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UPPLEVDA PSYKOLOGISKA EFFEKTER 
AV KARRIÄRPLANERING EFTER FÖRÄLDRALEDIGHET 

VID EN STATLIG MYNDIGHET* 
 

Jeanette Gruen 
 
 

En planering av sin framtida karriär utifrån sina inre personliga 
förutsättningar kan vara värdefull i en förändrad arbetssituation, till exempel 
efter en föräldraledighet. Att öka förståelsen för individens egna upplevelser 
av karriärplanering kan underlätta för organisationer att utforma sådana 
program på bästa sätt. Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka 
psykologiska effekter ett karriärplaneringsprogram vid en statlig myndighet 
upplevdes ha för medarbetare som deltog efter sin föräldraledighet. Studien 
baserades på fem intervjuer där resultatet tolkades utifrån tillvägagångssättet 
för induktiv tematisk analys. Några framträdande psykologiska effekter av 
programmet var en ökad självkännedom, att kunna se sin arbetssituation från 
ett nytt perspektiv, få bekräftelse på sina värderingar, inspiration till aktivt 
handlande samt kunna tydliggöra framtida karriärmål. Huruvida dessa 
upplevelser är bestående över en längre tid ligger utanför ramarna för denna 
studie och lämnas därför till framtida forskning.  
 

  
Intresset för karriärplanering härstammar från antagandet att en organisations framgång, 
effektivitet och kanske till och med överlevnad beror på hur väl en organisation lyckas 
använda sig av och utveckla individers talanger (Baruch, 2006; Morrisey, 1996). I och med 
den snabba teknologiska utvecklingen i samhället och nya ekonomiska trender skapas ständigt 
nya karriärfält. Detta gör att behovet av effektiv karriärplanering troligen kommer att bli 
större den närmaste framtiden (Zajas & Zajas, 1994). Ju skickligare en organisation är på att 
erbjuda karriärmöjligheter för sina medarbetare, desto mer framgångsrikt kan den bemöta 
krav från en komplex och turbulent omvärld (Hall & Moss, 1998). Om medarbetarna upplever 
att deras arbetsgivare kan erbjuda karriär- och utvecklingsmöjligheter är chanserna också 
större att de stannar kvar i organisationen (Mangell, 1995). Efter en period som föräldraledig 
kan arbetet ses med nya ögon och behovet av förändring vara stort (Stendevad, 2006). Den 
allt snabbare utvecklingstakten medför dock att kraven blir större på den enskilde medarbe- 
taren att ständigt utveckla sig och anpassa sig till rådande förhållanden i arbetslivet (Hall & 
Mirvis, 1995). Att kunna ändra sin karriäridentitet och upptäcka nya kunskapsområden blir 
därför extra viktigt, något som forskare menar leder till att den egna psykologiska förmågan 
blir avgörande för hur väl individen kan handskas med dessa krav (Hall & Mirvis, 1995).  
 
Karriärutveckling är ett relativt nytt område för forskning (Mangell, 1995). Den tidigare 
forskningen som rör de psykologiska aspekterna av karriärplanering efter föräldraledighet 
utifrån individens eget perspektiv är därför sparsam. En ökad förståelse inom detta område 
kan göra det enklare för organisationen att avgöra om effekterna av karriärplanering verkligen 
är de som eftersträvas. Mot denna bakgrund kan organisationer skapa bättre förutsättningar 
för en framgångsrik karriärplanering, vilket gynnar både organisationen och individen.  
 
* Jag vill här tacka alla Er som har medverkat i denna undersökning. Ett stort tack till Er deltagare som avsatt Er 
tid för att medverka i min intervju. Ett speciellt tack vill jag rikta till Dig som är ansvarig för programmet och 
Din medhjälpare. Utan Er hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra! Ännu ett tack riktas till min 
handledare på Psykologiska institutionen för värdefulla tips och synpunkter. 
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Ordet karriär kommer från det latinska ordet carrus, som är liktydigt med levnadsbana 
(Falkenström, 2003). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2006) likställer 
ordet karriär med orden ”vinna (snabb) befordran” och ”stiga i graderna”. Enligt Hall (1990, 
refererat i Orpen, 1994) betyder karriär en sekvens av arbetsrelaterade erfarenheter och 
aktiviteter som riktas mot personliga och organisationsmässiga mål under en individs livstid 
och som dels är under individens kontroll och dels under organisationens kontroll. Denna 
definition visar på den vida innebörden i själva ordet karriär (Beckhard, 1987, refererat i 
Orpen, 1994). För det första talar definitionen om att det går att se på karriär utifrån ett 
långtidsperspektiv och inte enbart utifrån den anställdes nuvarande prestationer. För det andra 
går det att förstå att karriär inte enbart behöver innebära socialt bekräftade positioner, utan 
också att de mål som är viktiga för individen själv har ett lika stort utrymme i definitionen. 
Slutligen fokuserar definitionen både på individens kontroll (interna aspekter) och på 
organisationens kontroll (externa aspekter) när det gäller olika typer av karriäraktiviteter. 
Individen kan försöka skapa kontroll genom att visa arbetsgivaren åt vilket håll individen 
strävar i sin karriär och organisationen kontrollerar det stöd och de möjligheter som individen 
kan få i karriären och att dessa samspelar med organisationens övergripande mål (Mangell, 
1995). Det är således både den enskilde individen och organisationen som är ansvarig för en 
individs karriär (Baruch, 2006; Hall, 1990, refererat i Orpen, 1994).  
 
På senare tid har dock uppmärksammats ett skifte från en organisationsbaserad karriär till en 
individbaserad karriär, där individen och hennes egna önskemål kommer alltmer i fokus 
(Baruch, 2006; Hall & Mirvis, 1995; Shapiro, Ingols, & Blake-Beard, 2008). Den subjektiva 
upplevelsen av vad karriär är och vad den innebär blir allt viktigare att ta hänsyn till (Hall & 
Isabella, 1985). Organisationen kan ses som ett medium som erbjuder möjligheter till karriär 
och där individens ansvar är att ta tillvara dessa för att kunna följa sin inre längtan och 
förflytta sig i rätt riktning (Hall & Mirvis, 1995; Hall & Moss, 1998). Utvecklingen i Sverige 
går mot att individer förväntas ta ett större ansvar för sin egen karriär, utveckling och framtid. 
Ett led i detta är att organisationer blir alltmer medvetna om behovet att erbjuda karriärstöd 
till medarbetare (Mangell, 1995). Tyvärr är det inte alltid som medarbetare vågar vara öppna 
och ärliga mot arbetsgivaren och framföra vad de innerst inne önskar. De flesta människor vill 
dock att deras kompetens ska tas tillvara och det är därför viktigt att människorna blir bättre 
på att själva kunna staka ut sin riktning i arbetslivet och inte lämna över ansvaret till 
organisationen (Mangell, 1995). Individens egna karriärval och strävan efter 
självförverkligande blir således allt tydligare och nyckeln till framgång ligger bland annat i att 
utveckla den egna inneboende psykologiska förmågan för att nå sina mål (Hall & Mirvis, 
1995).  
 
För den enskilde individen innebär karriärplanering en process där individen kan identifiera 
vad han/hon vill ha ut av sin karriär, upptäcka sina styrkor och svagheter i relation till dessa 
mål och bestämma vilka strategier som behövs för att nå resultat i rätt riktning (Crites, 1983; 
Gould, 1978, båda refererade i Orpen, 1994). Att planera framtiden utifrån sina inre 
personliga förutsättningar och önskemål kan ses som grunden i karriärplaneringsprocessen 
(Mangell, 1995). För individen blir detta som att påbörja en resa, där resans mål är att öka 
kunskapen om sig själv, vilka resurser som finns tillgängliga och kunna finna möjliga vägar i 
arbetslivet (Falkenström, 2003). Synen på att göra karriär har på senare tid fått en vidare 
innebörd och behöver inte längre innebära klättring uppåt på stegen. Idag finns det en mängd 
olika karriärvägar – en del kanske blir egna företagare, en del vidareutbildar sig, andra 
breddar sin kompetens och ytterligare några väljer att bli specialister inom ett visst område 
(Falkenström, 2003).   
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Att göra karriär är inte heller någonting som görs en gång för alla, utan det finns idag ett mer 
flexibelt synsätt där karriären kan bestå av toppar och dalar, omvägar eller drastiska byten 
från ett område till ett annat. Kännetecknande för den moderna karriären är att den i större 
utsträckning har kommit att bestå av en serie kortare cykler i en individs arbetsliv, där varje 
cykel ställer prov på nya lärandeprocesser (Hall, 1993, refererat i Hall & Mirvis, 1995). Alla 
människor kan sägas ha en egen yrkeskarriär, men det gäller för var och en att finna sin egen 
väg att nå fram till det arbete som ger tillfredsställelse (Mangell, 1995). Dock är någon form 
av personlig och yrkesmässig utveckling vad de flesta människor vill att deras karriär ska leda 
till (Falkenström, 2003). Den yrkesmässiga utvecklingen kan till exempel bestå av att 
individen hittar ett nytt arbete externt eller internt, blir befordrad, upptäcker ett nytt 
yrkesområde, finner en ny position eller ändrar inriktningen i arbetslivet (Mangell, 1995).  
 
Det är intressant att notera att enbart en liten andel yrkesmän hamnar i den karriär som de 
ursprungligen inriktade sig på (Morrisey, 1996). Våra intressen förändras, olika möjligheter 
dyker upp och inte minst hänsynstagande till familjen påverkar den riktning vi rör oss i 
(Morrisey, 1996; Shapiro et al., 2008). Karriärplanering handlar om att inte vara passiv och se 
sig själv som offer för omständigheterna, utan går ut på att kunna göra medvetna val i 
arbetslivet. Tanken är att kunna påverka det möjliga utfallet av sin yrkesbana och att kunna ge 
den valda inriktningen meningsfullhet (Falkenström, 2003). Detta är aktuellt oavsett var 
någonstans i karriären en individ befinner sig, eftersom tidigare karriärval kanske inte 
nödvändigtvis är de som passar en individ bäst i dagsläget menar Hall och Moss (1998). Även 
en person som arbetat i ett antal år kan behöva stanna upp och reflektera över sin yrkesroll, 
hur han/hon kan lära sig mer om sig själv och hur det går att påverka beteenden och attityder. 
På så sätt tror Hall och Mirvis (1995) att chansen är större att kunna anpassa sig till nya 
arbetsmiljöer och finna en tillfredsställande situation. 
 
Aryee och Debrah (1993) har gjort en empirisk undersökning för att ta reda på hur väl en 
karriärplaneringsmodell utvecklad av Gould (1979, refererat i Aryee & Debrah, 1993) gick att 
applicera på manliga och kvinnliga anställda inom tekniska och administrativa yrken i 
Singapore. Modellen består av fem steg som alla hänger ihop med varandra så att de bildar en 
cirkel och beskriver konsekvenserna av karriärplanering. Modellens utgångspunkt är att (1) 
karriärplanering leder till utvecklandet och implementerandet av en (2) karriärstrategi. Genom 
en strategi blir det lättare att nå sina karriärmål och därmed skapas (3) tillfredsställelse i 
karriären. Denna tillfredsställelse leder vidare till (4) ökat självförtroende som i sin tur leder 
till (5) karriärengagemang. Att vara engagerad i sin karriär leder slutligen tillbaka till 
karriärplanering och då är vi återigen till det första steget i modellen. Forskarna ämnade 
undersöka korrelationen mellan dessa olika steg med hjälp av en enkätundersökning vars 
resultat analyserades med en multipel regressionsanalys. Resultatet visade inget signifikant 
samband mellan karriärplanering och karriärstrategi. Däremot korrelerade karriärstrategi 
signifikant med karriärtillfredsställelse, karriärtillfredsställelse signifikant med självförtroende 
samt självförtroende signifikant med karriärengagemang. Vidare fanns det även ett signifikant 
samband mellan karriärplanering och karriärengagemang, mellan karriärstrategi och 
karriärengagemang samt mellan karriärtillfredsställelse och karriärengagemang (Aryee & 
Debrah, 1993). 
 
Orpen (1994) har gjort en annan typ av empirisk studie, där han genom en enkätundersökning 
tillfrågat 129 anställda inom olika organisationer i England hur de upplever att de själva och 
deras arbetsgivare bidragit till karriärplanering. Resultatet visar bland annat att organisationer 
som stöttar anställda genom karriärplanering har mer framgångsrika medarbetare. Anställda 
upplever också att de har bättre karriärmöjligheter i en organisation som bidrar med 
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information om karriärplanering. Det visade sig även att medarbetare som systematiskt 
planerar sin karriär tenderar att se mer positivt på karriären än de som inte planerar sin karriär.  
 
Enligt Gray, Gault, Meyers och Walther (1990, refererat i Aryee & Debrah, 1993) kan 
karriärplanering ge individen fördelar i arbetslivet bland annat genom att beslutsfattande 
underlättas i olika karriärsteg och att en ökad kontroll över arbetssituationen kan infinna sig. 
Morrisey (1996) har som åsikt att beslutsfattande i karriären kan underlättas genom att 
individen kommer till rätta med vilka värderingar som är viktiga att ta hänsyn till i sin karriär 
och dessa kan då ge vägledning till hur de framtida karriärbesluten kommer att fattas. Några 
av de värderingar som kan påverka framtidsbesluten för en yrkesarbetande är till exempel 
lokalisering, familjehänsyn, yrkesmässigt erkännande, utmaning/risktagande samt 
makt/inflytande. Genom att bestämma vilka värderingar som är viktigast är det lättare att 
kunna identifiera och genomföra förändringar i arbetet och det går att komma närmare en 
personlig tillfredsställelse (Morrisey, 1996). En ökad kontroll i arbetssituationen kan 
individen få genom att exempelvis utveckla en handlingsplan med långsiktiga och kortsiktiga 
mål och hur individen ska kunna uppnå de resultat som är viktiga för framtiden. Detta görs 
genom att fastställa vilka specifika steg som blir nödvändiga att ta för att uppnå sina mål 
(Morrisey, 1996). Vidare menar Gray et al. (1990, refererat i Aryee & Debrah, 1993) att 
karriärplanering kan möjliggöra ett bättre utvecklande av icke arbetsrelaterade roller som kan 
komplettera rollen i yrkeskarriären samt ge medel för att kunna handskas med otydliga roller i 
arbetslivet eller motstridiga krav från organisationen. Att skapa utrymme för att finna nya 
karriärmöjligheter och minska stress i arbetslivet är andra följder av att genomgå en 
karriärplanering (Gray et al., 1990, refererat i Aryee & Debrah, 1993).  
 
En ökad medvetenhet om sig själv som person och vilka faktorer som styr ens val i dagsläget, 
gör det lättare att lyfta blicken och se på framtiden på ett tydligare sätt hävdar Falkenström 
(2003). Genom att ägna tid åt vad som känns särskilt viktigt och få professionell hjälp med att 
strukturera sina tankar, menar Falkenström (2003) att karriärplanering kan ses som hjälp till 
självhjälp. Den som genomgår karriärplanering utvecklar på så sätt sin inre kompass 
(Falkenström, 2003; Hall 1986, refererat i Hall & Mirvis, 1995). Det sätt som individen ser på 
sig själv är betydelsefullt för själva karriärutvecklingen (Hall & Mirvis, 1995). Det är viktigt 
att notera att det är individens eget ansvar att uttrycka sin önskan om i vilken riktning 
utvecklingen ska gå, men med hjälp av en professionell person på området. Genom en 
professionell karriärcoach kan individen definiera sin situation och sina värderingar och får en 
struktur att gå efter så att individen kan komma vidare i sina tankar och utveckla en 
handlingsplan för att nå sina mål (Mangell, 1995).  
 
I karriärplaneringsprocessen har således karriärcoachen en viktig betydelse. Coachens främsta 
mål är att under en bestämd period bidra till individens egen karriärutveckling, så att 
individen lättare kan upptäcka vilka färdigheter han/hon besitter, lättare kunna göra 
genomtänkta karriärval samt kunna bli en mer produktiv medarbetare. Karriärcoachen hjälper 
individen att öka självförståelsen och medvetenheten i karriärplaneringen och kan använda 
olika typer av professionella instrument för att kunna bedöma till exempel personlighetsdrag 
(Chung & Gfroerer, 2003). Genom att karriärcoachen ställer stimulerande frågor till individen 
som deltar, sätts en tankeprocess igång som gör att han/hon lättare kan komma till insikt om 
sig själv (Mangell, 1995). 
 
Då karriär till stor del handlar om självförverkligande på många plan påverkar den och 
influerar den övriga delar av livet, vilket gör att de olika typer av roller en individ ofta har går 
in i varandra (Hall & Mirvis, 1995). En god balans mellan de olika rollerna påverkar 
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arbetstillfredsställelsen och arbetsdelaktigheten på arbetet på ett positivt sätt (Lengnick-Hall, 
Lengnick-Hall, Sanders, & Steele-Clapp, 1998). För de flesta människor har arbetet en 
oerhört stor betydelse och det har visat sig att de som har ett stimulerande och intressant 
arbete också lyckas utnyttja fritiden bättre (Ericsson, 2004). Majoriteten av yrkesarbetande 
män och kvinnor står inför uppgiften att försöka med att göra dubbla karriärer, dels inom sin 
yrkesroll och dels inom rollen som förälder (Hall & Isabella, 1985; Winslow, 2005). Rollen 
som yrkesarbetande och rollen som förälder konkurrerar dock ofta om tid och energi för de 
individer som har dessa båda roller (Kaufman & Uhlenberg, 2000). För höga krav på sig själv 
kan göra att det blir svårt att kombinera yrkesliv med familjeliv på ett bra sätt, men genom att 
justera kravnivån och planera sin karriär kan det bli möjligt att lyckas med karriär och familj 
på ett balanserat och framgångsrikt sätt (Falkenström, 2003). Enligt Mangell (1995) är 
individer motiverade att genomgå karriärplanering när de upplever ett behov av förändring i 
livs- eller arbetssituationen.  
 
Att vara föräldraledig kan vara både personligt och yrkesmässigt utvecklande och skapa 
tillfälle till reflektion över sin arbetsplats (Stendevad, 2006). Att bli förälder är också en 
omvälvande händelse i en persons liv, kanske en av de viktigaste för många (Fredelius, Klein 
Frithiof, & Ursing, 2000). Det är en stor omställning som medför att individen mognar. 
Föräldraskapet medför även djupgående förändringar på alla plan. Socialt sett innebär det en 
helt ny ställning i samhället och i denna situation blir också förhållandet till ens arbete ett 
annat än tidigare (Fredelius et al., 2000). Då de föräldrar som har varit lediga börjar arbeta 
igen, kan följaktligen synen på arbetet börja förändras och det blir viktigare än någonsin att 
kunna hantera arbetssituationen så att det finns tid och energi kvar till familjen. Utifrån 
uppgifter från SCB (2008) har de flesta som förvärvsarbetar i Sverige barn och de föräldrar 
som bor tillsammans arbetar heltid båda två i 43 % av fallen då de har barn. Detta innebär att i 
vårt land måste nästan hälften av alla förvärvsarbetande med barn försöka kombinera ett 
heltidsarbete med en föräldraroll. De organisationer som kan erbjuda ett 
karriärplaneringsprogram till nyligen föräldralediga når således ut till en stor andel av antalet 
anställda som just i detta skede kan behöva få vägledning i och struktur på sina karriärplaner.  
 
En större statlig myndighet i Sverige, som har insett vikten av att erbjuda ett 
karriärplaneringsprogram till nyligen föräldralediga medarbetare, vill på detta sätt vara en 
attraktiv arbetsplats och en förebild för andra arbetsgivare. Trots att anställda inom statlig 
verksamhet i Sverige har arbetsförhållanden som ska hjälpa dem att lyckas med både karriär 
och familj samtidigt, har få undersökningar gjorts inom statlig sektor på detta område (Allard 
& Haas, 2007). Det är inte klart än om de förmåner de anställda inom statlig verksamhet i 
Sverige har, som ska hjälpa dem att kunna kombinera arbete och familj, är effektiva och 
bidrar till ett ökat mentalt välbefinnande (Allard & Haas, 2007). Med tanke på att den statliga 
myndigheten vill föregå med gott exempel då det gäller att kunna erbjuda anställda 
karriärplaneringsmöjligheter, blir förvärvsarbetande på denna arbetsplats en unik grupp att 
undersöka närmare, för att kunna uttala sig om vad individen kan få ut av ett deltagande i ett 
sådant program. Hur vet då den aktuella statliga myndigheten om det program de erbjuder 
verkligen ger någon upplevd psykologisk effekt hos individen som deltar och om dessa 
upplevda effekter i så fall är dem som myndigheten eftersträvar? Genom att undersöka 
individens egna upplevelser av att delta i karriärplaneringsprogrammet, kan myndigheten få 
en ökad kunskap om vilka de psykologiska resultaten kan bli och vetskap om vad som 
eventuellt kan förbättras. Att den aktuella statliga myndigheten arbetar nära de politiska 
besluten, gör att den har möjlighet att påverka personalpolitiska frågor, som behovet av 
karriärstöd till medarbetare. Genom sitt eget agerande kan den bli föregångare för övriga 
organisationer på arbetsmarknaden, som förhoppningsvis kan ta efter och följa i samma spår.  
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Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka psykologiska effekter ett 
karriärplaneringsprogram vid en statlig myndighet upplevdes ha för medarbetare som deltog 
efter sin föräldraledighet. I denna studie definieras psykologiska effekter som de förändringar 
medarbetarna själva upplever när det gäller deras tankar, känslor, insikter och handlingar och 
som kan antas vara ett resultat av deltagandet i karriärplaneringsprogrammet. Enbart 
psykologiska effekter som rör individens egen livsvärld är aktuella i denna studie. Åsikter 
som rör själva programmets upplägg och innehåll, karriärcoachernas personliga egenskaper 
eller övriga tankar kring den statliga myndighetens sätt att erbjuda programmet, räknas 
därmed inte in i denna definition. Med karriärplaneringsprogram menas i denna studie ett 
program bestående av sju träfftillfällen med en professionell karriärcoach, där både 
individuella samtal och gruppsamtal ingick samt löpande hemuppgifter.  
 
 

Metod 
 
Deltagare 
I denna undersökning deltog tre kvinnor och två män i åldrarna 33-40 år. De arbetade alla på 
olika enheter inom samma statliga myndighet och hade börjat sin anställning någon gång 
mellan år 2001 och år 2007. Majoriteten av deltagarna arbetade vid intervjutillfället deltid på 
omkring 75-85 %, en deltagare arbetade dock heltid.   
 
Deltagarna hade alla den övergripande yrkestiteln ”departementssekreterare”, men innebörden 
i benämningen var olika för var och en. Den huvudsakliga arbetsuppgift som deltagarna hade 
var någon av följande: ta hand om olika typer av utbildningsfrågor, vara en internationell 
samordnare, ansvara för intranätet inom ett visst område, förbereda och genomföra 
lagstiftning samt bistå med rapporter eller ansvara för att leda olika typer av större projekt. 
Bland deltagarna fanns olika utbildningsbakgrunder representerade. Den utbildning deltagarna 
hade var någon av följande: juristexamen samt ekonomexamen, kandidatexamen inom 
humanoria, magisterexamen i tyska samt magisterexamen i statskunskap, fristående kurser i 
statsvetenskap, kulturantropologi och pedagogik eller pol. mag. i statskunskap.  
 
Samtliga deltagare genomgick karriärplaneringsprogrammet under hösten 2007, genom att de 
självmant hade anmält sitt intresse för att delta i förväg. De flesta deltagarna hade varit 
föräldralediga på heltid i mellan sex och tretton månader innan de påbörjade 
karriärplaneringsprogrammet. Tre av deltagarna hade två barn vardera som var mellan två och 
fem år gamla. De hade således varit föräldralediga med sitt andra barn innan de började på 
programmet. En deltagare hade ett barn på två år som hon varit föräldraledig med. Ytterligare 
en deltagare hade tre barn på två, sex och åtta år och hade varit föräldraledig med det senaste. 
 

Karriärplaneringsprogram. 
Det första tillfället i karriärplaneringsprogrammet var en introduktionsträff för deltagarna. 
Därefter varvades gruppsamtal med enskilda samtal under hela programmet. Gruppsamtalen 
var vid tre olika tillfällen och omfattade totalt cirka två arbetsdagar. De enskilda samtalen var 
även de vid tre olika tillfällen och pågick i cirka en och en halv timme per gång. Innehållet 
under programmet var upplagt kring sju steg, vilka benämndes enligt följande: nuläget, livets 
resa, personlighet och drivkrafter, kompetensanalys, vision, strategier samt utvecklingsplan. 
Under programmet användes bland annat två psykologiska test som hjälpmedel, genom vilka 
deltagarna kunde reflektera över hur väl det nuvarande arbetet stämde överens med egna 
drivkrafter och preferenser samt få idéer om framtida arbeten. 
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Den statliga myndighetens syfte med att erbjuda detta karriärplaneringsprogram var att de vill 
vara en attraktiv arbetsplats och att de, enligt den föräldrapolicy som finns, vill att 
medarbetare ska kunna förena föräldraskap och arbetsliv. De förväntade målen med 
programmet var bland annat att det ska bidra till nätverksbyggande, intern rörlighet samt 
möjliggöra för medarbetare att hitta sin egen balans mellan arbete och familjeliv. Alla 
medarbetare som varit föräldralediga de senaste 18 månaderna erbjuds att anmäla sig. 
Programmet startade år 2001 och de senaste åren har omkring 40 personer per år deltagit. De 
som deltog i det senaste programmet, under hösten 2007, fick träffa någon av de tre 
konsulterna som delade på antalet deltagare. Konsulterna anlitades enligt det avtal den statliga 
myndigheten hade med några externa konsultbolag där karriärcoacherna arbetade. Den enda 
utvärdering som hade gjorts av medarbetarna själva var en enkätundersökning för perioden 
2001-2005. 
 
Urvalsprocedur 
Den ansvarige för karriärplaneringsprogrammet på den statliga myndigheten kontaktades, 
varefter tillstånd att genomföra undersökningen erhölls. Urvalsproceduren, när det gällde att 
finna möjliga deltagare till denna undersökning, gick till så att den ansvarige skickade ut ett 
mail till före detta deltagare i programmet (omkring 40 stycken), varefter de som frivilligt 
ville ställa upp för en intervju kontaktade mig på egen hand. Detta av konfidentiella skäl, då 
deltagarna genom detta tillvägagångssätt skulle kunna förbli anonyma gentemot sin 
arbetsgivare. Totalt fem personer anmälde sitt intresse för att låta sig intervjuas, vilket var ett 
tillräckligt antal för att kunna genomföra denna undersökning, eftersom den mängd 
information som skulle kunnas samlas in genom dessa deltagare bedömdes räcka för att kunna 
besvara frågeställningen. 
 
Ett kriterium för att bli intervjuad var att de personer som anmälde sitt intresse nyligen hade 
genomgått karriärplaneringsprogrammet, eftersom de då skulle ha lättare att minnas sina 
upplevelser och på så sätt kunna ge mer sanningsenliga och utförliga beskrivningar. Då 
samtliga fem personer hade genomgått programmet så sent som under hösten 2007 hade de i 
och med detta deltagit i det allra senaste programmet som den statliga myndigheten erbjöd 
sina medarbetare. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna svar. 
Detta innebar att jag som intervjuare fokuserade på att ta reda på de psykologiska effekterna 
av karriärplanering och ingenting annat, men att jag i största möjliga mån anpassade 
ordningen på mina frågor efter hur deltagaren svarade. På så sätt kunde jag som intervjuare 
undvika att styra deltagarna alltför mycket, utan de fick en större frihet att svara utifrån vad de 
själva kom att tänka på. En intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal utarbetade frågeområden 
och därtill hörande frågeexempel, användes som hjälpmedel. Intervjuerna skedde i enskilda 
rum på deltagarnas arbetsplats. Samtliga deltagare fick själva utse ett rum där de kunde låta 
sig intervjuas ostört och där de kände sig bekväma, vilket var antingen i deras eget arbetsrum 
eller i ett grupprum i närheten. Intervjuerna pågick i cirka en timme och förlades till den tid på 
dagen som deltagaren själv ansåg sig ha tid att träffa mig. 
 
Innan intervjun påbörjades, gavs instruktioner om intervjuns syfte samt tillvägagångssätt. 
Även information om att de uppgifter deltagarna lämnade skulle behandlas konfidentiellt 
gavs. Vetenskapsrådets regler har följts i denna undersökning, när det gäller kraven på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Tillstånd att spela in på band erhölls 
från samtliga deltagare. En kort bakgrundsinformation om deltagarna togs innan bandspelaren 
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sattes igång, för att skapa en avslappnad och ledig stämning mellan mig och deltagaren. Varje 
intervju inleddes på samma sätt med en konkret fråga som löd enligt följande: ”Hur kom det 
sig att du började på det här programmet om livs-och karriärplanering?” Därefter följde 
intervjuerna i stort sett samma övergripande struktur med frågor som berörde tidpunkten 
innan det påbörjade programmet, frågor som berörde själva programmet samt frågor som 
berörde tidpunkten efter avslutat program, där tyngdpunkten låg på den sista delen (se bilaga 
1). 
 
Jag som utförde intervjuerna, studerade vid datainsamlingstillfället psykologi III på PAO-
programmet (Personal, Arbete, Organisation) vid Stockholms universitet och hade tidigare 
termin genomgått en kurs i intervjumetodik. Även teoretiska kunskaper om innebörden i 
kvalitativ metod fanns tillägnade sedan tidigare. Sparsamt med litteratur rörande 
karriärplanering hade studerats innan datainsamlingstillfället, då jag som intervjuare 
eftersträvade ett så öppet och opåverkat förhållningssätt som möjligt för att lättare kunna 
upptäcka nya vinklar. Min förförståelse för och mina kunskaper om psykologiska effekter av 
karriärplanering var vid tidpunkten för datainsamlingstillfället i och med det begränsade, men 
däremot fanns ett stort intresse för att upptäcka detta ämnesområde.  
 
Analys 
Datamaterialet analyserades utifrån tillvägagångssättet för induktiv tematisk analys enligt 
Hayes (2000). Till att börja med transkriberades de fem intervjuerna ordagrant i sin helhet 
från bandspelare till löpande datatext. Varje intervju lästes sedan igenom en gång från början 
till slut på ett grundligt sätt, för att få en så god kännedom om innehållet som möjligt. Därefter 
uppmärksammades relevanta avsnitt i den utskrivna datatexten där viktiga ord och uttryck 
ströks under. Alla de enstaka ord, längre meningar eller hela stycken som var aktuella för 
frågeställningen, tilldelades en beskrivning som talade om vilken typ av psykologisk effekt de 
verkade handla om. Vad som skulle rymmas inom ramarna för varje beskrivning var något 
som jag själv definierade. Data som inte gav svar på frågeställningen sorterades därmed bort.  
 
I nästa steg kategoriserades de beskrivningar som föreföll behandla samma typ av 
psykologisk effekt under ett gemensamt övergripande tema. Efter att åtta olika teman tagits 
fram, lästes de transkriberade intervjuerna igenom ytterligare och tolkades för att se om det 
fanns mer information som hade med det aktuella temat att göra. Vissa beskrivningar 
förflyttades då mellan de olika temana, för att hitta den plats där de bäst hörde hemma. 
Därefter omarbetades namnet på varje tema för att ge en så rättvisande bild av dess innehåll 
som möjligt. Till sist sammanfattades innehållet under varje tema med egna ord som 
tillsammans med noggrant utvalda citat kom att utgöra resultatdelen nedan, där varje 
underrubrik svarar mot ett funnet tema. Den första underrubriken nedan ansågs lämplig att i 
sin tur dela in i två underrubriker för att förtydliga för läsaren. (Citaten i resultatet är 
korrigerade för skillnaden mellan tal och skriftspråk).  
 
 

Resultat  
 
De åtta huvudteman som framkommit ur intervjuerna är följande: ökad självkännedom (med 
positiva och negativa aspekter som underrubriker), bekräftelse, identifiering av trivselfaktorer, 
omvärdering av arbetssituation, inspiration, aktivt handlande, tydliggörande av karriärmål 
samt utrymme för reflektion. 
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Ökad självkännedom 
Positiva aspekter. 

En framträdande psykologisk effekt av karriärplaneringsprogrammet är att intervjupersonerna 
upplever att de har fått en bättre förståelse för vilka starka och svaga sidor de har, vilket kan 
vara värdefullt när det gäller att kunna ta ställning till olika typer av framtida val i karriären. 
Det kan vara svårt att själv konkretisera sina styrkor och svagheter, även om flera av 
intervjupersonerna upplever att de redan innan programmet hade en relativt god kännedom 
om dessa. 
 

”Vilken typ av jobb man ska välja eller när man ska välja byta, så tror jag att det alltid 
underlättar om man har en god självinsikt. Och det tror jag att jag hade redan före, men 
jag föreställer mig att några aspekter av självinsikten som är karriärrelaterade har 
nyanserats och det tycker jag har varit värdefullt.” 
 

Genom en ökad kännedom om sina starka och svaga sidor har intervjupersonerna fått en 
klarare uppfattning om vilka utmärkande personlighetsdrag de har och hur de själva fungerar i 
olika arbetsrelaterade situationer. Att samtala med en professionell karriärcoach, som har 
förmågan att ställa intressanta följdfrågor, har lett till att flera intervjupersoner börjat 
analysera sig själva mer, eftersom de kommit att tänka på frågor de tidigare inte funderat över. 
Med karriärcoachens hjälp har intervjupersonerna även fått möjlighet att diskutera kring 
resultatet av ett genomfört personlighetstest, som har givit ökad förståelse för egna 
reaktionsmönster.  
 

”Jag kände att jag fick ’råg i ryggen’ och jag blev glad över det, för jag kände att: Wow, 
det här är ju jag! Nu börjar jag kanske förstå varför jag reagerar som jag gör i vissa 
situationer på jobbet. Och den självinsikten har jag inte haft tidigare. Jag har liksom inte 
kunnat förklara vissa saker som jag har funderat på som gäller jobbet innan jag gjorde 
Myers-Briggs.”  
 

En annan positiv infallsvinkel av att göra ett personlighetstest är att det går att bli varse sina 
drivkrafter och därmed vilken karriärstil som utmärker en. I samband med testet fick en 
intervjuperson upp ögonen för att han har ett större intresse för expertroller än han hade väntat 
sig, vilket han tror kan vidga valmöjligheterna i framtiden om det är så att han kanske kan 
trivas i den rollen också. I ett annat fall fick en intervjuperson reda på att hon har en så kallad 
utvidgande karriärstil som innebär att hon tycker om att pröva på olika saker. Detta resultat 
kände hon väl igen sig i och hon upplevde det som positivt att få det formulerat i ord för att 
därefter kunna fundera vidare på det. Hon fick det också klart för sig att hon är stark när det 
gäller logik och tanke, men att hon skulle behöva ge känslan ett större utrymme, vilket hon 
försöker tänka på i möten där hon i vanliga fall brukar vara den som driver på och snabbt vill 
komma till resultat. 
 
Bland flera av intervjupersonerna finns uppfattningen att det har varit betydelsefullt att lära 
känna sig själv och få hjälp med att se sig själv lite mer utifrån, eftersom det är lätt att fastna i 
ensidiga tankebanor. Det fanns en inställning hos en av intervjupersonerna före programmet 
att rollen som förälder kanske inte går att kombinera med alltför ansvarsfulla arbetsuppgifter, 
men han har nu fått den självkännedomen att han personligen mår bra av att ta lite mer ansvar 
på jobbet. Genom mer ansvarsfulla arbetsuppgifter har han blivit gladare på sin arbetsplats 
och är då också gladare när han kommer hem, vilket gjort att familjelivet på så sätt till och 
med har gynnats. En ökad medvetenhet om sin egen personlighet har, speciellt för en av 
intervjupersonerna, varit till stor hjälp i obekväma situationer på arbetet. 
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”Jag har till exempel kommit till insikt att jag inte ska förvänta av mig själv att jag ska 
sitta i ett möte och till exempel vara den som är idéspruta, för jag har inte en sådan 
personlighet. Men jag har känt de kraven, outtalat har jag känt de kraven, att så ska man 
vara på den här arbetsplatsen och jag har inte förstått varför jag tycker att det är så svårt 
att alltid bidra i den mötessituationen. Nu förstår ju jag det mycket bättre, men jag har 
inte förändrat det, men jag är medveten om det på ett helt annat sätt än jag var innan.” 

 
Att karriärplaneringsprogrammet har resulterat i en tydligare bild av de starka sidorna i ens 
personlighet, kan vidare leda till en positivare självuppfattning. En mening är att det kan vara 
svårt att själv identifiera sina positiva sidor och att det har varit betydelsefullt att få hjälp med 
att kunna framhäva dessa. Det har framkommit ur intervjuerna att en ökad förståelse för sina 
positiva sidor kan komma att underlätta formulerandet av eventuella ansökningsbrev, 
eftersom kännedom finns om vilka egenskaper som kan understrykas. Innan programmet 
upplevde en intervjuperson rädsla för att ge sig in i en rekryteringsprocess, men tror att hon nu 
till och med skulle våga ringa till en arbetsgivare spontant för att se om det finns någon ledig 
tjänst som passar henne, då hon fått det klart för sig att hon har egenskaper som flera 
arbetsgivare skulle uppskatta.  
 
Det har även framkommit att en ökad medvetenhet om sina svaga sidor kan vara positivt att 
bära med sig, eftersom det är lättare att förändra sitt beteende när insikten om vad som bör 
förändras har blivit tydligare. Att känna till sina svaga sidor tror en intervjuperson kan leda till 
en ökad tolerans till sig själv i längden. 
 

Negativa aspekter. 
Att få en ökad kännedom om sina svaga sidor kan också upplevas som problematiskt, 
eftersom det kan vara svårt att hantera kritiska synpunkter av dessa slag. Även om 
omgivningens beskrivningar när det gäller de svaga sidorna i ens personlighet är relevanta och 
värda att reflekteras över, är en mening att det krävs mycket tankearbete för att tillgodogöra 
sig innebörden i beskrivningarna på ett meningsfullt sätt. I en övning under 
karriärplaneringsprogrammet ingick att be om personlig kritik från vänner utanför arbetet. En 
intervjuperson förklarar att hans relation till den nära vän som blev ombedd att ge dessa 
kritiska åsikter i efterhand har förändrats, då vännen i och med denna övning skulle värdera 
honom som person med styrkor och svagheter. Intervjupersonen menar att han än idag kan 
känna en viss irritation över de utpekade negativa sidor som han har tillskrivits då han träffar 
sin vän. Denna kritik är något som intervjupersonen bär med sig i möten med vännen och ser 
det som en aning knepigt att handskas med.  På det hela taget är han tveksam till om detta 
varit värt besväret, eftersom det alltid är mödosamt att konfronteras med sina svagheter.  
 

”Men frågan är egentligen inte om kamraten eller vännen eller vem det än nu är, klarar 
av att ge en relevant beskrivning, därför att det upplevde jag nog att de kunde göra. 
Frågan är: Hur klarar jag av att hantera att få den här typen av relevant kritik eller 
synpunkter? Och vad händer med den som ger de här kritiska synpunkterna? Hur klarar 
den av att hantera det?” 

 
Någonting annat som kan upplevas negativt när det kommer till att få en ökad självkännedom, 
är det faktum att en intervjuperson visade sig få precis samma resultat på ett personlighetstest 
som en arbetskollega som hon har mycket svårt för. Varken intervjupersonen eller övriga 
kollegor kunde förstå hur detta kunde komma sig och hon beskriver själv att hon upplevde 
situationen som att hon fick en aning ”grus i ögat”. 
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Bekräftelse 
Flertalet intervjupersoner upplever att de på olika sätt har fått bekräftelse under programmets 
gång, som till exempel bekräftelse på egna värderingar, vilket för dem har varit mycket 
betydelsefullt. En intervjuperson har tidigare funderat mycket på hur hon ska vara för att 
passa in på arbetsplatsen. Efter att hon hade gjort personlighetstestet och tydligt kände igen 
sig i sitt resultat, upplevde hon att hon blev bekräftad och stärkt i vem hon är och att hennes 
personlighet är lika värdefull som andra typer av personligheter. 
 

”För ibland så har jag känt att den typen som jag är, eller som jag uppfattar att jag är, det 
vill säga kanske lite tystare, inte den som hörs mest och som syns mest, att nej, en sådan 
ska man inte vara här. Utan man ska vara en mer högljudd, pushig typ. Men nu fick jag 
bekräftat att nej, jag är en sådan här typ och den funkar så här och så här. Och det var för 
mig oerhört positivt.” 

 
En annan upplevelse av bekräftelse är den att karriärplaneringsprogrammet har cementerat 
tidigare värderingar, som till exempel att det viktigaste i livet är familjen samt att det råder 
balans mellan arbete och övrigt liv. En tanke är att det är näst intill omöjligt att satsa 100 % på 
arbetet samtidigt som att satsa 100 % på familjen och att det därför är nödvändigt att 
bestämma sig för vad som är viktigast i livet. Det kan kännas förstärkande att kunna befästa 
tidigare insikter och få dem tydligare formulerade.  
 
För en intervjuperson har det blivit möjligt att genom de olika testerna under programmets 
gång kunna bekräfta sin tidigare inställning att han inte är intresserad av en chefsroll för 
tillfället. Han menar på att han blivit noggrannare med att ha någon slags balans mellan arbete 
och fritid sedan han blev förälder och att han inte bedömer det som realistiskt att ha ett 
chefsuppdrag just nu, speciellt inte då hans tre barn fortfarande är små. 
 
Innan karriärplaneringsprogrammet hade en intervjuperson en förmodan om att hon ville 
arbeta med ledarskap och att hon eftersträvade en chefsposition, men hon hade inte riktigt satt 
ord på det. Under programmet fick hon bekräftat att hon har starka drivkrafter och ett starkt 
intresse för allt som har med ledning att göra. Även karriärcoachen, med sin långa erfarenhet 
av att bedöma olika personlighetstyper, tyckte sig kunna se en framtida chef i henne.  
 
Identifiering av trivselfaktorer 
Att genomgå ett program i karriärplanering kan också leda till att faktorer som är viktiga för 
att trivas på sitt arbete blir uppenbara. Perioden som föräldraledig kan innebära extra många 
funderingar kring arbetet och huruvida arbetsplatsen upplevs som trivsam eller inte. Det kan 
vara besvärligt att på egen hand lyckas ringa in dessa och det kan kännas skönt att 
tillsammans med en yrkeskunnig person på området komma fram till vad som är viktigt i ens 
dagliga arbete. 
 

”… när någon annan ställer frågan, så är det lättare på något sätt att formulera vad det är 
som fattas och hon (karriärcoachen) följer upp det hela tiden också. När hon märker som 
professionell karriärcoach vissa saker, så spinner hon vidare på det och så byggs det på 
successivt tills det är fullständigt självklart och man undrar varför man inte har tänkt på 
det tidigare?” 

 
En av de intervjuade upplevde innan tidpunkten för kursen en känsla av att han inte alls 
trivdes på sitt arbete och att han kände sig uttråkad. Han längtade efter en förändring och ville 
inget annat än bort därifrån, men han kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var som var 
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orsaken till dessa känslor. Han upplever att kursen har givit honom perspektiv på vad det var 
som fattades i hans arbete och hur mycket avsaknaden av dessa ingredienser faktiskt påverkar 
honom.  
 

”Jag insåg mer och mer hur viktigt det är för mig att faktiskt vara engagerad i det jag 
gör. Jag måste ha ett personligt engagemang i det jag gör för att jag ska må riktigt bra. 
Det var liksom den ena biten i det hela. Sedan var det också avsaknaden av uppmuntran. 
När man tänker på det så här i efterhand, så är det fullständigt självklart att det var en 
viktig faktor till att jag vantrivdes, därför att jag inte har haft någon uppmuntran ifrån 
chefen framförallt och det har jag saknat.” 

 
En annan tanke som framkommit är att det kan vara värdefullt att veta vad som utgör 
grundstenarna för ens egen trivsel på arbetet just för att det kan hindra en från att försätta sig i 
situationer som egentligen enbart upplevs som besvärande eller plågsamma. Att arbetsgivaren 
ställer alltför höga krav skulle kunna vara ett exempel på en sådan situation. 
 
Omvärdering av arbetssituation 
Till följd av karriärplaneringsprogrammet upplever intervjupersonerna att de kan se på sitt 
arbete och på sin arbetssituation på ett nytt sätt, vilket bland annat har gjort det lättare för dem 
att förstå vad eventuella problem på arbetsplatsen bottnar i och vad de själva kan göra åt dem. 
Det kan bidra till ett större lugn hos individen. 
 

”Helt plötsligt är det inte längre någon panik. Jag kände nog mera i våras (innan kursen) 
att jag bara måste iväg härifrån… Det här är helt på väg åt fel håll. Men att bara inse vad 
problemen är gör att man kan bearbeta och kanske förbättra det som är dåligt och ändå 
ha en så pass bra situation att det är helt okej att stanna här.” 

 
Genom att individuella coachande samtal kombinerades med gruppsamtal, öppnades 
möjligheter för den karriärplanerande individen att ta del av hur andra förvärvsarbetande 
småbarnsföräldrar inom samma organisation upplever sin situation. Att få tillfälle att jämföra 
sin egen situation med hur andra har det, kan leda till att den egna situationen ses i en helt ny 
dager och det kan således bli möjligt att bättre kunna uppskatta de fördelar som finns med det 
egna arbetet.  
 

”Där insåg jag nog också att jag var lite lyckligt lottad, därför att den här avdelningen 
trots allt har lyckats kombinera det här med familj på ett väldigt bra sätt jämfört med 
många andra avdelningar inom ”X”. Det här är lite kopplat också till att jag funderar på 
att flytta mig inom ”X” och det kanske var en liten varningsklocka jag hade, för jag hade 
inbillat mig att det var likadant överallt i ”X”, men insåg att det är det inte alls det, utan 
det är väldigt stor skillnad.” 

 
På liknande sätt var det för en annan intervjuperson, som även hon kan konstatera att hon är 
nöjdare med sin arbetssituation idag än innan karriärplaneringsprogrammet. I hennes fall blev 
hon i samband med programmet aktuell för en tjänst som hon ansökt om och som hon till en 
början trodde att hon gärna ville ha. Dock var det en tjänst som skulle kräva mycket av 
intervjupersonen i form av kvällsarbete och begränsad semester. Hon menar att programmet 
gjorde det möjligt att fundera mer kring vad detta arbete verkligen skulle innebära och på så 
sätt lättare kunna fatta ett genomtänkt beslut. Med karriärcoachens hjälp kunde 
intervjupersonen bolla tankar och funderingar kring den aktuella tjänsten medan hon befann 
sig i rekryteringsprocessen, vilket gjorde att hon på ett säkrare sätt kunde komma fram till det 
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rätta beslutet om att tacka nej till denna tjänst. ”Nu känner jag att jag liksom har bestämt mig 
aktivt för att stanna här och då känns det kul!” Till och med intervjupersonens vänner har 
märkt av att hon är mer nöjd med sitt arbete nu än innan programmet.  
 
I ett annat fall förklarar en intervjuperson att hon under programmet har kommit fram till att 
hon skulle passa bra för att arbeta med att serva människor inom en speciell målgrupp. Hon 
har också förstått att hon faktiskt har en tydlig målgrupp i sitt nuvarande jobb i och med att 
hon arbetar med interninformation och har alla inom departementet som sin målgrupp. Att 
hon ändå har funderat på om denna arbetsplats är rätt för henne, beror inte så mycket på 
hennes arbetsuppgifter utan snarare på att hon insett att det finns otydligheter inom 
organisationen som gör att hon inte upplever att hon gör ett betydelsefullt arbete för dessa 
människor. 
 
Inspiration 
Även om flera intervjupersoner delar åsikten att karriärplaneringsprogrammet inte har 
inneburit konkreta verktyg att arbeta vidare med, så betonar de att programmet i stor grad 
tjänat som inspirationskälla och öppnat upp nya vyer. Någon framhåller att det har känts 
mycket värdefullt och givande att få prata kring sig själv med en professionell person som 
agerade som ett ”bollplank”. Enbart det faktum att upptäcka att det finns möjligheter och 
alternativ kan göra det lättare att handskas med sin arbetssituation.  
 

”Jag kände att det finns ju faktiskt möjligheter. Jag var lite deppig bitvis, jag kände mig 
lite låst och visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen. Efter kursen kände jag ändå att det 
finns nog vägar att gå. Vi lade upp en plan tillsammans, eller jag lade upp en plan med 
hennes (karriärcoachens) hjälp kan man säga, över hur jag skulle förändra min 
arbetssituation. Det inkluderade att söka mig någon annanstans. Det var väldigt 
inspirerande, kan man säga, och hoppingivande.” 

 
I stället för att enbart acceptera arbetssituationen som den är, så har programmet gjort 
intervjupersonerna medvetna om att det alltid är möjligt att förändra sin situation, vare sig det 
är genom att byta arbete eller genom att försöka förbättra sin nuvarande situation på något 
sätt. Vetskapen om att det går att göra någonting åt sin sits på arbetet kan resultera i en viktig 
mental skillnad och den totala arbetssituationen kan i och med det upplevas mer positiv. ”Det 
var lite grann som att man hade sjunkit ned halvvägs i en dypöl och någon kom och drog upp 
en, så att man fick lite ny luft under vingarna på något sätt.” 
 
Hos en intervjuperson finns idag ett större intresse av att vilja utvecklas till följd av 
karriärplaneringsprogrammet. En annan åsikt är att programmet har givit mersmak och att få 
denna typ av coachning är något som skulle behövas regelbundet. Ännu en intervjuperson tror 
att han i fortsättningen kommer att leta efter fler program av denna typ som kan ge vidare 
inspiration.  
 
Aktivt handlande 
Att gå från att vara passiv till att faktiskt försöka göra någonting konkret åt sin situation är 
ytterligare en psykologisk effekt som flera intervjupersoner tror är ett resultat av 
karriärplaneringsprogrammet. Den inspiration och entusiasm som intervjupersonerna fått med 
sig har gjort att de på olika sätt tagit initiativ och handlat aktivt i hopp om att kunna lösa 
svårigheter de står inför. 
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”… jag har, trots allt, tagit itu med lite av de problem som finns på arbetsplatsen. Min 
chef till exempel har jag konfronterat mera. Han är lite sluten min chef, han vill inte 
gärna prata. Jag har så att säga tagit tag i honom och talat om vad jag tycker och tänker 
och vad jag behöver av honom för att jag ska må bra i mitt jobb.” 
 

Från en annan intervjuperson framkommer att hon under programmet har fått höra att hon 
skulle behöva bli mer lyhörd och tona ner sin framåtanda i sin roll som projektledare. Hon 
beskriver själv att hon snabbt vill komma till resultat i sitt arbete och kanske inte alltid väntar 
in alla deltagare. Med denna insikt i bagaget försöker hon nu att lyssna mer på vad de övriga 
deltagarna har att säga innan hon själv pratar och att leda mötet på ett mer nertonat sätt. Hon 
talar mest om vilka dagordningspunkter som finns och därefter vill hon höra vad de övriga har 
för åsikter. Genom att hon håller sig mer i bakgrunden och enbart styr upp om det hela är på 
väg att gå åt fel håll, märker hon att hon har fått ett öppnare klimat i gruppen och ett större 
aktivt deltagande. Hon säger själv att ”… jag har fått ett större deltagande i gruppen och att 
jag tror att jag upplevs som mindre ’gåpåig’ kanske.” 
 
Det är inte bara i arbetssituationer som intervjupersonen har försökt att bli mer lyhörd och 
tona ner sina egna åsikter. Även då hon är med sin familj tänker hon på att låta alla prata och 
säga sitt innan hon själv framför sin mening. Omvänt har intervjupersonen också kunnat ha 
nytta av rollen som småbarnsförälder i sitt dagliga arbete. Som småbarnsmamma menar hon 
att hon lärt sig att släppa vissa små strider för att i stället kunna vinna en större strid. Med 
hennes egna ord: ”För så är det ju att vara mamma ganska ofta att man får släppa 
småstriderna, om man ska ha strumpa eller inte strumpa på sig för att vinna att du ska ha jacka 
på för att det är minusgrader ute.” På arbetet försöker hon att tänka likadant, där hon 
bestämmer sig för vad som är det viktigaste förslaget att få igenom och vad som kan läggas åt 
sidan. Hon har således som motto att vara tydlig, men att inte försöka vinna för många strider.  
 
Ett annat exempel på aktivt handlande är att en intervjuperson har berättat för sin chef vad 
hon vill med sin karriär och vilka arbetsuppgifter som hon helst vill ha. Dessutom har hon 
talat om för sin chef att hon skulle vilja åka utomlands med sin familj för att arbeta under en 
kortare period och att det finns en utlandstjänst som hon känner sig lockad av att söka. På så 
sätt kan chefen hjälpa till att hålla dörrar öppna för hennes skull, då han vet vad 
intervjupersonen har för mål i sikte. 
 
I ett annat fall har karriärplaneringsprogrammet lett till att en intervjuperson har blivit ganska 
så aktiv när det gäller att försöka få sin man att byta arbete, eftersom han egentligen är i större 
behov av det än hon själv. Hon försöker att peppa honom och förbättra hans självförtroende. 
Detta menar hon beror på att hon vill försöka föra över de insikter och det ökade 
självförtroende, som hon själv upplever att programmet har givit henne, på sin man. 
 
Tydliggörande av karriärmål 
Samtliga intervjupersoner upplever att de har fått klart för sig vad de skulle vilja arbeta med i 
framtiden, utifrån vilka områden som engagerar dem i dagsläget eller utifrån vad de saknar i 
sitt nuvarande arbete. Med hjälp av en karriärcoach har till exempel komponenterna i det 
framtida drömarbetet kunnat ringas in i sin helhet. Att veta hur det ideala arbetet kan tänkas se 
ut underlättar för att någon gång kunna ta sig dit. 
 

”… någon gång i livet vill jag ha ett jobb som engagerar mig väldigt mycket. Jag har ju 
insett här att det finns en väldigt stark drivkraft i mig som kommer ut när jag är 
passionerad och engagerad i mitt jobb. Den känslan skulle jag vilja ha i mitt jobb någon 
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gång. Jag har aldrig haft det. /…/Miljöområdet är ett sådant område som skulle kunna 
engagera mig på ett mera personligt plan.” 

 
För en intervjuad har den egna synen på karriär och intresset för att bli chef nyanserats genom 
deltagandet i programmet. Enligt resultaten av de olika testerna, visade sig strävan efter att bli 
chef inte vara så stark som intervjupersonen kanske hade trott. I stället kan han beskrivas vara 
mer horisontellt lagd. Som en av de äldre deltagarna i programmet upplevde han att det blev 
tydligt att han hade en annan utgångspunkt och andra mål med sin karriär än merparten av de 
yngre deltagarna, vilket enligt honom själv var en intressant skillnad att upptäcka. Att vara 
pappa till tre små barn har gjort att han blivit noggrannare med att ha någon slags balans 
mellan arbete och fritid och arbetet kan i någon mån sägas ha blivit mindre viktigt. Ett arbete 
som skulle inskränka på en aktiv och närvarande papparoll är något som intervjupersonen 
talar starkt emot.  
 
Att arbeta i en ledande position var någonting som en annan intervjuperson trodde att hon 
ville innan hon började på programmet, men nu vet hon att det verkligen är det hon vill. Hon 
har kunnat bena upp vilka långsiktiga mål hon har med sin karriär och därmed i vilken 
riktning hon vill kämpa. ”Jag vet fortfarande liksom inte vilken väg jag ska gå, men nu har jag 
ett nytt mål och det känns bättre än att inte ha något mål.” Hon förklarar vidare att 
förutsättningen för att hon ska trivas är att hon får utvecklas uppåt och inte bara på bredden. 
Får hon inte det inom en ganska snar framtid, så kommer hon inte att vilja stanna kvar på den 
här arbetsplatsen. ”Så det har nog mognat faktiskt, den insikten att får jag inte det jag vill ha 
här i huset, så kommer jag att lämna det.” Att få denna insikt att klarna tror intervjupersonen 
troligtvis hade tagit längre tid om hon inte gått karriärplaneringsprogrammet. Nu har hon 
blivit mer beslutsam och vet åt vilket håll hon strävar. 
 
En beskrivning är att det kan kännas skönt att få en struktur på de egna karriärmålen just efter 
föräldraledigheten, eftersom mycket kan ha förändrats på arbetsplatsen sedan ledigheten 
påbörjades. Det kan finnas en känsla av vilsenhet i och med att den egna positionen kan ha 
förändrats, nya arbetskamrater kan ha tillkommit och den egna arbetsrollen kanske upplevs 
som oklar. Då en osäkerhet finns kring dessa aspekter är det lätt gjort att uppfatta lösningen på 
problemet som att behöva söka sig till en ny arbetsplats. Därför kan det kännas betryggande 
att få inleda återkomsten med ett karriärplaneringsprogram. Vidare menar en av de 
intervjuade att hon under perioden som föräldraledig hade ett underskott av arbetsrelaterade 
tankar, vilket gjorde att hon hade mycket energi att vilja ta tag i sitt arbete med nya krafter då 
hon skulle komma tillbaka. Det faktum att hon varit borta från sitt arbete under en längre tid 
och inte funderat så mycket på sitt jobb, tror hon bidrog till att hon kände sig mer mottaglig 
för att påbörja sin karriärplanering.  
 
Tillfället att få en mer övergripande struktur samt en mer genomtänkt syn på sin karriär är vad 
en annan intervjuperson har uppskattat med programmet. Något hon upplever som 
tillfredsställande är att det kan kännas skönt att kunna uttala högt för sig själv vad hon skulle 
vilja göra långt fram i tiden, som att kanske starta ett eget företag tillsammans med några 
vänner om 10 år. Däremot tycker hon inte att hennes prioriteringar har förändrats till följd av 
programmet. Hon säger själv följande ”… även om jag är intresserad av karriär och befordran 
och så, så är inte det det viktigaste för mig. Och det känns viktigt att få sådant tydliggjort inför 
mig själv liksom.” Sedan hon blev förälder upplever hon att arbetet har blivit mindre viktigt, 
att det får ta mindre energi samt att hon utför sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt, så att 
hon kan gå hem från arbetet i tid och hämta sina barn på dagis så fort som möjligt.  
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”… jag mår väldigt bra av att jobba och vill ha en karriär och tycker karriär är roligt 
liksom! Men det ska vara på sådana villkor att jag kan ha min familj också. Så det känns 
som att jag är intresserad av en åtta-till-fem-karriär.” 

 
Då hon inte anser sig ha ett så stort utrymme för en påfrestande arbetstopp eller att arbetet på 
andra sätt kräver mer energi av henne än det behöver göra, vill hon inte gå in i en ny och 
okänd arbetsroll just nu, som till exempel en expertroll. Även om hon tycker om att pröva på 
olika arbetsuppgifter, tror hon att det är bättre att hon försöker göra det som hon är bra på i 
stället, för att spara tid och ork till sin familj.  
 
En resonerande tanke är också att det kan bli lättare att avgränsa sitt jobbsökande, då bilden 
av de egna målen i karriären är så tydliga som möjligt. Det finns en önskan hos en 
intervjuperson om att kunna hitta ett jobb närmare bostaden, med tanke på att de långa resorna 
hon nu har till och från sitt arbete tar tid från familjen och hennes barn. Genom att kunna 
fokusera på annonser som hon insett skulle vara något för henne, öppnas möjligheter för att 
kunna hitta ett sådant jobb med bättre geografiskt läge.  
 
En känsla som en intervjuad bär med sig, efter att ha avslutat karriärplaneringsprogrammet, är 
att han idag vet åt vilket håll han vill i sin karriär, men att han samtidigt vet att han inte 
behöver förflytta sig dit just nu. Han har i stället bestämt sig för att än så länge stanna kvar på 
den nuvarande arbetsplatsen och försöka förbättra sin situation där. 
 
Utrymme för reflektion 
Slutligen kan en psykologisk effekt av programmet vara medförandet av nya frågeställningar 
att fundera vidare på för dem som deltagit. En tanke hos en intervjuperson är att det är lättare 
att själv fundera vidare då självinsikten ökat. Att karriärplaneringsprogrammet kan sätta igång 
tankar är det inget tvivel om. 
 

”Men när vi sen satt där med våra resultat och man började prata kring dem, så var det 
ju jätteintressant att resonera kring just: Hur fungerar en grupp som består av så här pass 
olika personer till exempel på en arbetsplats och vad måste man kanske då ändra för att 
det ska fungera bra för alla?”  
 

Under själva programmet menar en intervjuperson att oerhört många tankar sattes igång, i 
synnerhet när det gällde diskussioner kring starka och svaga sidor i ens personlighet. Om fler 
än en person kommenterade något speciellt karaktärsdrag hos intervjupersonen, ägnade hon 
speciellt mycket reflektion åt detta. Även efter programmet har hon reflekterat över vissa ord 
hon fått höra, som till exempel att hon kan vara alltför tydlig i sitt budskap till andra 
medarbetare. 
 

”Jag har inte tagit bort det och jag har inte tonat ner det, men jag har tänkt på det, jag har 
tänkt runt det. Och jag har tänkt på att titta på hur den andra personen upplever det och 
försöka läsa av hur det tas emot mitt tydliga budskap i stället för att bara dra iväg det 
och sen så inte riktigt följa upp. Så jag har tänkt på uppföljningen lite mer av vad jag 
säger och att det landar på rätt ställe.”  

 
Intervjupersonen poängterar att hon har märkt resultat av att hon har tänkt mer på detta, vilket 
gjort att hon tycker det är ännu mer intressant att arbeta vidare på att förbättra dessa 
egenskaper. Något annat som hon har reflekterat över efter programmet är hur hon 
kommunicerar med sin familj, speciellt med sina syskon. Under karriärplaneringen blev det 
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tydligt vilka olika personlighetstyper som finns och hon kom då att tänka på att hon och 
hennes två syskon grovt räknat befinner sig i varsin spets, att de alltså är mycket olika 
varandra. I och med detta såg hon en förklaring till varför de kommunicerar så olika med 
varandra och har så olika sätt att lösa konflikter på. Hon fick därmed ett annat perspektiv på 
varför missförstånd bland syskonen kan uppstå. Idag när hon träffar sina syskon, tycker hon 
att det har blivit intressant att försöka förstå hur de tänker då de inte har samma uppfattningar 
som hon själv. 
 
Vad en annan intervjuperson poängterar är att den tid hon tagit sig för att fundera på sin 
karriär under programmet har varit viktig i sig. Det är tid som hon kanske inte annars skulle 
ha avsatt. Hon har också fått med sig olika verktyg så att hon själv kan reflektera vidare över 
sin karriär efter avslutat program. 
 
En avslutande reflektion, som samtliga intervjupersoner är överens om är, att de flesta 
människor säkerligen skulle må bra av att ställa sig reflekterande frågor för att kunna ta reda 
på vad som bidrar till välmående på arbetsplatsen, vad som bidrar till missnöje samt tydligare 
kunna formulera sina individuella framtida karriärmål. Att möjliggöra för nyligen 
föräldralediga personer ett deltagande i ett karriärplaneringsprogram, tycker de är en positiv 
signal från arbetsgivarens sida, eftersom det vid denna tidpunkt är av värde att få tillfälle till 
reflektion över hur en arbetsroll och en föräldraroll kan kombineras på bästa sätt. De anser 
programmet vara ett generöst erbjudande och rekommenderar gärna andra arbetskamrater att 
delta. Det bör dock understrykas att det är både nödvändigt och viktigt att arbetsgivaren följer 
upp konsekvenserna av programmet och att insatsen är en del av en helhetstanke och inte 
enbart en punktinsats utan vidare utvärdering. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka psykologiska effekter ett 
karriärplaneringsprogram vid en statlig myndighet upplevdes ha för medarbetare som deltog 
efter sin föräldraledighet. Resultatet visar att karriärplaneringsprogrammet har bidragit till att 
intervjupersonerna fått en fördjupad insikt om sig själv och om sina värderingar, en tydligare 
bild av den nuvarande arbetssituationen, inspiration som lett till aktivt handlande både på och 
utanför arbetet, ett tydliggörande av sina karriärmål för framtiden samt nya frågeställningar 
både om sig själv och om sin karriär att fundera vidare på i fortsättningen. 
 
De teman som funnits kan till viss del kopplas till tidigare empiriska studier som gjorts inom 
området karriärplanering. Det har till exempel framkommit att karriärplaneringsprogrammet 
har gjort intervjupersonerna uppmärksamma på att det alltid är möjligt att förändra sin 
situation och denna inställning har gjort att den totala arbetssituationen upplevs mer positivt. 
Detta resultat går hand i hand med resultatet från den empiriska studie som Orpen (1994) 
genomförde och som visar att medarbetare upplever att de har bättre karriärmöjligheter om de 
får tillfälle att karriärplanera och att de då också tenderar att se mer positivt på sin karriär. Ur 
intervjuerna har också framkommit att ett ökat självförtroende, till exempel genom en 
tydligare bild av de starka sidorna i ens personlighet, kan leda till ett ökat karriärangagemang, 
till exempel genom att våga ta kontakt med aktuella arbetsgivare samt lättare kunna formulera 
ansökningsbrev. Aryee och Debrah (1993) har i sin empiriska studie av Goulds (1979, 
refererat i Aryee & Debrah, 1993) karriärplaneringsmodell, bland annat kunnat visa att ett 
ökat självförtroende korrelerar signifikant med karriärengagemang. Detta visar således att 
samma resultat har kunnat nås i föreliggande studie som i den tidigare gjorda studien, även då 
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undersökningsdesignerna skiljer sig åt mellan studierna och då deltagarna arbetade inom 
delvis olika yrkesområden. Att föreliggande studie och studien av Aryee och Debrah (1993) 
till och med har utförts i olika delar av världen tyder på att ett resultat som visar att ökat 
självförtroende leder till ökat engagemang i karriären går att få oavsett kulturella skillnader 
bland undersökningsdeltagarna. Däremot visade studien av Aryee och Debrah (1993) att 
karriärplanering inte hade något signifikant samband med karriärstrategi, vilket kan tyckas 
vara en aning märkligt med tanke på att flera deltagare i föreliggande studie uttryckt att de fått 
en bättre struktur på sin karriär och kunnat sätta upp tydliga mål för framtiden i och med 
programmet. En förklaring till dessa motstridiga resultat skulle kunna vara att den typ av 
karriärplanering som deltagarna i studien av Aryee och Debrah (1993) genomgick, inte 
innefattade att utforma någon typ av strategi på samma sätt som deltagarna vid den statliga 
myndigheten fick göra. 
 
Andra psykologiska effekter som flera intervjupersoner poängterat är att 
karriärplaneringsprogrammet har öppnat för nya karriärmöjligheter (till exempel då ett 
personlighetstest visade ett större intresse för expertroller än deltagaren hade väntat sig) och 
underlättat för olika typer av beslutsfattande (till exempel då en intervjuperson kunde fatta ett 
genomtänkt beslut om att tacka nej till ett jobberbjudande). Vidare har programmet i ett fall 
varit till hjälp för att kunna handskas med otydligheter inom organisationen (då en 
intervjuperson insett att dessa otydligheter gör att hon inte upplever sitt arbete vara 
betydelsefullt för sin speciella målgrupp) och i ytterligare ett fall bidragit till utveckling av 
icke arbetsrelaterade roller, nämligen föräldrarollen, som kan komplettera rollen i 
yrkeskarriären (ökad lyhördhet för övriga familjemedlemmars åsikter). Dessa är även fördelar 
som Grey et al. (1990, refererat i Aryee & Debrah, 1993) och Morrisey (1996) menar att 
karriärplanering kan ge individen i arbetslivet. Att intervjupersonerna fått möjlighet att 
identifiera viktiga trivselfaktorer, omvärdera sin arbetssituation och tydliggöra framtida 
karriärmål har i flera fall bidragit till ett större lugn hos individen och känts betryggande för 
dem. Dessa psykologiska effekter kan kopplas till antagandet att karriärplanering kan leda till 
att en ökad kontroll över individens arbetssituation infinner sig (Gray et al., 1990, refererat i 
Aryee & Debrah, 1993). I ett fall upplevde till exempel en intervjuperson en känsla av 
vilsenhet på arbetsplatsen och tyckte att hennes arbetsroll var oklar efter det att hon kommit 
tillbaka från föräldraledigheten. Programmet gav henne möjlighet att få struktur på sina tankar 
och ökat grepp om de egna karriärmålen, vilket kan liknas vid att få en ökad kontroll över 
arbetssituationen. 
 
Något som nämnts i intervjuerna är även att det kan kännas lättare att formulera sina tankar 
med coachande hjälp från en professionell yrkeskunnig på området. Det har till exempel 
framkommit att en intervjuperson fick klart för sig vilka faktorer som är viktiga för att han ska 
trivas på sitt arbete genom karriärcoachens vägledning. När han kom till insikt om dessa, 
verkade de så uppenbara att han undrade varför han inte kommit att tänka på detta tidigare. 
Intervjupersonens beskrivning uttrycks på samma sätt enligt Mangell (1995) som menar att 
stimulerande frågor från en karriärcoach gör att en tankeprocess sätts igång, så att individen 
lättare kan komma till insikt om sig själv. Flera intervjupersoner delar också uppfattningen att 
en tydligare bild av utgångspunkten i dagsläget gör det enklare att sätta upp mål för framtiden 
samt själv kunna reflektera vidare över olika typer av frågeställningar. Falkenström (2003) 
menar, i enlighet med dessa resultat, att individen genom en professionell karriärcoach kan 
definiera sin situation och få en struktur att följa, så att individen själv kan komma vidare i 
sina tankar. Författaren förklarar också att det blir lättare att lyfta blicken och se på framtiden 
på ett nytt sätt genom karriärplanering, vilket stämmer väl överens med intervjupersonernas 
beskrivningar. 
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Att synen på att göra karriär inte enbart behöver betyda klättring uppåt på stegen 
(Falkenström, 2003; Shapiro et al., 2008) eller socialt bekräftade positioner (Beckhard, 1987, 
refererat i Orpen, 1994) visar tydligt en intervjupersons inställning till karriär som för honom 
nyanserades under själva karriärplaneringens gång. Han kunde då se tydligare att han har 
andra mål med sin karriär än de flesta andra deltagarna, som enligt honom hade som mål att 
klättra högre och högre, medan han själv var mer horisontellt/lateralt lagd än han kanske hade 
trott. Enligt Hall och Isabella (1985) är uppåtgående karriärrörelse bara ett sätt att göra karriär 
på och de som vill göra en lateral eller nedåtstigande rörelse är minst lika viktiga för 
organisationen att ta hänsyn till. Forskarna menar vidare att det finns en större öppenhet till 
långsammare befordringar i förhållanden där båda föräldrarna arbetar och vill göra karriär, för 
att de vill kunna maximera karriär och familj på bästa sätt. De är också mer öppna för att göra 
karriär på flera olika sätt, som att till exempel stiga nedåt i graderna. De fokuserar mer på att 
uppnå en god balans mellan deras olika roller och är inte lika bekymrade över hur de ska bli 
befordrade (Hall & Isabella, 1985). Utifrån ovanstående resonemang, kan intervjupersonens 
inställning till karriär tolkas som att han, med sina tre små barn, inte är intresserad av ett 
krävande chefsjobb i nuläget, utan vill satsa mer tid och energi på sin familj. Han har tidigare 
haft olika typer av chefsuppdrag, men de karriärval som görs tidigare i livet kanske inte passar 
en individ bäst i dagsläget. Karriärplanering kan på så sätt vara aktuellt var någonstans i 
karriären en individ än befinner sig, precis som Hall och Moss (1998) menar.  
 
Den tidigare etablerade värderingen hos en annan manlig intervjuperson att familjen är det 
viktigaste i livet (och att han därför valt att arbeta deltid) fick han möjlighet att bekräfta 
genom sitt deltagande i programmet. Liknande värderingar, som stöder intervjupersonens 
inställning, återfinns i en artikel av Hall (1990). Där framkommer att yrkesarbetande män i en 
undersökning rapporterat att de vill kunna spendera mer tid med sin familj. I ytterligare en 
artikel beskrivs en ny trend som visar att män i dagens samhälle har en starkare önskan om att 
kunna avsätta mer tid och energi till sitt faderskap än deras egna fäder gjort (Coltrane, 1996; 
Gerson, 1993; & Townsend, 2002, alla refererade i Winslow, 2005). Kanske hör detta ihop 
med att synen på karriär på senare tid har förändrats och att det idag är mer acceptabelt, 
speciellt för män, att anpassa arbetet så att det finns tid över till familjen. Många män kanske 
också har blivit mindre prestigefyllda i jämförelse med tidigare generationer män när det 
gäller målen med det egna arbetet. De har börjat tänka om och prioriterar alltmer att finnas till 
för sina barn medan de är små. Kaufman och Uhlenberg (2000) menar på att föräldrar i och 
med sitt föräldraskap måste prioritera vad som är viktigast i livet och rangordna de olika 
rollerna de innehar. Även om många föräldrar arbetar mer då de har blivit föräldrar, finns en 
ny trend som visar att fler bestämmer sig för att arbeta mindre (Kaufman & Uhlenberg, 2000). 
 
För en av intervjupersonerna verkar det som om karriärplaneringsprogrammet hade en 
avgörande betydelse när det gäller hans psykiska välbefinnande på arbetsplatsen och hans val 
att än så länge stanna kvar i organisationen. Innan han påbörjade programmet kände han att 
han bara ville bort från sin arbetsplats. I och med programmet fick han dock vetskapen om att 
det går att göra någonting åt arbetssituationen. Bara det faktum att saker och ting går att 
förändra resulterade för honom i en viktig mental skillnad som ledde till att situationen nu 
upplevs mer positivt. Mangell (1995) menar att chansen är större att medarbetare stannar kvar 
i organisationen om de upplever att de kan få karriärmöjligheter. Kanske upplevde 
intervjupersonen ett starkt behov av förändring just i detta skede i livet, varför han sökte efter 
karriärplaneringsmöjligheter. Enligt Mangell (1995) är individer mottagliga för att genomgå 
karriärplanering då önskan om förändring i livs- eller arbetssituationen är särskilt påtaglig. 
Stendevard (2006) framhåller också att behovet av förändring kan vara stort efter en 
föräldraledighet, då arbetet kan ses med nya ögon. Detta senare antagande stämmer väl in på 
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en annan intervjuperson, som menar att hon under föräldraledigheten hade ett underskott av 
arbetsrelaterade tankar, vilket gjorde att hon hade mycket energi att vilja ta tag i sitt arbete 
med nya krafter då hon skulle komma tillbaka. 
 
En möjlig förklaring till att så många positiva psykologiska effekter framkommit under 
intervjuerna, kan vara det faktum att intervjupersonerna hade ett personligt intresse av att 
genomgå ett karriärplaneringsprogram för att de av flera anledningar inte var fullt nöjda med 
sin arbetssituation. De som trivs helt och hållet på arbetsplatsen har förmodligen inte något 
behov av att karriärplanera och till exempel kunna finna trivselfaktorer, tydliggöra framtida 
karriärmål, få inspiration eller kunna omvärdera sin arbetssituation. Det krävs antagligen ett 
personligt engagemang och öppenhet för förändring för att kunna få ut något av ett 
karriärplaneringsprogram. Även coachen har en avgörande roll för vilket resultat som är 
möjligt att uppnå. En skicklig coach, vilket de flesta intervjupersoner upplevde var fallet i 
detta program, kan säkerligen skapa extra gynnsamma förutsättningar för personlig 
utveckling. 
 
Uppkomsten av de negativa psykologiska effekterna av karriärplaneringsprogrammet, det vill 
säga negativa aspekter av ökad självkännedom, kan ha flera möjliga förklaringar. Att få sina 
svaga sidor värderade av en nära vän kan vara en känslig handling och det är ytterst 
individuellt hur en sådan situation upplevs. Den intervjuperson som tyckte detta var besvärligt 
kan ha haft tidigare negativa upplevelser av att bli bedömd på de svaga sidorna i sin 
personlighet med sig i bagaget. Kanske har intervjupersonen inte heller själv tänkt i dessa 
banor tidigare och var en aning ovan av att hantera en sådan situation. En alternativ förklaring 
kan också vara den att reaktionen från intervjupersonen i grunden var sund och realistisk i 
förhållande till vad övningen krävde. De övriga intervjupersonerna kanske inte fick höra lika 
negativt laddade ord från sina vänner, vilket gjorde att de reagerade betydligt lugnare.   
 
Ett karriärplaneringstillfälle kan, som framkommit ovan, vara ett forum för uppkomsten av en 
rad olika känslor, såväl positiva som negativa. Att finna stöd för de negativa psykologiska 
effekterna av karriärplanering i tidigare forskning låter sig inte göras med lätthet. Detta skulle 
kunna bero på att negativa resultat av att genomgå karriärplanering inte är lika intressanta för 
allmänheten att ta del av som positiva resultat och därför inte presenteras i lika stor utsträck-
ning. De resultat i forskarvärlden som är värda att framställa avgörs ju ofta från fall till fall.  
  
Vad gäller validiteten i studien och själva analysmetoden, bör läsaren av denna rapport ha i 
åtanke att förhållandet mellan data och resultat är beroende av den som tolkar och analyserar 
materialet. Då analysen i största möjliga mån följt Hayes (2000) rekommendationer, kan antas 
att de teman som funnits har god passform till data. Analysprocessen har präglats av noggrann 
reflektion och systematik när det gäller kategorisering av resultatet, vilket troligen kan ha 
bidragit till stärkt validitet. Eftersom få studier gjorts inom området karriärplanering efter 
föräldraledighet, är det svårt att uttala sig om huruvida resultatet i föreliggande studie 
stämmer överens med tidigare forskning. Dock är resultatet på flera håll samstämmigt med 
tidigare empiriska studier och teorier inom området karriärplanering, vilket tyder på att god 
validitet har uppnåtts när det gäller de psykologiska effekterna av själva 
karriärplaneringsprocessen, bortsett från föräldraledighetens del i det hela. Något som skulle 
kunna ge ytterligare stöd åt validiteten är intervjupersonernas eget instämmande på resultatet, 
men denna aspekt har av tidsmässiga skäl inte varit möjlig att uppfylla.  
 
I fråga om datainsamlingsmetoden i föreliggande studie, har den intervjuteknik som 
författaren till denna rapport använt sig av och författarens personliga egenskaper betydelse 
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för vilken data som framkommit via intervjuerna. Den förförståelse för psykologiska effekter 
av karriärplanering som författaren hade sedan tidigare kan till exempel ha påverkat hur 
förberedelsen och avgränsningen av frågeområdena skedde eller vilka aspekter under själva 
intervjutillfället som författaren valde att koncentrera sig på. Något som också bör påpekas är 
att varje människa har sin egen verklighetsuppfattning och sina egna referensramar som 
påverkar hur tillgodogörandet av innehållet i de insamlade intervjuerna gått till. Detta är något 
som naturligtvis inte går att komma ifrån och som läsaren bör påminna sig om. Det är rimligt 
att göra antagandet att ett helt eller delvis annat resultat hade framträtt om författaren till 
exempel uppnått en högre personlig mognad eller om intervjuerna hade varit helt 
ostrukturerade i stället för halvstrukturerade. 
 
I fråga om urvalet, var antalet intervjuer av tidsmässiga skäl bestämda i förväg, vilket inte är 
det optimala tillvägagångssättet i kvalitativa studier. En uttömmande beskrivning av de 
upplevda psykologiska effekterna av karriärplanering efter föräldraledighet har därför inte 
kunnat ges här. Det är högst troligt att de kvalitativa egenskaperna och variationerna skulle ha 
kunnat bli fler vid ett större antal intervjuer. Däremot är det möjligt att det faktum att både 
män och kvinnor deltagit i intervjuerna, har kunnat bidra till mer nyanserade beskrivningar av 
ämnet än om enbart personer av samma kön intervjuats. En annan fördel med urvalet är att de 
intervjuade frivilligt anmälde sitt intresse för att delta. Detta förfaringssätt kan sägas vara 
lämpligt för metoden, eftersom ett intresse för att dela med sig av sina upplevelser, såväl 
positiva som negativa, fanns hos dem som frivilligt anmälde sig. Dock kan frivilligheten att 
ställa upp för en intervju även vändas till en nackdel, eftersom risken finns att de 
psykologiska effekter intervjupersonerna vill dela med sig av då är ytterligheter, det vill säga 
antingen vill de förmedla övervägande positiva eller övervägande negativa upplevelser. De 
som inte har påverkats i någon speciell riktning kanske inte har några speciella tankar efter 
programmet och av den anledningen inte heller är så intresserade av att ställa upp för en 
intervju. I och med detta kan de psykologiska effekter som framträtt alltså ha blivit en aning 
polariserade. Att de intervjuade genomgått karriärplaneringsprogrammet nyligen, talar för att 
de lättare har kunnat berätta om de insikter, upplevelser och tankar programmet har medfört. 
En nackdel med att intervjuerna genomförts på samma arbetsplats, kan vara att de som arbetar 
i samma organisation kan utveckla likartade tanke-och förhållningssätt till sitt arbete, vilket 
också kan ha påverkat resultatet. 
 
Avseende generaliserbarheten i denna studie, kan de upplevda psykologiska effekterna av 
karriärplanering vara representativt även för övriga medarbetare som genomgått programmet 
inom den statliga myndigheten. Med tanke på att både djup och bredd kunnat nås genom 
intervjuerna samt att olika bakgrundsvariabler såsom till exempel kön, ålder, utbildningsnivå 
och antal barn finns representerade hos intervjupersonerna, kan resultatet därmed sägas ha 
god inre generaliserbarhet. I detta sammanhang är det också värt att poängtera att ambitionen 
med denna studie inte varit att kunna uttala sig om psykologiska effekter av karriärplanering 
som kan gälla för hela populationen karriärplanerare, utan visa på vilka effekter ett 
karriärprogram efter föräldraledighet kan medföra. Den yttre generaliserbarheten är således 
begränsad, eftersom studien har utförts på en speciell arbetsplats som har sitt speciella 
utformade program. Dock ska inte uteslutas att vissa delar av resultatet eventuellt kan 
generaliseras till övriga organisationer som har liknande upplägg på sitt 
karriärplaneringsprogram och där deltagarna deltar efter sin föräldraledighet.  
 
Trots att vissa negativa psykologiska effekter framkommit, visar resultatet från denna studie 
att karriärplanering har övervägande positiva psykologiska effekter. Samtliga intervjupersoner 
är överens om att karriärplanering är någonting som de flesta medarbetare borde genomgå, 



 

 

22 

oavsett om de varit föräldralediga eller inte. Att finna sin optimala arbetssituation kan därmed 
vara aktuellt för vem som helst som befinner sig i yrkeslivet och som är intresserad av att nå 
tillfredsställelse i sin karriär. En intressant iakttagelse är att flera individer verkar ha blivit mer 
måna om att vilja stanna kvar på sin arbetsplats, eller åtminstone inom den statliga 
myndigheten, efter att de avslutat programmet. En tänkbar konsekvens skulle ju annars kunna 
vara att fler upptäcker att de vill söka sig bort när de inser vad som fattas i sitt nuvarande 
arbete eller upptäcker nya arbetsroller de skulle kunna trivas i. I stället finns hos flera 
intervjupersoner en starkare drivkraft att vilja förändra sin situation på sin nuvarande 
arbetsplats, för att kunna uppnå en högre arbetstillfredsställelse i det jobb de redan har eller 
kunna hitta en annan arbetsroll att trivas i inom den statliga myndigheten. Det är mycket 
möjligt att den statliga myndigheten, genom att visa sitt stöd i form av möjlighet till 
karriärplanering där individen själv kan upptäcka vad hon vill med sitt arbete, samtidigt 
vinner lojalitet och uppskattning tillbaka från sina medarbetare, som gör att de kanske 
värderar sin arbetsgivare högre efter programmet. Precis som framkommit ur intervjuerna, är 
det dock både nödvändigt och viktigt att den statliga myndigheten följer upp konsekvenserna 
efter programmet för dem som deltagit och även försöker erbjuda nya karriärmöjligheter och 
fortsatt stöd för dem som vill. Kan detta göras på ett bra sätt är det säkerligen, ur en 
organisations perspektiv, en mer lönsam satsning än att rekrytera och utveckla nya anställda.  
 
Resultatet av denna studie kan anses vara meningsfullt och avvändbart, då karriärplanering 
kan leda till att individer tar ett större ansvar för sin karriär och påverkar sitt eget 
välbefinnande, vilket med största sannolikhet leder till ökad fysisk och psykisk hälsa. Detta 
gynnar i längden organisationens framgång och därmed även samhället i stort (Falkenström, 
2003). En fördjupad förståelse av de psykologiska effekterna av karriärplanering efter 
föräldraledighet, kan vara till stor praktisk nytta för alla organisationer som har medarbetare 
som också är föräldrar och som vill kunna erbjuda stöd i deras karriär. Förhoppningsvis kan 
denna studie tjäna som inspirationskälla och vägledning för vilka resultat som är möjliga att 
uppnå. Eftersom denna studie visar på upplevda psykologiska effekter i nära anslutning till 
programmets upphörande, vore det givetvis intressant och aktuellt att undersöka mer 
långsiktiga konsekvenser av karriärplanering. En sådan studie skulle förhoppningsvis kunna 
finna andra psykologiska effekter som inte går att upptäcka direkt efter avslut. Hur länge de 
upplevda psykologiska effekterna av karriärplanering håller i sig och är märkbara, kan således 
bli en frågeställning för vidare forskning att besvara. 
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                                                                                                                                      Bilaga 1 
 
Intervjuguide 

 
Presentation av mig, beskrivning av syftet med intervjun, beskrivning av tillvägagångssättet, 
bakgrundsinformation om den intervjuade, tillåtelse om att spela in på band samt upplysning 
om att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
 
Innan påbörjat program 
 

- Hur kommer det sig att du började på det här programmet om livs-och 
karriärplanering? 

- Vilken var din inställning till att delta i programmet? 
- Hur såg din livssituation (arbetsliv, familjeliv, privatliv) ut innan du började på 

programmet? 
- Upplevde du någon typ av obalans i din livssituation? 
- Hur påverkade föräldraledigheten din syn på arbetslivet? 
- Tänkte du annorlunda på ditt arbete när du var borta från det?  
- På vilket sätt utvecklades du under den period som du var föräldraledig? 

 
Under programmet 
 

- Hur upplevde du programmet medan det pågick? Berätta om dina positiva eller 
negativa upplevelser. 

- På vilket sätt utvecklades du under programmet?  
- Vad lärde du dig om dig själv? Exempel? 

 
Efter avslutat program 
 

- Varför var det lägligt för dig att karriärplanera efter din nyblivna roll som förälder? 
- Vad har blivit tydligare efter programmet, tycker du? 
- Tänker du annorlunda kring din egen yrkesutveckling idag? 
- Hur var det att lära känna sig själv i en grupp med andra deltagare? 
- Har din syn på din livssituation (arbetsliv, familjeliv, privatliv) förändrats något? 
- Märker du någon skillnad i ditt sätt att tänka som beror på programmet?  
- Finns det några aspekter av ditt beteende som har förändrats? 
- Har din vardag förändrats på något sätt? 
- Vad har du sagt om programmet till dina vänner, dina arbetskamrater, din partner? 
- Vad kan du bära med dig inför framtiden? Mål/insikter?  

 
 
Har du något annat som du skulle vilja tillägga?  
 
 
 
 
 
 
 


