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Titel  

Vem är studenten i tidningen studentliv? 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Tidningen Studentliv ges ut av fackförbundet TCO och kommer ut till alla högskole- och universitetsstudenter i 
Sverige. Tidningen behandlar bland annat frågor som rör studenter, facket och dessas förhållande till arbete och 
studier.  Tidningen skulle kunna sägas vara ett livsstilsmagasin för studenter som samtidigt har en tydlig facklig 
prägel. 
 
I denna uppsats undersöker jag hur tidningen konstruerar in studenten i arbetsmarknads- och utbildningsmässiga 
kontexter. Jag konstaterar i min analys att detta sker på ett naturaliserande och individualiserande sätt, samt att 
tidningen genomgående premierar olika expertroller och dessas auktoritet över studenten.  
Studentliv rör sig vidare inom en företagsamhetsdiskurs i detta beskrivande av studenten. Studenten målas upp som 
en företagsam individ vars hela tillvaro är ett personligt projekt. Denna företagsamhetsdiskurs, menar jag, fungerar 
som en form av governmentality som arbetar genom tidningen och därmed även genom och på dennas läsare.  
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Kritisk diskursanalys, the entrepreneurial self, governmentality, identitetsskapande, student, fackförbund. 
 
 
 
 
 



Förord 
Mitt arbete med denna uppsats har bitvis varit slitsamt, men större delen av tiden har det varit 
mycket givande och intressant. Det hade varit mycket mer slitsamt och mycket mindre givande 
och intressant utan ett flertal människor som jag här skulle vilja skicka ett stadigt tack till. Först ut 
min handledare Magnus Dahlstedt, utan din insiktsfulla och uppmuntrande hjälp hade denna 
uppsats blivit någonting annat och antagligen en smula sämre. Tack även till mina kära vänner, 
för er vänskap och våra spännande diskussioner. Min familj förtjänar som alltid ett tack för att ni 
aldrig är långt borta. Sist men inte mist tack också Hillevi för stöd och hjälp! 
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Inledning 
Människor studerar av olika individuella anledningar och samtidigt finns det samhälleliga krav på 
studenter att fylla vissa roller i samhället. Mellan samhällets förväntningar och individens planer 
och föreställningar skapas och omskapas ständigt studentidentiteter. Förväntningarna på och 
därmed de olika sätten att se på studenter kommer från olika håll; från näringsliv, staten, släkt, 
familj och traditioner, för att inte tala om från högskolan själv och dess närliggande 
organisationer. Genom att förhålla sig till dessa olika bilder skapar den enskilde studenten sig en 
bild av sig själv, sina studier och dessas roll i samhället. En plats där sådana bilder och 
definitioner av studenter förekommer är tidningen Studentliv, vilken jag skall undersöka i denna 
uppsats. Tidningen ges ut av fackförbundet TCO och ger därmed även en bild av fackets syn på 
utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Tidningen kommer ut till alla studenter vid Sveriges 
högskolor och universitet och kan därmed förmodas ha ett stort antal studenter som läsare. Vad 
jag främst vill ta reda på är vilka bilder av studenter, karriär och arbetsliv som är framträdande i 
tidningen. Den utgör som sagt en plats där olika sätt att tala om högskolestudier kan komma till 
uttryck och att undersöka vilka dessa är och hur tidningen framställer dem kommer 
förhoppningsvis att ge mig intressanta ledtrådar till vilka bilder av studenter som studenten ges 
att arbeta med i sin självförståelse. Undersökningen är alltså främst av tidningen, men min 
förhoppning är att den kommer att visa på vad studenter har för bilder till sitt förfogande när de 
ska sätta samman sin identitet. Jag vill undersöka i vilka termer studenten beskrivs, vilka roller 
studenten sätts i och hur studenten kopplas samman med begrepp som arbetsmarknad och 
utbildning. Anledningen till att jag valt just Studentliv är att jag tror att denna tidning har ett stort 
genomslag i och med att den kommer ut i stor upplaga och till landets alla studenter. Det är 
därmed väl värt att undersöka vilka bilder av sina läsare som denna tidning förmedlar.  
 

Syfte 
Det jag vill göra i den här uppsatsen är att undersöka hur studenter och studier framställs i 
tidningen Studentliv, i alla nummer utgivna från 2004 till och med 2006. Det som främst 
intresserar mig är på vilket sätt och med vilka begrepp tidningen väljer att framställa frågor om 
arbetsliv, karriär och högskola och vilken roll studenten får i dessa sammanhang. Jag vill 
undersöka vilka ”sätt att vara student” som tidningen premierar. 
Frågeställningar som jag utgår ifrån är: 
 
Vilka mål bör studenten eftersträva på arbetsmarknaden och genom sina studier, enligt 
materialet? 
På vilket sätt framställer tidningen arbetsmarknaden och högskolan och vilka roller ges studenten 
i förhållande till dessa? 
Vem/Vilka tillåts uttala sig om studenter, studier och vad dessa är och bör vara? 
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Disposition 
Det kommande stycket beskriver de teoretiska och metodologiska verktyg som jag har använt 
mig av under analysen och i diskussionen av mina resultat. Jag har valt att samla teori och metod 
under samma rubrik eftersom att det varit svårt att skilja dem åt i praktiken, exempelvis innehåller 
den kritiska diskursanalysen, vilken jag skall redogöra för här nedan, element som kan klassas 
som både teori och metod. Efter det kommer jag att beskriva det empiriska material som jag har 
analyserat mer utförligt, samt kort kommentera hur jag valt ut artiklar ut detta material. Sedan 
kommer själva analysen vilken är uppdelad i två övergripande teman vilka i sig har ett antal 
underrubriker. Efter denna kommer ett stycke med avlutande reflektioner i vilket jag 
sammanfattar och diskuterar mina resultat mot bakgrund av den teori som redovisas här nedan. 
 

Teori och metod 
Under denna rubrik skall jag redogöra för de olika teoretiska och metodologiska angreppssätt jag 
använt mig av under analysen av mitt material. Jag har inspirerats av kritisk diskursanalys på så 
sätt att jag har använt och anpassat dess angreppssätt och verktyg för att passa mitt material, syfte 
och mina praktiska, omfångsmässiga förutsättningar för detta arbete. Vilka delar av den kritiska 
diskursanalysens arsenal av metodologiska och teoretiska verktyg jag använt kommer att framgå 
av stycket ”kritisk diskursanalys”. Anledningen till att jag valt just kritisk diskursanalys för denna 
studie är dess fokus på maktfrågor och dess textnära sätt att definiera diskurs. Dessa två drag hos 
kritisk diskursanalys gör att den lämpar sig väl för att utreda det syfte jag angivit här ovan, vilket 
även den kommande genomgången visar på. Jag skall även under huvudrubriken teori och metod 
redogöra för teorin om ”the entrepreneurial self”, samt för det teoretiska och metodologiska 
angreppssättet governmentality vilka båda spelar en viktig roll i min analys. 
 

Kritisk diskursanalys 
Kritisk diskursanalys innehåller olika teorier och metoder för att undersöka sambanden mellan 
diskursiva och sociala praktiker och angreppssättet förknippas främst med Norman Fairclough. 
Inom kritisk diskursanalys ges begreppet diskurs en lingvistisk betydelse, det består alltså endast 
av tal, skrift, bilder, etc. Diskurs är alltså relativt snävt definierat som faktiska uttryck av 
kommunikation. Detta till skillnad från andra diskursteoretiska system, exempelvis diskursteori, 
där även det resterande samhället kan analyseras och förstås som ingående i diskurser. Dessa 
icke-lingvistiska praktiker i samhället kallas inom kritisk diskursanalys för social praktik och denna 
sociala praktik står i ett dialektiskt påverkansförhållande till de diskursiva praktikerna, ett synsätt 
som är grundläggande för den kritiska diskursanalysen. Diskursen ses som något både 
konstituerande och konstituerat. I linje med detta menar Winter Jörgensen och Philips att 
Fairclough även ser varje form av språkbruk som inrymmandes tre dimensioner, en textmässig, 
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en diskursiv och en social1. Detta betyder, för den praktiska analysen, att textmaterialet bör 
analyseras på flera nivåer, i enlighet med denna tredimensionella modell. Först är den nivå där 
texten analyseras rent grammatiskt, för att ta reda på vem som säger vad, till vem, på vilket sätt, 
osv. På nästa nivå letar man sig ett steg ”ifrån” texten, till den diskursiva praktiken. Här 
analyseras interdiskursivitet och intertextualitet, man undersöker vilka olika diskurser och texter 
som den aktuella texten anspelar på och anknyter till, på vilket sätt detta sker och så vidare. Den 
”yttersta” nivån utgörs av den sociala praktiken, här analyserar man de ickediskursiva praktiker 
som den analyserade texten anknyter till, vilka sociala förhållanden som bidragit till att forma 
texten och som texten ingår i och så vidare.2 Analysen sker dock inte nödvändigtvis i denna 
ordning, det är inget fel med att exempelvis återvända till tidigare nivåer. Det är inte heller alltid 
så lätt att skilja på nivåerna i den faktiska analysen.  

Vidare använder sig Fairclough av ett antal olika begrepp eller verktyg för att förklara och 
analysera texter och diskurser. Jag skall nu redogöra för de jag främst kommer att använda mig av 
i analysen av mitt material. 

Ett viktigt begrepp för att tolka och förstå samhället är ideologi, enligt Fairclough. Han 
menar att ideologi skapas i samhällen som är ojämlika på olika sätt, för att skyla över skillnader 
mellan exempelvis klasser eller andra sociala grupper. Ideologi är för Fairclough alltså olika 
diskursiva betydelsebildningar som tjänar till att upprätthålla rådande sociala (och där med även 
diskursiva) maktförhållanden. Ideologisk makt är  ”[…] the power to projekt one´s practices as 
universal and ´common sense’, […] a significant complement to economic and political power” 3. 
Då syftet med kritisk diskursanalys just är att blottlägga och motverka sådana sociala orättvisor 
får ideologibegreppet en viktig roll eftersom det pekar ut de diskursiva formationer som döljer 
sådana orättvisor. Jag kommer i det följande främst att använda begreppet för att peka på vad jag 
uppfattar vara ”ideologiska funktioner” i mitt material, alltså när formuleringar tycks arbeta för 
att dölja alternativa förklaringar, tolkningar eller meningsskiljaktigheter. 

Ett annat viktigt begrepp i kritisk diskursanalys är modalitet, detta är ett bra verktyg för att 
upptäcka och belägga olika maktrelationer i texten. Modalitet betyder ungefär ”sätt” och är ett 
sätt att representera en talares grad av instämmande, eller affinitet, i det han eller hon säger. Om 
modaliteten exempelvis ligger nära sannig eller förgivettagande så tar sig talaren friheten att 
definiera ämnet och därmed utöva makt. Affiniteten kan begränsas genom ”hedges” som 
exempelvis ”kanske”, ”lite”, eller ”eventuellt”. Detta begrepp har varit givande i min analys av 
hur mitt material framställer och konstruerar sin omgivande sociala praktik. En form av 
modalitet, eller ett sätt att ta modalitet ”one step further”, som Fairclough uttrycker saken, är att 
ta saker för givet4. Detta för oss in på ett Faircloughbegrepp som varit väldigt viktigt i förståelsen 
av min empiri, nämligen naturalisering. Naturalisering är enligt Fairclough ett väldigt effektivt 

                                                 
1 Winter Jörgensen, Marianne. Philips, Louise. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s 74. 
2 Fairclough, Norman. (2006) Discourse and social change. s 231. 
3 Fairclough, Norman. (2001) Language and power. s 27. 
4 Fairclough, Norman. (2006) Discourse and social change s 161. 
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ideologiskt redskap som fungerar genom att konstruera sociala förhållanden (till exempel 
klasskillnader) som naturliga och självklara. När ett specifikt förhållande artikuleras på ett 
naturaliserande sätt blir det tillslut så självklart att det inte utan betydande ansträngningar kan 
ifrågasättas eller ens uppfattas.5 Naturaliserande formuleringar är även ett sätt att utöva makt, 
genom att definiera världen, och kan därför vara en god indikator på att en agent försöker utöva 
makt över andra. Detta förfaringssätt är exempelvis vanligt i massmedier, som ofta använder 
kategoriska modaliteter för att uttrycka saker som kan tolkas på flera olika sätt, som fakta.6 Att 
söka efter och problematisera naturaliserade förhållanden kan alltså visa sig vara ett effektivt sätt 
att upptäcka ideologiska funktioner i en text. I mitt analysarbete har jag haft stor nytta av 
begreppet, då det hjälpt mig att upptäcka och benämna olika regelbundenheter och tendenser i 
min empiri.  

Ytterligare viktiga begrepp som visat sig produktiva är subjekt och subjektsposition. Dessa 
är typer av sociala roller som framträder och skapas i olika diskursiva sammanhang. Texter skapar 
olika roller eller positioner ifrån vilka det är möjligt att agera och läsa texten, de förutsätter och 
konstruerar alltså en uppsättning olika ståndpunkter som vi som läsare kan välja mellan. 
Individen har sedan ett aktivt val mellan de olika subjektspositioner som erbjuds av olika texter 
och diskurser7. Diskurser kämpar således ständigt för att göra sin artikulering av världen gällande 
och genom att skapa subjektspositioner utövas inflytande över individers uppfattning av 
omvärlden och sig själva. Att naturalisera subjektspositioner är således ett effektivt vapen som 
dominerande diskurser kan använda för att begränsa individers valmöjligheter i dessas 
identitetsskapande processer och på så sätt befästa sin makt. Det sociala subjektet konstrueras 
olika i olika diskurser, att identifiera olika subjektspositioner och vilka subjekt som den aktuella 
texten premierar är därför ett kraftfullt verktyg när det gäller att uppfatta vilka diskurser som 
texten innehåller. De olika subjektspositioner som texten vill placera oss i representerar nämligen 
den världsbild som den aktuella diskursen vill framhäva. Fairclough menar att positionering av 
subjekt till syvende och sist är vad all ideologisk verksamhet handlar om8, detta påstående sätter 
tydligt fingret på varför de olika sätt på vilket diskurser konstituerar subjekt är så relevant att 
undersöka. Att söka efter vilka sociala positioner och roller mina texter har premierat och använt 
sig av har varit en mycket värdefull analytisk ingång i materialet. Att identifiera dessa har 
nämligen hjälpt mig att klarlägga vilken världsbild som detta grundat sig i och vad det vill säga oss 
som läsare. 

Jag har även inspirerats av analysmall som Fairclough ställer upp, i vilken olika frågor 
relateras till olika diskurstyper. Exempelvis visar frågan ”what´s going on” på vilka ämnen som 
behandlas och vad syftet är med detta, ”who´s involved” på vilka subjekt och subjektspositioner 

                                                 
5 Fairclough, Norman (2001) Language and power. s 31.  
6 Winter Jörgensen, Philips. (2000) Diskursanalys som teori och metod.  s 88. 
7 Fairclough, Norman. (2001) Language and power. s 32. 
8 Ibid. s 87. 
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som är inblandade och så vidare9. Detta ger en bra bild av hur jag gått tillväga i upplägget av min 
analys. Att ställa frågor som de ovan, som till synes är relativt självklara och enkla, har visat sig 
vara ett effektivt sätt att undersöka och förklara mitt material för att se vad en vanlig 
genomläsning inte skulle ha avslöjat.  

 
 

The entrepreneurial self 
Detta begrepp kommer jag att använda för att förklara och illustrera flera av de resultat jag 
kommit fram till i min analys. Jag använder mig av teorin om the entrepreneurial self 
(fortsättningsvis av praktiska skäl översatt till ”det företagsamma självet”) för att begripliggöra 
och koppla samman flera av mina resultat i en sammanhängande helhet. Enligt Peter Kelly 
innebär begreppet i korthet att det i de västliga samhällena finns ett dominerande sätt att 
konstruera självet, nämligen som en entreprenör10. Individen ses enligt detta synsätt som en 
fristående och autonom aktör som på olika sätt genomför marknadslika transaktioner med sin 
omvärld. Inte bara marknadsanknutna sammanhang kan tolkas i enlighet med dessa principer 
utan denna bild kan appliceras på hela samhället. Till exempel kan utbildning på detta sätt tolkas 
som en rationell investering för att främja det företagsamma självets framtida karriär. Begreppet 
är besläktat med begrepp som marketization, commodification och enterprise culture som 
återkommande används av bland andra Fairclough för att beskriva trender inom diskursordningar 
som pekar emot mer marknadsinfluerade sätt att uttrycka sig och konstruera omvärlden. Han 
menar att exempelvis konsumentdiskurser och reklamdiskurser för in olika marknadsinfluerade 
diskurser på områden där de tidigare inte verkat, som exempelvis utbildning, sjukvård och andra 
områden. Inom dessa diskurser förvandlas exempelvis studenter till konsumenter och utbildning 
till en vara.11 Enligt Michael Peters är det företagsamma självet främst en fråga om att på olika 
sätt ansvariggöra individer i olika sammanhang. Det stammar från den företagsamhetskultur 
(enterprise culture) som var en central del i den politik som fördes under Margaret Thatchers år 
som premiärminister i England12. Han menar att denna trend kan spåras till den nyliberala politik 
som fördes i Storbritannien på åttiotalet, enligt vilken statens roll på olika sätt bör decimeras 
(främst gällande traditionell välfärd, denna politik förordade dock andra former av statlig 
intervention). Denna politik gick hand i hand med ett moraliskt ansvariggörande av individen, 
denne skall enligt detta företagsamhetstänkande själv ta det ansvar som välfärdsstaten tidigare 

                                                 
9 Ibid. s 122. 
10 Kelly, Peter. The entrepreneurial self and “youth at risk”: Exploring the horizons of identity in the twenty-first 
century. Journal of youth studies, Vol. 9, No. 1, February 2006. s 17. 
11 Fairclough, Norman. (2001) Language and power. s 117, 131. 
12 Peters, Michael. Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian perspective. Journal of 
Educational Enquiry: Vol. 2, No. 2, 2001. s 58. 
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tagit13. Staten skulle alltså inte avvecklas, utan föra en aktiv politik av kulturell omstrukturering, i 
vilken individen gjordes ansvarig för områden over vilka hon tidigare inte haft ansvar14. Även 
Fairclough spårar denna kultur till Thatcher men menar även att den har ett stort inflytande över 
brittiska Labourpartiets politik idag15.  

Det företagsamma självet är alltså del av en världsbild som är starkt präglad av olika 
marknadsdiskurser. Individen ses som en aktör på en marknad där hon kan införskaffa olika 
”varor”, som exempelvis utbildning eller andra tjänster, mot betalning. Olika begrepp kopplade 
till marknad och företagsamhet, så som ”initiativ”, ”företagsamhet”, ”investering” och 
”personligt ansvar” ges positiva betydelser och används för att beskriva hela samhället och dess 
individer. I linje med denna syn på individen så är också det företagsamma självet nära kopplat till 
en viss typ av politiska lösningar. Dessa lösningar lämnar traditionell välfärdspolitiks kollektiva 
försäkringar och åtgärder mot olika risker, för att istället lägga lösningen i dessa problem 
(arbetslöshet, exklusion, brottslighet och så vidare) hos individen. Detta skall ske genom att 
utbilda, informera, eller på andra sätt få individen att ”ta sitt ansvar” som företagsamt själv, som 
etiskt fristående och rationellt väljande aktör i samhället. Staten bör gå in för att få till stånd en 
”kulturell ändring” som socialiserar individen till att själv lösa det sociala problemet.16 Det 
företagsamma självet knyter även saker som karriär, framgång och misslyckande till individen, i 
linje med sitt ansvariggörande av människor på olika områden. Dessa begrepp kopplas på så sätt 
främst till individuellt ansvar och individuella tekniker för problemlösning, snarare än till det 
omgivande sociala samhället. Peters menar att risker och riskhantering i hög utsträckning 
individualiseras, genom att individen sägs vara ”fri” att bestämma över och hantera sin egen 
tillvaro och sina egna val.17 

 

Governmentality 
Teorin om det företagsamma självet kan med fördel kopplas samman med teorin om 
governmentality, som har sitt ursprung hos Foucault. Begreppet används för att benämna ett 
skifte i sättet som makt utövas, från traditionell våldsmakt eller öppet förtryckande makt, till en 
produktiv makt som arbetar genom att skapa och forma identiteter och subjektspositioner som 
får individer att se efter och disciplinera sig själva. Denna typ av makt kallas av Foucault för 
biomakt18. Makten är här inte enkelt förtryckande utan fungerar genom att få individer att aktivt 

                                                 
13 Peters, Michael. (2001) Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian perspective. 
Journal of Educational Enquiry: Vol. 2, No. 2, 2001. s 59. 
14 Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. 2002, 
Vol. 17, No. 3. s 357. 
15 Fairclough, Norman. (2000) New Labour, new language?  s. 33. 
16 Ibid. s 61. 
17 Peters, Michael. (2001) Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian perspective. 
Journal of Educational Enquiry: 2001, Vol. 2, No. 2. s 68. 
18 Rose, Nikolas. (1999) Powers of freedom, reframing political thought. s 23. 
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kontrollera sitt eget agerande och så att säga utöva makten över sig själva, genom praktiska och 
aktivt sanktionerade handlings och tankemönster. Denna typ av maktutövning sen mänsklig 
aktivitet som något som kan formas, förhandlas med och styras mot specifika mål19. Det är en 
subtil maktutövning som arbetar genom och inom samhällets alla diskursiva fält för att uppnå en 
diskursiv hegemoni som gynnar dess mål och som även arbetar för att få individer att aktivt 
reproducera denna hegemoni och göra den till sin egen.  

Det företagsamma självet verkar vara en typ av governmentalityprocess, som vill konstruera 
människor som entreprenörer, med makt och ansvar över alla domäner av samhället. Richard 
Edwards skriver i artikeln Mobilizing lifelong learning: Governmentality in educational practices:  

 
“Governing, therefore, has less to do with a rational process of social reform and more to do with 
fashioning conduct based on certain cultural norms and values, wherein individuals are taken to be 
active subjects and not passive objects. In particular, these norms and values take the forms associated 
with responsible consuming and enterprise”.20  

 
En typ av sådana subjekt som Edwards talar om är alltså det företagsamma självet. Det 

företagsamma självet är en typ av governmentality på så sätt att det förutsätter och arbetar med 
aktiva subjekt. Den individ som ses som ett företagsamt själv skall fås iscensätta de normer, 
värderingar och handlingar som makten föredrar. Det företagsamma självet är en sådan norm 
som finns i samhället och präglar vårt sätt att tänka om olika sociala fenomen, eller en typ av 
diskurs som hela tiden expanderar till nya områden. Ett annat exempel på governmentality är det 
livslånga lärandet som också vilar på samma förställningar om individens investerande i sig själv. 
Som Nicholas Rose uttrycker saken, individens ansvar är  

 
”[…] to engage in a ceaseless work of training and retraining, skilling and reskillning, enhancement of 
credentials and preparation for a life of ceaseless job seeking: life is to become a continuous economic 
capitalisation of the self”21.  

 
Individen skall ses som ett ständigt pågående projekt över vilket hon själv har det fulla 

ansvaret. Jag anser att governmentality och det företagsamma självet tillsammans utgör kraftfulla 
verktyg för att problematisera och förklara hur skapande av normer och identiteter går till i vårt 
samtida samhälle. De utgör även bra komplement till den kritiska diskursanalysens mer textnära 
diskursanalytiska approach, då alla de tre angreppssätten fokuserar på hur maktutövning sker 
genom definiering av subjekt och användande av diskurser i olika sammanhang. När jag framöver 
använder ordet governmentality kommer det att vara i denna kontext. 

                                                 
19 Dean, Mitchell. (1999) Governmentality – Power and rule in modern society. s 11. 
20 Edwards. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. 2002, Vol. 17, 
No. 3. s 358. 
21 Rose, Nikolas. (1999) Powers of freedom, reframing political thought. s 161. Min understrykning. 
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Jag vill även passa på att kommentera hur jag ser på förhållandet mellan governmentality 
och den kritiska diskursanalysen. Det är möjligt att kritisera mitt val att kombinera dessa teorier 
genom att hävda att dessa teorier för att undersöka olika sätt att representera samhället diskursivt 
inte går att kombinera (exempelvis genom smått vulgära hänvisningar till Faircloughs marxistiska 
drag). Jag håller, naturligtvis, inte med om dylik eventuell kritik. Fairclough bygger mycket av sin 
teori på Foucaults arbete och hävdar själv att det kan ses som en komplettering av Foucaults verk 
med en uppsättning textnära verktyg.22 Även governmentality har sitt ursprung hos Foucault och 
jag anser inte att det två olika teorierna skiljer sig från varandra på så sätt att de inte kan 
samexistera. Snarare menar jag att de är varianter av samma ”skola” av diskursanalytisk 
samhällskritik med ursprung hos exempelvis Foucault. Jag använder heller inte någon av teorierna 
på ett dogmatiskt sätt, utan väljer ut de delar som passar för denna uppsats. Båda teorierna har 
som mål att beskriva maktförhållanden i samhället och båda utgår från Foucaults teorier. Jag 
upplever alltså att dessa teorier istället för att vara oförenliga snarast kan komplettera varandra på 
ett bra sätt och hoppas att mitt arbete är ett exempel på detta. 
 

Empiri 
Det material jag kommer att undersöka i denna uppsats är ett antal artiklar ur tidningen 
Studentliv. Tidningarna sträcker sig från början av 2004 till det sista numret från slutet av 2006 
och är femton stycken till antalet. Tidningen riktar sig till studenter och handlar främst om studie 
och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Anledningen till att jag valt att analysera just Studentliv är 
att tidningen har stor upplaga och spridning, den är dessutom relativt lättillgänglig för analys. 
Ämnesspannet rör sig från rent underhållande och komiska nyheter, via livsstilsfrågor och till 
olika mer ”seriösa” ämnen. Gränsen mellan de två senare ämnena är ofta flytande, eftersom 
tidningen har en viss målgrupp och därmed skriver riktat till vad man uppfattar som en student. 
Upplägget i tidningarna är snarlikt, de börjar med kortare notiser, blänkare och några 
halvsidesartiklar. Dessa behandlar främst olika nyheter rörande arbetsmarknads och 
utbildningsfrågor, de kortaste har ofta smått humoristiska drag, de längre är främst av mer seriös 
nyhetsjournalistisk karaktär. Vidare följer i varje nummer ett eller flera längre reportage om olika 
teman, exempelvis rörande tips och information om arbetsmarknadsfrågor och studier. Dessa 
heter saker som ”Lägg ribban på rätt nivå” och de innehåller ofta intervjuer av olika slag och är 
flera sidor långa23. Det är främst på dessa längre artiklar som fokus i min analys har kommit att 
hamna. Det faktum att många olika personer får komma till tals genom intervjuer kan vara en 
anledning till att det varit extra givande att analysera dem. De behandlar även i hög grad de 
ämnen jag var intresserad av att analysera, det vill säga hur individen kopplas till frågor om karriär 
och utbildning. De olika numren avslutas ofta med några kortare artiklar och eventuellt ledare. 
Tidningen innehåller även mycket reklam, ofta halvsidor, riktad till studenter. Bakom tidningen 
                                                 
22 Fairclough. (2006) Discourse and social change. s 60- 61. 
23 Se bland annat: Studentliv. (2004) Nr 1. s 11. 
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står fackförbundet TCO och syftet med den sägs, på sida två i varje nummer, vara att visa 
”fackets kunskap om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor”24. På samma ställe blir vi upplysta 
om att tidningen ”inte är reklam”, men det är trots detta uppenbart att tidningens avsändare är ett 
fackförbund, den vill som sagt visa fackets kompetens om de frågor den behandlar. Jag betraktar 
därmed tidningen som ett i någon mening fristående organ, men inte desto mindre knutet till 
fackförbundet TCO. Detta blir även tydligt vid en genomläsning av tidningen, den handlar ofta 
om fackets (nödvändiga och nyttiga) roller i samhället och för oss som läsare. 
Jag vill avslutningsvis även påpeka ett par saker om mitt användande av begreppet ”tema” i 
förhållande till min empiri. Detta begrepp använder jag på två olika sätt, dels för att beskriva 
genomgående trender (tematiker) i mitt empiriska material, vilka framkommit som resultat av min 
analys. De två huvudrubrikerna i den kommande analysen är kanske de tydligaste exemplen på 
denna innebörd av ordet. Sedan använder jag även begreppet för att beskriva olika 
sammanhängande artikelserier i min empiri. Tema får i denna andra innebörd mer betydelsen 
”ämnesområde som tidningen väljer att behandla i en serie av sammanhängande artiklar”. 
 

Reflektioner om urval 
Jag har sållat ut ett antal artiklar ur tidningen som jag sedan analyserat närmare. Jag började med 
att läsa genom hela den samlade empirin och markera intressanta artiklar. Dessa valdes ut genom 
att jag letade efter kodord och ämnen som karriär, utbildning, arbetsmarknad, utveckling, hjälp, 
och så vidare, alltså ord som antydde att antiklarna kunde kopplas till mitt syfte. Efter denna 
inledande sållning hade jag femton stycken artiklar som fångat mitt intresse i extra hög grad och 
det är dessa som utgör grunden i min analys. Dessa artiklars värde bedömde jag efter i hur hög 
grad de gick att anknyta till mitt syfte. Jag har dock inte fäst lika stor vikt vid alla dessa artiklar 
utan har under analysarbetets gång kommit att luta mig mer på vissa utav dem. I det kommande 
analysstycket kommer främst sju stycken artiklar att figurera oftare än andra, av den enkla 
anledningen att de tydligt exemplifierar genomgående tendenser genom alla de utvalda artiklarna 
och i sig varit extra intressanta att dyka djupare i.  

Urval som det jag har gjort är alltid problematiska på så sätt att de innebär att hela empirins 
bredd inte fångas. I och med att jag har haft ett speciellt fokus på vissa frågor har det dock varit 
nödvändigt att begränsa analysen till de texter i empirin som explicit behandlar dessa ämnen. 
Urvalet är även gjort på ett sådant sätt att jag lyft fram teman som tydligt löper genom hela 
tidningen. 

Jag vill även helt kort påpeka att jag är medveten om min egen roll som student och att jag 
därmed även har en förförståelse av min empiri och ett subjektivt band till den, som självklart 
kan färga min undersökning. Det var, trots allt, denna förförståelse som väckte mitt ursprungliga 
intresse för att genomföra just denna undersökning. Jag hävdar att ingen undersökning någonsin 
kommer att leva upp till kriteriet ”objektiv”, trots att detta kan anses vara ett eftersträvansvärt 
                                                 
24 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 3. 
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förhållningssätt. Trots omöjligheten i detta strävande är jag ändå medveten om min subjektivitet 
och har genomgående i mitt arbete med denna text försökt att hålla den utanför, för att på så sätt 
inte låta min förförståelse handikappa undersökningen, och för att ge studien vetenskaplig 
giltighet. Det är även viktigt att poängtera att den studentidentitet jag i det följande frilägger i 
tidningen studentliv är specifik. Med den menas alltså inte nödvändigtvis vad samhället, du eller 
jag annars menar med begreppet. Denna åtskillnad mellan student och student distanserar även 
mig i min roll som student från studentidentiteten som framträder i min empiri. Trots detta har 
det faktum att jag är student antagligen påverkat min analys på så sätt att jag intresserat mig för 
just hur tidningen konstruerar studenter i förhållande till just karriär och arbetsmarknad. Detta 
påverkar trotsallt både mig och alla andra studenter. 
 

Analys 
Under denna rubrik skall jag ta upp de olika teman som min analys av materialet har frilagt. Med 
tema avser jag här en viss typ av tendens i materialet, ett återkommande och urskiljbart sätt att 
representera saker, oavsett ämne och genre. Jag kommer alltså att ta upp olika genomgripande 
tematiker som jag funnit i alla de analyserade artiklarna. Dessa är sammansatta av olika 
indikatorer och exempel som tillsammans pekar ut det aktuella temat. Jag kommer att påvisa 
dessa teman genom exempel på vilka talarpositioner som skapas i texten, vilka diskurser som 
används, vad som tas för givet i texten och så vidare. Kort sagt med hjälp av de verktyg jag har 
redogjort för i tidigare stycken. Detta stycke har två stora underrubriker, naturalisering och 
individualisering, respektive positionering av subjekt. Dessa två är de stora tematiker som jag 
frilagt. 
 

Naturalisering och individualisering  
Flera av de artiklar jag valt att analysera är strukturerade på ungefär samma sätt oavsett vilket 
ämne de behandlar. Ett vanligt förekommande upplägg på artiklarna är att genom intervjuer låta 
olika personer uttala sig om ämnet för att sedan diskutera vidare kring detta. Artiklarna inleds 
med en beskrivning av det aktuella problemet, där läsaren introduceras till ämnet och 
problematikerna redogörs för och kommenteras. I upplägget finns en genomgående trend vad det 
gäller synen på själva problemet som skall behandlas. Det intressanta här är alltså det sätt på 
vilket tidningen behandlar de problem den tar upp. Jag menar att tidningen återkommande tar 
problematiker för givna, istället för att exempelvis utreda deras orsaker och diskutera runt deras 
ursprung och sättet de framställs på. Det är givetvis ingenting konstigt med att identifiera 
problematiker och försöka bemöta dessa, ett sådant upplägg är en självklarhet om du vill 
argumentera för något i en text. Dock gör tidningen som sagt detta på ett konsekvent 
oreflekterande sätt, vilket är vad jag vill poängtera här. Formuleringarna av problem sätter även 
gränserna för vilka lösningar som är tänkbara och utgör exempel på vilka bilder av världen 
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tidningen rör sig med, accepterar och problematiserar. Jag kommer också att redogöra för det 
drag av individualism som jag har identifierat i flera av artiklarna och som korresponderar med 
den naturalisering av problematikerna som förekommer. 

Jag skall inleda med att analysera artikeln ”Normalt med kris i början”25, som behandlar den 
nedstämdhet som kan drabba nyutexaminerade studenter som möts av arbetslöshet. Denna 
artikel utgör ett bra exempel på hur naturaliseringen av problematiker kan gå till. Problematiken 
som behandlas är alltså studenters förmodade tungsinne i mötet med arbetslöshetens svårigheter. 
Du ska som nybliven alumn26 inte bli ”[…] förvånad om du får känslor av tomhet och allmän 
deppighet”, upplyser oss arbetspsykologen Lena Appelqvist inledningsvis. Vidare hävdas i 
artikelns inledning att ”Det är naturligt att bli nedstämd”. 27 

 Det uppenbara temat här är alltså svårigheterna som är förknippade med att gå från 
heltidsstudier ut i arbetslöshet. Låt oss titta närmare på hur denna problematik konstitueras. 
Citaten här ovan är formulerade som att de uttrycker obestridbara sanningar. Det senare uttrycker 
till och med att problemet i fråga är någonting ”naturligt”, ett starkt normaliserande och, såklart, 
naturaliserande sätt att uttrycka saken. Modaliteten i beskrivningen av problemet ifråga är 
kategorisk och texten inger en känsla av att uttrycka ett faktum, vilket enligt Fairclough är ett 
vanligt sätt för medier att konkret förmedla auktoritet och makt över dagordningen.28 Det utgör 
även ett bra exempel på hur tidningen väljer att handskas med den givna problematiken som just 
det; något givet. Frågor som ”varför”, ”på vilket sätt” och så vidare, är frånvarande, istället är 
artikeln fylld med formuleringar i stil med ”det är”, som vill författaren fastslå en sanning. Detta 
riktar uppmärksamheten ifrån de mekanismer som så att säga producerat problemet, i detta fall 
studenters ångest, och implicerar att det vi bör intressera oss för här är hur studenterna som 
individer skall tackla det. Genom att beskriva problemet på detta sätt skapar författaren endast ett 
möjligt sätt att fortsätta berättelsen på, nämligen att förmedla olika förslag och tips på lösningar 
till den läsare som eventuellt befinner sig i den utmålade situationen. 

Inledande formuleras alltså ett problem; nyutexaminerade studenters ångest inför 
arbetslöshet. Detta problem formuleras med hjälp av en individualistisk diskurs och en 
normaliserande diskurs. Artikeln antar att problemet kommer att uppstå dels på naturlig väg, som 
någonting närmast ofrånkomligt och även oproblematiserat. Själva problemet grips ur luften som 
någonting självklart att utgå ifrån. Det problematiseras inte närmare. Eftersom att problemet tar 
sig individuella uttryck (”känslor av tomhet och allmän deppighet”) förutsätts även och utan 
vidare ifrågasättande att även lösningen måste vara individualistisk. beror på dig som individ: Hur 
det härmed naturaliserade problemet alltså manifesterar sig i den aktuella situationen 

 

                                                 
25 Studentliv. (2006) Nr. 3. s 18. 
26 Utexaminerad student. 
27 Studentliv. (2006) Nr. 3. s 18. 
28 Winter Jörgensen, Marianne. Philips, Louise. (2000) Diskursanalys som teori och metod. s 88. 
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Hur starkt du reagerar beror på hur hårt du satsat men också på hur realistiska förväntningar du hade. 
/…/ De som läser konstnärliga yrken vet till exempel redan fån början att de förmodligen kommer 
att få försörja sig på annat vis, säger Lena Appelqvist.29 

 
I klart determinerande ordalag läggs här ”reaktionens” (det vill säga krisens) omfattning och natur 
hos oss som läsare och i hur vi väljer och klarar av att rusta oss inför den. Om vi, som de med 
”konstnärliga yrken”, inser att vi kommer att bli arbetslösa så kommer det inte att ta oss lika hårt. 
Om vi använder oss av de olika tekniker som vi erbjuds kommer vi att klara av problemet. 
Genom att vara naturaliserande och individualiserande så väljer artikeln i själva verket sida. Den 
ger intryck av att resonera kring ett problem som många lider av på ett öppet och allmännyttigt 
vis. Men genom att välja just individuella (till och med psykologiska) lösningar och därmed 
förklaringar på problemet, så ses även problemet som individuellt. Denna individuella approach 
gör alltså arbetslöshet till ett personligt problem att lösa med psykologverktyg. Därmed väljer 
tidningen att osynliggöra de andra sätt på vilket man kan förstå och problematisera arbetslöshet.  
Fairclough talar mycket om naturalisering och framställningar av världen med hjälp av ”common 
sense discourses”. Att framställa någonting på ett visst sätt och samtidigt göra gällande att den 
egna tolkningen och den egna beskrivningen av detta något är den enda och den naturliga, är för 
honom att med hjälp av språket dölja möjliga konflikter och skiljda synsätt. Naturalisering och 
common sense-framställningar är för Fairclough nära besläktat med ideologi.30 Det går alltså att, 
utifrån Fairclough, förstå det som att artikeln fungerar ideologiskt på så sätt att den på ett 
naturaliserande sätt framställer problematiker enbart på ett individualistiskt sätt, även när andra 
framställningsmöjligheter är tänkbara. 

Mönster liknande dem jag beskrivit ovan återkommer i ett antal artiklar samlade under 
temat ”jobbkarusellen”, även om tonen här inledningsvis är mer ifrågasättande och negativ. 
Problemet som behandlas här är osäkra, korta anställningar, att det blivit vanligt med jobb som är 
projektbaserade och tidsbegränsade. Temat inleds med en artikel som heter ”Kort tid på varje 
jobb”, där vi ges en kort överblick över visstidsanställningarnas historia och även en bild av hur 
dagsläget ser ut. Vi får bland annat veta hur många som är visstidsanställda i Sverige, att 
regeringen vill ändra på lagen om anställningsskydd för att underlätta visstidsanställningar, samt 
att kvinnor oftare än män blir visstidsanställda.31 Visstidsanställningarna framställs i negativa 
ordalag genom hela artikeln, som någonting man ”fastnar i”, något ”otryggt” som man ”befarar 
kommer att öka”. Transitiviteten till företag är även genomgående hög, de är orsaken till 
visstidsanställningarna. Företag skrivs fram i problematiken och ses som agenterna som tjänar på 
och är orsak till den aktuella utvecklingen. Vidare konsulteras en professor från 
Arbetslivsinstitutet vid namn Gunnar Aronsson, även hans uttalanden bidrar till att svartmåla 
visstidsanställningarna och peka ut företagen som dessas orsak:  
 
                                                 
29 Studentliv. (2006) Nr. 3. s 18. 
30 Fairclough, Norman. (2001) Language and power. s 77-78. 
31 Studentliv. (2006) Nr. 5 s. 10. 



 13

Det är en sorts ideologi som ligger bakom. De som bestämmer vill trycka ut osäkerheten från 
företagens kärna för att slippa bry sig om förändringarna i omvärlden, säger Gunnar Aronsson, 
professor på Arbetslivsinstitutet. /…/ Behovet av personal kan minska snabbt. Företagsledningarna 
med denna syn vill sprida riskerna, bort från sig själva till underleverantörer och tidsbegränsat 
anställda, menar Gunnar Aronsson.32 

 
Här framgår orsakssambanden tydligt. ”De som bestämmer” och ”företagsledningarna” vill 
sprida riskerna och slippa ifrån osäkerheten som präglar dagens ekonomiska förhållanden. Deras 
agerande får negativa konsekvenser för de tidsbegränsat anställda, som passivt får ta emot 
riskerna och de dåliga förhållandena. Dessa två citat är talande för hur artikeln genomgående tar 
ställning till frågan. Visstidsanställningar framställs som det dåliga alternativet till fasta 
anställningar, vilka i sin tur kopplas till positivt laddade ord som trygghet. Orsakssambanden är 
också de tydliga. Visstidsanställningarna tillskrivs i texten tydliga orsaker, exempelvis ”en sorts 
ideologi” och företagsledningarnas vinstmaximerande beteenden. Artikelns negativa inställning 
till de otrygga anställningarna slås avslutningsvis fast med att professorn Gunnar Aronsson 
”befarar” att antalet tillfälligt anställda kommer att öka, eftersom att: 
 

Det finns en växande idé om att företagen för konkurrensens skull ska ha en grupp personer som 
fungerar som ett dragspel, som man kan anställa vid behov. 33 

 

Dragspelsmetaforen visar tydligt på hur de anställda genom de otrygga anställningarna blir något 
som företagen kan behandla som de vill, utan hänsyn till konsekvenserna. Låt oss nu titta 
närmare på hur tidningen väljer att handskas med problematiken som jag har beskrivit här ovan. 
Jag har konstaterat att framställningen är avgjort negativ till den rådande utvecklingen och att 
författaren ger oss en relativt grundlig genomgång av hur denne anser att sakernas förhållanden 
är. Artikeln intar alltså ett kritiskt förhållningssätt till problematiken med visstidsanställningar, 
och i sig naturaliserar den därför inte problematikerna. Snarast kan man säga att den är 
ifrågasättande och negativt inställd till det rådande tillståndet, den tar en given problematik och 
ifrågasätter den och söker efter orsaker. Dock presenteras inga lösningar på hur problemet med 
tidsbegränsade anställningar skall lösas.   

Dock fortsätter temat ”Jobbkarusellen” med ytterligare tre artiklar, som slår an en annan ton i 
vilken har drag av både individualisering och naturalisering. Den första artikeln som jag beskrivit 
ovan ser alltså problemet med visstidsanställningar och osäkerhet för individen som någonting 
negativt. De andra artiklarna väljer istället att ta upp frågan om hur olika individer klarat av dessa 
otrygga förhållanden. Artikeln ”Varje nytt uppdrag gav högre lön” handlar om en vikarie i 
tidningsbranschen som inte fått en fast anställning på de två år han varit ute i arbetslivet efter sin 
examen34. Han har istället hoppat mellan olika jobb på tidningar och fokus i artikeln ligger 

                                                 
32 Studentliv. (2006) Nr. 5. s 10. 
33 Ibid: s 10. 
34 Studentliv. (2006) Nr. 5. s 13. 
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växelvis på hans positiva löneutveckling och på det svåra i att inte få en fast anställning. Den 
negativa tonen gentemot visstidsanställningarna finns kvar, men varvas här med positiva inslag 
som löneutveckling och tal om att vikarien fått mer kvalificerade jobb och en god 
karriärutveckling. Fokus i artikeln ligger på de olika jobb den intervjuade lyckats få och på hur 
han gjort och tänkt för att kunna klara sig så bra som han gjort. Här återkommer även det 
individualistiska tema som vi såg i artikeln ”Normalt med kris i början”. Här kommer den främst 
till uttryck genom själva artikelns fokus på vikariens berättelse och dennas koppling till framgång 
eller misslyckande. Den negativa inställningen i den första artikeln på temat verkar här alltså 
kontrasteras med ett mer hoppfullt synsätt medierat genom framhållandet av olika individuella 
vinster som trots allt går att göra. 

Det positiva och smått hoppfulla synsättet på visstidsanställningar som framkom i den 
ovanstående artikeln har ännu starkare fäste i det avsnitt som avslutar artikelserien 
”Jobbkarusellen”. Detta heter ”Tjäna på visstidssvängen” och handlar om just det, hur den 
anställde kan tjäna på de tidsbegränsade anställningarna. Här följer tre citat som belyser tonläget i 
artikeln: 

 
En fördel med att jobba tillfälligt är att du orkar ge järnet i ett par månader och därför också orkar göra 
en bättre insats, vilket betalar sig i längden. /…/ Ett sätt att göra din otrygga tillvaro lite roligare är att 
försöka höja din lön vid varje nytt projekt eller vikariat. /…/ Man måste veta vad man vill och 
bestämma sig för vad som är acceptabelt.35 

 
Det negativa tonfallet i den inledande artikeln är nu så gott som borta. I det första citatet figurerar 
de tidsbegränsade anställningarna endast som en given förutsättning, vilken kan ge framgång om 
vi som individer genom vårt agerande låter den göra det. Uttryck som att ”ge järnet”, ”lite 
roligare” och ”veta vad man vill” ger positiva konnotationer och fokuserar på möjligheterna 
snarare än på svårigheterna med visstidsanställningar som togs upp i de tidigare artiklarna. Det 
förutsätts även att hårt slit alltid kommer att ”betala sig i längden”. I denna artikel får tre personer 
komma till tals, varav två inom sina respektive arbeten lyckats bra med att hoppa mellan sina 
jobb. Uttalanden från två av dessa utgör stommen i texten och kan även sägas utgöra en viktig del 
i den positiva tonen i artikeln. Den ene av dem beskrivs som ”lite av en expert på tidsbegränsade 
jobb” och den andre har ”lyckats höja sin lön ordentligt med varje nytt kontrakt”. 36 Den tredje är 
en representant för fackförbundet ST som upplyser oss om vad vi bör tänka på när vi fått 
visstidsanställning. Det individuella fokuset är här alltså i det närmaste totalt, transitiviteten 
mellan framgång och individ är stark. Diskussion kring förutsättningarna för individernas 
agerande är i det närmaste helt frånvarande. 
 

                                                 
35 Ibid: s 14. 
36 Studentliv. (2006) Nr. 5. s 14. 
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Sammanfattande reflektioner 
Om vi jämför den avslutande artikeln med den artikel som inledde temat ”Jobbkarusellen” så 
framkommer en mängd intressanta saker. Den inledande artikeln är, som vi sett, skeptisk och 
ifrågasättande gentemot visstidsanställningarna. Den betonar de problem som individen utsätts 
för vad det gäller otrygghet och risker. Artikeln är också tydlig med att lägga ansvaret för 
utvecklingen hos företagens ledningar, som vill att de visstidsanställda skall ta riskerna som 
företagen annars måste ta genom fasta anställningar. De tre andra artiklarna i temat fokuserar 
istället på att beskriva hur olika individer förhållit sig till tidsbegränsade anställningar. De lyfter 
fram dessa människors erfarenheter och tips och presenterar för oss läsare ett antal lösningar på 
de problem som tidsbegränsade anställningar kan ställa individen inför. Det intressanta här är 
dock att dessa lösningar inte alls korresponderar med det problem som målades upp i den 
inledande artikeln, svaret som ges är så att säga inte på frågan som ställdes. Den första artikeln 
lade ansvaret för problemen hos företagen, medan de andra artiklarna istället fokuserar på hur 
man som individ kan förhålla sig till detta problem, och till och med göra något bra av det, få det 
till en möjlighet. Genom att på så sätt ta det problematiska för givet så naturaliserar de avslutande 
artiklarna problemen som den första lyfter fram, genom att handskas med dem som vore de 
faktiska och oföränderliga ting i världen. Efter att konstaterandet av problemen med 
visstidsanställningarna gjorts så läggs detta fortsättningsvis på hyllan och ger utrymme för ett nytt 
synsätt med ett individualistiskt fokus. ”Ansvariggörandet” skiftar, från företag till individ. 
Ansvaret för den uppkomna situationen var inledningsvis företagens, men detta följs inte upp 
med exempelvis krav på dessa företag att ändra sin policy, utan med artiklar som stick i stäv med 
föregående artikel tar visstidsanställningarna som ett givet, naturaliserat, faktum att förhålla sig 
till. Följaktligen är det upp till den enskilde att själv välja vad tidsbegränsade anställningar får för 
konsekvenser. När detta väl är gjort så finns endast ett möjligt sätt att fortsätta på, nämligen 
genom att fokusera på individen och på olika sätt hjälpa denne att möta den, numera helt 
naturliga, problematiken. Artikelserien gör en helt oproblematiserad och, framstår det som, 
närmast omedveten resa från strukturbeskrivningar till individförklaringar. Jag får intrycket att 
skiftet av fokus sker närmast av bara farten, som något naturligt för författarna. Detta inte minst 
då detta fokusskifte sker återkommande i flera artiklar, från strukturer, via naturalisering, till 
individen. 

Denna individualisering kommer till tydligast uttryck i artikeln ”Normalt med kris i början” 
som analyserades här ovan. Även den tar en problematik för given, i detta fall ångest kopplad till 
arbetslöshet. Denna problematik, som skulle kunna förstås och problematiseras på många sätt, 
framställs enbart som ett individuellt problem som skall lösas med individuella tekniker, uttryckt 
genom ett slags ”self- empowerment”-diskurs. Individen skall ges verktygen för att klara ut 
situationen. Det framträdande mönstret är alltså att problematiker kopplade till arbetsmarknaden 
inledande problematiseras, och sedan naturaliseras genom att fokus flyttas från förhållanden på 
arbetsmarknaden, till hur individen förhåller sig till förhållandena på arbetsmarknaden. Beskrivningarna av 
förhållandena på arbetsmarknaden är ibland synnerligen utförliga, som i exemplet med artikeln 
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”Kort tid på varje jobb” här ovan. Men dessa förhållanden kristalliseras sedan och behandlas som 
en orubblig förutsättning som en individ sedan skall handskas med. Även kritiska tongångar i 
artiklarna inordnas på detta sätt i individualistiska lösningsformuleringar, artikelserien om 
”Jobbkarusellen” visar tydligt på detta. Den stora frågan är varför tidningen konsekvent väljer att 
göra på detta sätt, att välja den individuella formuleringen av lösningar på arbetsmarknadsmässiga 
problem. Vi får aldrig någon motivering, utan valet naturaliseras genom att det görs utan 
förklaring, som en opåtalad självklarhet. Tidningen skulle lika gärna kunna välja en ifrågasättande 
och mer traditionellt facklig linje (exempelvis kollektivistiska formuleringar verkar nästan mer 
logiska i och med att vi har med en facklig skrift att göra).  

I de avslutande delarna av denna uppsats skall jag göra ett försök att svara på denna fråga 
om varför naturalisering och individualisering är så förekommande i denna uppsats. Innan detta 
skall jag dock titta närmare på de olika konsekvenser som dessa naturaliserande och 
individualiserande tendenser får för de olika identiteter och subjektspositioner som konstrueras i 
tidningen, vilka individerna i individualiseringen är. 
 

Positionering av subjekt 
Vi har hittills tittat på hur tidningen Studentliv konstruerat olika problematiker rörande ämnen 
som karriär, arbete, arbetsmarknad och så vidare. Fokus har alltså legat på hur tidningen 
konstruerat och beskrivit den värld som dessa objekt, eller ämnen, ingår i. Jag har bland annat 
kommit fram till att detta sker på ett naturaliserande och individualiserande sätt. Detta stycke 
skall handla om vilka olika subjektspositioner som tidningen konstruerar in i denna värld. På så 
sätt utgör detta en fortsättning på det förra stycket, vilket i sin tur kan sägas utgöra ramen för de 
sidor som följer. Jag har främst kunnat urskilja två olika övergripande roller, eller 
subjektspositioner, som tidningen rör sig med och premierar i talet kring de ämnen jag undersökt, 
dessa är studenten och experten. De två utgör komplement till varandra och samspelar på olika sätt i 
många av mina artiklar, jag skall beskriva dem var för sig i de kommande två styckena. Jag skall 
även relatera dem till de teorier jag redogjort för tidigare.  
 

Studenten 
Subjektspositionen student i texten handlar främst om en sak, nämligen normer. Studenten är den 
förutsatta läsaren av tidningen och en subjektsposition som är vanligt förekommande i artiklarna. 
På så sätt inbegriper i princip allt som tidningen innehåller ett konstruerande av olika attribut som 
denne läsare förutsätts ha. Detta framkommer exempelvis genom ”studentanpassade” val av 
ämnen och vinklingar på ämnen. Studentpositionen konstrueras alltså genom hela tidningen, men 
detta framträder mer tydligt och konkret i vissa artiklar och passager och när tidningen behandlar 
vissa ämnen. Jag skall här lyfta fram dels vilka egenskaper (så som intresseområden, kvalitéer, mål 
och sätt att tänka) som tidningen tillskriver positionen student i texten, för att på så sätt ge en bild 
av vilken värld studenten enligt tidningen bör förhålla sig till, och därmed vad studenten implicit 
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är. Jag skall även försöka beskriva på vilket sätt tidningen kopplar samman denna studentposition 
med omvärlden, om studenten är aktiv eller passiv, ett kollektiv eller en individ och så vidare. 
De ämnen som studenten mest frekvent sätts i relation till genom de artiklar jag analyserat är 
arbetsmarknaden och högskolan. Studenten beskrivs dels som en potentiell arbetssökande och 
dels som en elev och bör förhålla sig utifrån dessa positioner främst. Det är dock viktigt att 
påpeka att gränsen mellan dessa två kategorier är suddig. Studierna beskrivs ofta som en del av 
arbetsmarknaden, ett naturligt steg på vägen som i sig endast är förberedelser inför jobb. Å andra 
sidan beskrivs arbetsmarknaden ofta i studierelaterande termer som lärande och utveckling. Vi 
har fortfarande att göra med två skilda ämnen men de beskrivs med liknande diskursiva begrepp 
och former, vilket jag kommer att diskutera vidare framöver.  

Jag skall nu inleda med att analysera en artikelserie som heter ”Att lägga ribban på rätt 
nivå”, som handlar om hur studenter bör tänka kring sina studier, högskolan och sin utbildning.37 
Den består av fyra artiklar och är upplagd på ungefär samma sätt som serien ”Jobbkarusellen” 
som analyserades tidigare. Inledningsvis ligger en artikel som definierar problemet ifråga, 
nämligen den stress och press på att prestera som många studenter menas uppleva, efter det får vi 
ta del av tre kortare artiklar där tre olika personer redogör för hur dom planerat sina utbildningar 
och karriärer. Det inledande stycket börjar med ett ifrågasättande av karriärshetsen och sätter 
dagordningen för vad som komma skall: 
 

Vi bombarderas av välvilliga tips: Så maxar du tentan! Välj kurserna som ger dig toppenjobb! Så gör du 
kometkarriär! Med hejaramsorna i öronen hetsas vi att kasta oss in i en tävling om att vara snabbast och 
komma högst. Men vem vinner egentligen på det? Här finns råden som hjälper dig att finna en 
ambitionsnivå som passar just dig.38 

 
Här kan vi se ett flertal intressanta saker. Först får vi veta att vi bombarderas av tips, vilka får oss 
att hetsa och sikta mot mål som inte verkar vara våra egna. Hur skall då den här problematiken 
avhjälpas? Jo, med tips från tidningen som hjälper oss att finna vår egen ambitionsnivå. Här 
ifrågasätts budskapet (så här når du framgång), men inte själva formen på problemet. Den 
individualism jag beskrev i förra stycket träder här fram igen, i form av en oförmåga eller ovilja 
hos tidningen att lämna det den kritiserar. Tidningen rör sig i en individualistisk diskurs av tips 
och råd, som gör samma sak som de karriärhetsande diskurser som den utger sig för att kritisera. 
Den ersätter en uppsättning av välmenande och uppfordrande tillrop om hur studenten skall 
tänka med andra, stöpta i samma form men med olika innehåll. Studenten placeras i en situation 
av val, mellan tidningens tips och karriärhetsande tips. Men själva valsituationen, mellan 
karriärhets och ”en ambitionsnivå som passar just dig”, problematiseras inte. Modaliteten i 
beskrivningen av studentens förutsatta önskningar och mål och av studenten som ett väljande 
subjekt ligger väldigt nära sanning och förgivettagande. Det är en så självklar förutsättning för 
texten att det knappt ens nämns. Detta säger något mycket viktigt om sättet tidningen ser på 
                                                 
37 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 12 f. 
38 Ibid: s 12. 
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studenten. Studenten förutsätts ha en viss önskning, nämligen den efter den goda karriären, efter 
det personligt perfekta jobbet. Det handlar, vilket rubriken upplyser oss om, att lägga ribban på 
”rätt” nivå. Ribban skall trots allt läggas, och att den ”rätta” nivån finns, det är en självklarhet. 
Artikeln vill göra gällande att målet med livet inte är traditionell framgång i den vanliga meningen 
hög lön, statusjobb, chefsposition, utan meningen är istället att hitta det som är rätt för just dig. Att 
detta rätta finns, det är det inte tal om att ifrågasätta i artikeln. Här har alltså en subjektsposition 
konstruerats fram, studenten har ställts att välja mellan att antingen lägga ribban för högt och 
bränna ut sig (till fördel för arbetsgivarna till och med39), eller att lägga ribba på rätt nivå. Valet är 
individens att fatta och denne görs således till ansvarig för sin egen framtid, vilket passar väl in i 
teorin om det företagsamma självet, till vilken vi strax skall återkoppla. Det finns alltså fog för att 
säga att artikeln på ett plan reproducerar de strukturer den inledningsvis vänder sig emot. Den 
skiljer sig visserligen från den karriärhets och framgångsjagande stresskultur den vänder sig emot 
genom att betona andra kvalitéer med utbildning och arbete än de rent status och lönemässiga (vi 
skall använda ”känslan som kompass” istället för omgivningens krav40). Men å andra sidan lägger 
den fram sin egen definition av framgång, som mer betonar hur studenten skall låta bli att pressa 
sig, välja efter hjärtat och sätta sig själv i första rummet, före omgivningens och arbetets krav. 
Framgång blir på detta sätt någonting mer individuellt, men inte desto mindre påtagligt som 
norm för hur studenten bör bete sig för att göra rätt och vad studenten bör sträva mot. Det 
framställs som om valet är endast studentens och endast mellan två alternativ, tidningens eller det 
tidningen vänder sig mot. Det är viktigt att påpeka att jag inte hävdar att tidningens råd och tips 
är sämre eller bättre än den karriärhets den här försöker bemöta. Det är mycket möjligt att dess 
förslag till hur studenter bör tänka om sin utbildning och sitt arbete fungerar relativt bra. 
Poängen är alltså inte själva tipsdiskursens praktiska värde, utan vilken världsbild den förmedlar 
och inte förmedlar. Individen beskrivs i linje med de varianter av maktutövning som pekas ut av 
teorierna om governmentality. Subjektspositionen student uppmanas i artikeln att internalisera 
tidningens bild av studenten och göra denna till sin egen, att agera och vilja agera utifrån de 
normer som tidningen ger. Individen gör tidningens världsbild till sin egen genom att agera efter 
de råd och tips som tidningen förmedlar, och på detta sätt sker ett maktutövande: Artikeln 
begränsar studentens möjliga sätt att vara student på, genom att artikelns konsekvenser blir att studenter 
ser på sig själva och agerar utifrån och i linje med tidningens beskrivningar.  

Mönstren i den ovanstående artikeln återkommer i artikel nummer tre under detta tema 
vilken heter ”Hade jag slitit för syns skulle hade det varit i onödan”. Denna artikel beskriver hur 
karriärkonsulten Nina Jansdotter planerade sina studier. Hon valde att läsa kurser på universitetet 
utifrån intresse och utan tanke på vad hon skulle ”bli”. I artikeln berättas det om att hon läste på 
detta sätt helt guidad av sitt intresse och sedan blev personlig karriärcoach, med eget företag och 
bra inkomst41. Hennes berättelse fungerar som ”bevis” på det dåliga i att inte följa de anvisningar 

                                                 
39 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 12. 
40 Ibid: s 13. 
41 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 16. 



 19

som tidningen ger oss, i att inte, som Jansdotter, ”navigera efter lustprincipen”42. Här skapas en 
uppsättning normer över hur studenten skall bete sig och tänka och välja, inte bara för att bli 
lycklig, utan även framgångsrik, vilket det följande citatet belyser. 

 
De flesta klasskompisarna drevs nog mest av prestation, var mer jobbinriktade, ville platsa i ett visst 
fack. En del verkade nästan utbilda sig för att någon annan tycke att det var ett bra val. ”Det är alltid bra 
med en jur kand”. Fast egentligen ville de kanske helst läsa litteraturvetenskap. Idag ser jag sådant mest 
som ett tecken på att man inte jobbat så mycket på att ta reda på: Vem är jag? Vad vill jag? Många av 
dem har inte heller fått särskilt intressanta jobb.43 

 
Att drivas av prestation, vara jobbinriktad och vilja platsa i ett fack målas här upp som egenskaper 
som dels kan antas vara ”falska” eller oriktiga på något sätt och som även lätt leder till 
ointressanta jobb och frånvaro av framgång. Framgång kopplas istället till frågorna vem är jag? 
Och, vad vill jag? Har man svarat på dessa frågor kommer man att nå framgång och få ett jobb 
som man trivs med, verkar sensmoralen vara. Studenten skall genomgå ett slags process för att 
finna sig själv och därmed sitt drömyrke, transitiviteten mellan val och framgång är stor. Tanken 
att studenten eventuellt inte har eller kan komma på ett drömyrke kommer inte på fråga, inte 
heller att det skulle kunna vara möjligt att utbilda sig till någonting annat än detta drömyrke och 
vara nöjd ändå. Inte heller är det tal om att studenten inte skulle ha makt att välja sitt drömjobb. 
Tidningen säger oss att om vi bara väljer rätt så kommer vi att lyckas. Inga andra faktorer än vårt 
val verkar spela någon roll och om dom gör det, så skall vi inte bekymra oss om det i vårat 
väljande, verkar budskapet vara. Det intressanta här är att framgångsdiskursen som kritiserades i 
artikelns inledning fortfarande finns, men nu med annat innehåll. Framgång görs synonymt med 
självförverkligande istället för med hög lön, status, makt osv. Om studenten inte utbildar sig för 
att förverkliga sin dröm så är denne fel ute och kommer att misslyckas och få jobb som inte är 
”särskilt intressanta”. Framgång och allmän lycka skall nås genom att du skall hitta det för dig 
perfekta arbetet. Studentens förhållande till sin utbildning beskrivs som en investering i den egna 
lyckan, i enighet med den marknadsdiskurs som jag introducerade inledningsvis. Studenten påstås 
ha ett val och görs på så sätt själv moraliskt ansvarig för sin utbildning, sin lycka och sin 
framgång. Vi kan här återigen ana likheter mellan subjektspositionen student och det 
företagsamma självet.  

Det finns i artikeln ett antal kategorier och positioner som är genomgående både i artikelns 
egna resonemang som i de resonemang den vänder sig emot och försöker ersätta. Studenten, 
framgången, misslyckandet och valet är några olika storheter som tas för givna, den första måste, 
genom den sista förhålla sig till de två mellersta med hjälp av en uppsättning tekniker och råd. 
Artikeln naturaliserar här den ursprungliga problematiken som den i så skarpa ordalag vände sig 
mot inledningsvis. Istället för att bryta med själva karaktäriserandet av framgång och 
misslyckande som avhängigt individuella val, väljer artikeln att ta befintliga kategorier i det 

                                                 
42 Ibid: s 16. 
43 Ibid: s 15. 
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kritiserade resonemanget och fylla dem med delvis nytt innehåll. Kategorierna framgång och 
misslyckande finns fortfarande kvar och även studenten som autonomt väljande subjekt finns 
kvar i oförändrat skick. Jag menar att dessa kategorier och det sätt på vilket tidningen framställer 
studenten kan beskrivas träffande i termer av företagsamhet och företagsamhetskultur. 
Subjektspositionen student kan beskrivas som ett företagsamt själv som genom olika medvetna 
val mellan olika givna möjligheter själv skapar sin egen framtid och sina egna möjligheter. Den 
förutsätts både ha makten att forma sin framtid och identitet genom olika rationella val i en 
process av livslångt lärande. Den ”marketization of discourse” som kännetecknar det 
företagsamma självet framkommer även i beskrivningen av subjektspositionen student, denne är 
en autonom individ som skall investera i sig själv genom att ta till sig råd, utbildningar, 
erfarenheter och tips, vilka skall höja individens ”marknadsvärde”. Den ovanstående analysen har 
alltså haft ambitionen att skissa fram en bild av hur tidningen väljer att förhålla sig till studenten 
som subjektsposition. Jag menar att tidningen gör detta på ett normativt sätt som kan liknas vid 
de tekniker som kännetecknar governmentality. Tidningen konstruerar aktiva subjektspositioner, 
som inte framställs som begränsade på något sätt, men samtidigt sätts dessa subjekt att agera mot 
en ej ifrågasatt kuliss av förgivettaganden och naturaliseringar som i praktiken begränsar 
subjektens valmöjligheter, ett tydligt exempel på governmentality44. Dessa förgivettaganden är de 
som jag tagit upp i analysen här ovan, exempelvis den autonoma individen, framgången, 
entreprenörstänkandet och synen på vad utbildning och arbete är och bör leda till. Dessa utgör 
den diskursiva terräng som tidningen inte problematiserar, utan tar som givna kategorier att 
arbeta med i sina omvärldsbeskrivningar. De ringar även in subjektspositionen student som ett 
företagsamt själv som praktiserar ett livslångt lärande, som en individ som investerar i sig själv 
och hela tiden förbättrar sina möjligheter genom att praktisera tekniker som tillhandahålls av 
tidningen. Dessa tendenser pekar mot det ansvariggörande av individen som kännetecknar den 
typ av governmentality som det företagsamma självet representerar. Michael Peters menar att 
ansvaret för framgång och lycka läggs hos individen genom att denne konstrueras som en 
beräknande och rationell aktör, detta är vad jag menar sker i fallet med subjektspositionen 
student45. I linje med detta är det heller inte orimligt att anta att studenten som läsare accepterar 
dessa premisser och även själv lägger det nämnda ansvaret hos sig själv. På detta sätt blir den 
normativa makt som tidningen här utövar till biomakt som individen själv reproducerar, 
iscensätter och utövar över sig själv46. Även när tidningen inte lägger orsaker till misslyckanden 
hos studenten utan exempelvis hos företagsledningarna, som i artikelserien ”Jobbkarusellen”, så 
läggs lösningen oavkortat i studentens agerande som autonom och rationell individ. Ansvaret för 
lösningen blir alltså i praktiken individens, oavsett problemets natur. Tidningen anspelar på detta 

                                                 
44 Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. 2002. 
Vol. 17, No. 3. s 356. 
45Peters. Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian perspective. I Journal of Educational 
Enquiry. 2001,Vol. 2, No. 2.  s  61. 
46 Rose, Nikolas. (1999) Powers of freedom. Rethinking political thought. s 22. 
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sätt på flera olika diskurser som vid närmare granskning inte alltid verkar kunna samexistera 
oproblematiskt. Även när problemets orsaker inte är studenten skall studenten vara lösningen, 
med benägen hjälp av de råd och tekniker tidningen tillhandahåller. Detta konsekvent 
inkonsekventa sätt att ta sig an problem framställs av tidningen som sakernas naturliga tillstånd 
och kan ses som att även Studentliv är en del av och reproducerar det slags governmentality som 
det företagsamma självet är en del av. 
 

Experten 
Subjektspositionen students nödvändiga motpol eller komplement är expertrollen. Studenten 
förväntas, som jag visat ovan, göra upplysta val som påverkar dennes liv. Det företagsamma 
självet förutsätter en omgivning att så att säga genomföra transaktioner med, som erbjuder det 
rationellt väljande subjektet dess val och kunnandet och verktygen som behövs för att fatta dessa 
val. Studenten som företagsamt själv ”efterfrågar” tips, råd, kunskap och erfarenheter. Dessa 
tillhandahålls i mina artiklar av en position som jag valt att kalla för ”experten”. Enligt Richard 
Edwards bör en governmentalitystudie söka efter de praktiker som formar, styr, påverkar och 
arbetar genom människors val, kunskaper, önskningar och livsstilar för att på så sätt blotta dessa 
praktikers normerande och maktutövande karaktär47. Detta är precis expertrollens funktion i de 
artiklar jag analyserat. Expertens funktion är att påverka studenten i dennes val, att framhålla tips, 
råd och förhållningssätt som bättre än andra och på så sätt få studenten att agera efter dem och 
göra dem till sina egna. I princip över allt där studenten figurerar, finns även expertpositionen 
som den som innehar någon kunskap som studenten behöver eller antas behöva. Experten har 
således per se ett överläge i förhållande till studenten, experten tillhandahåller den ”tjänst” som 
studenten ”efterfrågar”, för att tala med den marknadsdiskurs som företagsamhetskulturen 
förutsätter. Experten förkommer även i många olika former och tar sig fler olika uttryck än 
studentpositionen, som är mer beständig och tydligt definierad som läsaren av tidningen. Det 
finns utbildade experter, som tillåts uttala sig om ett specifikt ämne som de utbildats till att veta 
mycket om. Vi har även den erfarna expertrollen som tillhandahåller mer anekdotisk kunskap 
baserad i den egna erfarenheten, eller i praktisk erfarenhet av användandet av råd från annan 
expertis. Många olika positioner ges rollen som expert. Exempelvis framställs universitet till och 
från som en expert som inte längre utbildar, utan ”coachar” enskilda individer48. Även 
fackförbunden framställs som experter, som genom egna jobbsökarexperter hjälper individer i 
deras enskilda karriärer och strävanden mot personliga mål, något som exemplifieras i flera 
artiklar49. 

                                                 
47 Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. Vol. 
17, No. 3, 2002. s 356. 
48 Ett exempel på detta är temat om universitetens karriärcenter i: Studentliv. (2006) Nr. 2. s 10. 
49 exempelvis  ”en merit bland många” Studentliv. (2005) Nr. 4. s 16. 
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Experten har alltså en väldigt viktig roll i konstruerandet och iscensättandet av diskursen 
om studenten som företagsamt själv. Experten är även nära knuten till den naturalisering och 
individualisering som jag påvisat i det inledande stycket analysen. De individuella och 
expertbetonade lösningarna kompletterar nämligen det individualiserade sätt som tidningen 
handskas med olika problematiker och erbjuder svar på dessa problem. Expertens sätt att 
uttrycka saker som fakta och sanningar är även en viktig del av de naturaliseringspraktiker jag 
beskrivit. Experten och den till experten följande råd och tipsdiskursen har alltså en väldigt viktig 
roll för de andra teman som jag mitt analysarbete har frambringat, vilket jag skall visa med 
kommande exempel. Vi har redan tangerat flera expertroller i det gångna analysarbetet, 
exempelvis psykologen Lena Appelqvist i artikeln ”normalt med kris i början” och 
karriärkonsulten Nina Jansdotter i artikeln ”Hade jag slitit för syns skull hade det varit i onödan”. 
En av anledningarna till att dessa artiklar visade sig vara så relevanta i analysstyckena om 
naturalisering och individualisering respektive studenten var att just expertrollen var så tydligt 
framträdande. När experten ges utrymme blir också definitionerna av andra positioner i texten 
mer framträdande, vilket vi ser exempel på i följande citat från ”Normalt med kris […]”: 
 

Undvik återvändsgränder. Om du sökt 20 jobb och aldrig fått komma på intervju, finns risken att du 
tappar modet, och det kommer att märkas både i formuleringar och kroppsspråk. I det läget behöver 
du bryta mönstret. Gör något annat, gärna något att vara lite stolt över: Sök en kortare utbildning, ta 
ett tillfälligt jobb utomlands eller lär dig ett nytt språk. 50 

 
Den som tilltalas i detta citat är alltså studenten. Citatet förutsätter studentens roll som 
företagsamt själv, som innehavandes makt över sin egen karriär, detta sker genom att experten, i 
detta fall psykologen Lena Appelqvist, uttrycker sig som om allting hänger på den implicerade 
läsaren, studenten. Modaliteten ligger nära sanning och konstaterande, expertisen slår fast 
sakernas tillstånd och naturaliserar på så sätt sitt eget påstående och ger sig själv makten att tala 
om för studenten vad som kan och bör göras. Appelqvist innehar rollen som den utbildade 
experten som i egenskap av auktoritet på området erbjuder läsaren flera olika tekniker, tips och 
sätt att tänka som kan rädda den svåra situationen åt oss. Det är, vilket jag tidigare påpekat, här 
inte poängen ifall de tips och råd som förmedlas i själva verket ”fungerar” eller ej, utan mer en 
fråga om hur de fördelar ansvaret för vad som händer och kan hända, vilka positioner och sätt att 
tala de premierar och vilka normer de förmedlar. Här förmedlar de normer för vad studenten är 
(nämligen ansvarig), vad de själva och tidningen är (nämligen innehavare av viktig kunskap och 
”inside information”), samt vad som är viktigt för studenten (nämligen att få ett jobb och 
undvika depression). Själva förutsättningen för skapandet av normer och subjektspositioner för 
studenten i citatet ovan är expertpositionen. Denna position är dock svår att sätta fingret på, då 
den representeras av flera aktörer. Den uppenbaraste är psykologen som får uttala sig, men även 
själva tidningen och artikelförfattaren är del i expertpositionen då det är de som har bestämt 

                                                 
50 Studentliv. (2006) Nr. 3. s 18. 
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ämnet för artikeln, vilken vinkling som är relevant och det är även de som har skapat plats för 
psykologen att uttala sig, vilket vi skall återkomma till senare. I själva texten har dock experten 
makten över studenten, genom sitt kunnande och sitt sätt att genom sin auktoritet definiera och 
instruera studenten. Detta instruerande och därmed implicita konstruerande av studenten som 
någon som praktiserar livslångt lärande är enligt Edwards en praktik som är förknippad med 
samtida governmentality51. 

En annan form av expertis ser vi i en artikel ur temat ”Jobbkarusellen” som jag tagit upp 
tidigare, vilken heter ”Varje nytt uppdrag gav högre lön” och handlar om journalisten Jens 
Nyström52. Han innehar rollen som expert utifrån sin erfarenhet av det aktuella ämne som 
artikelserien behandlar och är därmed en expert av den anekdotiska typen, som i artikeln delar 
med sig av sina erfarenheter i hopp om att de skall hjälpa andra i hans situation. Den anekdotiska 
experten verkar skilja sig från den utbildade på så sätt att den endast får komma till tals som 
exempel på lyckade sätt att handla, medan den utbildade snarare förmedlar korrekta sätt att handla. 
Den utbildade experten sätter dagordningen och den anekdotiska experten utgör ett bevis på 
dagordningens korrekthet. Dock är båda expertrollerna ”exempel” på så sätt att tidningen låter 
dem komma till tals Studentliv skapar utrymme för den utbildades råd respektive den erfarnes 
berättelser. Deras berättelser görs möjliga genom att tidningen definierar problem 
individualistiskt och på så sätt lägger lösningen i subjektspositionen students händer. När detta är 
gjort blidas ett utrymme för experten att leverera sina lösningar till studenten. Det framstår som 
om tidningen har makten över experten, men experten har samtidigt makten över tidningen, 
genom att uttrycka sina egna åsikter på det utrymme denne tilldelas av tidningen påverkar 
experten nämligen tidningens innehåll och de åsikter tidningen kan grunda i expertens uttalanden.  
 

Studentliv som expert 
I tidningen framkommer alltså ständigt olika expertroller vilka levererar tips och råd till den av 
tidningen och experterna förutsatta och konstruerade subjektspositionen student. Makten att 
definiera studenten i texterna ligger hos expertpositionen, denna sitter på information som 
studenten inte har men förutsätts eftersträva. I framförandet av denna information, dessa tips och 
råd, är experten samtidigt del i ett skapande av normer och krav på vad studenten är och 
förutsätts vara. Experten bidrar till att skapa relationen mellan sig själv och studenten genom alla 
uttalanden som denne gör i rollen som expert. Samtidigt skapas och förmedlas expertrollen av 
Studentliv, som ett led i tidningens sätt att förhålla sig till studenten som ett företagsamt själv. 
Även Studentliv kan beskrivas träffande med hjälp av begreppet expert. Tidningen är i sin helhet 
en ”större variant” av den expertroll som den premierar i sitt innehåll. Den tilltalar studenten på 
samma sätt, den gör studenten till ett företagsamt själv, den befäster, för att tala med Nicholas 

                                                 
51 Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. Vol. 
17, No. 3, 2002. s 358. 
52 Studentliv. (2006) Nr. 5. s 14. 
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Rose, den företagsamma ordningen precis som alla andra konsulter bidrar till att skapa sina 
väljande klienter53. TCO skickar som sagt ut Studentliv till just alla landets studenter, för att visa 
dem ”fackets kunskap om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor”54. De experter som kommer 
till tals i tidningen gör det på dessa premisser. De konstruerar därför i linje med själva tidningens 
målbeskrivning studenten som ett företagsamt själv. Tidningen kan på detta sätt skapa en 
målgrupp för sina tjänster, sitt kunnande, sina tips och råd och för sin expertis. 
Subjektspositionen student, som företagsamt själv, konstrueras alltså som motpol till och som 
ideal läsare av Studentliv.  

Studentliv har alltså makten över både subjektspositionen student och expert i tidningen. 
Experten har i sin tur makten över studenten, denne är ett passivt objekt i förhållande till 
experternas råd. Studenten blir aktiv, blir ett subjekt, i samma utsträckning som denne tar 
ställning till de råd som experterna ger. I tidningen är den enda möjliga studenten den 
företagsamma studenten, som är ett subjekt som agerar på de premisser det tillskrivs.  
Jag har tidigare i denna analys i förbifarten undrat varför studentliv väljer att röra sig i denna 
individualistiska diskurs som jag kunnat identifiera. Studentliv är ett organ för TCO, men de 
diskurser som jag beskrivit här ovan kan knappast påstås vara sprungna ur någon slags 
”traditionell” facklig diskurs. Individualism, det företagsamma självet och de företagsamhets- och 
expertdiskurser som jag här ovan visat är vanligt förekommande i mitt material brukar snarast 
förknippas med politiska ståndpunkter på högersidan av den politiska skalan som exempelvis 
nyliberalism.55 Ett möjligt svar tror jag står att fina i Studentlivs framställande av sig självt som 
expert. Tidningen måste vara individualistisk för att skapa utrymme för sin expertis. Tidningens 
själva förutsättningar kan vidare sägas göra dess expertroll oundviklig, vilket jag även kommer att 
beröra det stycke som avslutar denna uppsats. En annan anledning kan vara den som Ingemar 
Lindberg ger till vad han menar är det svenska fackets försvagning, nämligen ”saltsjöbadsandans” 
samförståndspolitik och tro på den svenska modellen, och fackets minskande makt i denna 
modell på grund av ekonomins växande internationalisering. Denna kombination, menar 
Lindberg, har försvagat fackets makt gentemot arbetsgivaren, eftersom att facket är begränsat till 
att vara nationellt medan ekonomin globaliseras mer och mer56. En tolkning av mitt material i 
förhållande till detta kan vara att se det som att Studentliv reagerar på denna försvagning och 
dessa ändrade förutsättningar genom att ändra sin praktiska politik och sitt förhållningssätt till 
sina medlemmar, från att vara några som man företräder i en kamp, till att vara ett antal individer 
som man skall stödja i dessas personliga projekt på den oundvikliga och oövervinneliga 
arbetsmarknaden. På så sätt kan tidningen tänkas ”fylla” det maktvakuum som skapas enligt 
                                                 
53 Rose, nikolas. (1999) Powers of freedom. Rethinking political thought. s 65. 
54 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 3. 
55 Se bland andra: 
 Fairclough, Norman. (2001) Language and power.  
Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices.  J. Education Policy. Vol. 17, 
No. 3, 2002. 
56 Lindberg, Ingemar. (2005) Den globala kapitalismen –och det nya motståndet. s 66 – 69. 
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Lindbergs logik. Jag kan dock inte dra slutsatser som dessa utifrån mitt material, utan jag tangerar 
nu vad Fairclough skulle kalla för social praktik. Vad jag däremot kan konstatera är att Studentliv 
de facto agerar som en expert vars läsare med nödvändighet måste vara ett företagsamt själv. 
Varför tidningen gör detta kan jag bara spekulera kring och det skall jag, bland annat, göra i det 
kommande stycket. 
 

Avslutande reflektioner 
För att knyta ihop det jag skrivit hittills skall jag sammanfatta de genomgående teman som min 
analys visat på genom att sätta in dessa i ett avslutande resonemang. Mitt syfte med denna 
uppsats var att undersöka på vilket sätt Studentliv konstruerar studenten i förhållande till arbetsliv 
och utbildning, jag tycker mig ha funnit flera svar på den frågan. Jag har urskiljt två övergripande 
och relevanta teman som delvis ger svar på denna fråga och som tillsammans utgör en del av den 
övergripande begreppsapparat som jag menar kan användas för att beskriva hur 
subjektspositionen student konstrueras i mitt material, nämligen den om det företagsamma 
självet.  

Det första av dessa två teman är det som berör tidningens naturalisering och 
individualisering av de praktiker, problem och roller den berör. Här visar jag på hur tidningen 
handskas med problemformuleringar om bland annat arbetslöshet, tidsbegränsade anställningar 
och studie- och arbetsrelaterad stress. Dessa formuleringar väljer tidningen att konsekvent 
naturalisera och handskas med som ting-i-världen, snarare än sociala förhållanden som kan ha 
många olika förklaringar. Tidningen är ofta kritisk till de problem den beskriver, men 
naturaliserar dem ändå, genom att konsekvent enbart använda sig av individuella formuleringar och 
lösningar. Problemen (exempelvis stress relaterad till arbetslöshet57) blir naturaliserade i samma 
utsträckning som problemets lösning blir individualiserad, eftersom den individualistiska 
lösningen flyttar fokus från andra möjliga lösningar och där med andra möjliga förklaringar. 
Fairclough menar att naturalisering är en ett tecken på att det diskursiva material som undersöks 
innefattar en ideologisk dimension, då naturaliseringen förvandlar ett eller flera element i texten 
från någonting ifrågasättbart till någonting naturligt och på så sätt omöjligt att ifrågasätta.58 Det 
som naturaliseringen i mitt material arbetar för att naturalisera är den individualistiska 
formuleringen av lösningar och därmed den individualistiska formuleringen av problem. Detta 
blir extra tydligt där tidningen är kritisk till olika fenomen i samhället och lägger fram en 
problembeskrivning som inte är individualistisk, som i exemplet med de tidsbegränsade 
anställningarna i temat ”jobbkarusellen”. Här är problembeskrivningen öppet kritiskt till de 
effekter som de tidsbegränsade anställningarna får för de anställda, och lägger ansvaret för 
problemen hos företagen. De artiklar som följer därpå visar däremot upp flera individuella 
lösningar på samma problematik för läsaren och väljer på så sätt att ge en individualistisk lösning 
                                                 
57 Studentliv. (2006) Nr. 3. s 18. 
58 Fairclough, Norman. (2006) Discourse and social change. s 67, 87. 
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på en icke individualistisk problemformulering. Detta visar på hur oproblematiserad och basal 
den individualistiska naturaliseringen av lösningar på problem är för tidningen; det är aldrig tal 
om att inte presentera tips och råd riktade till individen i samband med att ett problem diskuteras, 
även om själva problemets orsaker uttalat läggs någon annanstans. Individen ansvariggörs på 
detta sätt konsekvent och oberoende av problemets natur. Detta ligger i linje med teorin om det 
företagsamma självet, vilken innefattar en tanke om att individen skall fås att ta det moraliska 
ansvaret över sitt eget liv på allt fler områden.59 

 Detta går hand i hand med att individen, för att ta detta ansvar, måste få stöd, hjälp, 
rådgivning och utbildning ifrån utomstående kunniga aktörer som kan stödja individen i valet. 
Denna kunniga aktör tillhandahålls även i tidningens artiklar och av tidningen som helhet. Att 
vara den kunniga aktören kan sägas vara tidningens existensberättigande.  

Nu närmar vi oss den andra tematik som jag upptäckt genom min analys, nämligen den 
som tar upp de två subjektspositionerna student och expert. Den individualisering som jag 
beskrivit här ovan skapar nämligen en individ som jag valt att undersöka närmare under namnet 
”studenten” i stycket om subjektspositioner. Positionen student har ett flertal förutsatta kvalitéer, 
vilket indirekt framkommer genom hur tidningen tilltalar studenten som läsare. Studenten 
förutsätts vara en individ med vissa önskningar om framgång på olika sätt inom studier och 
arbetsliv. Utöver detta ställs en mängd förväntningar på hur studenten bör förhålla sig till sin 
omgivning, bland annat som rationell, ansvarig och strävsam. Studenten målas alltså upp på ett 
normativt sätt, men inte alltid explicit, genom att det i de specifika artiklarna står ”studenten 
är…”. Istället framträder bilden av studenten dels genom att studenter med vissa attribut tillåts 
framträda i tidningen och dels mer indirekt, genom att studenten som lyssnare förutsätts ha vissa 
intressen, åsikter, mål och så vidare. Tidningens inriktning vad det gäller ämnen, vinklingar på 
ämnen och hur den väljer att tilltala sin läsare säger mycket om hur läsaren, alltså studenten, 
förutsätts vara. Ut ur denna beskrivning av studenten, eller detta förutsättande av studenten, 
framträder en subjektsposition som delar väldigt många drag med det företagsamma självet. 
Denna rationella, företagsamma student finner sitt komplement i subjektsposition nummer två, 
experten. Experten erbjuder studenten råd och tips för att på så sätt hjälpa detta självständiga 
subjekt med de rationella överväganden som denne hela tiden ställs inför. I och med att 
problematikerna naturaliserats på ett individualiserande sätt så blir det enda möjliga sättet att lösa 
problem att låta experten hjälpa subjektspositionen student med problemlösandet. Experten 
framträder dels som en position i texten, som tilltalar studenten. Även själva tidningen som 
helhet kan dock betraktas som en expert i sig, eftersom att dess syfte är att informera, konsultera 
och upplysa sin läsare studenten om olika saker. 

                                                 
59 Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. J. Education Policy. Vol. 17, 
No. 3, 2002. s 357. 
Peters, Michael. Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian perspective. Journal of 
Educational Enquiry. Vol. 2, No. 2, 2001. s 61. 
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Subjektspositionen student framställs alltså som innehavandes lösningen på de problem 
som tidningen beskriver. Studenten har till sin hjälp i detta projekt experten, som är kunnig och 
rådgivande och ger studenten verktygen och därmed även ansvaret för att lösa problemet, vare 
sig detta är att lägga ribban på sätt nivå, att få rätt jobb, eller att utbilda sig på rätt sätt. Poängen 
med expertens uttalanden i artiklarna är att påverka studenten att handla på ett visst sätt, och 
detta är ett av de viktigaste resultaten av min analys. En av de viktigaste tankarna inom teorierna 
om governmentality är att maktutövande gått ifrån direkt och tydlig disciplin till ”påförandet av 
självdisciplin”, eller ”the conduct of conduct”.60 Enligt governmentality är det alltså inte frågan 
om ”direkt” maktutövning, utan om att makten utövas produktivt genom att individer 
uppmuntras och instrueras på olika sätt att genom sina aktiva val, välja det alternativ som makten 
gynnar och föredrar. Detta resonemang kan med fördel appliceras på min analys. Det enda 
tänkbara syftet med subjektspositionen expert och dennas vidhängande råd- och tipsdiskurs är att 
befrämja ett visst beteende hos andra; experten uppmuntrar, föreslår, varnar för konsekvenser 
och upplyser om olika sakförhållanden, allt med ett mål; att forma subjektspositionen students 
beteende och få denne att acceptera och fatta sitt val. Studenten kommer alltså, om denne lyssnar 
på tidningen, att själv internalisera de handlingsmönster som tidningen framhåller och på så sätt 
producera och reproducera de definitioner som tidningen för fram. Denna definition är den av 
studenten som företagsamt själv. Studentliv arbetar konsekvent genom att skapa och 
ansvarliggöra subjektspositionen student som företagsamt själv, genom att ge denne verktyg för 
att lösa allehanda problem. 

Detta sätt att konstruera subjektspositioner som jag redogjort för är relativt beständigt 
oavsett ämne. Två stora ämnesområden som Studentliv återvänder till är arbetsmarknaden 
respektive högskolan, två områden mellan vilka det går att finna både likheter och skillnader. I de 
av Studentlivs reportage och redogörelser som jag tagit del av och analyserat är dock det 
övergripande sättet att beskriva dem det samma; samma diskursiva formationer återkommer: Alla 
ämnen och projekt beskrivs som enskilt företagsamma och individuellt utvecklande projekt.  
Subjektspositionen student beskrivs på ett företagsamt sätt och konstrueras som lösningen på 
problematiker, vare sig det är arbetssökande eller studier som behandlas. Likaså är 
expertfunktionen ständigt närvarande när problem behandlas, för att komma med råd och 
lösningar. Det verkar alltså som om det finns ett övergripande sätt på vilket tidningen beskriver 
sin omvärld oavsett ämne; en diskursiv formation, 61 vilken avgör vad som skall sägas och på 
vilket sätt detta kan sägas. Jag menar att denna diskursiva formation, detta övergripande 
representationssätt, delar många drag med teorin om det företagsamma självet. Denna diskursiva 
formation fungerar även som en form av governmentality på flera plan. Dels konstruerar den en 
världsbild som sätter studenten som läsare i en specifik position och talar om för denne vem den 
är. Men även Studentliv är del i och reproducerar denna diskursiva formation: Tidningen ger 
uttryck för den governmentality som det företagsamma självet utgör, tidningen har inte på egen 
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hand ”uppfunnit” denna, den reproducerar och ger uttryck för en specifik diskursiv formation 
som finns i samhället.  

Den stora frågan blir nu; varför? Jag har nämnt det innan; varför väljer tidningen att röra sig 
inom en diskursiv formation som inte är ”traditionellt facklig” utan snarare brukar förknippas 
med ”högeråsikter”? Diskurser om det företagsamma självet innefattar företagsamhet, 
individualitet och moraliskt ansvar, medan traditionellt fackliga värden snarare är kamp, 
kollektivitet och solidaritet. Det verkar som att det mellan de två diskurserna inte finns några 
möjliga beröringspunkter utan främst konfliktytor; ändå blommar den förra diskursen ut i ett 
diskursivt medium som borde tillhöra den andra. Jag kan inte svara på detta ”varför” utifrån det 
empiriska material som ligger till grund för denna studie, jag kan endast konstatera att tidningen 
rör sig inom de diskursiva formationer som jag beskrivit. För att svara på denna fråga måste jag 
undersöka den sociala praktik som Fairclough menar ”omger” och interagerar med de diskursiva, 
enligt hans tredimensionella mall för undersökning. 62 Någon sådan undersökning har denna 
uppsats av praktiska skäl inte medgivit, men jag tänker ändå passa på att lägga fram ett par 
avslutande kvalificerade gissningar kring dessa orsaker, ett par spekulationer kring den sociala 
praktiken.  

Ingemar Lindberg hävdar att det svenska facket är begränsat av sin nationella karaktär. Han 
utgår ifrån att världen och kapitalismen blir mer och mer globaliserade och internationaliserade 
och därmed lämnar det nationella facket på efterkälken. Vidare menar Lindberg att facket hålls 
tillbaka av den samförståndsanda som i folkhemssverige präglat relationerna mellan fack och 
arbetsgivare: När fackets makt minskar blir denna anda ett hinder för fackets maktutövning.63 
Mot denna bakgrund verkar det svenska facket ha problem; de traditionella sätten att verka tycks 
inte fungera, inflytandet minskar men samförståndet består, fackets former verkar inte ha följt 
utvecklingen inom kapitalismen. Detta synsätt kan möjligen kasta lite förklarande ljus över 
Studentlivs agerande, om vi ser Studentliv som det fackliga organ som tidningen utger sig för att 
vara. Stämmer Lindbergs resonemang så bör även Studentliv ha drabbats av denna fackliga 
”identitetskris”, adopterandet och reproducerandet av diskursen om det företagsamma självet 
skulle därmed delvis kunna ses som ett försök från fackets sida att förnya sig självt. Då de 
traditionella verktygen inte biter och den traditionellt fackliga diskursen ekar tomt, då, tycks 
tidningen mena, är det dags att följa med sin tid, att förnya verktygen och att visa ”fackets 
kunskap om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor”.64 Skulle det kunna vara så att Studentliv ser 
den närmast hegemoniska företagsamhetsdiskursen som den enda möjliga att röra sig med och 
därför, på något plan, ”väljer” den, som det enda sättet att tala? Studentlivs inträdande i rollen 
som expert skulle kunna ses som ett utträde ur den traditionella fackliga rollen för en ny, som 
accepterar uppdelningen av samhället i företagsamma individer som skall hjälpas i individuella 
karriärsträvanden, till skillnad från den uppdelning utifrån klass som facket traditionellt gjort. 

                                                 
62 Fairclough, Norman. (2006) Discourse and social change. s 73. 
63 Lindberg, Ingemar. (2005) Den globala kapitalismen –och det nya motståndet. s 66 – 69. 
64 Studentliv. (2004) Nr. 1. s 3. 
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Denna tanke anas exempelvis i en kort krönika i tidningen som försöker övertyga 
”individualistiska” läsare om just det individuella, karriärmässiga värdet av ett fackligt 
engagemang.65 Detta sätt att förstå mina resultat innebär att adopterandet av 
företagsamhetsdiskursen, ur Studentlivs och fackets synvinkel, endast blir ett expanderande av 
verksamheten, ett uppdaterande av kampformerna, eller ett mer ”tidsenligt” sätt att ”vara ett 
fackförbund”. Detta kan vara en av anledningarna till det till synes oheliga äktenskapet mellan 
Studentliv och diskursen om det företagsamma självet. 

Låt oss inte heller glömma de konsekvenser som denna retorik, denna diskurs om det 
företagsamma självet, får för studenten som är dess objekt. Det ansvariggörande som denna 
diskurs innebär tror jag kan få negativa konsekvenser för studenters självbilder. Om allting 
framställs som en fråga om individens val så blir allting konsekvenser av individens val, 
framgångar som misslyckanden. Om ansvaret för lösningen läggs hos individen läggs även per se 
ansvaret för problemet hos individen. Detta blundar för det faktum att alla individer är socialt 
situerade i en kontext som påverkar dem i en viss utsträckning, precis som individerna själva 
påverkar sin sociala kontext genom sina handlingar. Jag tror att detta sätt att konstruera världen 
kan leda till en minskad förståelse för samhällets sammansatthet och komplexa sätt att fungera: 
Att bara fokusera individens val och handlingar och på så sätt ignorera andra faktorer osynliggör 
dessa faktorer och minskar individens förståelse av sin egen kontext, gör denne ansvarig för allt 
som sker. En mer sammansatt förklaringsmodell menar jag bör innehålla strukturella såväl som 
individuella förklaringar och perspektiv. Om Studentliv vill förnya sina metoder, angreppssätt och 
förklaringsmodeller men samtidigt fortsätta att vara just ett fackligt organ tror jag att det är viktigt 
att fråga sig om rätt väg att gå är att förbehållslöst reproducera och göra till sina egna de 
diskursiva formationer, de individuella, som är de mest framträdande i samhället idag och som 
därför med nödvändighet innefattar och reproducerar detta samhälles maktrelationer.  
 

                                                 
65 Studentliv. (2006) Nr. 4. s. 44. 



 30

Referenslista 
 
Dean, Mitchell. (1999) Governmentality – Power and rule in modern society. London: SAGE 
Publications inc. 
 
Edwards, Richard. Mobilizing lifelong learning: governmentality in educational practices. I Journal 
Education Policy. Vol. 17, No. 3, 2002. 
 
Fairclough, Norman. (2006) Discourse and social change. Oxford: Marston book service limited. 
 
Fairclough, Norman. (2001) Language and power. Harlow : Longman. 
 
Fairclough, Norman. (2001) New Labour new language?. London: Routledge. 
 
Kelly, Peter. The entrepreneurial self and “youth at risk”: Exploring the horizons of identity in 
the twenty-first century. Journal of youth studies. Vol. 9, No. 1, February 2006. 
 
Lindberg, Ingemar. (2005) Den globala kapitalismen – och det nya motståndet. Falun: Atlas. 
 
Peters, Michael. Education, enterprise culture and the entrepreneurial self: a Foucauldian 
perspective. Journal of Educational Enquiry. Vol. 2, No. 2, 2001. 
 
Rose, Nikolas. (1999) Powers of freedom. Rethinking political thought. Cambridge: University press. 
 
Winter Jörgensen, Marianne och Philips, Louise. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
 

Empiriskt material 

Refererade artiklar 
Studentliv Nr. 1/2004, s. 3, Vad är Studentliv? 
Studentliv Nr. 1/2004, s. 11-12, Konsten att lägga ribban på rätt nivå. (temat ”lägg ribban rätt”) 
Studentliv Nr. 1/2004, s. 15-16, Hade jag slitit för syns skull hade det varit i onödan. (temat ”lägg 
ribban rätt”) 
Studentliv Nr. 4/2005, s. 16, En merit bland många. 
Studentliv Nr. 3/2006, s. 18, Normalt med kris i början 
Studentliv Nr. 5/2006, s. 10, Kort tid på varje jobb. (temat ”jobbkarusellen”) 



 31

Studentliv Nr. 5/2006, s. 13, Varje nytt uppdrag gav högre lön. (temat ”jobbkarusellen”) 
Studentliv Nr. 5/2006, s. 14, Tjäna på visstidssvängen. (temat ”jobbkarusellen”) 
 

Övriga analyserade artiklar 
Studentliv Nr. 2/2004, s. 10-13, Frågor och svar om livet efter studierna. 
Studentliv Nr. 3/2004, s. 20-21, Smarta svar på vanliga frågor. 
Studentliv Nr. 3/2004, s. 29, Hjälp att hitta sin plats. 
Studentliv Nr. 2/2005, s 11, Så fick de jobbet. 
Studentliv Nr. 4/2005, s. 11-14, Lönande erfarenhet. 
Studentliv Nr. 4/2006, s. 18-19, Kontrakt genom kontakt. 
Studentliv Nr. 4/2006, s. 44, Krönika: Engagera dig! 

 
 


	Språk
	Rapporttyp
	Titel 
	Sammanfattning
	Nyckelord
	Inledning
	Syfte
	Disposition

	Teori och metod
	Kritisk diskursanalys
	The entrepreneurial self
	Governmentality

	Empiri
	Reflektioner om urval

	Analys
	Naturalisering och individualisering 
	Sammanfattande reflektioner

	Positionering av subjekt
	Studenten
	Experten
	Studentliv som expert


	Avslutande reflektioner
	Empiriskt material
	Refererade artiklar
	Övriga analyserade artiklar


