.88

En god intervjuteknik handlar lika mycket om att se professionell ut som att vara skicklig 
verbalt. Runt två tredjedelar av den mänskliga kommunikationen är icke-verbal, och bestående 
intryck görs fort och grundas ofta på uppträdandet. Hur du går och står svarar faktiskt för 80 
procent av en persons första intryck av dig. En skräddarsydd kostym är nästan alltid lämplig 
klädsel för en intervju.89

I första citatet ser vi hur klädvalet kan vara avgörande för framgång, i betydelsen få en anställning. I 

det andra citatet ges ytterligare en antydan om att det är någon speciell typ av arbete detta rör sig 

om. En skräddarsydd kostym är nog inte en särskilt vanlig klädsel på de flesta arbetsplatser. Detta 
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kan också tolkas med föregående resonemang, om krockar mellan globala diskurser och lokala 

sammanhang, för ögonen. Möjligen förhåller det sig så att skräddarsydda kostymer är vanligare i 

USA än i Sverige. Argumentationen för en genomtänkt representation av sig själv förs 

genomgående genom att lägga tyngdpunkten på det yttres betydelse för personligheten och det 

första intryckets bestående karaktär. 

   När vi nu sett hur normer fastställs och starkt konformativa och högst anpassningsbara 

idealkarriärister som låter sig styras och finjusteras av coachens guidning konstrueras blir det 

intressant att rikta blicken mot hur detta ska kunna upprätthållas. Vilka sanktioner kan bli aktuella 

om man avviker för mycket, eller på fel sätt, från vissa fastslagna sätt att vara i arbetslivet? I 

texterna har återkommande hotelser om att få sparken från jobbet framkommit. Ibland mer 

uttalat, ibland subtilare. 

Passa dig!

Dessa hot om avsked är intressant av fler orsaker. Bland annat ser vi återigen hur globala 

diskurser får anpassningsproblem i lokala sammanhang. I Sverige styrs, som bekant, anställnings-

och avskedsförfaranden till stor del av lagstiftning (LAS) och överenskommelser på central nivå 

mellan arbetsmarknadens parter. Om detta nämns inget, eller försvinnande lite, i de artiklar som 

analyserats här. Istället handlar det om nyckfulla chefer som godtyckligt kan bestämma ditt öde 

på arbetsplatsen. Diskrepansen mellan artiklarna och styrande lagar och sedvänjor på svensk 

arbetsmarknad är en fråga som vi lämnar därhän då denna studie istället handlar om hur 

Careerbuilder är medskapare av en global arbetslivsdiskurs. Det är alltså sättet som arbetslivet 

beskrivs på som är av huvudsakligt intresse för vår utgångspunkt, inte huruvida detta kan tänkas 

vara överensstämmande med faktiska förhållanden eller inte.

   En av de analyserade artiklarna behandlar uteslutande hur lätt det är att bli av med sitt jobb. 

Artikeln i fråga går under namnet 10 sätt att bli av med jobbet. Inledningsvis förklaras hur enkelt det 

är att mista sitt jobb om man inte känner till arbetslivets spelregler;

Efter att ha tillbringat veckor – eller månader – av ihärdigt letande efter det perfekta jobbet är 
det sista du vill att tvingas tillbaka ut på jakt. 

Men bara några felsteg kan göra att du får sparken innan du har sett skymten av din första lön. 
Om du vill få en garanterad plats i väntrummet på arbetsförmedlingen kan du prova något av 
följande:90

Tilltalet är personligt och artikeln inleds med ett scenario, där läsaren äntligen har hittat 

drömjobbet. Återigen ser vi hur faran ligger på lur och hur bräcklig ens position kan vara om vi 

inte lyssnar till och lär oss av coachens visdom. Artikeln fortsätter i punktform där tio olika 

anledningar till uppsägning målas upp med en inte sällan smått ironisk och humoristisk underton. 

Tipsen på vad som bör undvikas om man vill behålla jobbet (eller vad man ska göra om man inte 

vill behålla jobbet) relaterar till lite olika diskurser. Egenskaper eller beteenden som inte platsar i 

arbetslivet består bland annat av lathet och arrogans, att vara kräsen och klaga, att skvallra med 
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arbetskamrater, att prata om för mycket privata angelägenheter på arbetsplatsen, att stjäla och 

missbruka (eller nyttja) företagets datorer för privata ändamål. Då denna artikels resonemang är 

uppbyggt på vad som inte bör göras kan det vara intressant att se på motsatser till de egenskaper 

och beteenden som leder till avsked. Dessa borde ge en fingervisning om önskvärda, premierade 

och attraktiva egenskaper i detta sammanhang. En hederlig, positiv, arbetsam och flitig 

medarbetare som inte blandar in sitt privatliv i det professionella sammanhang som arbetslivet 

utgör kan alltså sägas vara vad som efterfrågas av arbetsgivare enligt motsatslogiken.

   En underförstådd självklarhet som lyser igenom i ett flertal artiklar är också att arbetsgivarens 

önskan är något som till varje pris måste uppfyllas, ofta med motiveringen att det är potentiellt 

positivt för din karriärs utveckling. Som nämnts tidigare tar artikeln 10 sätt att bli av med jobbet sin 

utgångspunkt i hur du som anställd inte bör vara och vad du inte bör göra, för att tillfredsställa 

arbetsgivaren och, i förlängningen, din karriärlysta. Detta sätt att bygga texter är återkommande i 

ett flertal artiklar. Ytterligare ett anmärkningsvärt drag i texterna består i att vara lagom. Å ena 

sidan ska man vara pratig och gåpåig, men inte prata för högt eller om fel saker (exempelvis 

privata angelägenheter eller skvaller). Man uppmanas att ”vara sig själv” men ska anpassa klädstil 

och uttal efter företagets kultur och önskemål. Chefen ska lydas och en god relation till denne 

beskrivs ofta som en nyckel till en lyckad karriär, men fjäsk ogillas av arbetskamraterna. Detta 

visar på vikten av att kunna spelreglerna, och kunna dem bra. Sammantaget blir intrycket att 

coachen är oumbärlig som expert på alla dessa oskrivna regler och normer och att den coachade 

måste låta sig kalibreras och finjusteras i det oändliga för att vara anställningsbar och 

framgångsrik. Individen är aldrig tillräcklig utan i ständigt behov av coaching.

   Efter att vi nu skapat oss en bild av Careerbuilders berättarstil i synnerhet och förhoppningsvis 

också fått en uppfattning om karriärcoaching som genre ska vi gå vidare med analysen och rikta 

intresset mot ett par olika varianter av sociala relationer som är av intresse för studiens syfte. 

Först tittar vi på hur ett önskvärt förhållningssätt till vänner och bekanta beskrivs och varför. 

Efter det fortsätter vi med en analys av hur relationer mellan individen och arbetsköparen 

framställs. 

Mina bekanta – ett strategiskt användbart nätverk?  

Vikten av att strategiskt kunna utöka och dra nytta av sin bekantskapskrets i jobbsökandet och 

karriärbyggandet samt bearbeta vänner och bekanta i syfte att skaffa strategiska egennyttiga 

fördelar är ett återkommande tema inom Careerbuilders (och andra aktörer inom samma genre) 

karriärtips. Följande citat belyser tydligt det, enligt min uppfattning, något cyniska 

förhållningssättet till medmänniskor i sin omgivning som rekommenderas frekvent i de 

analyserade artiklarna;

Utnyttja dina personliga kontakter: Börja med att skriva en lista på alla tänkbara (läs 
användbara) personer du haft personlig kontakt med genom åren och som du kan få tag i. Det 
kan vara allt ifrån släkt och vänner till gamla skolkompisar och kollegor. Avfärda inte någon av 
kontakterna innan du utvärderat dem. Alla kan kanske inte hjälpa dig direkt till ett arbete, men 
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däremot ge tips och råd om ytterligare kontakter. […] Det är också viktigt att du håller din 
kontaktlista uppdaterad och samtidigt ägnar mycket tid åt att nätverka.91

Här ser vi ett kalkylerande, instrumentellt och nyttofrämjande förhållningssätt gentemot sociala 

relationer, något som för en människa starkt influerad av kapitalistisk logik torde upplevas både 

som naturligt och önskvärt. Nyttotänkandet sträcker sig utanför de personer som ingår i ens 

bekantskapskrets och omfattar alla människor man någonsin mött, som kan tänkas vara 

användbara för det stora syftet att få en anställning och en mer lukrativ karriär. Dessa skall sedan 

utvärderas och bedömas i relation till vilken nytta du kan dra av dessa. Ordet utvärdera kopplas 

med lätthet till mer professionella diskurser och sysslan är inte i första hand knutet till något 

privatpersoner utsätter sina vänner för. I detta sammanhang ser vi också en skillnad mellan olika 

faser, eller stadier, i arbetslivet. Människor i din närhet kan (ut)nyttjas olika beroende på om du 

vill använda dem för att få en anställning, eller om du vill nyttja dem som karriärfrämjare. 

Ytterligare ett exempel på hur det kan låta när ens bekanta, eller nätverk (som Careerbuilder ofta 

benämner dessa) kan användas till jobbsökning låter så här;

En nyckel till ett kreativt jobbletande är att skapa ett nätverk av kontakter som en källa till 
information om det yrke du är intresserad av och som ett sätt att lära känna rätt personer. Vem 
vet – en vän till en vän kanske har det perfekta tipset. Låt dina kontakter veta att du söker 
arbete!92

Här blir det återigen tydligt hur den underliggande viljan att göra karriär är betydelsefullt för våra 

liv. Ett nätverk av rätt personer ska skapas i särskilt syfte att tillförskansa sig en anställning. Vi ser 

också, ur modalitetssynpunkt, hur tipset lämnar en öppning i och med påståendet om att lära 

känna rätt personer är en nyckel till kreativt jobbletande. I samma artikel tipsar man även om att 

använda Internet som arena för jobbsökning, något som inte är så konstigt då Careerbuilder 

själva är en stor Internetbaserat arbetsförmedlare. Om vi betraktar citatet med verktyget 

transitivitet i tankarna ser vi hur det helt saknas någon agent för att bekantskapskretsen har en så 

pass betydelsefull roll för den jobbsökande. När kontakter beskrivs som en nyckel till

framgångsrikt jobbletande är detta enligt texten ett tillstånd som helt enkelt bara är utan att något 

eller någon har med saken att göra. Fenomenet med kontaktnätets betydelse skulle också kunna 

tolkas som en konsekvens av beteendet hos dem som anställer och/eller dem som beslutar om 

hur arbetsmarknaden skall vara reglerad. Om kontaktnätet följer klassmässiga och sociala 

stratifieringsmönster är det inte svårt att föreställa sig hur vissa grupper missgynnas av denna 

informella väg till arbetslivet. För att återknyta till de två olika sammanhang då kontaktnätet anses 

särskilt värdefullt, jobbsökning och karriärklättring, ser vi i följande exempel hur de används på 

liknande vis;

Tala med vänner, ring gamla arbetskollegor och gå på jobbmässor eller nätverksevenemang. 
Att skapa nätverk kan låta svårt och kan lätt få en att tappa modet, men ju fler evenemang du 
deltar i desto lättare blir det. Ju högre upp du når inom ditt gebit, desto mer kommer du att 
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uppleva att alla känner alla. Om någon av dina kontakter nämner dig kan det hjälpa dig framåt i 
din karriär.93

Här kan nätverket vara till nytta när du vill uppåt och framåt i din karriär, som bekant är detta 

något alla strävar efter. Logiken i utsagan är att ju fler tillfällen att bygga nyttiga nätverk på desto 

högre inom ditt gebit kommer du att komma. När man nått en viss nivå i hierarkin förändras 

situationen. På högre nivå finns färre, men desto mer betydelsefulla människor. Här känner alla 

varandra och något så banalt som att bli omnämnd av någon på denna nivå kan ge 

karriärfördelar. Med transitivitet för ögonen blir det tydligt hur intressen och ideologier som 

underlättar eller leder fram till denna nepotismliknande situation döljs. Du kommer att uppleva 

att alla känner alla högre upp i strukturen och att det där är nyttigt att bli omnämnd. Författaren 

har här tagit sig rätten att förklara ”hur det är”, dock utan att ge en fingervisning till varför eller 

hur det kommer sig att det är på detta vis, eller ännu mindre kritisera förhållandet. Det är en av 

författaren fastställd sanning och verklighet som den coachade har att förhålla sig till och anpassa 

sig efter. Intressant att nämna är också att läsaren inte förutsätts ha nått så högt inom sitt gebit. 

Detta ser vi genom formuleringar som ju högre upp du når och kommer du att märka.  Författaren, 

eller coachen har däremot kunskaper om och insikter i hur det förhåller sig på de högre nivåerna. 

Ur modalitetsperspektiv är meningen Ju högre upp du når inom ditt gebit, desto mer kommer du att uppleva 

att alla känner alla fullständigt låst. På detta sätt förhåller det sig och det finns inte utrymme för 

andra uppfattningar. Detta bidrar till en uppfattning om att författaren, som förutsätts ha vana av 

att vistas högre upp, här talar i en stark auktoritär ton till den coachade som ännu inte har beträtt 

dessa domäner. 

   Avslutningsvis kan vi konstatera att logiken ändå är densamma både när bekanta ska användas 

för jobbsökning och karriärklättrande; det gäller att bearbeta och nyttja sina medmänniskor för 

att främja sin situation. Jag får dock uppfattningen att nyttan med nätverket går från mer 

kvantitativt präglad i jobbsökandefasen mot mer kvalitativt inriktat i takt med att 

betydelsefullheten, eller rangen, hos de människor som befolkar nätverket ökar.    

Betydelsefullhet och rang berör temat i nästa avsnitt som handlar om relationen mellan individ 

och arbetsköpare. 

Företaget och chefen

Careerbuilders berättelser handlar mycket om sociala relationer. Relationer till kollegor, vänner 

och bekanta är exempel på kategorier som vi sett berörs. Det finns dock en specifik relation som 

utmärker sig på flera vis. En relation som till synes är viktigare än alla de andra, relationen till 

arbetsköparen, eller företaget om man så vill. Företaget har en representant på arbetsplatsen som 

i artiklarna oftast benämns som chefen. Ur transitivitetssynpunkt är det tydligt att 

chefens/företagets ansvar för hur och varför saker sker på arbetsplatsen ofta döljs och ansvaret 

skjuts över på individen;

                                               
93 Artikel 26: Tio steg att förbättra dina jobbchanser
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Alla påverkas när du skjuter upp saker. När du missar en deadline framstår både du och din 
chef i dålig dager, och det drabbar alla andra inom projektet eftersom de inte kan göra klart sitt 
arbete förrän du är färdig med ditt.94

Här nämns inte alternativa orsaker som exempelvis hög arbetsbelastning eller bristande planering 

och förmåga att sätta rimliga deadlines hos chefer som troliga orsaker till misslyckandet. Det är 

individens förmåga att ”skjuta upp saker” som är den felande länken.

   Även i relationen mellan företaget/chefen och individen är det fruktbart att göra en uppdelning 

efter var i arbetslivet den coachade befinner sig. För den som är utan anställning och befinner sig 

i en arbetssökande situation är det rekryteraren som representerar företaget eller köparen. Det 

nämns inte i artiklarna att relationerna mellan köpare och säljare (åtminstone i Sverige) ofta är 

resultatet av ett förhandlade mellan arbetsmarknadens parter, eller att det är juridiska relationer 

relativt starkt reglerat av lagar och regler. Om vi drar oss till minnes det tidigare resonemanget 

om globala diskurser i lokala sammanhang är detta kanske inte så konstigt. Istället skapas bilden 

av ett mer eller mindre godtyckligt förhållande mellan chef (företaget) och den anställde. 

Förhållandet präglas inte sällan av en stark ojämlikhet och det är många gånger tydligt hur 

betydelsefullt det är att vara chefen och företaget till lags. I ett exempel hämtad från tips rörande 

CV-skrivning ges en god inblick i hur relationen har en envägskaraktär. Det är företaget som ska 

tillfredställas och den jobbsökandes vilja och intressen är irrelevanta i sammanhanget;

Ditt CV fungerar som din egen personliga annons eller skyltfönster och låter köparna 
(rekryterarna) se vad du har att erbjuda. […] De har litet eller inget intresse av vad du vill ha ut 
av ditt yrke. De vill veta vad du tänker göra för dem, hur kan du bli till nytta för deras företag?95

Redan innan man har fått anställning och hamnat på en arbetsplats görs det alltså klart att det är 

du som ska vara till nytta för företaget och inte vice versa. Rekryterarna beskrivs här som en 

kategori som är förknippad med företaget (köparna). De är så att säga företaget i detta 

sammanhang. Detta trots att rekryterare inte sällan är vanliga lönearbetare utan något som helst 

ägarskap i företaget. Åtminstone torde detta inte vara ovanligt vad gäller större företag. CV´t 

beskrivs i affärsrelaterade marknadsekonomiska termer. När detta ges funktionen av ett 

skyltfönster kan vi se en metafor som bygger på och stärker föreställningen om att individen är 

en vara och arbetsmarknaden en plats för konkurrens där det gäller för dessa varor att skylta med 

rätt egenskaper för att synas och verka mer attraktiva än konkurrenterna. Citatet har obligatorisk 

modalitet och det som sägs är således av en faktaliknande karaktär. Berättaren vet, i egenskap av 

expert på området, vad företagen vill ha och uppgiften är att förmedla denna vetskap till den 

coachade, som underförstått gör bäst i att anpassa sig därefter. När tonen nu är satt kan vi titta 

närmare på en artikel med namnet 20 sätt att imponera på chefen. Med ett fåtal meningar per punkt 

redovisas 20 sätt att genom strategier, förhållningssätt, attityder och egenskaper vara chefen till 

lags. Någon motivering till, eller argumentation för varför chefen ska imponeras på ges över 

huvud taget inte. Detta kan tolkas som att det är något så naturligt och självklart att människor i 

                                               
94 Artikel 27: 10 sätt att bli av med jobbet
95 Artikel 4: Vad arbetsgivare vill se i ditt CV
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chefsposition är några man vill, eller åtminstone bör, imponera på. Om vi tänker på den för hela 

genren grundläggande föreställningen om att alla människor har en inbyggd vilja att göra karriär 

och sätter det i samband med att vissa betydelsefulla personer kan ge dig en skjuts i karriären, 

endast genom att nämna ditt namn i rätt sammanhang96, får vi en inte helt otänkbar motivering 

till varför vissa positioner ska behandlas mer vördnadsfullt än andra. Vi börjar med att titta på det 

inledande tipset om hur chefen skall imponeras på;

1. Förstå uppdraget. Gör dig förtrogen med din chefs mål och värderingar. Gör din chefs 
prioriteringar till dina prioriteringar.97  

Till att börja med konstaterar vi en stark slutenhet i det låsta uttalandet, detta tips är alltså ett 

måste som inte kan undvikas om chefen ska bli imponerad. Först måste man förstå vad man ska 

göra på platsen, vad man har för uppdrag. Sen ska man göra sig bekant med chefens mål och 

värderingar. Det upplevs av mig som något iögonfallande när värderingar blandas in här, då 

värderingar också kan röra spörsmål som inte på något vis är arbetsrelaterade. Den avslutande 

meningen, att göra chefens prioriteringar till sina egna kan i sammanhanget förstås som att man 

också ska ta till sig chefens värderingar och göra dem till sina egna. Vi skymtar alltså en högst 

inställsam undersåte som låter hela sitt jag formas till en avbild av den store ledaren. I tips 

nummer två får vi veta att vi måste;

2. Förstå hur du kommer att bedömas. Skaffa dig kunskaper om exakt vilka färdigheter, 
beteenden och meriter som du kommer att bedömas efter och belönas för. Fokusera stenhårt 
på dem.98

Texten förtäljer inte vem som ska bedöma den arbetande. Ett rimligt antagande är dock att det är 

företaget/chefen som har rätten att bedöma. Viktigheten i att veta exakt vilka färdigheter, 

beteenden och meriter som ligger till grund för bedömningen passar väl till Careerbuilders i 

övrigt mycket detaljerade coachingstil. Jag syftar här på den noggrannhet och exakthet som vi sett 

vad gäller klädval, sätt att prata och vara och nu också hur vi bedöms. När även beteenden är 

föremål för bedömning och något som ska anpassas efter chefens vilja kan vi, i likhet med tipset 

om att ta till sig chefens värderingar, tolka detta som ytterligare en aspekt av att det är hela 

personen som måste förändras och coachas. Sedermera ser vi hur bedömningen också kopplas 

samman med belöning. Underförstått ser vi att det är chefen som både bedömer och belönar och 

att det bästa sättet att få önskan om en bra karriär uppfylld är att kunna spelreglerna, känna 

kulturen och anpassa sig därefter. Inställsamhet och anpassningsförmåga kan vi alltså betrakta 

som egenskaper som chefer imponeras av. Till detta kan vi, som synes nedan, också addera 

förmågan att ständigt vara positiv och okritisk. Ett återkommande råd i flertalet artiklar handlar 

nämligen om att inte vara gnällig eller klaga. Detta är också ett sätt att imponera på chefen;

4. Utstråla positiv energi. Var inte en person som klagar på eller kritiserar chefen eller 
företagsledningen. Var den som motiverar: den person som alla vill vara med.99

                                               
96 Artikel 26: Tio steg att förbättra dina jobbchanser
97 Artikel 11: 20 sätt att imponera på chefen
98 Artikel 11: 20 sätt att imponera på chefen



36

Här ser vi att inspiration hämtats från nyandlig och/eller religiös diskurs då mänskliga energier 

anses vara något som kan stråla positivt eller negativt. I citatet kopplas utstrålandet av positiv 

energi samman med ett okritiskt förhållningssätt som motiverar andra och leder till popularitet, 

till att bli den person som alla vill vara med. Chefen och företagsledningen får inte utsättas för 

kritik. En kritisk inställning låter vi oss alltså förstå är något ytterst tabu i arbetssammanhang. Det 

kan till och med vara skäl för uppsägning i Careerbuilders version av arbetslivet;

Vare sig din lön är för låg, arbetet är slitigt eller du tycker din chef är en idiot bör du vara 
försiktig med vem du klagar hos. Om din chef får reda på det kan hon mycket väl få för sig att 
göra slut på ditt lidande.100

Dåligt betalt för ett slitigt arbete med en idiot till chef är till synes något som man som arbetande 

bör acceptera utan att klaga. Dessa förhållanden förväntas paradoxalt nog även ge upphov till 

utstrålande positiv energi! Uppmaningen att vara försiktig med vem man klagar hos antyder att 

arbetskamrater inte är att lita på. Jag får uppfattningen att arbetskamrater ofta är att betrakta som 

konkurrenter om karriärmöjligheter, vilket förmodligen inte främjar någon kamratanda av större 

dignitet. Om någon klagar på upplevt dåliga arbetsförhållanden likställs detta i citatet med ett 

lidande. Antingen kan man tolka citatet som att lidandet väcks när man klagar, eller som att 

rekommendationen är att lida i tysthet. I vilket fall som helst så är chefen i detta fall en person 

eller position som med full rätt kan avsluta anställningen (lidandet) med en gnällig attityd som 

grund för uppsägning.

3. Diskussion - En kommodifierad tillvaro

Analysen har skapat en intressant bild av Careerbuilders berättelse om, eller syn på, arbetslivet. 

Dessa utsagor om arbetslivet betraktas här som ett tvärsnitt av arbetslivets diskursordning som 

kommer till uttryck i genren karriärcoaching. Det skulle kunna ses som missgynnande för studien 

att Careerbuilders artiklar är av något osofistikerad karaktär, med humoristiska och ironiska 

anspelningar som påminner om populärlitteratur. Generellt bemöts material av denna typ med 

ointresse eller till och med förakt från den konventionella forskningen. Som en konsekvens av 

detta blir texter av sådan typ sällan föremål för analys eller kritik, vilket lämnar fältet öppet för 

aktörer att ensidigt sprida doktrinära budskap och tolkningar av tillvaron.101 Med tanke på den 

enorma mängd människor som besöker hemsidor av detta slag och tar del av budskapen som 

förs fram kan vi föreställa oss hur, för dem som producerar texterna, önskvärda ideologier och 

världsuppfattningar underhålls och sprids. Av dessa anledningar anser jag att materialets något 

oseriösa karaktär snarare är en tillgång än en belastning för analysen. I kommande diskussion är 

                                                                                                                                                  
99 Artikel 11: 20 sätt att imponera på chefen
100 Artikel 27: 10 sätt att bli av med jobbet
101 Jämför Chiapello,Eve & Fairclough, Norman; Understanding the new management ideology: a transdisciplinary 

contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism, i Discourse & Society Mars 2002 Volym 

13 upplaga 2 s. 207
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syftet att tolka dessa berättelser utifrån vissa teoretiska begrepp och resonemang i ett försök att 

lyfta analysen från den direkt empiriska nivån och placera den i ett vidare sammanhang.

   Inledningsvis tar vi utgångspunkt i resonemanget om en global diskurs kring anställningsbarhet. 

Denna etablerade diskurs pekar på hur fokus för synen på arbetsmarknaden gradvis har skiftat 

från ett strukturellt perspektiv till ett mer individcentrerat förhållningssätt. Annorlunda uttryckt 

har fokus för arbetsmarknadsdiskursen skiftat från att vara inriktat på arbetstillfällen på 

marknaden till anställningsbarhet hos individen. Detta resonemang är centralt för förståelsen av 

samtida förändringar på arbetsmarknaden.102 Hur coaching som koncept passar denna 

individualiserade syn på arbetsmarknaden blir tydligt då vi i de analyserade artiklarna har sett att

det uteslutande är individens egen inställning samt hennes agerande och prestationer som ligger 

till grund för hur arbetslivet utvecklar sig. Detta överensstämmer väl med tidigare nämnda 

grundtankar inom coachingen. När denna extremt individualistiska och strukturblinda 

föreställning om arbetsmarknaden förstås utifrån tanken om anställningsbarhetens ökande 

betydelse kan vi se hur karriärcoachingen blir till ett uttryck för anställningsbarhetsdiskursen. Om 

detta tolkas utifrån resonemang om kunskap som makt kan vi betrakta karriärcoachingen som ett 

nytt fält för maktrelationer där sanningsproducerande teknologier innehar en betydande roll.103

Genom att dra nytta av diskurser med högt förtroendekapital (vetenskaps- och näringslivsdiskurs) 

stärker experten sin roll som sanningsproducent. Denna teknologi (re)producerar kunskap om 

arbetslivet och dess rådande normsystem som individen  måste förhålla sig till, eller för att uppnå 

framgång - anpassa sig till. På detta vis skapas, genom maktrelationer, självreglerande individer 

som styr sina värderingar och handlingar i enighet med experternas makt-kunskap. Vi har sett hur 

den coachade ska anpassa sig efter och underkasta sig expertkunskapens värderingar och normer 

och göra dessa till sina egna för att uppnå framgång, en framgång som också den är definierad av 

experter. Vi har även sett hur expertråden i Careerbuilders version av arbetslivet frammanar 

bilden av en auktoritär chef som måste blidkas och lydas för att framgång ska kunna uppnås. 

Detta är intressant då många beskrivningar av samtidens arbetsliv pekar åt mindre auktoritärt 

styrda och hierarkiska arbetsplatser. Andra viktiga och ofta återkommande aspekter i 

beskrivningar av dagens arbetsliv såsom nätverkens och kreativitetens betydelse och utvecklingen 

av projektformsbaserat arbete samt vikten av att vara flexibel och anpassningsbar på en 

arbetsmarknad stadd i ständig förändring104 stämmer väl överens med den bild som ges i 

Careerbuilders artiklar. Detta visar på diskursers inneboende komplexitet och att diskurser sällan 

är konfliktfria och homogena utan föremål för en ibland motsägelsefull och spretig samling 

representationer.    

                                               
102 Garsten, Christina & Jacobsson (red): Learning to be employable, Palgrave macmillan, New York, 2004, s. 1
103 Jämför Nilsson, Roddy: Foucault, en introduction, Égalité, Malmö, 2008, s. 81f
104 Se exempelvis: Chiapello,Eve & Fairclough, Norman; Understanding the new management ideology: a 

transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism, i Discourse & Society

Mars 2002 Volym 13 upplaga 2 s. 189
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   Tanken om att människan i och med lönearbetets framväxt delvis har kommodifierats, blivit en 

vara på en marknad, är inte ny. Karriärcoachingen kan betraktas som instruktioner om hur 

människan ska bli en bättre och mer framgångsrik vara. Lönearbetet, och därmed arbetets 

kommodifiering, har idag spridit sig till att omfatta i stort sett hela världen och hela 

mänskligheten. Jag vill hävda att en betydande del av själva meningen med och upplevelsen av att 

vara människa idag härrör från vår förmåga och möjlighet att (helst framgångsrikt) delta i 

arbetslivet. Den som är i avsaknad av en anställning anses som bekant idag allt oftare befinna sig i 

ett slags odefinierat utanförskap.  Alltfler aspekter av människans vara och tillvaro blir föremål 

för omdaning och styrning i syfte att bli en attraktivare och effektivare vara. Vi har i analysen sett 

hur utseende, tal, kroppshållning, attityd, bekantskapskrets, klädval, personliga egenskaper, för att 

inte säga i stort sett allt vad det innebär att vara människa, är föremål för coaching i syfte att vara 

en bättre vara. För den som låter sig karriärcoachas lämnas alltså inte många delar av det 

mänskliga och sociala livet obehandlade. Allt detta för att uppfylla vad som underförstått ligger 

till grund för mänsklig lycka och personlig tillfredställelse, att i arbetslivet åtnjuta de positioner 

som innebär prestige, maktbefogenheter och pengar – att göra karriär.105 Tillsammans med 

explicita uppmaningar om att betrakta sig själv som ett företag som måste marknadsföras för att 

bli framgångsrik på en marknad med knivskarp konkurrens vittnar detta om hur diskursiva 

hybrider konstrueras. Gränser mellan olika sfärer i det sociala livet görs suddiga och fogas in i en 

marknadsekonomisk logik paketerad i kommersiell retorik. Uppluckringen av gränser mellan 

exempelvis kultur och ekonomi samt globalt och lokalt med framväxten av diskursiva hybrider 

som följd är en signifikant pågående process i vår samtid.106 Denna pågående förändringsprocess 

kan tolkas som en del av större förändringar i hur den sociala världen är strukturerad. 

Omstruktureringar som involverar relationer mellan ekonomiska, politiska och sociala domäner. 

Förändringarna går i riktning mot en alltmer kommodifierad tillvaro där alltfler aspekter av den 

sociala världen lyder under marknadens ekonomiska logik med stor inverkan på människors 

livsvillkor som följd. Detta omstruktureringsprojekt går ofta under benämningen neo-liberalism 

och leds eller drivs av diskursiva förändringar, förändringar i hur olika fenomen och viljor 

representeras. Neo-liberalismen har framgångsrikt fått sina representationer att framstå som 

oundvikliga sanningar och det anses av många som ett kallt fakta att mänskligheten måste foga sig 

efter den globala ekonomins logik.107 Faran med en stark hegemoni och ett föga ifrågasatt 

                                               
105 Man kan skönja ett visst mått av bedrägeri i tanken om att alla människor ska vara mer attraktiva och 

anställningsbara varor. Anställningsbarhet och attraktivitet är relationella begrepp, vilket innebär att man bara kan 

vara anställningsbar och attraktiv i förhållande till andra. Om vi exempelvis tänker på gymnasieutbildning som 

tidigare kan ha ansetts vara mycket positivt för anställningsbarheten så har dess attraktivitet sjunkit i takt med att 

alltfler utbildar sig allt längre. Samma logik kan tillämpas på positioner/titlar med tillhörande status inom yrkeslivet. 

Upplevelsen av status har en stark social prägel och blir avhängig hur man ligger till i jämförelse med andra. Jämför 

Alvesson, Mats: Tomhetens Triumf, om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel. Atlas, Stockholm, 2006, s.14ff
106 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman: Discourse in late modernity, Rethinking critical discourse analysis, Edinburgh 

university press, Edinburgh, 1999, s. 83
107 Fairclough, Norman: Analysing discourse, textual analysis for social research, Routledge, New York, 2003, s. 4 & s. 204
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samförstånd är att detta begränsar fantasin och skapar skygglappar för hur världen kan tolkas och 

varför. Av dessa anledningar anser jag att fortsatt och kontinuerlig kritisk analys av hur dessa 

förändringar tar sig uttryck är viktiga, för att inte säga nödvändiga. Jag tror att denna analys har 

bidragit till en relativt djupgående förståelse av en av många uttrycksformer för dessa samtida 

förändringsprocesser.

  Arbetet med studien har dock inte varit problemfritt. Ett teoretiskt problem har för mig varit 

att förhålla mig till ”verkligheten” som socialt konstruerat. Termen social konstruktion kan ge en 

bild av något förgängligt, som går att bygga om lite som vi behagar och sociala konstruktioners 

relativa stabilitet kan lätt underskattas. Olika sociala områden kan vara olika mottagliga för 

förändring. Detta bör tas i beaktande vid varje enskilt fall som studeras.108 Arbetslivet som socialt 

fält kan på grund av dess långvariga institutionaliserade ställning beskrivas som relativt stabilt och 

inte särskilt mottagligt för snabba och betydande förändringar. De förändringar i det sociala 

konstruerandet av arbetslivet som analyseras i studien sker alltså relativt långsamt och gradvis.

   Jag avslutar denna diskussion med att ge förslag på några viktiga aspekter, problemområden 

och frågeställningar som uppkommit under arbetet med denna studie, men som av olika skäl 

lämnats därhän. Förhoppningen är att dessa ska kunna peka mot alternativa öppningar åt fortsatt 

kritisk analys av coachingverksamheter. Ett tänkbart sätt att analysera coaching skulle kunna vara 

med en infallsvinkel av etnologisk karaktär. Genom intervjuer med, och observationer av 

coacher, coachade och coachingstillfällen skulle eventuellt en kompletterande och givande bild av 

dessa verksamheter ta form. Hur den coachade själv upplever att bli coachad är exempel på 

områden som denna studie av förklarliga skäl inte har kunnat beröra. Under tiden som arbetet 

skett med denna studie har även ”jobbcoaching” varit i ropet och blivit en del av 

arbetsförmedlingens verksamhet.109 En analys av den mediala och/eller politiska debatten kring 

detta skulle också ge en annan vinkel och intressant bild av coachingen och följaktligen utgöra ett 

intressant område för fortsatt forskning.

Sammanfattning

För att uttrycka en koncis sammanfattning av studiens poänger och slutsatser vill jag kort 

redogöra för betydelsefulla resultat av analysen. Vi har sett hur ett flertal viktiga aktörer på 

arbetsmarknaden (exempelvis stat, lagar och fackföreningar) utesluts och hur arbetslivet är 

begränsad till att beröra individen, företaget och coachen. Vidare har det visat sig att vissa 

beskrivningar av arbetslivet får anpassningsproblem när de placeras i en annan lokal kontext än 

den producerats i. När auktoritets- och sanningsanspråk i utsagorna förstärks med hjälp av, 

ibland tvivelaktig, hänvisning till olika diskurser som besitter ett högt förtroendekapital

(vetenskaps- och näringslivsdiskurs) har detta i studien tolkats som ett sätt att genom kunskap 

                                               
108 Chiapello,Eve & Fairclough, Norman; Understanding the new management ideology: a transdisciplinary 

contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism, i Discourse & Society Mars 2002 Volym 

13 upplaga 2 s. 196
109 http://www.dn.se/ekonomi/tuff-kritik-mot-statliga-jobbcoacher-1.807904 Besökt 090506
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och sanningsproduktion stärka maktpositioner. Sammanfattningsvis har vi sett hur i stor sett hela 

människan är utsatt för, alternativt underkastad coachingen. Kläder, uttal, vilja och värderingar, 

förhållandet till människor i omgivningen etcetera är alltsammans föremål för styrning och 

normalisering i syfte att lyckas med det underförstådda och av experterna definierade livsmålet att 

vara en attraktiv och framgångsrik vara på arbetsmarknaden. Allt detta sker med företagens vilja 

för ögonen, det är dem som, utan att ifrågasätta varför, måste tillfredsställas till varje pris. Om vi 

betraktar det kapitalistiskt organiserade arbetslivet som i huvudsak organisering av sociala 

relationer kan denna studie sammanfattas med att detta är en absurd och ojämlik organisering 

ifråga om makt och autonomi. En rejäl dos anpassning och underkastelse tycks vara det coachade 

arbetslivets recept på lycka och framgång för den som önskar vara den bästa varan. 
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