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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka de bakomliggande förklaringarna till varför individer 

som befinner sig mitt i livet genomför ett jobbyte. Fokus ligger på motivationsfaktorn 

eftersom motivation i stor utsträckning leder till ett agerande. Studiens frågeställningar 

är: Vad motiverade personen att byta yrke? Påträffades några hinder under vägen till det 

nya yrket, i så fall vilka? Blev personen nöjd med yrkesbytet via en akademisk examen? 

För att få svar på forskningsfrågorna utfördes sex stycken intervjuer med individer 

mellan 30-55år och som alla tagit en master i sociologi samt genomfört en 

karriärsförändring. Både kvinnor och män representerades. 

Denna studies teoretiska ramverk är McClellands motivationsteori och teorin om rädsla 

för misslyckande (fear of failure, FF). McClellands motivationsteori förklarar tre behov; 

prestation, samhörighet och makt. Dessa behov förklarar varför individer motiveras och 

i förlängningen agerar. Fokus ligger på prestationsbehovet.  

Teorin om rädsla för misslyckande förklarar varför denna rädsla kan leda till att 

individer motiveras till att prestera. Denna teori är ett komplement till McClellands 

motivationsteori. Teorierna ger tillsammans en bra bakgrund till att förklara individers 

motivation som leder till ett agerande och att individer presterar.  

Tidigare forskning av karriärsväxlare som befinner sig mitt i livet har bland annat 

kommit fram till att individer som har en hög motivation också är de som uppnår 

karriärsuccé.  

Resultaten har analyserats utifrån sju stycken olika teman som utkristalliserades ifrån 

intervjuerna. De är: bakgrund, prestation, makt, samhörighet/tillhörighet, utmaning, 

hinder/barriärer/rädsla, mål. Studien visar på att när individer har ett jobb som de av 

olika anledningar vill bort ifrån leder det individen in på en karriärsresa. Prestation och 

rädslan för att misslyckas är exempel på faktorer som motiverar individer att agera.  
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Inledning 

Det är idag i Sverige mycket vanligt att vilja byta jobb under ett arbetsliv och anledningarna 

till sådana jobbyten är flera. Donohue pekar på att arbetsmissnöje är en av anledningarna till 

en karriärsförändring (Donohue, 2007). Att många vill byta jobb är något som t.ex. 

Folkuniversitetet uppmärksammar. Folkuniversitetet har årligen sedan 2013 genomfört en 

undersökning: Mitt-i-karriären-barometern, med omkring 1000 deltagare. År 2018 deltog 

1238 personer.  Denna undersökning handlar om hur individer mellan 40-55år ser på sitt 

arbetsliv och sin framtid. Samtliga respondenter har en anställning eller är egenföretagare. 

Den senaste mätningen visar att 56% vill byta jobb (Folkuniversitetet 2018).  

Ett karriärbyte kan ske vid olika tidpunkter under hela livet. Vanligaste tidpunkten för ett 

karriärbyte är i mitten av vuxen ålder (Heppner, Multon & Johnston 1994). I mitten av vuxen 

ålder har kanske arbetsmissnöjet växt sig så pass stort att en del personer genomför ett 

karriärbyte. Av de 56% som vill byta jobb finns motivationen att verkligen genomföra ett 

jobbyte mitt i livet endast hos 13% av dessa (Folkuniversitetet 2018). Jag vill beskriva skälen 

till en karriärförändring i denna uppsats, som handlar om dessa frågor. Vad motiverar olika 

personer till att byta jobb? Vad är det som gör att vissa personer verkligen tar steget och byter 

jobb? Blev de nöjda med sin karriärsförändring? Svar på dessa frågor räknar jag med att få 

genom att intervjua ett antal personer, som mitt i livet, nyligen genomgått en master i 

sociologi samt ett jobbyte. I Folkuniversitetets senaste mätning framkommer det fem olika 

motiverande drivkrafter som kan tänkas förklara vad det är som gör att individerna vill göra 

ett jobbyte. Det finns tre inre faktorer; personlig utveckling, lära sig nya saker och att uppnå 

balans mellan jobb och fritid. Det finns två yttre faktorer; högre lön och bättre villkor 

(Folkuniversitetet 2018). Motivation är en mycket intressant faktor när vi tittar på drivkrafter 

för individer att lyckas med en karriärsförändring (Green, Hemmings & Green 2007). 

Motivation styrs bland annat av viljan att nå mål, individens egen tilltro till att kunna uppnå 

målet samt huruvida individen verkligen är redo att genomföra jobbförändringen (Bång 

2014). När en individ känner sig starkt motiverad inför t.ex. att genomföra en 

karriärsförändring leder motivationen till ett agerande. Ett agerande som förhoppningsvis 

leder till att målet i form av ett jobbyte uppnås. På vägen mot målet behöver individen agera 

genom att t.ex. söka sig till en utbildning individen är motiverad av, prestera väl genom hela 

studietiden samt söka ett annat jobb.  
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Hur ser då politikerna på omskolning mitt i livet och vilka är deras förslag för att underlätta 

för individer som är villiga att genomföra en yrkesförändring? Flera politiska partier i Sverige 

har ett syfte att försöka förlänga den arbetsverksamma delen av livet med olika förslag på 

åtgärder. Detta eftersom medellivslängden i vårt land ökar. ”Vi lever mycket längre och det är 

fantastiskt. Samtidigt ska färre försörja fler. Därför måste vi hjälpas åt för att hitta möjligheter 

att vara kvar längre på arbetsmarknaden”, säger Elisabeth Svantesson (M), ordförande i 

arbetsmarknadsutskottet (DN 2017). Detta kan resultera i att allt fler behöver omskola sig 

exempelvis genom en akademisk examen mitt i livet. För de individer som befinner sig mitt i 

livet och väljer att studera flera år blir studielånen höga. Av den anledningen kanske flertalet 

av dessa planerar att fortsätta att jobba längre än till 65 år. I DN ekonomi föreslår Elisabeth 

Svantesson (M), t.ex. att man underlättar för individer över 45 år, som idag har svårare att få 

studiestöd för att studera vidare, genom att man höjer åldersgränsen för att beviljas studiestöd 

med några år. Ytterligare ett förslag i artikeln är att ge individer över 45 år möjligheten till att 

prova ett annat jobb genom att utöka möjligheterna för att få ta tjänstledigt från sitt nuvarande 

jobb (DN 2017). Ämnet om karriärsförändring är intressant för det ligger i linje med 

dagslägets debatt i Sverige om att vi ska förlänga den arbetsverksamma delen av livet. 

Pensionsåldern är för nuvarande 65 år i Sverige, men debatter förs om att den ska höjas. Om 

så blir fallet tvingas invånarna i Sverige att jobba längre än i dagsläget, vilket kanske gör att 

allt fler vill eller måste av olika anledningar omskola sig i mitten av vuxen ålder. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som ligger bakom ett jobbyte mitt i livet. Jag 

fokuserar på motivation för att förstå ett jobbyte eftersom motivation leder till ett agerande. 

Motivation anses vara en av de viktigaste förklaringarna till att man byter jobb.  

 

I den här uppsatsen kommer ett antal individer som lämnat ett jobb, tagit en master i sociologi 

och sedan fått ett annat jobb att intervjuas. De frågeställningar som står i fokus är följande: 

 

 Vad motiverade personen att byta yrke? 

 Påträffades några hinder under vägen till det nya yrket, i så fall vilka? 

 Blev personen nöjd med yrkesbytet via en akademisk examen? 
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Avgränsningar och begrepp 

Definition av begreppet för motivation i denna uppsats är: ”syftet med eller orsaken till en 

åtgärd” (Hood, Gilbert, Schacter & Wegner 2016: 408). Detta kan med andra ord förklaras 

som den bakomliggande förklaringen till att en individ känner att de har ett så starkt syfte att 

de väljer att handla. ”Motivation kan generellt sett handla om drivkrafterna bakom det man 

gör. Allt beteende har på något sätt en eller flera orsaker. Begreppet motiv brukar avse 

drivkrafter bakom avsiktliga handlingar och beteenden” (Aronson, Hellgren, Isaksson, 

Johansson, Sverke, Torbiörn 2012: 199). 

 

Det datamaterial som används är intervjuer med sex stycken personer som nyligen har tagit en 

masterexamen i sociologi vid Stockholms universitet, är i medelåldern (31-51år), både 

kvinnor och män samt har genomfört en karriärsförändring. 

 

Med karriärsuccé i denna studie avses att individerna lyckats att uppnå ett jobbyte.  

 

Disposition av uppsatsen 

Denna uppsats inleds med en beskrivning av vad som kan ligga bakom att ta steget till en 

karriärsförändring och vilka som kan vara de motiverande drivkrafterna. Sedan följer en 

diskussion om motivation samt ett kort stycke om politiska förslag för att underlätta för 

individer som befinner sig mitt i livet att genomföra en karriärsförändring. Därefter följer 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Nu, efter introduktion och avgränsningar kommer 

kapitlet som beskriver de teorier som utgör uppsatsens teorigrund samt tidigare forskning.  

 

Den tidigare forskningen kommer att beröra tidigare studier både från Sverige och från andra 

länder med fokus på studier om karriärsförändring mitt i livet. Sedan kommer metodavsnittet 

med metodval, tillträde till forskningsfältet och urval, datainsamling, genomförande, en tabell 

som beskriver en översikt över respondenterna, efterarbete, metodkritik och etiska aspekter. 

Efter metodavsnittet följer resultatet med en presentation av de viktigaste resultaten. Därefter 

kommer diskussionen där frågeställningarna besvaras samt att resultatet diskuteras vidare med 

koppling till teorierna. 
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Teori och tidigare forskning 

 

Motivationsteorier 

Motivationsteori kan ibland även kallas behovsteori. I en sådan teori förklaras att för att ett 

behov ska kunna tillgodoses behövs ett motiv som leder till ett agerande (Aronson, Hellgren, 

Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn 2012: 200). En motivationsteori lämpar sig väl till 

denna studie. Därför att studien syftar till att hitta de bakomliggande förklaringarna till ett 

jobbyte och då är det motivation och behov det vi måste titta på. En skillnad som ofta tas upp 

är teoriernas fokus på inre eller yttre behov av motivation. Med inre behov menas att 

individen presterar någonting med ett högt engagemang av egen fri vilja av den anledningen 

att detta känns meningsfyllt och viktigt för individen. Dessa drivkrafter finns inom oss. När 

individen drivs av en inre motivation är den inte utsatt för hot eller belöning när prestationen 

är utförd. Speciellt så förklarar behovsteorierna de inre behoven som finns inom alla 

människor. Tidigare forskning visar att när individer presterar utifrån en inre motivation ger 

engagemanget och kreativiteten resultat (Ryan, Deci 2000: 55). Med yttre behov menas att 

någon annan än individen själv har satt upp målet ofta kopplat till en belöning eller 

bestraffning, alltså externa faktorer. När inte prestationen styrs till fullo av vår egna fria vilja 

kan individerna uppleva stress samt välja att gå den lättaste vägen till målet. Ibland kan ett 

yttre behov vara positivt då detta kan pusha individen till att komma igång med en uppgift 

som behövs, är nödvändig att utföras men som individen egentligen inte har något intresse av. 

Det kan exempelvis vara ett sommarjobb där anställningen upphör vid sommaren slut, 

individens arbetslöshet kan pusha individen till att fortsätta vidareutbilda sig. Belöningen efter 

avslutade studier och personen har ett annat jobb kan vara en högre lön för sitt arbete.  

 

Här följer nu en djupare och mer ingående förklaring av teorierna jag valt till denna studie. 

Först förklaras McClellands motivationsteori och därefter teorin om rädsla för misslyckande 

(fear of failure FF). Dessa två teorier i kombination passar väl för att förklara motiven till att 

prestera för att nå önskade mål samt för att förklara varför rädslan för att misslyckas kan 

påverka motivation och prestationsbeteende. Då studien syftar till att förklara anledningarna 

som ligger bakom ett jobbyte mitt i livet, kommer huvudteorin att vara McClellands 

motivationsteori. I motivationsteorin förklarar McClelland tre stycken grundläggande behov 
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som leder till att individer agerar (Jacobsen, Thorsvik 2008: 262). Det intressantaste behovet i 

teorin är prestationsbehovet för att förklara ett jobbyte, denna studiens syfte. 

 

McClellands motivationsteori 

David McClelland var en amerikansk psykolog som på 1960-talet gav ut sin teori om behov 

och motivation. Han hade inspirerats av Maslow´s teori om behov, där behoven kan ses som 

en trappa som individer uppfyller eftersom. McClellands behovsteori eller motivationsteori 

som den även kallas är en mycket välanvänd teori av många forskare. Han är känd för sina 

studier om hur individers mest framträdande behov är avgörande för deras handlande. 

McClelland är mycket omskriven. McClelland menar i huvudsak att alla människor handlar 

utifrån tre behov som motiverar människorna vid olika sammanhang. I sin bok The Achieving 

Society från 1961 definierar och beskriver han tre behov som grund för en individs motivation 

(McClelland 1961). Dessa tre grundläggande behov är: makt, samhörighet och prestation. 

Oftast är det ett eller två av dessa behov som är dominerande. Behov av makt (need for 

power). Individer som känner behov av att ha makt vill ofta styra andra människor. De tycker 

om att prata och att undervisa. De siktar som regel ofta på en plats i samhället eller i grupper 

som kan ge de mer inflytande, status och mer bestämmanderätt. De lägger mycket tid på att 

granska andra individer (Jacobsen, Thorsvik 2008: 262). Behov av samhörighet (need for 

affiliation). Behovet av att vilja umgås med andra verkar finnas hos alla människor. Individer 

som känner att behovet av samhörighet är starkt vill väldigt gärna bli uppskattade av andra 

och därför undviker de i möjligaste mån situationer med osämja och gräl. Dessa individer 

gillar inte heller att bli bedömda eller att få höra negativa saker om sig själva. De önskar att ha 

vänner och att socialt inkluderas i olika grupper i samhället (Jacobsen, Thorsvik 2008: 262–

263). Behov av prestation (need for achievement). Individer som känner ett behov av att 

prestera är lösningsfokuserade och innovativa för att uppnå målet men rädda för att de ska 

fallera. De dras till uppgifter där personligt ansvar istället för kollektivt ansvar måste tas för 

att klara av uppgiften. De sporras av stimulerande och inte alltför lätta uppdrag. När de väl 

satt målet jobbar de febrilt tills målet är uppnått. Det egna uppsatta målet går att nå men vägen 

dit är inte den lättaste utan mycket arbete av individen krävs. Innan prestationsbehovet leder 

till ett agerande funderar dessa individer på vilka fallgropar som finns. För att bedöma detta 

gör de först en analys av uppgiften och därefter agerar de (Jacobsen, Thorsvik 2008: 263).  

 

McClellands motivationsteori är en icke-hierarkisk behovsmodell. Med det menas att inget 

behov nödvändigtvis behöver tillfredsställas före något annat (Aronson, Hellgren, Isaksson, 
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Johansson, Sverke, Torbiörn 2012: 201). Alltså kan behoven av prestation, makt och 

samhörighet och även personers agerande utifrån dessa behov inträffa parallellt med varandra.  

”McClelland menar att behoven är ordnade längs ett kontinuum, och att det är möjligt att röra 

sig i båda riktningar om man till exempel inte lyckas tillfredsställa vissa behov. För somliga, 

och i vissa sammanhang, kan till exempel behov av social samhörighet och samverkan med 

andra vara den viktigaste motivationen för ett beteende” (Jacobsen, Thorsvik 2008: 261–262). 

  

I David McClelland’s arbete The Achieving Society 1961 diskuterar författaren olika 

prestationsmotiv och hur de mäts samt behovet av prestation. Behovet av prestation och 

motiven är de mest intressanta aspekterna av McClellands teori för denna studie, därför att 

utan dessa faktorer hade flera av respondenterna i denna studie eventuellt aldrig påbörjat sin 

omskolning, tagit examen eller bytt yrke. McClelland har influerats av Henry Murray. Murray 

var en amerikansk psykolog som under 1930-talet utvecklade en personlighetsteori. En del i 

denna teori handlade om behov, ur de primära behoven identifierade han sjutton sekundära 

behov. Murrey presenterade bland annat de behoven som McClelland arbetade vidare med, 

behovet av prestation, makt och samhörighet. McClelland arbetade också till skillnad från 

Murray vidare med frågan varför individer är olika i t.ex. i deras förhoppning eller 

ansträngning för att komma förbi barriärer (Abrahamsson & Andersen 2005: 145). ”Vi 

behöver ett mer unikt index för närvaron av en väckt önskan om prestation” (McClelland 

1961: 39). McClelland utvecklade och fördjupade alltså prestationsmotivet, behovet av 

prestation. 

 

Denna motivationsteori har fått kritik för att den nästan endast fokuserar på män. Ytterligare 

kritik som denna teori fått är att den endast behandlar de inre behoven för motivation och inte 

de yttre behoven (Abrahamsson & Andersen 2005: 147–148). Exempelvis att McClelland tar 

upp tre drivkrafter, inre behov som finns inom oss såsom behovet av samhörighet, prestation 

och makt, med fokus på en eller två av dessa drivkrafter som individen drivs av. De yttre 

behoven tas inte upp, exempelvis att en extern person lockar med någon form av belöning när 

prestationen är klar. Man kan skilja på medveten motivation och omedveten motivation. När 

McClelland tillsammans med sina kolleger studerade omedveten motivation behövde de 

använda sig av speciella tester och tekniker. De hävdade att den grundläggande omedvetna 

motivationen för individer skiljer sig åt gällande hur behovet för prestation ser ut, alltså hur 

olika individer motiveras för att lösa problem de anser är värdefulla. McClelland utvecklade 
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också grupptester för att kunna mäta styrkan av behovet för prestation (Hood, Gilbert, 

Schacter & Wegner 2016: 421). 

 

McClellands motivationsteori passar väl till att förklara syftet och frågeställningar som tas 

upp i denna uppsats. Motivation kopplas ihop med teorins behov prestation, makt och 

samhörighet. Eftersom motivationen ofta leder till ett agerande kan prestationsbehovet 

förklara hur ett jobbyte kommer till stånd. Fokus kommer därför att ligga på 

prestationsbehovet av McClellands motivationsteori. Intressant är också att i denna teori är 

inte behoven hierarkiskt ordnade samt att ofta är det ett eller två av behoven som är 

dominerande. Dessa faktorer bidrar till att denna teori passar denna uppsats väl därför att inget 

specifikt behov behöver vara uppfyllt innan nästa behov tar vid. Utan vilket som helst av de 

tre behoven kan vara framträdande, även i kombination med varandra och leda till en handling 

beroende på vilken situation som har uppstått. Exempelvis vilken typ av hinder individen 

behöver ta sig förbi eller vilket mål som önskas uppnås. McClelland har också till skillnad 

från t.ex. Murray utvecklat behovsbegreppen: prestationsbehov, tillhörighetsbehov och 

maktbehov att de är så preciserade att de med fördel går att använda vid mätning (McClelland 

& Steele 1972 se Abrahamsson & Andersen 2005: 146–147). Av denna anledning är 

McClellands mätningar tillförlitliga och därför har jag valt att använda mig av denna teori. 

 

Som ett komplement till McClellands motivationsteori till denna studie är teorin om rädsla för 

misslyckande (fear of failure).  Dessa två teorier utgör tillsammans teoriramen för denna 

studie. 

 

Teorin om rädsla för misslyckande (fear of failure, FF) 

Denna teori förklarar hur rädslan för att misslyckas kan påverka motivation och 

prestationsbeteende. Teorin förklarar både hur en individ definierar och känner vid ett 

eventuellt nederlag. Och i förlängningen även hur individen tänker och agerar i en 

prestationssituation vid ett nederlag (Heckhausen, 1975 se Elliot & Thrash, 2004: 958). Det är 

inte ett misslyckande i sig som individen känner rädsla inför utan det är den skamkänsla som 

följer med ett eventuellt nederlag som individen är rädd för (Atkinson, 1957, 

Birney 1969 se Elliot & Thrash, 2004: 958). Denna eventuella skamkänsla gör att individer 

som känner denna ängslan antingen kan motiveras av den och få t.ex. sina mål eller uppdrag 

uppnådda för att de inte vill misslyckas och skämma ut sig eller så känner individen en lägre 

tilltro till att kunna klara av uppgiften och detta kan leda till ångest och att individen inte når 
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sin fulla potential. Teorin om rädsla för misslyckande förklarar varför en person agerar eller 

presterar för att dölja eventuella andra tillkortakommanden (Duley, Conroy, Morris, Wiley, & 

Janelle 2005: 1). Med andra ord förklarar denna teori att när rädslan för att misslyckas finns, 

då uppkommer ett motiv som i sin tur följs av ett beteende som motiverar individen till att 

prestera mer så att ett misslyckande undviks. En individ med högre FF känner en större rädsla 

för att misslyckas medan en individ med lägre FF känner en mindre rädsla för att misslyckas.  

Rädslan för att misslyckas kan göra att när individens fokus borde ligga på att klara uppgiften 

kan fokus istället ligga på att undvika att misslyckas eller alternativt att försöka undkomma 

uppgiften helt.  

 

Tidigare forskning 

Inriktningen för denna studie riktar in sig på tidigare forskning som behandlar karriärväxlare 

som befinner sig mitt i livet. Det finns forskning som studerat karriärväxlare mitt i livet 

kopplat till motivation. Här presenteras några exempel på studier som studerat individer som 

har gjort en karriärsförändring mitt i livet. 2007 gjorde Green, Hemmings och Green en online 

undersökning på 81stycken australiensiska karriärväxlare. Skalor utvecklades för motivation. 

Studien försöker att belysa motivationen hos karriärväxlarna kopplat till de upplevda 

resultaten av deras karriärförändring. Flertalet av individerna i studien hade framgång som ett 

mål med att byta karriär. Studiens resultat visar på att de individer som betygsatte sin egen 

karriärsförändring som uppnådd eller som nästan uppnådd var de individer som upplevde sig 

själva som mer motiverade, än de individer som såg sin karriärsförändring som misslyckad 

(Green, Hemmings & Green 2007: 20-25). Studiens resultat visar att individers inre 

motivationsfaktor har stor betydelse för karriärsuccé. Mattes har också studerat en grupp 

individer som genomfört en karriärsförändring mitt i livet. Denna kvalitativa studie gjordes 

2003 i USA. Respondenterna var både kvinnor och män i medelåldern och som hade minst 

fyra års collegestudier. De hade frivilligt lämnat ett jobb och det nya jobbet ansågs som en 

förändring i karriären. Genom en intervjuguide försöker forskaren förklara anledningarna till 

varför vissa människor frivilligt lämnar en anställning och genomför en karriärsförändring 

mitt i livet. Anledningarna som framkommer är att när en oväntad händelse, intern och/eller 

extern, inträffar mitt i livet verkar människor ha svårare att blunda för dessa och inte reagera. 

Oväntade händelser inträffar under hela livet, mer frekvent i unga år, men som sagt det är 

speciellt triggande när de inträffar mitt i livet. Respondenterna i Mattes studie beskriver att 

när de oväntade händelserna inträffar fungerar de som en aktivator där individerna känner att 

de behöver göra en förändring. En respondent beskriver en yttre händelse; att när en 
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familjemedlem blir gammal och sjuk leder denna händelse till funderingar för respondenten 

om vad livet som återstår för egen del verkligen ska innehålla. De oväntade händelserna leder 

till ett agerande som resulterar i en förändring av individens egna karriär (Mattes 2003: 119).    

 

Det finns få studier gjorda på vilka hinder som upplevs som personliga hinder för att uppnå 

karriärssuccé. Gina har nyligen genomfört en studie av karriärbarriärer. En kvalitativ studie 

som med 87st portugiser, båda könen representerade år 2016 där samtliga respondenter var 

akademiker. Genom djupintervjuer framkom ett genomgående tema, nämligen att det var 

svårt att hitta balans. T.ex. beskrevs svårigheten med att finna balans mellan arbete och fritid 

för att lyckas i karriären. Många av respondenterna beskrev en framgångsrik karriär som en 

karriär som uppnått en sund balans mellan arbete fritid. En karriärsuccé där inte fritiden 

bekostas av arbetet, eller tvärtom. Gränsdragningen mellan arbete och fritid ville hållas (Gina 

2016: 60, 75–76). Ytterligare ett problem som både tas upp i Ginas studie och även diskuteras 

i Barclays studie är att när det uppstår konflikter mellan arbetet och andra roller som en 

individ innehar är det en anledning till att byta karriär (Barclay, Stoltz & Chung 2011). 

 

Då studien även syftar till att undersöka de hinder som uppstått under karriärsresans väg är det 

även intressant att ta upp tidigare forskning om teorin om rädsla för misslyckande. Denna 

teori tas upp i väldigt många studier genom åren eftersom den är så applicerbar i många 

kontexter. Flera forskare har beskrivit att ett kännetecken för att rädslan för ett misslyckande 

är att känna skam (Bartels, Jared, Ryan & Joseph 2013). Bartels med sina kolleger utförde 

2013 en kvantitativ studie i USA. Deltagarna var 308st universitetsstuderande, inskrivna på en 

psykologikurs. Studiens syfte var att undersöka rädsla för misslyckande och tillvägagångssätt 

kopplat till ett eventuellt undvikande prestationsmål. Resultatet visade ett signifikant samband 

mellan individernas rädsla för att misslyckas och prestationsmål. Individer som upplever att 

de känner en stark rädsla för att misslyckas vill i möjligaste mån försöka att undvika ett 

misslyckande och väljer därför en annan väg i många fall (Bartels et al. 2013: 47).  

 

Både arbetslivsinstitutet (2005) och jag har gjort litteratursökningar efter människor som 

genomfört en karriärsförändring och deras upplevelser i och med detta, men endast enstaka 

studier hittades. Forskaren för arbetslivsinstitutets studie har även talat med andra forskare 

som har sagt att forskning på ämnet har mestadels forskats på utifrån olika verksamheters 

synvinkel (Arbetslivsinstitutet 2005: 21). 
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Genom Ahls studie vill jag belysa motivationsperspektivet för vuxna för vidareutbildning. 

Ahl gjorde 2004 en studie om motivationsbegrepp på uppdrag av myndigheten för 

skolutveckling. Hon kom fram till att inom motivationsteorier verkar vuxna inneha en inre 

motivation att vilja skaffa sig kunskap. När det uppstår barriärer av olika karaktär som leder 

till att studiemotivationen dalar hålls den inre motivationsfaktorn tillbaka hos individen (Ahl 

2004: 74). Lindgren, Packendorff och Wåhlin (2001) har skrivit en bok; Resa genom 

arbetslivet. Deras forskning handlar bland annat om människors skapande av sin identitet. 

Studien bygger på biografiska intervjuer med personer från Sverige. Författarna menar att 

individer som har en önskan att göra t.ex. en karriärsförändring kan uppnå detta genom 

individernas agerande och att individen är beredd att anpassa sig efter de situationer som 

uppstår (Lindgren, Packendorff och Wåhlin 2001: 110). 

 

Tidigare internationell forskning visar att det finns många anledningar till att frivilliga 

karriärförändringar sker i livet. Arbetsmissnöje, en brist på utmaning, brist på karriärrelaterad 

identitet, stress och ångest relaterat till säkerheten på arbetet, mobbning på arbetsplatsen och 

konflikter mellan arbete och andra roller är några av anledningarna till frivilligt karriärbyte 

och som diskuteras i Barclay et al. (2011). 

 

Reflektion och summering av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som gjorts på karriärväxlare ger indikationer på att det finns inre 

motivationsfaktorer som kan kopplas till om karriärbytet lyckades eller inte. Vi får också reda 

på av tidigare forskning på gruppen som genomfört en karriärförändring under mitten av livet 

att anledningen bakom detta agerande till förändring kan vara en oväntad händelse. En 

djupare förståelse över att finna en lyckad karriärsförändring beskriver den tidigare 

forskningen såsom att särskilja arbete och privatliv. Svårigheten med att hitta balansen mellan 

arbete och fritid kan ses som ett hinder för att lyckas med ett karriärbyte. Med hjälp av 

forskningen angående rädslan för misslyckande kan vi få reda på att en koppling existerar 

mellan denna rädsla och prestationsmål samt att skamkänslan som kan uppkomma vid ett 

misslyckande vill undvikas. 

 

Metod 

Metodval 
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Eftersom jag är intresserad av motivationen till jobbyte och det är svårt att hitta ett kvantitativt 

material där man studerar detta detaljerat med de frågor jag är intresserad av har jag valt att i 

denna studie använda en kvalitativ metod. Med hjälp av den kvalitativa ansatsen hoppas jag 

kunna hitta en djupare förklaring än vad en kvantitativ ansats som studerar statistiska 

samband skulle kunna ge (Alvehus 2013: 20). Jag ämnade för att få en klarare bild av 

respondenternas motiv till jobbyte på detta sätt än genom att använda ett kvantitativt material. 

Att genomföra intervjuer är dock tidskrävande. Respondenterna har inte möjlighet att vara 

anonyma såsom de skulle kunna vara vid t.ex. en enkätundersökning.  

 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, som innebär 

att man utgår ifrån ett intervjuschema med möjlighet till följdfrågor beroende på vad 

respondenten svarar (Aspers 2011: 143). En intervjuguide med tematiska frågor ställdes i 

samma följd till respondenterna, se bilaga 2. De flesta av frågorna var konstruerade på ett 

sådant sätt att respondenten inte bara kunde svara ja eller nej utan behövde svara mer 

utförligt. Beroende på respondenternas svar på de förberedda frågorna ställdes ibland 

följdfrågor. Flexibiliteten med att kunna ställa de följdfrågor som jag ville att respondenten 

skulle ge mer utvecklande svar om var mycket positivt. Därför att kombinationen av svaren 

både från intervjuguiden och följdfrågorna gav en bred förklaring när uppsatsens 

frågeställningar skulle besvaras av mig. Intervjuguiden konstruerades med McClellands 

motivationsteori och teorin fear of failure (om rädsla för misslyckande) i bakhuvudet och 

bestod av 20st frågor, se bilaga 2. Genom de semistrukturerade frågorna gav respondenterna 

svar som ingående beskrev deras upplevda erfarenhet av jobbytet. Detta resulterade i en större 

och mer utförlig uppfattning om deras motivation, mål, utfall och barriärer i sin 

karriärsförändring. Dessa uppfattningar i dessa teman hjälper till att besvara uppsatsens 

frågeställningar och syfte.  

 

Viktigt att poängtera är att denna studie behandlar respondenternas efterkonstruktion av de 

olika frågorna då de alla intervjuades ca 5 år efter de avslutat sin masterexamen.  

 

 

Tillträde till forskningsfältet och urval 

För att studera anledningen till varför människor vill omskola sig via en master och söka nya 

yrkesvägar gjordes ett snävt urval. Urvalet begränsades till att kraven för samtliga 

respondenter måste ha en masterexamen i sociologi från Stockholms universitet, ha haft minst 
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ett yrke före de påbörjade sin omskolning samt minst ett jobb efter avklarad masterexamen 

samt vara mellan 30-55år. För att få tillgång till forskningsfältet togs kontakt med 

studievägledaren på Sociologiska institution vid Stockholms universitet. Urvalsprocessen 

gjordes i flera steg. Av studievägledaren fick jag tillgång till nio stycken studentadresser. Mejl 

skickades till dessa, se bilaga 1. Fyra stycken av dessa utskick svarade att de ville delta i 

intervjun. Då detta ansågs vara ett för litet underlag kontaktades därför studievägledaren åter 

igen för att få tillgång till fler studentadresser. Denna omgång resulterade till att ytterligare 

sex mejl angående intervjuförfrågan skickades ut. Av dessa var det två stycken som ställde 

upp för en intervju. Detta samtidigt som intervjuer påbörjats. Det slutliga antalet respondenter 

blev sex stycken. Det var de som hade tid att prata med mig. 

 

Datainsamling 

Det datamaterial som använts till denna studie är eget insamlat material i form av intervjuer.  

Respondenterna fick själva bestämma om de ville intervjuas via telefon eller om vi skulle 

träffas fysiskt. Kravet var dock att intervjun skulle ske i en tyst och lugn miljö under hela 

intervjun. Fyra stycken intervjuer genomfördes på telefon. Två av intervjuerna genomfördes 

på respondenternas arbetsrum. En plats som jag föreslog för att den skulle vara lättillgänglig 

för respondenterna. Respondenterna tyckte förslaget var bra och accepterade det. Miljön i 

arbetsrummen var en lugn plats där intervjuerna kunde utföras utan störande inslag. 

Telefonintervjuerna innebar också en kommunikation mellan respondent och intervjuare utan 

störande inslag. En nackdel med att genomföra några av intervjuerna via telefon var att jag 

som intervjuare inte kunde avläsa ansiktsuttryck. Eventuellt hade det varit fördelaktigt om 

dessa intervjuer istället utförts via videosamtal om respondenterna hade accepterat det. 

Före intervjuerna påbörjades genomfördes två stycken provintervjuer. Dessa intervjuer räknas 

inte in i studien utan antalet provintervjuer var alltså två stycken och antalet intervjuer var sex 

stycken. Efter provintervjuerna, som jag ansåg nödvändiga justerades några av 

intervjuguidens frågor. Efter provintervjuerna kände jag mig bättre förberedd med bättre 

frågor samt med en tydligare uppfattning om tidsåtgången för intervjun. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på förutbestämd dag och tid, under perioden  

3 december - 16 december 2018. En till två intervjuer per dag. Vilket bidrog till att ingen 

stress uppstod och därför kunde hög fokus på respondentens svar hållas vid samtliga 

intervjuer. ”En viktig färdighet som intervjuare är att kunna lyssna aktivt. Dels måste man 
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som intervjuare vara beredd att följa upp intressanta spår, kanske be den intervjuade att 

fördjupa sig eller be om exempel” (Alvehus 2013: 84). Vid intervjuerna som tog ca 40 

minuter följdes intervjuguiden men ibland ställdes följdfrågor som t.ex. om respondenten 

kunde utveckla svaret ytterligare eller ge något exempel. I de fall där respondenten svävade 

iväg för långt ifrån huvudfrågan, ställdes en följdfråga som förväntades leda tillbaka 

respondentens svar mot huvudfrågan. En fördel med att som i denna studie följa en 

intervjuguide är att vid den senare kodningen och jämförelsen av intervjuerna kunde svaren 

lättare analyseras.  

 

Att en och samma person utförde intervjuerna kan ses utifrån olika synvinklar. En fördel med 

detta är att intervjuaren har samma kunskap och bakgrundsinformation men en nackdel kan 

vara att en ensam intervjuare inte får olika perspektiv på t.ex. respondenternas svar.  

 

Tabell 1 Översikt över respondenterna i studien 

Denna tabell visar respondenternas kön, ålder, familjesituation 

(före studierna/nuvarande), ett av jobben före studierna samt 

nuvarande jobb. 

Kön Ålder Familjesituation 

före studierna  

Nuvarande 

familjesituation 

Ett av jobben 

före 

studierna 

Nuvarande jobb 

Man 31 år Sambo Singel Butiksbiträde Går 

forskarutbildning 

Man 32 år Singel Sambo Croupier Datajobb 

Kvinna 38 år Singel Sambo och 

1barn 

Vårdare Forskare 

Kvinna 36 år Sambo Sambo och 

2barn 

Florist Går 

forskarutbildning 

Man 35 år Singel 2barn Kock Statlig 

tjänsteman 

Man 51 år Sambo och 1barn Sambo och 

3barn 

Officier Forskare 
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Efterarbete 

Under tiden som intervjuerna pågick så påbörjades analysprocessen. ”Analys innebär att 

forskaren sammanställer det empiriska materialet och relaterar det till de teoretiska 

begreppen” (Aspers 2011: 217). Forskningsfrågorna har ett fokus med uppsatsens syfte för att 

förklara ett jobbyte med hjälp av motivation i bakhuvudet under analysprocessen. När 

samtliga intervjuer var utförda gjordes en grundligare genomgång av empirin. Jag blev väl 

bekant med mitt material genom att gå igenom intervjuerna noggrant (Aspers 2011: 212). 

Marginalmetoden användes, dvs en metod där penna och papper används för att skriva koder i 

marginalen. Fördelen med denna metod är att den är konkret och enkel att utföra samt att 

ingen avancerad teknisk utrustning behövs. Denna metod anser jag lämpar sig väl vid projekt i 

mindre omfattning såsom denna C-uppsats. Om istället för marginalmetoden ett dataprogram 

hade använts hade det varit enklare att se statistik över hur ofta koderna använts, enklare att 

samla och återge citat vid författandet samt att forskaren skulle haft lättare att ändra koder om 

det skulle behövas. När forskarens tydning av materialet utförs har forskaren hela empirin i 

bakhuvudet samt försöker därefter koda efter bästa förmåga (Aspers 2011: 212). Vid 

kodningen hölls fokus på att hålla både ett helhetsbegrepp om hela materialet samt att koppla 

materialet till begreppen i de relevanta teorierna. Exempel på koder relaterade till 

McClellands motivationsteori var; mål, prestation, makt, tillhörighet och behov. Koder som 

framkom relaterade till teorin om rädsla för misslyckande var t. ex. hinder, barriärer, 

motivation och rädsla. Kodningen är deduktiv, med andra ord att kodningen styrs av teorin. 

Kvaliteten av underlaget i form av intervjuerna var bra, detta underlättade för att efterarbetet, 

kodningen och analysen kunde utföras på ett kvalificerat sätt. 

 

Metodkritik 

Att ha en urvalsgrupp med bara individer som har tagit en masterexamen i sociologi vid 

Stockholms universitet avgränsade studien rejält. Dock hade studien kunnat breddats om 

urvalsgruppen hade haft masterexamen i flera ämnen och/eller examen från flera olika 

universitet. Urvalet till denna studie riskerar att beskriva en specifik grupp istället för ett 

bredare fenomen (Alvehus 2013: 68) Examen från mer konkreta ämnen än sociologi hade 

också kunnat bidra till en ökad dimension. Denna studie hade också kunnat fördjupats med en 

mer omfattande intervjuguide, fler frågor som går in på djupet men då hade också intervjuerna 

behövt mer tidsutrymme än med befintlig intervjuguide som tog ca 40 minuter att genomföra. 

Det hade eventuellt varit svårare att få personer att ställa upp för längre intervjuer och på 

grund av tidsplan och deadline valdes denna intervjutid. 
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Ifall antalet forskare hade varit två istället för en för denna uppsats hade möjligheterna till att 

antingen genomföra fler antal intervjuer kunna gjorts, alternativt längre intervjuer kunna 

utförts inom samma tidsram men ändå hållit deadline. 

 

Etiska aspekter 

”Området forskningsetik är inte något välavgränsat område även om det är uppenbart att det 

omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och 

etiska krav på forskningens inriktning och genomförande” (Vetenskapsrådet, 2017). I 

samband med förfrågan om intervju, antingen via mejl eller telefon uppfylldes 

informationskravet genom att respondenterna blev informerade om studiens syfte. Vid 

intervjutillfället uppfylldes samtyckeskravet, det vill säga att deltagandet är frivilligt och att 

de kan avbryta pågående intervju om de så vill, när de vill utan några negativa följder. 

Flertalet av intervjuerna spelades in och kommer att raderas. Nyttjandekravet är uppfyllt då 

det insamlade materialet endast kommer att användas i denna studie. Konfidentialitetskravet 

har följts genom att deltagarna har anonymiserats. Inga personnamn skrivs ut. 
 

Resultat 

I nedanstående resultatdel kommer min tolkning av resultat och analys utifrån empirin. 

Under kodningen utkristalliserades sju stycken olika teman. De är: bakgrund, prestation, 

makt, samhörighet/tillhörighet, utmaning, hinder/barriärer/rädsla, mål. 

 

Först ut presenteras lite kortfattat bakgrund så att läsaren får en klarare bild av 

respondenternas tidigare jobb samt uppväxtmiljö. Därefter följer temat om prestation av den 

anledningen att det var detta tema som visade sig vara det tema som kunde förklara studiens 

frågeställningar bäst. Sedan följer temana: makt, samhörighet/tillhörighet, utmaning, 

hinder/barriärer/rädsla, mål. 

 

Bakgrund 

Flera av respondenterna antydde att de inte var tillfreds eller nöjda med den typ av yrke de 

hade före de började studera på universitetet. Detta var jobb som t.ex. kock, florist, vårdare. 

Några av respondenterna beskrev också att de hade haft så kallade enkla jobb, jobb utan krav 
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på utbildning innan de påbörjade sina studier. Detta var jobb som t.ex. kassajobb, bartender, 

croupier. 

  

”Jag ville bort från de tidigare monotona slitiga yrkena, jag visste hur det var” 

 

”Ströjobben var aldrig meningen som jobb att ha hela livet” 

 

Flertalet av de jobb som respondenterna beskriver att de jobbade med innan sin utbildning är 

fysiskt slitsamma jobb ofta med upprepande uppgifter dag efter dag. Jobb som en kropp ofta 

inte håller för att ha under hela den yrkesverksamma delen av livet. 

 

Respondenternas uppväxtmiljö representerade både storstad och landsbygd. Några beskrev att 

de kom från en annan klass, t.ex. arbetarklassen. 

 

” Jag är född på landet” 

 

”Jag har en bakgrund i arbetarklassen, jag är den första som gick på universitetet i min familj […] 

jag pluggade länge, tog många kurser, det har väl att göra med att jag inte visste riktigt vad man 

kunde göra av all utbildning, många av mina kursare som gick ut med kandidatexamen fick jobb efter, 

jag fattade inte riktigt, vad ska jag göra med det här och vad kan jag egentligen” 

 

”Om man själv kommer från en annan bakgrund kan man känna sig lite utanför och inte förstå saker 

som alla andra tar för givet, som de har lärt sig sedan de var småbarn, som man själv inte lärt sig” 

 

Eftersom samtliga respondenter gick sin utbildning vid Stockholms universitet, samt att den 

krävde fysisk närvaro var det några av respondenterna som behövde flytta till Stockholm för 

att gå utbildningen. Respondenterna med bakgrund i arbetarklassen har genom sin karriärsresa 

lämnat arbetarklassen. 

 

Prestation 

När frågan om informanterna känner ett behov av att prestera svarade samtliga ja med en 

betoning som jag tolkade som att det var något de verkligen kände ett personligt behov av. 

När följdfrågor ställdes och de fick förklara lite närmare så berättade flera om att behovet att 

prestera finns där med motivationsfaktorn att de har en önskan om att verkligen försöka göra 

sitt bästa.  
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”Jag vill prestera så bra jag kan” 

 

En annan motivationsfaktor som kunde utläsas var att när de kände osäkerhet inför huruvida 

de skulle klara en uppgift, blev motivationsfaktorn högre och prestationen resulterade i att 

uppgiften löstes.  

 

”Ja, jag har ett behov av att utmana mig själv, göra saker som man inte tror att man klarar, och så 

klarar man dom och får som en kick för att man klarade dem. Det kan vara små saker” 

 

Själva belöningsfaktorn i form av en kick i fallet ovan kan eventuellt bidra till att nästa gång 

individen ställs inför en uppgift som denne inte tror sig klara så kanske erfarenheten av att ha 

klarat uppgiften förra gången gör att motivationsfaktorn denna gång är högre jämfört med 

tidigare. Den inre motivationen för att läsa mastern av egen fri vilja för att det känns viktigt 

för individen. 

  

”Jag läste mastern samtidigt som jag jobbade med full lön” 

 

Detta går i linje med McClellands förklaring till behovet av prestation, flera av 

respondenterna söker utmaningar t.ex. de jobbade samtidigt som de studerade. 

 

Samhörighet/tillhörighet 

Enligt McClelland finns ett grundläggande behov av samhörighet hos alla individer. Samtliga 

respondenter ansåg att samhörighet var viktigt. Ibland kan ett motiverat beteende uppstå i en 

viss kontext ifrån ett behov av samhörighet eller tillhörighet (Jacobsen, Thorsvik 2008: 261–

262). 

 

”Ja, det är viktigt med tillhörighet, att jobba i en grupp och känna sig som hemma” 

 

Detta citat talar om att när arbetsgruppen känns bekväm, till och med så bekväm som det 

känns hemma är tillhörighetsfaktorn i denna kontext hög. Att känna genom en bra samverkan 

på sin arbetsplats som vill behållas uppstår behovet av att prestera bra och i detta 

sammanhang fungerar motivationen som uppstår. 

 

Det skilde sig bland respondenterna om de jobbade i en grupp eller om de jobbade mycket 

ensamma men trots detta så ansåg de att tillhörighet på jobbet var viktigt. En respondent 
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ansåg att den kollektiva samhörigheten var en mycket viktig del till att lösa uppgifter. 

Eftersom samtliga av respondenterna genomgått en masterutbildning vid samma universitet 

har de genomgått ett antal grupparbeten där uppgifter behövts lösas genom en kollektiv insats 

mot ett givet mål. De har också klarat av två stycken uppsatser, en på 15hp och en på 30hp 

antingen ensamma eller i par. I dessa uppsatser har ett stort personligt ansvar behövts tas, 

vilket också är ett drag som synliggörs i ett prestationsbehov i McClellands teori. 

 

”Jag började t.ex. samtidigt som tre andra personer, och vi har en väldig stark samhörighetskänsla, 

vi började samtidigt och vi skulle försöka förstå […]” 

 

Gemenskapen är tydlig, samhörighetskänslan beskrivs som väldigt stark. De fyra individerna 

har samma utgångspunkt, de är nyanställda på samma arbetsplats och de försökte gemensamt 

förstå olika arbetsplatsrelaterade saker.  

 

Samtliga respondenter tycker att de känner en viss tillhörighet på sin arbetsplats. Antingen 

beskrivs samhörigheten mellan kolleger emellan och/eller som en känsla på en organisatorisk 

nivå, exempelvis på möten eller liknande. 

 

”mycket ensamarbete men känner en viss organisatorisk samhörighet och en personlig samhörighet 

med några kolleger”  

 

”Det är nog ganska viktigt, jag började samtidigt som tre andra personer och vi har en stark 

samhörighetskänsla, det var nog väldigt viktigt att vi har varandra” 

 

I det sistnämnda citatet visar respondentens svar på att nära relationer börjar att byggas 

när de alla fyra var nyanställda på samma arbetsplats. Enligt McClelland har alla 

individer ett behov av tillhörighet. Respondentens känsla för samhörigheten dessa 

kolleger emellan definieras som stark. Det tolkar jag som att när deras personkemi 

stämde från början kunde samhörigheten växa och bestå. Vissa av respondenterna 

motiverades av vad andra personer i dess närhet tycker. 

 

”Jag motiverades av fantastiska handledare som trodde på mig från första stund, som sa: det här 

klarar du, det var inget snack om det, det var liksom så självklart, de tyckte att jag var rätt person på 

rätt plats, det var skönt […] Det kändes som framtiden låg framför mig, det kändes bra” 
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Känslan av samhörighet mellan handledaren och studenten i kombination av en hög tillit från 

handledaren tolkar jag att detta leder till motivation för studenten. 

 

Makt 

Några personer beskriver i intervjuerna att de satsar på mer ledande positioner än de har idag. 

McClellands personbeskrivning av hur behovet av makt ser ut. Personer som tycket det är 

intressant och vill lära andra personer, vill befinna sig i kontexter som eventuellt innebär ett 

stort inflytande och socialt anseende (Jacobsen, Thorsvik 2008: 262–263). Flera av 

respondenterna hade siktet inställt på en mer ledande position längre fram i karriären, 

eventuellt inom den organisation de redan befinner sig i. En respondent beskriver en önskan 

om att förflytta sig uppåt i hierarkin. Några stycken hade någon form av undervisande roll i 

sitt nuvarande arbete. En lärarroll innebär både stort inflytande på sina elever, ett socialt 

anseende samt prestige. 

 

”Jag har alltid tyckt om att vara ledare, jag har alltid sagt att jag ska bli chef typ, men jag vet inte 

med kunskapen av vad det betyder, jag har lätt för att se vad som behöver göras och så och har inte 

så svårt för att delegera tänker jag och ge andra uppgifter så med det så skulle kunna tänka mig 

någon sorts chefsposition kanske men jag vet inte var, jag vet inte heller om jag skulle klara av det 

men ja”  

 

Respondenten anser att motivationen ökar vid mer kunskap och att dessa parametrar följs åt 

visas här samt en koppling till ett maktbehov. 

  

”Ju mer man utbildar sig, det är ju någon sorts makt, man får kunskap och man får föra talan, på 

olika sätt. Det lät väldigt maktlystet alltihop men ska man sätta ord på det så är det ju så, med 

kunskap så kommer ju makt på ett sätt, och lära sig att utnyttja det, absolut” 

 

Genom att vidareutbilda sig får man automatiskt via kunskapen makt. Denna faktor verkar 

fungera som en drivkraft som ökar motivation som gör att individen har ett intresse av att 

utbilda sig mer och på så sätt tillskansa sig mer makt på olika nivåer. 

 

Utmaningar 

I enlighet med tidigare forskning som påvisar att det finns en inre motivation för att skaffa sig 

kunskap beskriver en respondent att efter först en avklarad fil. kand togs en till fil. kand, 
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motivationen för att ta en master fanns där vilket också fullföljdes. Motivationsfaktor för 

viljan att välja utbildning. 

 

”spännande, utbilda mig mera” 

 

”att det ska vara roligt, spännande och prestigefyllt” 

 

Kurserna ledde till flera examens i olika ämnen, desto mer kunskap respondenten skaffade sig 

desto mer fanns motivationen till att fortsätta utbilda sig. En annan respondent beskriver 

också detta fenomen väl. 

 

”det är värt det, när man nått de där målen, man vinner så mycket på att plugga. lusten har liksom växt 

till att utbilda sig mer, att få mer kunskap, så jag har bara fortsatt” 

 

Motivationsfaktorn lusten och att individen själv sett vinsten med att studera, att tycka det är 

värt det och att skaffa sig mer kunskap har lett till många år av studier för dessa två 

respondenter. 

 

”det låter väldigt klyschigt men när jag väl reste ut och tog ett år utomlands, som typ 21 år eller 22 år 

så kände jag att det fanns så mycket mer än det lilla samhället jag kommer ifrån, jag kände att jag 

inte ville bli fast där, på ett som jag tänkte negativt sätt, fortsätter man där, jobba där får man lite 

snäv syn av världen […] det var det som drev mig, jag ville inte fastna där, jag är född på landet och 

visste att jag inte ville bli kvar där” 

 

”nyfikenhet, stabilitet, trygghet, pengar, möjlighet att utvecklas” 

 

Utmaningar som motivationskraft beskrivs väl i ovanstående citat men också en rädsla som 

tas upp mer ingående i nästa tema. 

  

Hinder/barriärer/rädsla 

De flesta av respondenterna tog upp någon form av större hinder under sin karriärsresa som de 

stött på och klarat sig förbi. Men generellt hördes på tonen att detta var inget de var bekväma 

med att prata om eller ville berätta mer om. Tidigare forskning Ahl (2004) visar på att när 

olika typer av hinder uppstår leder detta till att motivationen sjunker. Kan vara svårt att 

avgöra om respondenten förminskar hinder som eventuellt påträffades under karriärsresan och 

inte tycker så här i efterhand att de är något att ta upp. Eftersom intervjuerna skedde efter 
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samtliga respondenter hade med facit i hand klarat av sin masterexamen samt att samtliga 

också hade en pågående anställning i ett nytt yrke så hade de bevisligen tagit sig förbi de 

eventuella barriärer de påträffat.    

 

”Jag kom inte in på den utbildning jag ville” 

 

”Jag blev oense med handledare, hen ville att jag skulle skriva om någonting jag inte var intresserad 

av, så jag bröt mig loss” 

 

Respondenterna måste ta eget personligt ansvar för att lösa dessa problem i linje med som 

McClelland beskriver prestationsbehovet. För att respondenten behövde komma in på den 

utbildning som var önskvärd behövdes en personlig prestation i form av ett högt betyg på ett 

högskoleprov för att komma förbi hindret och uppnå ett mål. I det andra fallet kom 

respondenten inte överens med handledaren och behövde då ta ett personligt beslut att byta 

handledare för att målet med att klara av sin masteruppsats kunde uppnås. 

 

”Jag har svårt för att skriva det är inte lätt att plugga, rättstavning, det är nog mitt största hinder […] 

jag är tidsoptimist, det är liksom ett hinder att man är ute i sista minuten, men jag har insett att man 

inte är ensam om” 

 

Endast en av respondenterna svarade att inga hinder påträffats under karriärsresan men att 

farhågorna innan var om betygen från tidigare studier skulle vara tillräckligt höga för att 

komma in på utbildningen. Eftersom denna individ kom in på önskad utbildning får vi inte 

veta graden i om betygen varit för låga för att antas till utbildningen hade stoppat hela 

karriärsförändringen. 

 

”om jag skulle komma in, om mina betyg skulle räcka till” 

 

Relaterat till teorin om rädsla för misslyckande beskriver respondenterna olika farhågor i 

olika faser av yrkesförändringen. Rädslor som fanns hos respondenterna för att misslyckas 

innan de påbörjade sin utbildning var t.ex.  

 

”oj, det var många hinder, t.ex. tron på sig själv att man skulle klara det, det är nog det största 

hindret tron på ens förmåga, det är så lång tid som man ska lägga ned, utmaningar, liksom små saker 

som är svåra” 
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Och under tiden de studerade var rädslorna t.ex. 

 

”scenskräck var ett hinder […] man fick lära sig att ta kritik, kunna ta kritik och att våga göra bort 

sig” 

 

”stressen, pressen och mycket som ska göras, att leverera” 

 

Efter masterexamen var avklarad framkom rädslor såsom 

 

”Det var svårt att få jobb efter masterexamen” 

 

”vad ska jag göra med all utbildning, vad kan jag egentligen?” 

 

En respondent beskriver att den stora drivkraften i att prestera bra är att arbetsinsatserna 

kommer att vara publika och kommer därför att granskas av andra människor i samhället 

 

”granskas av andra, många av mina arbeten är publika, jag har en inneboende ambition att inte 

skämma ut mig” 

 

Denna rädsla för att respondenten inte vill misslyckas och i förlängningen skämmas för sitt 

arbete, sin prestation och i och med att arbetet publiceras på internet, motiveras i enlighet med 

teorin FF att individen presterar hårdare så att ett misslyckande undviks. Aktiverar 

prestationsbeteende för att förhindra uppvisande av inkompetens (Duley, Conroy, Morris, 

Wiley, & Janelle, 2005: 2). Enligt teoretikerna är också rädslan för att misslyckas socialiserad.  

Därför uppkommer behovet av prestation som är ett av McClellands motivationsfaktorer att 

inte vilja visa upp inkompetens motiverar alltså individen till att prestera. 

 

Mål 

Det fanns en tydlig skillnad mellan informanterna om de hade några mål eller inte med sina 

studier. Hälften av respondenterna svarade att de hade mål och kunde beskriva sina mål. 

 

”Jag ville ta en masterexamen” 

 

”Jag hade som mål att skaffa mig ett yrke, ett stabilt yrke” 

 

Den andra hälften av respondenterna hade inte några mål med sina studier. 
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”Jag är verkligen en bananskalsmänniska […] jag har bara slumpmässigt gått vidare hela tiden 

tycker jag, och här sitter jag […] efter jag tagit min bachelor tyckte jag att det var väldigt intressant 

att plugga, visst det är mycket i perioder men när man når de där målen, det är värt det hela tiden, 

man vinner så mycket på att plugga” 

 

”Jag har inte varit så karriärsinriktad, det är väldigt mycket slumpen som avgjort mitt yrkesval, jag 

visste vad jag inte ville bli” 

 

Några av respondenterna hade innan utbildningen ett yrke som de kunde identifiera sig med. 

Exempelvis kock, florist eller vårdare. Andra hade jobb innan som innebar en mindre grad av 

identifikation, såsom t.ex. kassajobb i affär eller croupier. De av respondenterna som hade 

dessa typer av ströjobb/sommarjobb kände att de var på väg någonstans, att denna typ av jobb 

och anställning inte var ett jobb de ville ha hela sin arbetsverksamma del av livet. Flera av 

respondenterna var också lågutbildade (innan de påbörjade sin utbildning på Stockholms 

universitet). Denna faktor kan ha bidragit till att de sökte sig vidare i på sin karriärbana. 

Studier från arbetslivsinstitutet visar också på att människor med lite utbildning vill hellre än 

andra människor försöka få ett annat jobb (Hallqvist A 2005: 22).  

 

”Jag var inte nöjd med mitt jobb, jag ville vidare” 

 

 ”Jag visste att jag alltid ville plugga vidare på universitetet, jag ville utbilda mig mera” 

 

Behovet av makt som McClelland beskriver som motiverande. Respondenten beskriver en 

önskan att studera länge vid universitetet för att vilja skaffa sig mer kunskap och därmed 

makt, behovet av makt. 

 

Något som flera av respondenterna beskriver är att det är en stor skillnad på jobb de hade 

innan sina studier och nuvarande jobb ang. hur de själva har makt över sin egen arbetstid. En 

sorts frihetskänsla infinner sig när de i hög utsträckning har möjlighet att bestämma sina egna 

arbetstider. En respondent tycker det är skönt att inte behöva åka in till kontoret varje 

arbetsdag utan att möjligheten finns ibland till att sitta hemma och jobba. 

 

”Den stora skillnaden från mina anställningar innan jag började studera och min anställning efter 

min examen är att jag har mycket mer makt över min egen tid” 
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Flera av respondenterna upplevde personliga känslor som att de t.ex. var nöjdare och 

lyckligare nu när de uppnått karriärsuccé.  

 

”Jag är nöjdare och gladare som person, är tillsammans med någon, har en mycket högre inkomst, 

jag har även skaffat mig mer kunskap samt växt som person” 

 

Här kommer en yttre faktor in i form av en högre lön. Detta ligger inte i linje med 

McClellands motivationsteori där fokuset är på de inre behoven.  

 

 

Diskussion 

Målet med denna studie var att få förståelse för vilka de bakomliggande 

motivationsfaktorerna är som leder till ett jobbyte i mitten av livet. Syftets fokus på individers 

motivation som leder till ett agerande har undersökts utifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vad motiverade personen att byta yrke? 

 Påträffades några hinder under vägen till det nya yrket, i så fall vilka? 

 Blev personen nöjd med yrkesbytet via en akademisk examen? 

 

I denna diskussion kommer de mest tydliga resultaten att presenteras kopplat till teorierna och 

i jämförelse med tidigare forskning. 

  

I mina intervjuer framkom det sju stycken olika teman; bakgrund, prestation, makt, 

samhörighet/tillhörighet, utmaning, hinder/barriärer/rädsla, mål. I dessa resultat har jag hittat 

flera faktorer som kan förklara ett jobbyte. Det mest framträdande var motivationen som 

framkom ur prestationsbehoven och hur detta ledde till ett agerande. I enlighet med 

McClelland (1961) att det är ett eller två av behoven; makt, samhörighet och prestation som är 

dominerande tyckte jag att mina intervjuer visade relativt tydligt att det var ett eller två av 

behoven som var dominerande, framförallt behovet av prestation. 

 

 

Vad motiverade personen att byta yrke? 
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Mina resultat visade att de respondenter som drivs av inre motivation och som har ett tydligt 

mål presterar så bra att resultat uppnås. Alla lyckades med sin examen och att få ett annat 

jobb. I linje med tidigare forskning (Ryan, Deci 2000) som visar på betydelsen för att när 

människor presterar utifrån inre drivkrafter så leder detta till resultat. Respondenternas 

prestationsmål drivs av den egna fria viljan, prestationerna är väsentliga under resan för att nå 

målet. McClelland lägger stor vikt på de inre faktorerna. Prestationsbehovet (need for 

achievement) är enligt McClelland (1961) inte kopplat till belöning utan det är individens 

egna uppsatta krav och mål som motiverar individen. Delmålen i mina resultat som behövde 

uppnås för att nå ett jobbyte var exempelvis att ta en masterexamen, få ett stabilt jobb eller att 

prestera så bra som möjligt. 

 

I tidigare forskning visar Ahl (2004) på att en inre motivation hos vuxna människor är en vilja 

att skaffa sig kunskap. Denna vilja kopplar jag ihop med mina respondenters svar att det är 

viljan att inhämta kunskap som leder till att de presterar som i förlängningen gör att de når 

målet, i form av en karriärsförändring. 

 

Ingen av respondenterna nämnde att det skulle vara någon annan än de själva som ville att de 

skulle göra denna karriärsförändring, vilket ligger i linje med McClellands teori. Hos de 

respondenter som inte hade några mål med sina studier såg prestationsbehovet lite annorlunda 

ut. Någon beskrev att hen hela tiden valde den lättaste vägen och försökte undvika hinder för 

att komma vidare. Detta i enlighet med teorin om rädsla för misslyckande där Duley, Conroy, 

Morris, Wiley, & Janelle (2005) förklarar hur en individs vilja att undangömma dennes 

oduglighet resulterar i ett beteende som undviker det svårare alternativet. Elliot & Thrash, 

(2004) hävdar att vid ett eventuellt misslyckande så är det skamkänslan som kommer med på 

köpet vid ett misslyckande är det som individen känner rädsla inför. Att så vore fallet kan jag 

dock inte se i denna studies resultat. 

 

Några av respondenterna i denna studie hade så kallade enkla jobb, jobb utan krav på 

utbildning innan de påbörjade sin karriärsförändring. De övriga hade ett yrke med en viss 

utbildningsbakgrund. Se tabell 1 för exempel på dessa jobb. Resultaten visade på att för 

flertalet av respondenterna var detta jobb ett jobb de inte trivdes så bra med. Jobbet var inte 

tillräckligt inspirerande. Detta ligger i linje med tidigare forskning som visar att några av 

anledningarna till karriärsförändring är arbetsmissnöje, brist på utmaningar liksom brist på 

karriärsrelaterad identitet och som diskuteras i Barclay et al. (2011). 



 

 26 

 

Att en oväntad händelse skulle vara motivationsfaktorn till en förändring av karriären som i 

Mattes (2003) studie framkom som en förklaring är inte den anledning till varför mina 

respondenter genomför en karriärsförändring. Förutom i ett fall, där en respondent beskriver 

att en anställning upphör och jag tolkar detta som att denna händelse var anledningen till att 

söka sig in på universitetet. 

 

Maktbehovet har spelat en stor roll för respondenterna. Några har gått från ett jobb de 

uttryckligen säger att de inte vill ha längre utan istället vill de skaffa sig mer kunskap och 

därmed makt genom en master i sociologi för att kunna få ett jobb där de har mer makt, 

exempelvis över den egna arbetstiden. Detta ligger i linje med McClellands teori att behovet 

av makt leder till prestationer. I tabell 1 kan man utläsa att flertalet av respondenterna är kvar 

inom akademin som t.ex. forskare. Denna roll innebär både ett arbete där de kan ha mycket 

inflytande t.ex. genom sin forskarroll. Arbetet innebär också att undervisa och prata inför 

församlingar. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver att individer som har ett maktbehov 

enligt McClelland ofta dras till dessa roller och uppgifter. 

 

Påträffades några hinder under vägen till det nya yrket, i så fall vilka? 

 

Nästan alla av respondenterna berättade, även om något motvilligt om hinder de stött på under 

sin karriärresa. Det var exempelvis hinder som att betyg inte räckte till för att komma in på 

önskad utbildning, att man inte kom överens med handledaren, ofrivillig arbetslöshet, 

barriärer som att få kritik och att inte vilja misslyckas då många arbeten är publika. Dessa 

hinder tog sig respondenterna förbi ofta genom ett prestationsmål. T.ex. valde den individen 

vars arbete skulle bli publikt och hade ingen lust att skämmas för ett misslyckat arbete att 

sätta upp ett prestationsmål där arbetet skulle vara av god kvalitet. Barriären togs förbi genom 

att individen presterade hårdare. Tidigare forskning som Bartels, Jared, Ryan & Joseph gjorde 

2003 visar också på att sambandet mellan rädslan för att misslyckas och prestationsmål är av 

stor betydelse. Denna studies resultat visade också att individer som upplever en stark rädsla 

för att misslyckas vill i möjligaste mån försöka att undvika ett misslyckande och väljer därför 

en annan väg i många fall. Ett exempel från min studie är den respondent som inte kom 

överens med sin handledare för att handledaren ville att hen skulle skriva om något annat än 

vad denne tänkt sig. Min tolkning är att rädslan för ett misslyckande uppstod och då väljer 

studenten här en annan väg. Ett byte av handledare möjliggjorde för studenten att få skriva om 



 

 27 

det hen tänkt sig och lyckas därmed med sin uppgift. Dessa exempel och tidigare forskning 

ligger också i linje med teorin om rädsla för misslyckande förklarar hur denna rädsla påverkar 

motivationen och i förlängningen prestationsbeteendet enligt Heckhausen, (1975) se Elliot & 

Thrash, (2004). 

 

Blev personen nöjd med yrkesbytet via en akademisk examen? 

 

Ja, det skulle jag nog våga påstå. Samtliga respondenter räknade upp flera saker som de var 

nöjda med gällande yrkesbytet. Visst framkom några saker som de också var mindre nöjda 

med men när de pratade om mål de uppnått och sitt nuvarande jobb så var det med stolthet 

och glädje i rösten. Flera av respondenterna beskrev också sig själva som personer som numer 

är nöjdare, gladare och lyckligare med sig själva till skillnad från tidigare. Det spelar nog in 

att alla mina respondenter lyckades med sin master och att alla vid intervjutillfället hade en 

anställning inom sin nya karriär. I likhet med studien från 2003 som Green, Hemmings & 

Green utförde på karriärväxlare som visade att individer som lyckats med sin 

karriärsförändring var de individerna som upplevde sig själva som mer motiverade i sig 

själva. Jag tror att även mina respondenter har en hög inre motivation som bidragit till att just 

de lyckats nå karriärsuccé. 

 

Resultaten i denna studie visar individer, som av olika anledningar vill bort från jobb, tror jag 

att det kommer finnas fler av i framtiden i Sverige. Dels beroende på att pensionsåldern med 

stor sannolikhet kommer att höjas och då blir det för slitigt att ha samma jobb under hela den 

yrkesverksamma delen av livet. Dessutom att individer som innehar en hög motivationsfaktor 

vill och kan lyckas med ett yrkesbyte så att de hinner ha flera olika jobb under livet. 

Resultaten i denna studie pekar också på att det finns ett personligt behov av att prestera och 

att utmana sig själv. Detta behov kan göra så att individer väljer utbildning i flera skeenden i 

livet. Både utbildning och olika jobb kan tillfredsställa behovet av att prestera samt ge 

utmaningar av olika karaktär för individen. Om det också blir lättare att få studielån för 

individer som vill omskola sig mitt i livet skulle den faktorn möjliggöra för fler personer att 

genomföra en karriärsförändring. 

 

Förslag till vidare forskning är forskning på individer som genomfört en karriärsförändring 

för ca 20 år sedan och deras erfarenheter och upplevelser av detta. 
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Bilaga 1 

Hej, 

Jag heter Eva Eriksson och läser Sociologi III på Stockholms universitet. 

Just nu håller jag på och skriver mitt examensarbete som handlar om yrkesförändring, motivation, 

hinder och utfall av yrkesförändringen. 

Eftersom du har tagit en master i sociologi vid Stockholms universitet för några år sedan är jag 

intresserad av att intervjua dig om hur din yrkesförändring sett ut. 

Intervjufrågorna handlar till stor del om motivation och hinder under din väg från ett yrke, via en 

akademisk examen till ett annat yrke och utfallet av detta. 

Intervjuerna beräknas ta ca 40min. Med tanke på deadline och tidsplan är mitt önskemål att jag får 

komma till er t.ex. till din arbetsplats och genomföra intervjun mellan den X/X-/X/X 2018. 

Deltagandet är frivilligt och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, jag kommer inte att skriva ut vem som har sagt vad. 

Jag kommer spela in intervjuerna, vilka endast kommer att användas som stöd när jag skriver 

och därefter raderas inspelningarna. Jag skulle verkligen uppskatta om du kan tänka dig dela 

med dig av dina erfarenheter och om du vill får du ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Jag skulle vara oerhört glad om du vill ta dig tid att delta i min studie, hör gärna av dig på 

telefon: XXX-XXXXXXX eller e-post: XXXXXXXX 

Min handlare är Ann-Zofie Duvander. E-post XXXXXXX 
  

Med vänlig hälsning 

Eva Eriksson 

Hoppas vi ses! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 

Tidigare yrke/yrken? 

Antal år i yrket/yrkena? 

Vilken examen har du? 
Yrke/yrken efter examen? 

Hur gammal är du? 

Hur såg din familjesituation ut före utbildningen/nuvarande familjesituation? 
 

Prestera/motiv: 

Vad var dina mål med din yrkesväxling? 
Vad gör dig motiverad till att prestera? Vad anser du påverkar din motivation? 

Hur upplevde du dina möjligheter att få ett annat yrke? Hur såg ditt behov ut? 

Har du ett behov av att utmana dig själv?  

Vad skulle du säga var det mest avgörande som fick dig att ta steget till karriärsförändringen? 
 

Barriärer/hinder: 

Vilka hinder kunde du förutse innan du påbörjade din karriärsresa? 
Vilka hinder stötte du på? 

Vilka möjligheter såg du? Hur motiverades lösningar? 

 

Tillhöra: 

Vad betyder samhörighet för dig? Hur ser du på samhörighet, vad har det för betydelse? 
Känner du mer tillhörighet i ditt nuvarande yrke? 

 

Makt: 
Har du mer makt nu, efter yrkesbytet (t.ex. En mer ledande position, om inte siktar du på en 

mer ledande position?) 

Ingår du i någon planeringsgrupp som besitter makt? Om ja, vad har ni makt över, hur ser 
gruppen ut? 

 

Utfall: 

Vad blev bättre/sämre utfall av din yrkesresa? 

Vilka mål uppnådde du med yrkesförändringen? 


