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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka orsakerna till kvinnors karriärbyten genom akademiska studier. 

Med undersökningen försöker vi ge ett nytt perspektiv på samhällsvetenskaplig forskning om 

kvinnors karriärvalsprocesser. I studien används både en kvantitativ och en kvalitativ metod i 

syfte att besvara våra forskningsfrågor. Den kvantitativa metoden med enkätundersökningar 

riktas till kvinnliga studenter vid Stockholms universitet. Den kvalitativa studien baseras på 

intervjuer med sex respondenter från enkätstudien. Analys och slutsats baseras på de resultat vi 

fått från enkätundersökningen och de enskilda intervjuerna med stöd i lämpliga 

karriärvalsmetoder och teorier. Resultatet visar att orsakerna till kvinnornas karriärbyte är 

brytpunkter av såväl frivillig som påtvingad karaktär. Kvinnornas handlingshorisont och de 

brytpunkter och rutiner som de utsätts är påverkade av kvinnornas habitus, tidigare erfarenheter 

och var i livscykeln de befinner sig vilka styr deras beslut och deras handlingar. Vår slutsats är 

att kvinnornas studie- och yrkesval framför allt är ett intresse och en karriärstrategi samt en 

strävan att öka livskvaliteten. 

Nyckelord 

Karriärbyte, Karriärutveckling, Akademisk utbildning, Brytpunkter, Påverkansfaktorer  
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Re-educated women 

Women´s changes of career through academic studies. 

Annette Mäkelä and Martina Young Kasperi 

Abstract   

The study aims to investigate the reasons underlying women's career changes through academic 

studies. We try to give a new perspective on women’s career choice processes in social science 

research. Both a quantitative and a qualitative method were used in order to answer our research 

questions. The two methods complement and reinforce each other while providing a more 

nuanced picture of the problem area. The quantitative method consisting of a questionnaire 

addressed a number of selected female students at Stockholm University. The qualitative study 

is based on interviews with six respondents selected from the survey. Processing and analysis 

are based on the results from the survey and the individual interviews with the support of 

appropriate career choice methods and theories. The results show that the causes of women's 

career changes are the turning points of either a volunteer or forced character. Women's action 

horizon, the turnings points and routines are influenced by their habitus, previous experiences 

and were they are in life. Our conclusion is that women's educational and career choices 

primarily are an interest and a career strategy as well an effort to increase the quality of life. 
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1. Inledning 

”En människas vardag skapar ramarna för en livsstil vilket påverkar en individs karriär och     

karriärutveckling”  1 

I Dagens Nyheter den 7 februari 2012 hävdar statsminister Fredrik Reinfeldt att människor 

måste ges möjlighet att byta karriär mitt i livet för att kunna bibehålla samma ekonomiska 

standard som vi har i dag. I sitt uttalande säger han att eftersom ett arbetsliv idag kan sträcka sig 

upp till 75 års ålder ska man ’vara beredd att byta karriär mitt i arbetslivet’.
2
  

Vidare i artikeln nämner Reinfeldt att studiestödssystemet och förutsättningarna för att kunna 

studera vidare måste anpassas till de nya omständigheterna. Dagens studiestödsregler är 

åldersreglerade och ger studerande en möjlighet att söka studiestöd till och med det år man 

fyller 54 medan rätten till studielån minskas redan efter 45 års ålder.
3
  

Anställningsbarhet är ett centralt policybegrepp som används bland annat inom Europeiska 

unionen - EU när det förs diskussioner inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. EU- 

kommissionen framför sina tankar i en skrivelse från 2001 att medborgare inom EU genom 

olika åtgärder ska öka sin anställningsbarhet och tillskrivas de personer som befinner sig i en 

ständig lärandeprocess. EU-medborgare formas i och med detta till att bli mer ansvarsmedvetna 

och anpassningsbara. Ett annat begrepp som nämns i dessa sammanhang är det livslånga 

lärandet (Bolognaprocessen
 4
) som förs vid samhällsdiskussioner kring EU:s befintliga 

utbildningssystem och arbetsmarknadspolitiska områden (Berglund & Fejes (red.), 2009). 

På grundval av denna artikel och de samhällsdiskussioner kring anställningsbarhet, det livslånga 

lärandet och lärdomar kring karriärvalsteorier vi tagit del av under vår utbildning, den egna 

karriärprocessen, började vi som blivande studie- och yrkesvägledare fundera över hur vanligt 

det är att byta karriär ’mitt i livet’ och börja studera på högskola/universitet. Vi ville undersöka 

orsakerna till kvinnornas val vid karriärbyten genom akademiska studier.   

 

                                                     

1 (vår översättning  av Højdal, & Poulsens översättning av  Super, i Højdal, & Poulsens 2009:41).  

2 http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet  2012-05-16 

3 http://www.csn.se/ovriga-utbildningar/krav/aldersgranser/fyllt-45  2012-05-16 

4
 Bolognaprocessen -  http://www.regeringen.se/sb/d/9267 2012-05-16 

Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 47 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder 

undertecknade Bolognadeklarationen. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre 

utbildning (European Higher Education Area). Detta område etablerades vid ministermötet i Budapest-Wien 2010.  

Deklarationen innehåller tre övergripande mål: 

1. att främja rörlighet  

2. att främja anställningsbarhet  

3. att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent   

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-maste-kunna-byta-karriar-mitt-i-livet
http://www.csn.se/ovriga-utbildningar/krav/aldersgranser/fyllt-45
http://www.regeringen.se/sb/d/9267
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1.1 Problemområde 

Begreppet karriär omfattar studie- och yrkesval, arbete och det sätt man lever sitt liv. Som 

människor befinner vi oss i ständig utveckling och kommer att göra återkommande karriärval i 

livet av olika anledningar. Förklaringar till att människor byter karriär kan vara en förändrad 

livssituation eller prioritering alternativt en dröm om annat arbete eller ett behov av att vilja 

utvecklas. Andra orsaker kan vara förändringar på arbetsplatsen som exempelvis 

omorganisation eller uppsägning.  

I sökande efter litteratur till vår studie upptäckte vi att det finns mycket forskning kring mäns 

karriärutveckling men mindre om kvinnors. Vi avser att fokusera på frågan om vilka drivkrafter 

som ligger bakom kvinnors karriärbyten via en akademisk utbildning. Vi önskar med vår studie 

kunna bidra med ett annat perspektiv till utbudet av forskning kring kvinnors karriärval och 

karriärutveckling. Vår studie vänder sig till studie- och yrkesvägledare, utbildningsanordnare 

och de som har ett intresse för kvinnors karriärutveckling. Vi tror att det valda 

forskningsområdet kommer att få ökad relevans för framtida forskning då intresset för forskning 

kring kvinnors studier och karriärval tenderar att tillta.”…förståelsen av samhället skulle 

fördjupas om man utforskade kvinnors liv och erfarenheter” (May, 2001:35).  

Med en ökad medvetenhet om kvinnors karriärval vill vi med denna studie uppmärksamma 

betydelsen av utbildningsmöjligheter och de grundläggande orsaker till varför kvinnor väljer att 

börja studera. I förlängningen kan det kanske få forskare och beslutsfattare liksom 

utbildningsanordnare att aktivt börja arbeta för att öka kvinnors möjligheter att byta karriärbana 

genom högre studier och på så sätt skapa fler förutsättningar för ett livslångt lärande. 

En av Bolognaprocessens prioriterade områden fram till år 2020 lägger fokus på att möjliggöra 

ett livslångt lärande.
5
 

”Livslångt lärande är absolut nödvändigt för att främja konkurrenskraften i en 

kunskapsbaserad ekonomi. Det omfattar alla nivåer av utbildning och yrkesutbildning 

under hela livet, samt olika former av inlärning. Syftet med livslångt lärande är att ge 

medborgarna verktyg för självförverkligande, social integration och deltagande i det 

kunskapsbaserade samhället.”6 

1.2 Förförståelse 

Enligt nyutkommen rapport från Högskoleverket Studenternas studiemönster och totala 

studietider (Eriksson, 2012) är det framförallt kvinnor som återvänder till högskolan för nya 

eller kompletterande studier. Vårt val av forskningsområde är nära förknippat med vår egen 

erfarenhet av karriärförändringar samt att vi som ett led i karriärbytet valt att läsa en 

                                                     
5 http://www.programkontoret.se/sv/Internationalisering/Internationalisering-inom-hogre-utbildning/Bolognaprocessen/ 

2012-05-16 

6 http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_sv.htm 2012-05-16 

http://www.programkontoret.se/sv/Internationalisering/Internationalisering-inom-hogre-utbildning/Bolognaprocessen/
http://www.europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_sv.htm
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yrkesinriktad akademisk utbildning. Vår förförståelse bottnar bland annat i intresset för 

samhällsforskning om hur människan fungerar, interagerar med andra och vad det är som styr 

våra val och beslut. 

När vi såg på oss själva, utifrån våra egna mål och drivkrafter, väcktes frågan om vilka faktorer 

som hade påverkat karriärvalen hos kvinnor omkring oss. Forskarens bakgrund utgör hur man 

förhåller sig till den egna undersökningen i det samhälleliga systemet. Hur man formar sin 

studie, förlitar sig på det komplexa resonemanget som rör sig dialektiskt mellan det logiskt 

bevisade resonemanget och en hypotetisk generalisering. (Marshall & Rossman, 2011). Vi lever 

i en social kontext där vi ständigt påverkar och påverkas av yttre och inre sociala strukturer som 

exempelvis kön, klass, härkomst och etnicitet vilket kan ha inverkan på karriärprocessen och de 

val vi gör (Lundahl (red), 2010). Intresset för detta förstärktes under utbildningen när vi 

studerade olika karriärteorier och karriärvalsprocesser. 

1.3 Syfte 

Syftet är att belysa orsakerna till kvinnors karriärbyte via akademiska studier. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka bakomliggande orsaker ligger till grund för kvinnors beslut om karriärbyten?  

 Vilka strategier ligger bakom kvinnors beslut om karriärbyte via en akademisk 

utbildning? 

1.5 Avgränsningar 

Vår studie inkluderar av empiriska och tidsmässiga skäl en avgränsad grupp i populationen 

kvinnliga studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 

och didaktik vid Stockholms universitet. Detta medvetna val av urvalsunderlag och 

könsavgränsning grundas på den egna förförståelsen om kvinnor och karriärbyten. 

Datainsamlingen är uppdelad i en kvantitativ enkätundersökning och en kvalitativ studie i 

intervjuform. Analysen kommer att belysa de händelser och påverkansfaktorer som uppkommer 

vid kvinnornas karriärbyten.  
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1.6 Begrepp 

I studien kommer följande begrepp att användas varför vi väljer att förklara dem för en klarare 

förståelse. 

Karriär 

Enligt Svenska Akademins ordlista definieras ordet karriär som: Vinna snabb befordran, stiga i 

graderna (1986). I Nationalencyklopedin omskrivs karriär som:  

”Successiv befordringsväg inom ett yrkesområde ofta med tanke på enskild persons 

avancemang, men även allmänt om möjligheterna till befordran inom yrket etc”7.  

Inom karriärforskningen har begreppet karriär både en vertikal och horisontell dimension. 

Højdahl & Poulsen tolkar Donald E. Super (i Højdahl & Poulsen, 2009) 

”En karriere kan betragtes som et menneskes livsforløb, hvori det møder en række 

udviklingsopgaver, som det forsøger at tackle på en sådan måde, at det kan blive den 

person, som det ønsker at blive. Da både selvopfattelse og situationer skifter, er det en 

proces, som aldrig fuldendes” (Højdahl & Poulsens översättning av Super i Højdahl & 

Poulsen, 2009:39) 

Åldersgrupper/Ålderskategorier 

Det finns flera olika sätt att kategorisera människor åldersmässigt: Biologisk ålder, rättslig 

ålder, kognitiv ålder, fysisk och psykisk ålder. Vi har i studien valt att kategorisera våra 

respondenter i åldersintervaller om 10 år enligt grupperingarna: Ungdomar (-24 år), Unga vuxna 

(25- 34 år), Vuxna (35-44 år) och Medelålders (45-54 år). 

                                                     
7 http://www.ne.se/sok?q=karri%C3%A4r 2012-05-15 

http://www.ne.se/sok?q=karri%C3%A4r
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2. Bakgrund 

Kapitlet inleds med en introduktion av de sociologiska begreppen kapital, habitus och fält. 

Därefter kommer en presentation av ett par teoretikers tankar och teorier om karriärval och 

karriärutveckling. Vi börjar med Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes sociologiska 

karriärvalsteori Careership följt av Kathleen E. Mitchell, Al S. Levin och John D. Krumboltz 

teori om slumpen och tillfälligheternas betydelse i och för karriärvalet – Planned happenstance. 

Därefter följer socialpsykologen Per Sjöstrands teorier om yrkesval. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för Anställningsbarhet och det livslånga lärandet. 

2.1 Kapital, habitus och fält 

Kapital är enkelt uttryckt symboliska eller materiella tillgångar (Broady, 1998). Det primära 

men mycket generella begreppet i den franske sociologen Bourdieus teori är det symboliska 

kapitalet. Broady översätter symboliskt kapital som de värden, resurser eller tillgångar som kan 

kännas igen och tillskrivas med respekt, status och anses som värdefullt (ibid.). Han påtalar 

emellertid att symboliska resurser enbart har ett värde på en arena med agenter som uppfattar 

och uppskattar tillgångarna som viktiga och värdefulla. Bourdieu definierar ett antal 

undergrupper till det symboliska kapitalet: utbildningskapital och språkligt kapital. Bourdieu 

tillskriver det kulturella kapitalet, som enligt Broady även kan betraktas som en undergrupp till 

det symboliska kapitalet, stort värde. Kulturella resurser kan exempelvis vara akademiska 

examina och titlar.  

Kapital kan även vara av social och ekonomisk art. Det sociala kapitalet anses vara individens 

sociala tillgångar i form av släktingar, vänner, bekanta, eller andra personkontakter. ”Vi är 

socialt inneslutna av andra människor under hela levnadsförloppet” (Honkanen i Lundahl (red), 

2010:154). De sociala nätverken, det vill säga sociala kapitalet är m.a.o. unikt för varje individ 

och är mycket viktiga för individens karriärutveckling. Det ekonomiska kapitalet är ekonomiska 

kunskaper och materiella tillgångar.  

Ett annat av Bourdieus grundbegrepp är habitus. Begreppet habitus innefattar de sätt på vilket 

en människas föreställningar, idéer och preferenser blir och är individuella men influeras även 

av omgivande sociala nätverk och kulturella traditioner i vilka en människa lever (Lundahl 

(red), 2010). Habitus kan användas som ett sammanfattande begrepp för de vanor och rutiner 

som individen samlar på sig under livet. Habitus avser en förkroppsligad praxis (Engdahl & 

Larsson, 2006) och kan ses som ett system av dispositioner som gör att agenter handlar, tänker 

och orienterar sig i den sociala världen på ett visst sätt (Broady 1998). Enligt Bourdieu är 

habitus resultatet av ”…. sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som 

ristats in i människors kroppar o sinnen” (Broady i Engdahl & Larsson, 2006:232).  
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Under hela livet inhämtar agenten nya erfarenheter. Schemata fungerar som ett filter som 

agenten ordnar världen med. På samma sätt som habitus formas har agenten också olika 

schematan och förstår omvärlden på olika sätt. När agenten får nya erfarenheter kan både 

schemata och habitus förändras. Habitus och tidigare erfarenheter påverkar agentens handlingar 

och övertygelser samt styr agentens beteende. I en valsituation använder agenten sitt eget 

schemata och kan inte ta beslut utanför sitt habitus.  

I Bourdieus teori finns ytterligare ett begrepp, fält-begreppet. Broady beskriver ett fält som ”ett 

system av relationer mellan positioner” (Broady, 1998:3). Ett socialt fält, eller konkurrensfält 

uppstår där agenten strider om för dem gemensamma tillgångar av exempelvis symbolisk eller 

materiell art. Hur agenten agerar och rör sig i fältet beror på agentens habitus och övriga 

resurser (Broady, 1998). 

2.2 Karriärval och karriärutvecklingsteorier 

“Many individuals enter the work force unaware of the degree to which they have been 

driven by these historical and societal influences. As a result when they reach a plateau or 

an impasse in their career they may suddenly feel adrift and wonder how they got to that 

place. They may suddenly doubt the wisdom or appropriateness of their career choice and 

there may be good reasons why the original pathway now feels overly constraining or, as 

Gottfredson puts it, ‘circumscribed’" (Meindl, Susan, 2009)8. 

2.2.1 Careership  

Den centrala tanken i Hodkinson & Sparkes karriärteori Careership (Hodkinson & Sparkes 

1997 och Hodkinson, 2008) är att individers karriärval och karriärutveckling inte är en 

individuell handling utan sker i samverkan med individens omgivning.  Bourdieus  

habitus-begrepp är en viktig komponent i Careership-teorin vilken beskriver de sätt på vilken en 

individs uppfattningar, värderingar och preferenser formas. Individers karriärvägar är snarare 

böjliga än raka. Handlingarna är inte intentionella eller automatiska (Engdahl & Larsson, 2006). 

Tvärtom påverkas individen av såväl slumpen och tillfälligheter som sina känslor och 

sinnesstämningar. Gruffman (2007) anser att beslut ofta inbegriper känslor. Gruffman påtalar att 

det framför allt handlar om att godta ett alternativ framför att välja bland flera. Denna form av 

beslutsfattande benämns enligt Gruffman av Hodkinson & Sparkes som ett pragmatiskt 

rationellt taget beslut. Individen uppfattar således opportunitetssituationen via sitt habitus 

(Gruffman 2007). Hodkinson (2008) anser att individer fattar sina karriärbeslut utifrån sina 

resurser, sitt habitus samt tidigare erfarenheter. Vårt habitus påverkar med andra ord de beslut 

och de sätt på vilka beslutet tas. Karriärval är enligt Hodkinson & Sparkes en process där 

alternativ gradvis växer fram. Individen interagerar dessutom med och påverkas av andra 

                                                     
8 http://www.EzineArticles.com/3197774 2012-05-25 

http://www.ezinearticles.com/3197774
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aktörer inom de fält som individen ingår i. Ett fält består av aktörer och institutioner som arbetar 

för och med något för dem gemensamt och värdefullt, där de som besitter ’rätt’ sorts kapital har 

mer makt över fältet . 

Brytpunkter: 

Hodkinson & Sparkes (1997) anser att livskarriären formas genom att beslut fattas under livet 

som består av omväxlande perioder av brytpunkter och rutiner. En brytpunkt kan ses som den 

drivkraft som individen behöver för att kunna göra ett nytt karriärval.  

Enligt författarduon finns tre olika sorters brytpunkter: strukturella, självinitierade och 

påtvingade. De strukturella brytpunkterna styrs av strukturer som exempelvis utbildningssystem 

och arbetsmarknadslagar. De självinitierade brytpunkterna deltar individen frivilligt i. De 

påtvingade brytpunkterna styrs av externa händelser, exempelvis uppsägning från ett arbete. 

Vissa brytpunkter kan planeras och förutsägas, andra uppmärksammas först i efterhand (ibid.).  

Brytpunkterna efterföljs av perioder av rutiner där individen hanterar sitt beslut på olika sätt 

vilket gör att de enligt Hodkinson & Sparkes (1997) är av stor vikt för kommande karriärval.  

Rutiner: 

Hodkinson & Sparkes (1997) definierar fem olika kategorier av rutiner. (Vår egen översättning 

och tolkning av Hodkinson & Sparkes engelska version). 

1. Bekräftande rutiner förstärker individens karriärval vilket medför att individens habitus och 

identitet utvecklas enligt plan.  

2. Motsägande eller konfliktfyllda rutiner innebär att individens erfarenheter försvagar 

karriärbeslutet och den nya identiteten. Det kan innebära att det nya valet inte stämmer 

överens med individens förväntningar och individen ångrar det tagna beslutet. Individen 

omprövar sitt beslut och söker antingen ett nytt arbete eller beslutar sig för att stanna kvar 

där hon/han befinner sig. 

3. Socialiserande rutiner innebär att individen efterhand accepterar det från början icke 

planerade karriärbeslutet. 

4. En blockerande rutin medför att karriärbeslutet står i konflikt med individens känslor som 

att inte ha accepterat de nya förutsättningarna. Det kan innebära att individen fastnar i 

tillbakablickar och ser på sina tidigare yrkeserfarenheter som mer eftertraktade trots att de 

inte längre är tillgängliga.  

5. Den utvecklande rutinen som sker när individen gradvis förändras, växer ifrån sin aktuella 

identitet. En utvecklande rutin resulterar ofta i viljan att utvecklas på nytt.  

Handlingshorisonter: 

Vid de olika brytpunkterna formar individen praktiska och realistiska val som hon/han kan se 

inom sin handlingshorisont. Med handlingshorisont menar Hodkinson & Sparkes (1997) den 

arena där individen utför sina handlingar och tar sina beslut. Alla individer har olika 

handlingshorisonter beroende på vilka fält de tillhör och på positionen inom fälten. 

Handlingshorisonten kan både begränsa eller vidga individens valmöjligheter. Schedin  

(i Lundahl (red) 2010) exemplifierar att individens tidigare erfarenheter inom utbildning eller 

arbetsliv påverkar individens handlingshorisont. Han menar att individer som får ökad kunskap 

om de karriäralternativ som de tidigare avfärdat som omöjliga vidgas individens 
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handlingshorisont avsevärt. Däremot kan handlingshorisonter förändras när individen byter 

position eller när ett fält ändras, omställningar som exempelvis kan ha orsakats av påverkan från 

samhället eller andra individer (ibid.).  

2.2.2 Teorier om yrkesval  

I artikeln Teorier om yrkesval (i Franke-Wikberg & Lundgren, 1980) beskriver Sjöstrand 

karriärutveckling som en process som innefattar flertalet olika valsituationer. Denna process 

pågår under större delen av livet och upphör först när individen drar sig undan från arbetslivet, 

pensionerar sig. Enligt Sjöstrand kan karriärutveckling definieras som den sammanfattande 

termen för begreppen studieval, yrkesval och rörlighet på arbetsmarknaden.  

Under karriärprocessen ställs individen inför olika valsituationer, s.k. brytpunkter. 

Brytpunkterna uppstår i övergången mellan olika sysselsättningar som finns inom 

utbildningsväsendet och arbetslivet. Enligt Gruffman (2007) kopplas brytpunkterna och valen 

till avbrott och/eller händelser i samband med anställning eller utbildning. Tiden mellan 

brytpunkterna benämns av Sjöstrand som sysselsättningsperiod (i Franke-Wikberg & Lundgren, 

1980). Brytpunkter kan vara påtvingade eller frivilliga. Vid en påtvingad brytpunkt upphör 

individens sysselsättning av någon orsak och avslutas därmed. De frivilliga brytpunkterna styr 

individen själv över genom att antingen avsluta eller fortsätta sysselsättningen (ibid).  

Inom de båda brytpunkterna finns en institutionaliserad och en tillfällig dimension. Med en 

institutionaliserad brytpunkt menar Sjöstrand att brytpunkterna anpassas och styrs av 

exempelvis utbildnings- eller arbetsmarknaden. Honkanen (i Lundahl (red), 2010) påpekar att 

oförutsägbara händelser kan påverka individens liv och karriärutveckling. Exempelvis råder inte 

individen över samhälleliga förändringar.  Motsatsen till den institutionaliserade brytpunkten är 

den tillfälliga brytpunkten.   

Sjöstrand (i Franke-Wikberg & Lundgren, 1980) är av åsikten att valsituationer uppstår när det 

finns flera handlingsvägar att välja mellan samt att individen vet att ett val måste göras. 

Valsituationen innebär att en kognitiv bedömning görs utifrån individens alternativ. Med 

utgångspunkt från egna förmågor och önskemål söker individen uppnå ett specifikt syfte eller 

mål med sin karriär, exempelvis en utbildning som möjlighet till bra/bättre arbete (ibid.). Om ett 

beslut inte kan fattas korrigeras kraven och önskemålen alternativt uppskjuts valet till en senare 

tidpunkt då ett val är tvunget att fattas. Individen försöker göra sina val så reversibla som 

möjligt, det vill säga välja ett alternativ som så litet som möjligt stoppar individens fortsatta 

karriärutveckling. Dessa val benämns interimval och är enligt Sjöstrand (ibid.) mycket vanliga 

vid karriärval. 

2.2.3 Planned happenstance 

Enligt författarna till teorin Planned happenstance Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) är 

tillfälligheter och slumpen viktiga komponenter i individens karriärutveckling. I svensk 

översättning betyder Planned happenstance planerade tillfälligheter. Teorins författare menar att 
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individen måste ha ett öppet sinne och vara positivt inställd till oförutsedda händelser, att se 

dem som oväntade möjligheter istället för enbart negativa och besvärliga. Det kan tvärtom vara 

positivt och önskvärt att vara vilsen och obeslutsam eftersom det ger och ökar möjligheter att 

dra nytta av oplanerade händelser. 

Författarna menar att individen ska lära sig ta tillvara tillfälligheterna och lära sig se, identifiera 

samt vara öppen och aktivt söka efter möjligheter som kan utveckla eller förändra karriären 

istället för att passivt sitta och vänta på tillfälligheter ska uppstå eller att något skall hända.  

Grundansatsen i teorin är att individer är olika, de föds med olika anlag och de lever och växer 

upp i miljöer som erbjuder olika förutsättningar. Ansatsen är att individer kan ta tillvara på och 

utnyttja de möjligheter som erbjuds samt har förmåga att vara kreativa och experimentera. 

Dessutom påtalas att nyfikenhet skapar chanser/möjligheter och att speciella förmågor hjälper 

individen att ta vara på tillfälligheter. 

I Planned happenstance definieras två grundprinciper: nyfikenhet och utforskande. Genom att 

vara öppen och nyfiken ökar individens möjligheter att ta tillvara på tillfälligheterna och 

använda dem för sin karriärutveckling. Att vara envis gagnar individens uthållighet att fortsätta 

trots svårigheter och motgångar. Flexibilitet i tanke och handling, ett optimistiskt tankesätt 

liksom mod och vilja att ta risker trots osäker utgång är också förmågor som ökar individens 

chanser att bättre ta tillvara tillfälligheterna och förvandla till möjligheter.  

2.3 Anställningsbarhet 

Ett allt vanligare och mycket angeläget begrepp är anställningsbarhet. Begreppet har olika 

dimensioner och kan ses ur olika perspektiv beroende på vem och vilka aktörerna är. 

Anställningsbarhet kan ses utifrån ett användbarhetsperspektiv - ur individens, 

utbildningsarrangörers och arbetsgivares synvinkel. Lindberg (i Berglund & Fejes (red), 2009) 

påtalar att anställningsbarhet tolkad som individens förmåga att erhålla en anställning är något 

helt annat än att få en anställning tack vare sina kompetenser. Berglund och Fejes antyder att det 

är individen som ”ska ställa sin totala kompetens till förfogande för att bli en intressant och 

anställningsbar arbetskraft” (Berglund & Fejes (red), 2009:121). 

Individens kulturella kapital ökar genom både kortare och längre högskolestudier vilket medför 

att individens anställningsbarhet ökar i konkurrensen med andra individer (Fejes i Berglund & 

Fejes (red), 2009). Broady (1998) menar att ’rätt’ kapital kan ge individen fler fördelar längre 

fram i högre sammanhang på arbetsmarknaden. Rätt kapital i bemärkelsen socialt kapital i form 

av kontakter, kulturellt kapital såsom adekvat utbildning.  

Anställningsbarhet innefattar även kompetensutveckling som är nödvändigt för att ses som 

konkurrenskraftig ute på arbetsmarknaden. Eftersom arbetslivet och arbetsmarknaden är i 

ständig förändring behöver individerna i allt högre grad ha någon slags formell utbildning för att 

kunna erhålla eller att känna trygghet i att kunna behålla sin anställning. ”Varje person måste 

själv göra en riskbedömning inför framtiden och därmed kan utbildning/validering väljas som 

botemedel mot dessa risker” (Fejes, i  Berglund & Fejes (red), 2009:162f).  
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2.4 Livslångt lärande 

Askling, Christiansson och Foss-Fridlizius beskriver i Högskoleverkets rapport Livslångt 

lärande som idé och praktik i högskolan (2001) att termen Livslångt lärande kan ses som ett 

nytt sätt att se på utbildning. Författarna menar att ”livslångt lärande sätter individens 

lärprocess under hela livstiden och i alla miljöer i centrum” (Askling mfl., 2001). Betydelsen 

av livslångt lärande som begrepp är inte och har inte varit stabilt över tid. Tidigare användes det 

som en begreppsform för återkommande utbildning, både i Sverige och internationellt. Efter 

hand utvecklades och förändrades det och fick en mer konkret och bokstavlig betydelse genom 

att bli en av förutsättningarna för utbildningsväsendets expansion och reformation (Askling mfl, 

2001:20). Begreppet Livslångt lärande inbegriper både en tidsmässig (livslång) och en livsvid 

dimension (ibid.). Med utgångspunkt från att varje individ besitter förmågan samt är motiverad 

att lära får det livslånga lärandet en mer normgivande och värdeladdad betydelse. Enligt 

författarna ger högre utbildning möjligheter för den enskilde individen till utbildning samt 

personlig och yrkesmässig vidareutveckling.  

2.5 Resultat av litteratursökning 

I arbetet med att undersöka vad som tidigare publicerats om kvinnors karriärbyten har vi gjort 

ett flertal sökningar i ett flertal olika databaser. Efterforskning av passande litteratur har gjorts i 

följande webbkataloger: Kungliga biblioteket (KB:s) - Libris och Stockholms 

universitetsbibliotek, Diva portal samt uppsatsdatabasen uppsatser.se. 

De sökkriterier vi använt oss av är: kvinnor, karriärbyte, karriär, karriärval, karriärbeslut, 

karriärstrategier, brytpunkter, vändpunkter, akademisk utbildning.  

Sökningen i Libris gav resultatet:  

Karriär kvinnor (358). Karriärbyte (1). Karriärbyte kvinnor (0). Karriärbeslut kvinnor (0).  

Brytpunkter (20). Brytpunkter kvinnor (1). Vändpunkter (62). Vändpunkter kvinnor (3).  

Karriärval kvinnor (0). Akademisk utbildning kvinnor (3). Akademisk karriär kvinnor (2).  

Karriärstrategi (2). Karriärstrategi kvinnor (0) 

Sökresultatet på uppsatser.se såg ut så här: 

Karriär kvinnor (84). Karriärbyte (1). Karriärbyte kvinnor (0). Karriärbeslut kvinnor (1).  

Brytpunkter (13). Brytpunkter kvinnor (1). Vändpunkter (27). Vändpunkter kvinnor (6).  

Karriärval kvinnor (3). Akademisk utbildning karriärval (0). Akademisk karriär kvinnor (1). 

Karriärstrategi (1). Karriärstrategi kvinnor (0). Karriärstrategi akademisk utbildning (0) 
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I Stockholms universitetsbiblioteks publikationsdatabas: Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(Diva) gav sökningen resultatet:   

Karriär kvinnor (19). Karriärbyte (0). Karriärbyte kvinnor (0) . Karriärbeslut kvinnor (0).  

Brytpunkter (10). Brytpunkter kvinnor (0). Vändpunkter (9). Vändpunkter kvinnor (1).  

Karriärval kvinnor (2). Akademisk utbildning kvinnor (47). Akademisk karriär kvinnor (20). 

Karriärstrategi (1). Karriärstrategi  kvinnor (0). 

Resultatet av litteratursökningarna visar att det i princip inte finns publikationer som handlar om 

kvinnors karriärbyten. Däremot har vi hittat ett par intressanta och angränsande studier gjorda 

av studenter från Stockholms universitet. Det finns även en del användbara examensarbeten vad 

gäller forskning av människors beteenden samt om de karriärvalsteorierna vi stöder oss på i vår 

studie.   
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3. Metoder  

Metodavsnittet inleds med en redogörelse för studiens undersökningsstrategi samt valda och 

använda metoder och tekniker. Därefter kommer en presentation av urvalsgruppen och 

urvalsförfarandet samt en redogörelse för på vilket sätt resultatdata samlades in och bearbetades. 

De sista två kapitlen redogör för studiens etiska ställningstaganden samt tillförlitlighet och 

giltighet. 

3.1 Undersökningsstrategi  

För att vårt syfte och våra forskningsfrågor skulle kunna besvaras samlade vi in data från utvald 

forskningsgrupp. Datainsamlingen gjordes i två steg. Studien inleddes med att samla in data via 

en kvantitativ metod med webbaserade enkäter. Därefter fortsatte datainsamlingen med hjälp av 

en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av metoder föregicks av 

resonemang kring studiens syfte kontra metodernas lämplighet, optimala användbarhet samt att 

se samband och skillnader mellan olika variabler (May, 2001). Tanken med att använda både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod grundas i att vi dels, ville kunna generalisera med hjälp av 

statistiska tekniker kring problemområdet (Holme & Solvang, 2006) dels, få djupare skildringar 

av de utfrågades livsvärld vilket enligt Marshall & Rossman (2011) gör att man får ett djup i 

undersökningen. Avsikten var att metoderna skulle komplettera och stärka varandra (Holme & 

Solvang, 2006) och ge studien en mer mångfacetterad bild av problemområdet.  

3.2 Metoder och tekniker  

Vi valde att använda oss av en webbaserad enkätundersökning (bilaga 2) till den kvantitativa 

undersökningen. Vid den kvalitativa undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer 

för en djupare och mer reliabel och tillförlitlig undersökning.    

Om intervjufrågorna är tematiserade och till viss del strukturerade det vill säga delvis 

standardiserade finns det utrymme för fördjupade följdfrågor som ger intervjuaren mer 

kvalitativ information (May 2001). Vid intervjutillfällena utgick frågeställningarna från en 

tematisk intervjuguide (bilaga 3). För att åstadkomma en reliabel och valid studie som besvarar 

såväl studiens syfte som forskningsfrågor valde vi att begränsa den kvalitativa intervjustudien 
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genom ytterligare en avgränsning. Med denna avgränsning önskade vi förstärka vår egen tanke 

vad som karaktäriserar ett karriärbyte. Detta resonemang utmynnade i beslutet att enbart 

respondenter som arbetat på en och samma arbetsplats alternativt inom samma bransch i minst 

fem år lämpade sig för uppföljande intervjuer.  

De personer som var intresserade av att delta i den kvalitativa studien anvisades redan i 

missivbrevet (bilaga 1) samt i enkäten att anmäla sig till uppsatsskrivarna via mail.  

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon för att vi bättre skulle kunna koncentrera oss på 

intervjun och intervjuobjektet utan att behöva föra anteckningar. Dessutom ville vi vid behov 

kunna gå tillbaka och kontrollera det som sagts under samtalet. Vinsten låg även i att kunna 

delge varandra och lyssna igenom inspelat material tillsammans för en mer reflekterande syn på 

intervjun efteråt.  

För att få en så noggrann och trovärdig analys som möjligt transkriberades samtliga intervjuer. 

Transkriberingen utfördes för en mer neutral bedömning och sammanställning av svaren men 

också för att lättare kunna lägga märke till nyanser i svaren. Transkriberingen gjordes i nära 

anslutning till intervjuerna när intrycken fortfarande var aktuella, vilket också ökade 

tillförlitligheten. 

3.3 Urvalsgrupp 

Respondenter till studien söktes med hjälp av följande urvalskriterier: Kvinnor i 

åldersgrupperna Ungdomar-Medelålders (kapitel 1.6) som läser på högskola/universitet eller har 

genomgått akademiska studier, är eller har varit yrkesverksamma, gärna mer än 5 år inom 

samma bransch. Åldersspannet, de eftersökta referenserna och yrkeserfarenheterna avgjorde 

valet att kontakta kvinnliga studenter på Institutionen för pedagogik och didaktik.  

Fördelen med att använda respondenter från Pedagogiska institutionen var dels, att dessa 

respondenter har en förförståelse, liknande synsätt och bakgrund som oss uppsatsskrivare dels, 

att ett etablerat kontaktnät fanns tillgängligt. ”För-förståelse är den uppfattning man har om en 

företeelse och som man fått genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat 

vetenskapligt arbete” (Home & Solvang, 1997:95). 

3.4 Urvalsförfarande  

Respondenter till undersökningen fick vi genom att kontakta programansvarig chef för Studie- 

och yrkesvägledarprogrammet på Institutionen för pedagogik och didaktik. Antalet plausibla 

respondenter beräknades bli ca 80 st. Efter samtal med institutionen lades vårt missivbrev upp 

(bilaga 1) på institutionens gemensamma internet plattform för studenter. Missivbrevet innehöll 
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upplysning om syfte med studien, en förfrågan om deltagande, länkadress till 

webbundersökningen samt kontaktinformation.  

Efter att missivbrevet blivit utlagt kom det till vår kännedom att valet av tidpunkt för att komma 

i kontakt med önskad urvalsgrupp och därmed få tag i respondenter till studien inte var den 

bästa. Detta med anledning av kommande lov och storhelger samt att studenternas praktikperiod 

låg i direkt anslutning till lovet. Medvetna om dessa hinder inleddes kontakt med personerna 

från det redan etablerade kontaktnätet med en önskan om att de spred informationen vidare till 

den egna kretsen av kurskamrater att gå in på studenternas gemensamma plattform och ta del av 

vår förfrågan.  

Av de studenter som kunde delta i enkäten sökte vi sex respondenter för en kortare intervju. 

Kriterierna för deltagande i intervjun var att respondenterna skulle ha arbetat på en och samma 

arbetsplats eller inom samma bransch under minst fem år. De personer som uppfyllde kriterierna 

samt var intresserade uppmanades att kontakta uppsatsskrivarna via länk som var inskrivet i 

missivbrevet.  

3.5 Datainsamling  

Under en period av två veckor fick respondenterna möjlighet att besvara enkätundersökningen. 

Datainsamlingen genomfördes via ett webbaserat program (www.enkät.se).  

Datainsamlingen av intervjuerna genomfördes via det webbaserade chattprogrammet  

Skype (2 st), via telefonsamtal (1 st) och genom personliga möten (3 st). Respondenterna fick 

själva bestämma tid och plats för intervju, vilket gjorde att plats och miljö varierade. Vid 

samtliga intervjuer användes diktafon för att kunna återge respondenternas svar så korrekt som 

möjligt. Intervjuerna genomfördes både enskilt och gemensamt och tidsåtgången för 

intervjuerna varierade mellan 20 - 40 minuter. Vid intervjuerna användes en intervjuguide 

(bilaga 2) som var indelad i övergripande teman anpassade efter forskningsfrågorna som en 

fördjupning och komplement (vidareutveckling) till enkätfrågorna (bilaga 3). Valet av tema för 

intervjuguiden och enkätfrågorna föregicks av tester på ett antal personer i vår närmsta 

omgivning.  

3.6 Bearbetning och analys av resultatdata  

Det webbaserade programmet som vi valde att använda för enkätundersökningen förenklade 

inte arbetet som önskat utan hjälpte oss enbart att samla in och registrera data. Enkäterna 

redovisas i löpande i text samt i vissa fall med stöd av stapeldiagram.   

http://www.enkät.se/
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Studiens population har markerats som (stort) N och den svarsfrekvens vi uppnått har 

betecknats som (litet) n.  

Efter att intervjuerna genomförts och lyssnats igenom, transkriberades och dokumenterades 

materialet. Transkriberingen gjordes så noggrant och ordagrant som möjligt, såväl pauser, 

skratt, hummanden och harklingar inkluderades. Därefter genomfördes datareduktionen genom 

att sortera och kategorisera svaren in i teman för att söka mönster, få en övergripande bild av 

resultatet för att kunna granska och analysera informationen. Information som kunde kopplas 

eller identifiera respondenten avkodades för att bibehålla anonymiteten. Respondenterna gavs 

fiktiva namn.  

När materialet var sammanställt och svaren grupperats i enlighet med forskningsfrågorna 

jämfördes resultatet för att hitta beröringspunkter, avvikelser, likheter och skillnader i 

populationen. ”Beroende på undersökningens målsättning, tillvägagångssätt och antalet 

personer som intervjuas kan man sedan göra generaliseringar utifrån urvalet av intervjuade 

individer till populationen som helhet” (May, 2001:118). 

Vid analysen har datamaterialet från empirin baserats utifrån ansatsen berättelseanalys som 

baserats på respondenternas berättelser från deras liv och erfarenheter och som sedan har 

analyserats utifrån ämnet snarare än själva formen på berättandet (Johannessen & Tufte, 2003).  

3.7 Etiska ställningstaganden  

Vi har i överensstämmelse med Vetenskapsrådets fyra etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002)  

1. Upplyst respondenterna om studiens syfte och genomförande, i enlighet med 

Informationskravet. Därtill har respondenterna informerats om att enkätundersökningen 

och intervjun var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, 

om de så önskade.  

 

2. I enlighet med Samtyckeskravet efterkom samliga respondenter vår önskan att spela in 

intervjun.  

 

3. Enligt Konfidentialitetskravet har respondenterna upplysts om att deras identitet 

kommer att skyddas.  

 

4. Därtill har vi i enlighet med Nyttjandekravet meddelat respondenterna om att inhämtad 

data endast kommer att användas av oss och enbart i denna studie.  
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3.8 Tillförlitlighet och giltighet  

Det kan finnas risker med att använda studenter inom samma utbildningsområde som 

respondenter. De kan vara färgade av tidigare studerade teorier och kan därmed omedvetet ge 

svar som gagnar vår studie. I vår strävan efter objektivitet har vi försökt tänka på detta när vi 

analyserade resultaten. Vid datainsamling på nätet kan man inte med all säkerhet utlova att 

insamlad data verkligen har förstörts efter radering. Vid användande av internetteknik lämnar vi 

hela tiden ’spår’ efter oss. Med detta i åtanke funderade vi på hur vi skulle anpassa 

formuleringarna av våra enkätfrågor, dels för att tillgodose anonymiteten för våra respondenter, 

dels för frågornas syfte att möta forskningsfrågorna, (Marshall & Rossman, 2011). Vi utgick 

från att det vi fått veta, höra var sant. De svar vi fick har vi försökt redovisa korrekt och 

rättvisande. Vår intention var att varken använda negativt eller positivt värdeladdade ord och 

beskrivningar (Rosing, 1978). Rosing skriver att man i allmänhet tycks anse att ”forskningen 

inte kan vara objektiv om den influeras av värderingar” (1978:165) Vi har försökt att inta en 

objektiv och neutral roll och söka se oss själva och vårt arbete med självkritiska ögon.  
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4. Resultat 

Från den tillfrågade gruppen bestående av 80-talet kvinnliga studenter från Studie- och 

yrkesvägledareprogrammet har 20 respondenter svarat på den webbaserade enkäten vilket utgör 

en svarsfrekvens på ungefär 25% Studiens population bestod av ca 80 studenter (stora N) och 

uppnådd svarsfrekvens blev 20 st  (litet n). Endast svarsantalet (n/n) kommer att redovisas i 

kapitlet 4.1. Av dessa önskade vi få kontakt med sex kvinnor som uppfyllde utlysta kriterier 

(kapitel 3.8) som ville ställa upp i den mindre kvalitativa intervjustudien. Vi fick kontakt med 

önskat antal respondenter från urvalsgruppen.  

Resultat från enkätundersökningen kommer att redovisas utifrån studiens enkätfrågor. Den 

mindre studien redovisas under kapitel 4.2 med dels, citat dels, i berättelseform utifrån de sex 

kvinnornas berättelser. Varje enskild fråga avslutas med en sammanfattning av resultatet. För att 

bibehålla och säkra anonymiteten hos våra respondenter i enligt Vetenskapsrådets etiska 

principer (kapitel 3.4) valde vi att avkoda inkommen data eftersom det bitvis innehöll personlig 

information som kan kopplas direkt till studenterna. Respondenternas svar kommer att 

kategorisera i huvudteman baserad på intervjuguiden. 

Presentation av respondenternas ålder görs genom ålderskategoriseringen: Ungdomar -24 år, 

Unga vuxna 25-34 år, Vuxna 25 -44 år och Medelålders 45-54 år.  

4.1 Redovisning av enkätundersökningen 

Antal respondenter som besvarat enkäten: 20/80 (n/N) 20 st (n/n) 

Åldersintervall  

Deltagare har grupperats in i åldersintervall (kapitel 1.6).  

Svarsfrekvens 20/20: Ungdomar 3/20. Unga vuxna 10/80. Vuxna 6/80. Medelålders 1/20.  

Sammanfattning: Svarsfrekvensen var totalt sett låg och störst antal deltagande kom från 

studenter i gruppen Unga vuxna. De yngre och äldre i åldersgrupperna Ungdomar och 

Medelålders representerades endast av ett fåtal respondenter. Sexton av de 20 kvinnorna i 

studien gör ett karriärbyte. Av de som inte har gjort ett karriärbyte är två under 24 år. 
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Studiebakgrund  

Svarsfrekvens 20/20: Gymnasium 18/20. Folkhögskola/ vuxenutbildning 10/20. 

Universitet/högskola 11/20. 

Sammanfattning: Samtliga respondenter har genomgått studier där arbete med människan står 

i fokus. Av de respondenter som läst vidare på gymnasiet har de flest läst det 

Samhällsvetenskapliga programmet, Handel och administration. 2/20 har inte läst vidare på 

gymnasiet utan valde att läsa in gymnasiekompetensen via folkhögskolans 2-åriga allmänna 

linje och  Komvux. 1/20 har genomgått en påbyggnadsutbildning. Drygt hälften av 

respondenterna i studien har läst vidare på folkhögskola och/eller komvux. Av dessa har tre 

personer angett att de har valt att behörighetskomplettera på Komvux för vidare studier på 

högskola. Sju av dem har uppgett att de har deltagit i flera kurser på folkhögskolan. Avhopp och 

byten mellan kurser har förekommit. 11/20 studenter har läst på universitet/högskola tidigare. 

Huvuddelen har påbörjat längre utbildningar inom beteendevetenskap - och pedagogik. I 

åldrarna 25-44 år hade majoriteten läst enstaka kurser på universitetet och vid flera tillfällen. Av 

dem som påbörjat de något längre yrkesutbildningarna har 3/20 hoppat av från utbildningen. 

Yrkesliv 

Svarsfrekvens 20/20. 19/20 har svarat att de är eller har varit yrkesverksam innan studierna. 

Sammanfattning: Respondenternas yrkesområden varierar inom administration, försäljning, 

pedagogik, omsorg, service, socialt och samhälleligt område. Vid fråga om respondenten var 

yrkesverksam eller inte, var svaret svårttolkat och därmed räknas frågan bort som bortfall. 

Övervägande antalet respondenter har arbetat mer än sex år på samma arbetsplats/bransch. I 

åldersgruppen Vuxna/Medelålders har samtliga mer än 13 års yrkeserfarenhet från arbete inom 

samma bransch. 

Orsak till nuvarande val av utbildning 

Svarsfrekvens 20/20: Intresse 20/20. Arbetslös 1/20. Rehabilitering 2/20.  

Kompetensutveckling 1/20.  Annan orsak 5/20 (karriärstrategi). 

Sammanfattning: Samtliga respondenter svarade att det var av intresse och eget val som gjorde 

att de sökte till den nuvarande utbildningen. Under fråga 6a. fanns det möjlighet att komplettera 

svaret i frågan under 6.b Annan orsak. En person av 20 uppger att valet gjordes efter avslag till 

annan utbildning. En annan svarar att arbete med ekonomi inte längre är intressant och en svarar 

pga arbetslöshet. Två svarar att orsaken var en arbetsskada. Majoriteten svarar att valet av 

utbildning är ett karriärstrategiskt motiv. Skillnaden mellan åldersgrupperna var att de yngre 

studenterna uppgav att intresset är den enda orsaken till det nuvarande valet. Respondenterna i 

gruppen Unga vuxna är den enda grupp som uppger karriärstrategi som en av orsakerna till sitt 
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val av utbildning. Skillnader i och orsaker av valet varierade något i grupperna Vuxna och 

Medelålders där orsakerna var mer relaterade till personens fysiska hinder eller trivsel.  

Påverkansfaktorer vid val av nuvarande akademisk utbildning  

Svarsfrekvens (n/n) 20/20: Påverkansfaktorer sorterade efter ålder och preferens .  

Tabell 1.  

Åldersgruppering Antal Påverkansfaktorer 

   

Ungdomar   -24år 3/20 Intresset 

   

Unga vuxna 25-34 år 4/20 Intresset 

 1/20          Ekonomin   

 1/20 Ekonomin och intresse 

 1/20 Familj, ekonomin,  intresse och karriärstrategi 

 1/20 Familj, karriärstrategi,  intresse och ekonomin 

 1/20 Familj, karriärstrategi och intresse 

 1/20 Intresse,  karriärstrategi och ekonomin 

   

Vuxna 35-44 år 4/20 Intresset 

 1/20 Intresse och familj   

 1/20 Intresse och karriärstrategi 

   

Medelålders 45-54 år 1/20 Vänner och intresse  

 

Sammanfattning: Samtliga Ungdomar svarar att intresset styr valet av utbildning. I gruppen 

Unga vuxna är intresset en av de största påverkansfaktorerna för valet att börja studera på 

nuvarande utbildning. I övrigt är påverkansfaktorerna jämt fördelade mellan familj, ekonomi 

och karriärstrategi. Ingen av respondenterna har påverkats av internet/TV/Radio/Media.  

Motiv med karriärbyte 

Svarsfrekvens 20/20.  

Sammanfattning: Respondenterna svarar bland annat att motivet är att få ett stimulerande och 

intressant arbete man trivs med. En annan målsättning är att få ökad kunskap genom den 

akademiska utbildningen. Några ser det som en kompetensutveckling, en framtidsutsikt, 

alternativt ett sätt att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. De som tillhör den lite äldre gruppen 

nämner även vikten av att få en yrkestitel/-identitet.  
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Framtidsutsikter efter yrkesexamen  

Svarsfrekvens 20/20 : 3/20 Vidare studier. 5/20 Oklart. 12/20 Arbeta inom utbildningsområdet. 

Sammanfattning: Samtliga respondenterna har funderingar men har vid tidpunkten för studien 

inte fattat några definitiva beslut kring sin kommande yrkeskarriär. Svaren tyder på att 

övervägande studenter önskar arbeta inom utbildning. Det finn inga direkta skillnader ur ett 

åldersperspektiv. 

4.2 Resultat - intervjuer 

Vi valde att strukturera vår kvalitativa studie kring en semistrukturerad intervjumetod där vissa 

frågor som exempelvis ålder, civilstånd är så kallade standardiserade frågor (May 2001), för att 

få djupare och mer nyanserade svar valde vi att ställa frågor utifrån de olika teman som finns 

listade i intervjuguiden. På så sätt hade vi som frågeställare en ram att förhålla oss till samt att 

det gav utrymme för att utveckla frågorna under intervjuns gång för att få ut mer vetskap om 

studentens beslutsfaktorer/brytpunkter som påverkat deras karriärvalsprocess.  Beroende på 

svaren och gensvaret från respondenten ställde vi delvis slutna, öppna och ledande frågor. För 

att bibehålla anonymitet hos informanterna gav vi dem fiktiva namn och avkodade väsentlig 

fakta för att kunna redogöra för deras bakgrund och ålder i den empiriska studien. Resultatet 

redovisa med utdrag från intervjuerna genom citat och sammandrag. Målet med vald metod är 

att hitta mönster, tydliggöra svaren och sammankoppla med syftet och forskningsfrågorna, ligga 

som en bas för ansatsen i  berättelseanalysen vi kommer att använda i reslutatanalysen. 

Respondenter i empirin  

Nedan följer en mindre presentation av de sex respondenternas ålder, civilstånd och 

studiebakgrund.  

Tabell 2. 

Respondent        

Åldersgrupp   Civilstånd         Utbildning/Studiebakgrund 

Klara  Medelålders Skild,  2 barn   Lärling, Komvux, Akademisk  

Stina   Vuxna Gift, 2 barn    Gymnasium, Komvux, Akademisk  

Lisa     Vuxna Gift Gymnasium, PU-utbildning 

Anna   Ung vuxen Gift, 2 barn  Gymnasium 

Petra   Ung vuxen   Sambo      Folkhögskola, Akademisk  

Maria  Ung vuxen   Sambo Gymnasium 



 26 

4. 2.1. Kvinnornas berättelser 

Klara 

Klara är 47 år, skild och har två utflyttade barn i 20-årsåldern. 

Efter avslutad hantverksutbildning på gymnasiet startade Klara ett eget företag. Efter 17 år som 

mycket nöjd och tillfreds egenföretagare diagnostiserades hon med förslitningsskador i båda 

händerna.  

”..då stod jag inför mitt riktigt stora beslut/ brytpunkt vad det gäller mitt yrkesval och framtid.” 

Klara har alltid haft ett stort intresse för studier och utbildning. Under småbarnsåren fick hennes 

tankar om vidare studier däremot anstå.   

”Ja, det har det alltid funnits. Det har det! Men när jag var 30 var ju barnen ganska små. --

…. När jag vid 40 kände jag att det fanns en större chans för mig att lyckas. Det kräver ju 

en hel del.”  

Arbetsskadediagnosen medförde att hon blev tvungen att omskola sig. Eftersom hon gärna vill 

hjälpa andra som inte mår bra att må bättre beslöt hon sig för att utbilda sig till socionom. För 

att få råd och hjälp att nå sitt mål sökte Klara upp en studie- och yrkesvägledare. En studieplan 

lades upp för att Klara skulle kunna söka in till socionomprogrammet. För att komma in på 

universitetet behövde Klara behörighetskomplettera på komvux. Inspirerad av sin studie- och 

yrkesvägledare beslöt sig Klara för att även söka till studie- och yrkesvägledarprogrammet. För 

att öka sina chanser att komma in på utbildningen avlade hon även högskoleprovet. 

”Eftersom jag blivit så inspirerad av min studie och yrkesvägledare på Komvux sökte jag 

även till den här utbildningen också.” 

På poängen från högskoleprovet antogs hon på socionomprogrammet som var hennes 

försthandsval. Vid denna tidpunkt skilde sig Klara och hennes man. Efter cirka ett års studier 

flyttade hon och blev därmed tvungen att byta utbildningsort. Klara trivdes aldrig på det nya 

lärosätet och efter en kort tid hoppade hon av socionomutbildningen. Efter ett år som 

butiksförsäljare och personlig assistent och med många tankar kring framtiden beslöt hon sig för 

att åter ta upp sin dröm att studera vidare.  

”Jag fick ett år på mig att reflektera. Vad vill jag? Cirkeln slöts på något sätt. Jag kom hela 

tiden tillbaka till det här med studie- och yrkesvägledare eftersom min vägledare på 

komvux var så cool.”  

En bidragande orsak till beslutet att återigen börja studera var hennes känslor av att det var sista 

chansen, såväl betygsmässigt som åldersmässigt. En annan bidragande orsak till beslutet var 

hennes son som ständigt uppmuntrade henne att söka till studie- och yrkesvägledarutbildnigen. 

En utbildning som hon under lång tid ständigt återkom till och som väl matchade hennes stora 

intresse för arbete med människor. 

”Äh! det här är min sista chans. Det är ju det här jag vill bli när jag blir stor. Efter 1:a 

veckan kände jag att.. Jag kommer aldrig att klara det här . MEN det har jag gjort hittills 

och det känns så himla bra och rätt det ..” 
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Klara ser ljust på framtiden och ser stora vinster med en akademisk utbildning.  

”Vinsten är.. det jag saknar från mitt förra yrkesliv är att ha en yrkesidentitet. Den får jag ju 

tillbaka. Jag får ett yrke.! Där folk vet vad jag är! Vad du gör . Det är så starkt förknippat 

med din personlighet tycker jag. Det är en av vinsterna. Sen har jag alltid haft en förkärlek 

för dem så ingen ser eller inte bryr sig om vill ha. Och jobba mer ideellt med ungar som 

inte mår så bra..” 

Klara ångrar inte sitt beslut alls utan känner att valet att utbilda sig studie- och yrkesvägledare är 

det bästa hon har gjort trots att det från början var ett påtvingat beslut att skola om sig.  

”Jag älskade mitt yrke men …. I och med att det har blivit . Blivit en sådan klockren träff. 

Är jag tacksam över det i dag… Det låter sjuk .. men så är det.." 

Stina  

 

Stina är en kvinna i åldersgruppen Vuxna. Hon är gift och har två barn i 10-12-årsåldern 

Under gymnasieåren gick hon ett socialt program för att kunna utbilda sig till polis.   

”Jag skulle bli polis men blev det inte..” 

Efter gymnasiet fick hon arbete inom reklambranschen. Parallellt med sitt arbete tog hon en 

enstaka kurs på gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och läste ett par kurser på komvux. 

”..läste jag lite om sidan för man vet ju aldrig ” 

I samband med den stora finanskrisen i början av 2000-talet gick företaget Stina arbetade på i 

konkurs och Stina blev arbetslös.  

”Sen gick den i konkurs och jag satt på bar backe ..” 

Stina lyckades få nytt arbete där hon arbetade ända fram till nästa finanskris inträffade och hon 

blev återigen arbetslös. Efter att återigen vara arbetslös fattade hon beslutet att hon måste skaffa 

sig en utbildning.  

”Jag måste ju ha en utbildning. Det är ju svårt nog ändå att få jobb utan utbildning. Det spelar 

igen roll att jag har 20 års yrkeslivserfarenhet …utan jag behöver ett papper på min kunskap 

tänkte jag. Då sökte jag till studie- och yrkesvägledareprogrammet.” 

Eftersom hon alltid hade varit intresserad av barn och människor, funderade hon initialt på att 

utbilda sig till förskollärare. Hon ändrade sig emellertid eftersom hon kände och tyckte att hon 

var för gammal för förskolläraryrket. Istället sökte hon in på studie- och 

yrkesvägledareprogrammet.   

”Jo jag kände mig att jag var lite äldre så utbildningen passade mig bättre” 

Valet att utbilda sig akademiskt har stor betydelse för Stina, framför allt för att hon därmed får 

en bekräftelse på att hon är duglig och betyder någonting.  

”Det var det jag var ute efter!! Att jag får en bekräftelse på att jag är någonting. Att få ett 

papper på att jag är någonting. Jag kan jag med!! Att jag kan! Jag också..!!! Ett bevis på att 

jag är någonting!! Valet av karriärbytet. ” 
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Hon berättar att känslan och intresset av att arbeta med någonting annat hade funnits där under 

en lång tid men hon hade inte vågat ta steget att aktivt söka sig från arbetet på reklamföretaget.   

”Men jag hade inte vågat. Man hade jobb, man hade pengar, man var trygg. Så jag hade 

stannat kvar där jag var. Tryggt! Man hade familj och barn . Plus att det var ju lite tjusigt 

också. Pengar bra avtal semester. Det var tryggt inget du vill lämna, tryggt, kul, ett 

statusyrke” 

Vad gäller framtiden funderar Stina fortfarande på med vad och inom vilket område hon vill 

arbeta. Hon är intresserad av det mesta. Eventuellt kommer hon att arbeta med ungdomar. En 

dröm är att stödja de invandrarungdomar som inte har behörighet att söka till gymnasiet.  

Lisa  

Lisa är gift, har två små barn och ingår i åldersgruppen Unga vuxna. Lisa läste Handel- och 

administrationsprogrammet på gymnasiet. Efter gymnasiet genomgick hon en 1,5-år lång 

påbyggnadsutbildning, började arbeta inom hotell- och upplevelsebranschen .Lisa var mycket 

omtyckt på sin arbetsplats och en viktig del av företaget. Hon älskade sitt arbete. Efter drygt 10 

år på samma arbetsplats och med samma arbetsuppgifter kände hon att hon behövde fler 

utmaningar, hon ville få nya arbetsuppgifter, ville utvecklas.  

”Jag kan inte sitta här i 20 år till – det funkar inte. Även om jag älskar mitt jobb” 

Lisa kontaktade personalchefen för diskussion om möjligheten att byta arbetsuppgifter. Det 

enda svar hon fick på sin förfrågan var att det inte fanns några möjligheter att byta 

”Och blev så besviken för jag hade hoppats på att även om det var dåliga tider då att hon 

hade sagt, det kanske finns något. Det här istället, komma med helt andra förslag eller sagt 

om ett halvår eller sagt inte just nu Lisa eller sagt något helt annat. Bara gett mig 

någonting!” 

I sin besvikelse och med stöd och uppmuntran från närstående familjmedlem beslöt sig Lisa för 

att söka nytt arbete som administratör inom den privata utbildningssektorn. Därmed bytte hon 

bransch.  

”….så jag skickade in en spontanansökan och fick komma på intervju och fick jobbet på en 

gång. 

Innan Lisa började sin anställning på utbildningsföretaget hade hon inte funderat speciellt 

mycket på att vidareutbilda sig. Det är nu när hon dagligen kommer i kontakt med studenter 

som behöver vägledning som Lisa börja fundera på att vidareutbilda sig.   

”För när jag började på … så fanns det ingen studie- och yrkesvägledare på plats på 

företaget. Och det kom så himla mycket frågor till oss på administrationen så att då  tyckte 

jag det verkade spännande. Ääääh! så då föreslog jag att ”men jag kanske kan bli det” två 

veckors utbildning eller någonting. Jag hade ju inte en aning att det var en universitets 

utbildning. Vilket det var. Och då fick jag ju veta att ..nr ett, så är den tre år,… nr två så är 

det en universitetsutbildning inte bara något man blir på en vecka eller några dagar. ” 
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Lisa hade arbetat på den nya arbetsplatsen i cirka ett år när hon börjare fundera kring vidare 

studier. Hon kände emellertid inte att hon var mogen att påbörja en 3-årig utbildning just då.  

”Kände inte att jag ville börja på universitet, hoppa av jobbet, som jag faktiskt älskade utan 

då lade jag de drömmarna åt sidan. Jag tänkte, ja det är ju synd, jag orkar inte sätta mig i 

skolbänken i tre år bara i skolbänken så där utan jag vill faktiskt jobba lite också…” 

Lisa lade drömmarna åt sidan för att jobba ett par år. Något år senare träffade Lisa en 

branschkollega som parallellt med sitt arbete utbildade sig till studie- och yrkesvägledare. Lisa 

blev nyfiken och ville veta mer, få mer information om hur man söker, vilken behörighet som 

krävs mm. Efter inhämtad information förstod hon att hennes dröm var realiserbar.  

Lisa kompletterade med de betyg som fattades och sökte därefter in till studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Vid tidpunkten då antagningsbeskedet väntades blev hon erbjuden 

en chefsbefattning på ett konkurrerande utbildningsföretag. Denna nya befattning innebar högre 

lön och bättre förmåner. Lisa tackade ja till erbjudanden men meddelade samtidigt företaget att 

hon sökt en universitetsutbildning och nu väntade på svar. 

”..vändpunkten var när jag – när allt kom på en gång. För det första blev jag head-huntad 

hit, samtidigt som jag väntade på besked om jag hade kommit in på utbildningen eller inte. 

Och då var det också men gud vad skall jag göra nu då, nu helt plötsligt skall jag bli chef, 

det hade inte en i åtanke när jag jobbade på andra stället. För det var inget som jag strävade 

efter det var bara något som jag blev nu. Samtidigt som jag väntade på utbildningen…2 

 Företaget ställde sig mycket positiv till den nya situationen. Man såg utbildningen som en 

fördel de kunde ta del av. Lisa fick därmed arbetet som chef på utbildningsföretaget och kom 

även in på högskoleutbildningen.  

Lisa ser många fördelar med att ha en akademisk utbildning. Hon ser den som en investering för 

framtiden och menar att den kommer att gagna hennes framtida karriär både på det ekonomiska, 

yrkesmässiga och personliga planet.  

”..Jag såg det som en vision att i framtiden så kommer det att gynna mig något otroligt både 

lönemässig, karriärmässigt kanske och för min egen del…Och just nu har jag inte barn men 

jag kanske vill försöka skaffa det i framtiden. Vill jag vara chef då kanske om 5-10 år – det 

vet inte jag. Men att stänga den möjligheten då när jag nu går en utbildning, jag hittat den.” 

Lisa framställer sin utbildning som ett bevis på att hon är kompetent, vilket gör att hennes 

självförtroende stärks. 

”Att lilla JAG kan ha en universitetsutbildning fast jag är över 35.” 

Anna  

Anna är en kvinna i åldersgruppen Unga vuxna. Hon är gift och har två barn i småbarnsåldern. 

Anna läste estetiskt program på gymnasiet och kompletterade med enstaka kurser på komvux. 

Efter gymnasiet hade flera tillfälliga arbeten. I början av sin yrkesbana arbetade hon ett par år 

inom livsmedel och försäljningsbranschen. Nu är hon studieledig från sin tjänst som receptionist 

vid ett större förbund. Anna har alltid haft en önskan om att fortsätta studera men visste inte till 

vad. Valet av utbildning har däremot inte varit helt klart. Sedan barnsben har hon drömt om att 
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bli polis. Men det stannade vid en dröm hon då hon inte riktigt visste vad hon ville göra. Sedan 

hon fick barn förändrades det. 

”..då när jag blev föräldraledig såååå. Jag har ALLTID velat plugga eeeh och då när jag var 

föräldraledig så tänkte jag  men nu skall jag ta tag i det liksom för då blev det på något sätt 

allvarligare i sig att man visste att nu har jag barn som man måste försörja. Jag är ändå en 

person, en mamma utan utbildning så kändes det… jag blev ju föräldraledig då bestämde 

jag mig för att ta tag i en av mina drömmar från när jag var liten – bli polis. ” 

När Anna blev förälder fick hon ett nytt perspektiv och en anledning att tänka framåt. Hon ville 

ta tag i sitt liv och sina tidigare drömmar om att bli polis. Förutom polisyrket var Anna 

intresserad av socionomyrket men kunde även tänka sig andra yrken. Anna beslutade sig för att 

träffa en studie- och yrkesvägledare. Vägledaren informerade henne om intagningskraven för de 

båda utbildningarna men även om studie- och yrkesvägledarprogrammet. För att bli behörig att 

söka till högskola/universitet var Anna tvungen att dels, höja dels, komplettera sina betyg, något 

hon var omedveten om från början.  

”..det var jättejobbigt och jag trodde liksom att jag var så nära till någonting. För att man 

måste ju också kunna fystesten för att ens kunna komma in om man söker” 

Under en tvåårsperiod försökte Anna söka in till polishögskolan men hindrades att söka in pga 

intagnings- och anställningsstopp. Anna började tänka om.  

”Så att där såg jag min chans flyga iväg lite och så tänkte jag vad skall jag komma på nu då 

om jag nu inte blir polis? Kan inte komma in, bli polis, ville inte sitta och vänta jag var så 

redo liksom.” 

Ny kontakt med vägledningen togs. Föräldraledighet kombinerades med studier och Anna med 

hjälp av uteslutningsmetoden kom hon fram till att hon ville arbeta med människor 

”Mmm och då satt jag liksom och tänkte tillbaka vad jag hade mer för drömmar när jag var 

mindre liksom, vad jag tyckte var kul...” 

 ”Jag ville absolut inte jobba med ekonomi och inte jobba med it utan det var människor. Ja 

precis. Och då kom jag fram att jag ville bli socialsekreterare, socionom…Men det var ju 

Jättehöga betyg”  

Anna arbetade vidare med sina kompletterande studier och för att öka sina möjligheter att 

komma in på en högre utbildning gjorde hon högskoleprovet ett flertal gånger. Anna styrs och 

drivs av att hitta en utbildning som ger henne mer kunskap och bättre livskvalitet i form av 

….och bättre ekonomi känslans betydelse. 

”jag såg min chans att komma in på socionomlinjen …Men sen en dag när jag satt på 

jobbet då slog det mig liksom, men vad fasiken kommer jag att palla det? Gå in i familjer 

där det är missbruk och små barn far illa. Jag har egna barn nu! För man blir väldigt mycket 

känsligare, har jag blivit sedan jag fick barn. Och då kom jag fram till det här med polis att 

det skulle inte funka för mig heller.”  
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Anna känner sig ledsen och desperat, hon ville verkligen utbilda sig. Hon skrinlade sina planer 

på att bli polis och socionom och sökte upp vägledaren för tredje gången. Vägledaren 

informerade Anna om andra utbildningar som innebär arbete med människor där ibland sin egen 

profession – studie- och yrkesvägledare.  

 ”.. du kanske skall bli studievägledare då hjälper man ju folk också fast på ett annat sätt. 

Och jag bara .. jag satt där helt förtvivlad oooooh vad skall jag göra? Jag vill ju så gärna 

plugga. Oh ja ba jaaaa .. i och för sig tyckte jag också det lät roligt när jag var liten men vad 

var det för kurser? För det var ju viktigt att det liksom skulle vara roliga kurser också” 

Anna som handlar utefter sina känslor blev mycket inspirerad av vägledaren. Efter att ha tagit 

del av studie- och yrkesvägledarprogrammets kursplan fick hon ny kraft och bestämmer sig för 

att söka in. Annas karriärprocess från beslutet att studera vidare till att hitta sin utbildning har 

varit lång. Anna säger själv 

 

”Ja Jättelång. Men det var så otroligt…alltså jag kom ihåg när jag åkte därifrån när jag hade 

insett då att jag skulle söka det här studievägledareprogrammet. Jag var så lycklig, jag 

skuttade nästan därifrån så det var så perfekt alltihopa så …” 

Anna antogs till studie- och yrkesvägledarutbildningen på sitt högskoleprov och säger så här i 

efterhand  

”När jag blev föräldraledig då blev det så jäkla tydligt liksom livet, ansvaret, mammarollen 

försörjningsbörda. Att jag behövde göra någonting för att…. att plugga vidare har jag alltid 

velat Fast inte hittad rätt liksom. Jag faktiskt så känns det. Jag är jättenöjd med mitt val sen 

vet man ju aldrig liksom vad det blir i framtiden men det känns skitkul. ” 

Petra 

Petra är en kvinna i åldersgruppen Unga vuxna. Hon är sambo och har inga barn. 

Petra gick inte på gymnasiet utan läste istället allmän linje på folkhögskola. Efter folkhögskolan 

började hon arbeta. Till en början varierade arbetsplatserna. Parallellt med extrajobben läste 

Petra enstaka kurser på universitetet. Det var intresset som styrde valet av kurser. Hon är 

intresserad av kulturvetenskap men vågade inte just då ta steget att söka till en längre 

utbildning.  

”…. inte riktigt känt att arbetsmarknaden varit bra nog för att våga satsa på en utbildning 

tror jag. Så det har blivit ett intresse, intresseläsning.”  

Petra berättar att hon inspirerats av sin mamma som även hon har läst ett flertal enstaka kurser 

på universitet av rent intresse. Petra har haft sin nuvarande anställning i cirka sex år. Beslutet att 

återigen börja studera var hennes känslor av understimulans samt att arbetet var ganska 

enahanda. Hon trivdes bra men saknade utmaningar. Dessutom ansåg hon att hon saknade  en 

akademisk utbildning.  

”Dels sakande jag akademiska studier i sig och den världen och jag behövde en utveckling 

och att det hände något och… Rent personligen behövde jag en ny utmaning och gå 

vidare.” 
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Eftersom Petra hade erfarenhet av arbete med personalfrågor och även fått en del 

personalansvar ville hon initialt utbilda sig till något inom PA-området. I sitt sökande efter 

information om PA-utbildningar fick hon av en tillfällighet syn på studie- och 

vägledarprogrammet.  

”Och blev nästan lite drabbad. Det Där är ju vad jag ska göra och det som tilltalade mig var 

att det kändes lite mer fritt än vad PA kändes. Å du kunde variera mycket och det kändes 

som en bredare utbildning.” 

Petra ändrade helt inriktning och beslutade sig för att istället sökta studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Hon berättar att valet var genomtänkt, hon var mycket påläst innan 

hon bestämde sig.  

”Det känns som jag visste vad jag gav mig in på. Jag läste på ganska mycket om det innan. 

Jag googlade runt och kolla.” 

Förutom det stora intresset för studie- och yrkesvägledning ser Petra beslutet att byta 

karriärbana via en akademisk utbildning som en karriärstrategi att komma vidare. Hon önskade 

höja sin kompetens och utveckla sig på det personliga planet samtidigt som hon ville ha nya 

utmaningar. Den akademiska utbildningen ses även som en trygghet.  

”Karriärstrategi då tänkte jag mer.. mer brett än uppåt. Att just kunna variera sig och att 

kunna byta arbetsplats..att bygga på. Det fanns en flexibilitet i det karriärmässigt…och Att 

det är en trygghet att man har papper på sin profession.” 

Maria 

Maria är en av de yngre kvinna i åldersgruppen Unga Vuxna. Hon är sambo och har inga barn. 

Hon gick barn och förskoleprogrammet på gymnasiet. Eftersom hon vid tidpunkten för 

gymnasievalet ville arbete med barn valde hon barn- och fritidsprogrammet.   

”Jag ville jobba med barn eeeh var mycket inte på barnpsykolog så småningom, socionom 

något åt det hållet. Vet jag att jag tänkte då.” 

Efter gymnasiet ville hon ” vänta lite med livet”. Påverkad av sina vänner som skulle studera på 

folkhögskola sökte även hon in till folkhögskolan. Under ett år studerade hon filmkunskap.  

”Hade inga yrkesdrömmar inom filmbranschen alls, inga väcktes heller utan det var bara ett 

intresse. Så det var väldigt lyxigt det var jag medveten om då också, ägna ett år åt något 

som bara är kul.” 

Efter folkhögskolan försökte hon att finna ett arbete, vilket inte var helt lätt. Hon beslutade sig 

därför att genomgå en kvalificerad yrkesutbildning (KY- utbildning) för …… 

”Den var 1,5 år, tre terminer och de här KY- utbildningarna kan tänka mig att det ser så ut 

fortfarande skall en tredjedel vara praktik. Så det såg jag då, där var det stora pluset... även 

om det här inte var någonting som hade hållit mig vaken om nätterna att det var en sådan 

stor yrkesdröm så skulle jag liksom få praktik och kanske ett sommarjobb och komma ut 

och börja göra grejor. Så där tyckte jag att jag var väldigt fiffig. Det var taktiskt” 
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Efter 1,5 års utbildning fick Maria efter att ha sommarjobbat på ett företag även provanställning 

inom samma företag.  

”Så jag fick sommarjobb och så fick jag en provanställning där med när min utbildning var 

slut så det gick som på räls. Så då hade jag utbildat mig 1,5 år mot i stort sett en enda 

arbetsgivare som fick anställningsstopp. Så det var lite, det var lite deppigt” 

Efter 3 månaders arbetslöshet fick Maria ett tips om ett arbete via en bekant. Detta tips ledde till 

ett sommarjobb på ett företag i försäkringsbranschen som därefter övergick till fast anställning. 

Efter fem år på samma befattning började arbetet kännas lite enformigt. Maria berättar att när 

hon började sin anställning på företaget var allt mer eller mindre kaos.  

”Då var det mycket som var nytt i den här branschen, det hände det mycket. Så det var, det 

var kaos, det var helt vansinnigt rörigt, mycket liksom pengar och oordning på register och 

- så då fick jag vara med och liksom ordna upp det där. Det var skiiiitkul.” 

Fastän hon trivdes mycket bra på arbetsplatsen och hade väldigt bra arbetskamrater började hon 

fundera på vad hon skulle vilja göra i framtiden. Maria berättar att beslutet att börja studera var 

en process som tog ungefär ett år. Maria medger att hon aldrig tyckt speciellt mycket om att 

studera men om hon nu skulle börja studera igenom så skulle det vara något hållbart.   

”Men och då tänkte jag väl att ska jag sätta mig en gång till i skolbänken då kan det ju bli 

den sista så vill jag inte ha en halvdan lösning utan nu ska det bli något rejält” 

Efter mycken funderande kunde hon konstatera vad hon saknade mest i sitt nuvarande arbete 

och vilken utbildningsform hon var mest intresserad av. Därefter tänkte hon igenom vila 

drömmar och intressen hon haft under livet.  

”Vad var det jag tänkte från början egentligen. Har jag haft idéer längs med vägen som jag 

liksom lagt på hyllan? Vad tycker jag om dem nu så?” 

Det första hon kom att tänka på var intresset och viljan att arbeta med barn – den gamla 

drömmen om att bli socionom. 

”…. och då dammade jag av en yrkesdröm från gymnasiet, som att läsa till studie- och 

yrkesvägledare.” 

Maria sökte bägge utbildningarna, socionom i första hand och studie- och yrkesvägledare i 

andra hand. Maria kom så långt som till intervju till socionomprogrammet men hade vid den 

tidpunkten ändrat uppfattning. Genom sitt arbete hade hon daglig kontakt med människor som 

hade ekonomiska problem. Insikten att socionomyrket innebar arbete med dessa människor 

gjorde att hon ändra sig.  

”då kände jag nog att det här är för tungt. Det här är för jobbigt, jag skulle inte klara av att 

ha en sådan här yrkesroll som går ut på att ha hand om så desperata människor”   

Maria kom emellertid inte in på socionomprogrammet men antogs på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Fördelen med att ha en akademisk utbildning är att den är hållbar.  
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 5. Analys 

”Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i ständig växelverkan 

mellan teori och empiri, mellan forskare och undersökningspersoner. I detta växelspel 

kommer normativa och kognitiva element i ens uppfattningar att spela in” (Holme & 

Solvang, 1997:98).  

Syftet med studien var att undersöka kvinnors karriärbyten genom akademiska studier. Ansatsen 

för studien är att använda berättelseanalys vid analysering av insamlad data. Resultatet av 

analyserat resultat redogörs under kapitel 5.1 Bakomliggande orsaker, 5.2 Karriärbeslut med 

underrubriker och slutligen kapitel 5.3 Akademisk utbildning som strategi. Samtliga rubriker 

utgår från våra forskningsfrågor. Det empiriska resultatet har till viss del kodats och reducerats 

innan redovisning av slutresultatet för analysen visas. Analysen kommer enbart att innefatta de 

resultat vi samlat in från den kvalitativa studien.  

Vi kommer därmed inte att analysera eller fördjupa oss och inte heller ta upp 

enkätundersökningen i analysen. Tanken var att den kvantitativa undersökningen skulle ge den 

kvalitativa studien ytterligare en dimension om kvinnors beslut i den egna karriärprocessen 

(kapitel 3.6). Svarsfrekvensen för den kvantitativa undersökningen var dock endast 25% vilket 

skulle innebära att presenterat material inte kommer att ha den reliabilitet och validitet som vi 

eftersträvade. Därmed anser vi att resultatet blir missvisande och vi räknar det som ett bortfall. 

För den intresserade redovisar vi sammandrag från enkäten under resultatkapitlet 4.1. 

5.1. Bakomliggande orsaker 

Som människor ställs vi kontinuerligt inför olika beslut. Vi tvingas fatta beslut som kan vara 

påtvingade och utsätts för händelser som vi ofta inte kan påverka själv, exempelvis att vi blir 

arbetslösa eller sjuka. När vi beslutar oss, väljer, tar egna beslut över tillvaron kallas det i 

karriärvalsteorin för frivilliga val. Dessa omnämns av Hodkinson & Sparkes (1997) som 

brytpunkter och rutiner vilka följer under livets olika skeden. Vi har valt att undersöka vilka 

orsaker som ligger till grund för kvinnors karriärval och beslut. Kvinnorna i studien har alla vid 

ett eller flera tillfällen sedan de inledde sin yrkesbana stått inför ett avgörande vägval, en 

brytpunkt som direkt kan förknippas med händelser runt kvinnornas anställningar (Gruffman, 

2007). Alternativt har slumpen varit avgörande vilket Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) 

beskriver i sin karriärvalsteori om slumpen och tillfälligheternas betydelse för valet .  
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Påtvingade brytpunkter 

Tre av de sex kvinnorna har erfarenhet av påtvingade brytpunkter. En av kvinnorna har vid två 

tillfällen blivit friställd. Det har medfört att hon lägger stor vikt vid att bli anställningsbar, bli 

mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Hon ökar sina möjligheter genom akademiska 

studier mot en yrkesexamen det vill säga hon förändrar sitt habitus och tillför kapital (Broady, 

1998). Den andra kvinnan drabbades även hon av en s.k. påtvingad brytpunkt då hon tvingades 

byta karriärbana på grund av förslitningsskador i händerna. Hennes brytpunkt var påtvingad på 

ett liknande sätt som den första kvinnan men hennes val av yrke begränsades på grund av 

funktionshindret. Båda kvinnorna upplevde det som att bryta upp från en trygg tillvaro vilket de 

inte hade gjort om de inte hade varit tvungna. Den påtvingade brytpunkten följs av en 

blockerande rutin som innebär att de har svårt att acceptera de nya förutsättningarna att behöva 

finna en annan karriär som det påtvingade beslutet innebär (Hodkinson & Sparkes, 1997). Inför 

valet av karriärbyte söker de information om utbildningar och yrken. En av dem vänder sig till 

en studie- och yrkesvägledare för stöd. Med stödet från vägledaren vidgas hennes 

handlingshorisont, det sker en förändring mot acceptans att se saker och ting på ett nytt sätt. 

Kvinnorna går från en blockerande rutin och når efter hand acceptans i sin nya identitet och den 

nya rutinen som kallas socialiserande (ibid).  

Två av de yngre kvinnorna erfor delvis en form av påtvingad brytpunkt då den ena efter en 

avslutad KY-utbildning inte kunde erbjudas arbete på grund av nya politiska riktlinjer som 

ledde till anställningsstopp hos myndigheten hon skulle anställa hos. Den andra sökte vid 

upprepade tillfällen in till Polishögskolan men stoppades på grund av intagningsstopp. I den 

efterföljande socialiserande rutinen accepterar hon efter hand den nya identiteten att inte bli 

polis (Hodkinson & Sparkes, 1997). Dessa förändringar av kvinnornas position och fält innebär 

även att deras handlingshorisont förändras (Schedin i Lundahl (red), 2010). De två kvinnornas 

beskrivningar matchar mycket väl Hodkinsons & Sparkes (1997) antagande att påtvingade 

brytpunkter inte är egna val utan ofta styrs av arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska beslut 

och händelser.  

Med nya erfarenheter som exempelvis att ställas inför en påtvingad brytpunkt förändras 

individens schema och habitus (Broady, 1998). För de tre ovan nämnda kvinnorna betyder det 

att de efter brytpunkten handlar och agerar på ett annat/nytt sätt som de kanske inte hade gjort 

om de inte hade varit tvungna att söka sig en ny karriär. 

Frivilliga brytpunkter 

Alla kvinnor utom en ger exempel på frivilliga brytpunkter, det vill säga de brytpunkter som 

individen själva styr och rår över (Sjöstrand, Franke-Wikberg & Lundgren, 1980). Något händer 

i kvinnornas liv, livssituationen förändras. En av kvinnorna får barn - en händelse som påverkar 

hela livet (Honkanen i Lundahl (red), 2010), en annan genomgår en skilsmässa. En kvinna 

upplever att hon bara står och stampar, hon utvecklas inte. Den frivilliga brytpunkten är med 

andra ord trots den frivilliga aspekten mycket känsloladdad för samtliga respondenter. 

Brytpunkten innebär att de står inför ett livsavgörande val som påverkar inte bara dem själva 

utan även personer i deras närhet. Att bryta upp från en annars bra och trygg tillvaro är ett av 
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flera exempel på frivilliga brytpunkter som sätter i gång en rad  händelseprocesser. Resultaten 

kan tydas som att de frivilliga brytpunkterna dominerar oavsett kvinnans ålder.  

5.2 Karriärbeslutet 

Som ovan beskrivits innehåller tillvaron brytpunkter och vägskäl. Karriärval görs emellertid 

enligt Hodkings & Sparkes (1997) i samverkan med och är ofta influerade av personer i 

individens närhet. Nära relationer som är individens sociala kapital, är mycket viktiga för hur 

individen gör val eller skjuter dem på framtiden och detta stämmer väl överens med kvinnornas 

valprocesser. I stort sett alla de intervjuade kvinnorna visar med sina berättelser att de påverkats 

och fått både ”direkt och indirekt stöd” (Schedin i Lundahl (red), 2010:137) av människor i 

deras omedelbara närhet. Ett exempel på en för respondenten betydelsefull person är Klaras son 

som uppmanade henne att söka akademisk utbildning. Lisa uppmuntrades av en närstående 

person att byta karriärväg. Även Maria är ett bra exempel på omgivningens betydelse för 

karriärvalet. Hon medger att hon lätt påverkas av andras handlingar och åsikter. Ett par kvinnor 

uppger att de tidigare inte vågat/velat byta karriär på grund av att deras barn vid den tidpunkten 

ansågs vara för små.  

För ett flertal av kvinnorna har slumpen haft en avgörande betydelse för valet av karriär. 

Slumpen och tillfälligheter är enligt Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) viktiga inslag i en 

individs karriärutveckling. Ett exempel på tillfälligheternas spel är Annas karriärval. Under två 

år hade Polishögskolan intagningsstopp vilket gjorde att Anna började tänka om och till slut 

beslöt hon sig för att satsa på en annan karriär i stället. Ett val som hon i dagsläget är mycket 

nöjd och tillfreds med. Även Petra medger att det var ren slump som gjorde att hon fastnade för 

hennes val av yrke 

Honkanen (i Lundahl (red), 2010) är av åsikten att oförutsedda händelser i individens eget liv 

eller i hans/hennes närmsta omgivning spelar en viktig roll för individens karriär. Detta 

påstående har stora likheter med två av de äldsta kvinnornas berättelser om slumpens betydelse 

för deras val. De båda kvinnornas brytpunkter var påtvingade. Klara menar att om företaget hon 

arbetade på inte hade gått i konkurs eller behövt skära ned eller om Stina inte hade varit tvungen 

at sluta på grund av arbetsskadan så hade de inte frivilligt avslutat sina anställningar. De menar 

att dessa oplanerade händelser förändrade deras liv, till något bättre i slutändan. Fyra av de sex 

intervjuade kvinnorna beskriver tillfälliga möten som rent av avgörande för deras karriärbeslut. 

Tre av kvinnorna kom i kontakt med en studie- och yrkesvägledare vars arbete och bemötande 

inspirerade dem till det nya karriärvalet. Lisa hade vid ett tidigare skede lagt sina drömmar åt 

sidan. Av en ren händelse träffade hon en branschkollega som framlade ny information som 

gjorde att tanken om drömyrket kunde realiseras. Lisas handlingshorisont vidgades härmed 

avsevärt när hon fick mer information om ett karriäralternativ som hon tidigare hade avvisat 

som ogenomförbart (Schedin, i Lundahl (red), 2010). Petra var helt på det klara med att hon 

ville utbilda sig till socionom men fick av en tillfällighet syn på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Kort därefter valde hon bort socionomprogrammet för att i stället 
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välja studie- och yrkesvägledarprogrammet. Petras agerande kan direkt kopplas till Engdahl & 

Larsson som menar att handlingar inte ärr mekaniska utan snarare krokiga (2006). 

Lisas oplanerade möte kan även kopplas till Bourdieus tankar kring det sociala kapitalets, i form 

av sociala nätverk, stora inverkan på individens karriärutveckling (Broady, 1998).  

Förutom att karriärval påverkas av oplanerade händelser anser Gruffman (2007) att de ofta 

påverkas av individens känslor och sinnesstämningar. Bevis på detta är de karriärbeslut som 

fattats av tre av de intervjuade kvinnorna. Dessa tre planerade att utbilda sig till socionomer men 

två kvinnor ångrade sig då de kände att det valda yrket skulle bli för psykiskt betungande. 

Denna känsla gjorde att de ändrade utbildningsväg. Den tredje kvinnan, Klara var på väg att 

även hon utbilda sig till socionom men kände att hon inte trivdes och hoppade av utbildningen. 

5.4 Akademisk utbildning som strategi 

Kvinnornas beslut att börja studera tycks föregås av olika händelser som påverkat dem och 

kvinnorna uppger flera olika faktorer som de anser vara viktiga för karriärvalet genom 

akademisk utbildning. Ofta nås en efterlängtad förändring genom utbildning (Schedin i Lundahl 

(red), 2010).  

Betydelsen av att ha en yrkesidentitet framgår tydligt hos de äldre. Däremot finns det skillnader 

mellan de äldre och yngre respondenternas tankar kring karriär och karriärvalsprocesser. Vid 

intervjuerna framgår det att politik och arbetsmarknadsekonomi påverkat många av 

respondenternas utbildning och karriärmöjligheter.  

Flera av kvinnorna känner av en tids- och/eller känslomässig press. För de som är över 35 finns 

känslan av att ’nu är det sista chansen’ att ta tag i sitt liv, att börja studera. Dessutom försämras 

de ekonomiska möjligheterna till studiestöd avsevärt efter 45 års ålder. Flera av kvinnorna har 

frivilligt tagit steget och lämnat den trygga och fasta anställningen för viljan att vidareutvecklas, 

bygga på sin kompetens eller värna om sin karriär i ett framtidsperspektiv. Schedin menar att 

arbetslivserfarenheter och kanske framför allt negativa sådana är en stor bidragande faktor till 

att individer söker sig vidare (i Lundahl (red), 2010).  

Kompetens, konkurrenskraft och personlig utveckling 

Kompetensutveckling är en av dessa drivkrafter. Kompetensutveckling kopplas ofta ihop med 

begreppet anställningsbarhet. Denna form av kapital anses nödvändig för att kunna konkurrera 

på arbetsmarknaden (Berglund & Fejes, 2009).  

Tre av de unga vuxna kvinnorna medger att de valt en akademisk utbildning på grund av viljan 

att bättra på sin kompetens och/eller bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.  
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Resultatet påvisar att det framför allt är de unga vuxna som ser stora fördelar med högre 

utbildning men även en av kvinnorna i kategorin vuxna ser utbildningen som den investering 

hon behöver för att avancera i karriären. Sett ur ett sociologiskt perspektiv kan den akademiska 

utbildningen ses som det symboliska kapital individen behöver för att bli mer anställningsbar 

och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden (Broady, 1998). På vilket sätt individen agerar och 

handlar i det sociala fältet exempelvis konkurrerar om arbetstillfällena på arbetsmarkanden, 

beror på individens habitus och övriga resurser (ibid). 

Ekonomi 

Fejes antar att individens kulturella kapital förbättras avsevärt genom en akademisk utbildning 

vilket i sin tur medför att anställningsbarheten ökar liksom det ekonomiska kapitalet (i Berglund 

& Fejes, 2009) t. En förbättrad ekonomi är en drivkraft som framhävs i kvinnornas berättelser 

men har störst betydelse för flera av de unga vuxna. En av dessa kvinnor beslutade sig för att 

byta karriär efter att hon fått barn. Hennes känsla av ansvar och en högre önskan om bättre 

inkomst gjorde att hon ville satsa på en högre utbildning. Även en av de vuxna kvinnorna, 

hoppas på att hennes nyvunna utbildningskapital skall ge henne lönemässiga fördelar.  

Självförtroende 

De äldre kvinnorna är ensamma om att anse att utbildningsvalet är ett sätt att stärka 

självförtroende (Schedin i Lundahl (red), 2010). Dessa kvinnor hävdar att de valt en karriär som 

innefattar akademiska studier eftersom de eftertraktar bekräftelse på att de är något och kan 

något. Två kvinnor i kategorin unga vuxna, ser karriär- och utbildningsvalet som en utmaning.  

Fem kvinnor i alla åldersgrupper utom i den äldsta ser även utbildningen som en väg till 

personlig utveckling vilket även Askling m.fl. (2001) håller med om. De hävdar att högre 

utbildning ger större möjligheter till såväl personlig som yrkesmässig utveckling (ibid.).  
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6. Slutsatser 

Vår slutsats grundas på det som framkommit i resultatanalysen vilken är baserad på de sex 

kvinnornas berättelser om viktiga händelser i deras liv. Våra forskningsfrågor har besvarats: 

vilka bakomliggande orsaker ligger till grund för kvinnors beslut om karriärbyte och vilka 

strategier ligger bakom kvinnors beslut om karriärbyte via en akademisk utbildning. För en 

tydlig redovisning har vi valt att dela in slutsatserna under varje enskild forskningsfråga.   

De bakomliggande orsakerna till kvinnors beslut om 

karriärbyte  

Kvinnornas habitus och deras tidigare erfarenheter påverkar deras beslut och styr därmed deras 

handlingar. Studien påvisar att orsakerna till att man väljer att byta karriär varierar. Ibland är 

orsaken tvingande, ibland frivillig. Hur man hanterar dessa vägval beror till stor del på 

individens tidigare erfarenheter, färdigheter, familjeförhållanden och individuella 

förutsättningar. Viktigt är också vilken sorts person man är och vilka önskningar och drömmar 

man har. Även yttre påverkansfaktorer från samhället har betydelse för beslutet om karriärbyte. 

Känslans betydelse är stor för kvinnors val och valen påverkas även av var i livscykeln man 

befinner sig. Vår slutsats är att orsakerna till kvinnors karriärbyten till största delen är en önskan 

om välbefinnandet, ett intresse eller en strävan att öka livskvaliteten.  

Målet att utvecklas innebär olika saker för varje respondent, det som sedan påverkar dem att få 

ett intressant och trivsamt yrke och beslutet att göra karriär. Ett karriärbyte är en form av 

karriärstrategi som i första hand utvecklas från en omställning i livet, vilket har att göra med de 

påverkansfaktorer som omfattar en förbättring av livssituationen.  

Strategier som ligger bakom kvinnors beslut om karriärbyte 

via en akademisk utbildning 

Det som ligger till grund för kvinnors framtidsstrategier, karriärstrategier och karriärutveckling 

är att det måste finnas en framtid, ett mål mot något bättre. Detta gör att kvinnorna i studien 

drivs och motiveras främst av sitt intresse och sin önskan om att det ska ske en förändring mot 
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något nytt. En bra utbildning är ett bra konkurrensmedel på arbetsmarknaden vilket kan medföra 

att individens ekonomiska förutsättningar ökar.  

De som befinner sig mitt i livet och har familj planerar och tänker mer långsiktigt när frågan om 

framtids- och karriärstrategier nämns. Strategin ligger i att genom akademiska studier kunna 

bredda sin kunskap och kompetens vilket i sin tur ökar förutsättningarna för 

anställningstrygghet, konkurrenskraft och ökad status.  

Yrkesexamen ger även en yrkestitel, en möjlighet till bättre löneutveckling och livsstil. En 

förbättrad ekonomi är en drivkraft som framhävs av flera av de unga vuxna kvinnorna. En annan 

aspekt är att när man står mitt i livet, när man har familj och (små) barn är förutsättningarna 

annorlunda än om man är yngre eller inte har familj. När man har barn blir känslan av ansvar 

större i ett försörjningsperspektiv.  

Innan någon av informanterna beslutade sig för att studera vidare på universitet har de värderat, 

planerat, känt in och tagit reda på fakta om möjliga utbildningsvägar. Valet av karriärbyte är 

inte lättvindligt gjort utan kräver i många fall hårt arbete och mycket möda. När det kommer till 

valet av utbildning/karriär sätter man upp strategiska önskemål – man har en framtidsstrategi. 

Valet är en självuppfyllande önskan om förändring och att ta kontroll över delar av sin framtid 

genom beslutet att påbörja en utbildning.  
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7. Diskussion 

I följande diskussionskapitel kommer vi att reflektera kring de resultat vi kommit fram till samt 

på vilket sätt och hur väl valda och använda metoder har fungerat. Kapitlet avslutas med en 

framtidsdiskussion där vi begrundar och resonerar kring intressanta områden som i framtiden 

skulle kunna studeras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Vi har valt att undersöka bakomliggande orsaker till kvinnors karriärbyte och vilka strategier 

som ligger bakom kvinnors val att utbilda sig akademiskt.  

Studien är liten räknat till antal respondenter och resultatet är därför inte generaliserbart. 

Samtliga respondenter har arbetat minst 5 år på samma arbetsplats eller inom samma bransch 

och har erfarenhet av egna karriärbyten. I studien använde vi både en kvalitativ metod i form av 

enkäter och en kvalitativ metod med intervjuer. 

Vi var från start medvetna om att det vid enkätundersökningar kan inträffa att ett större antal 

svar faller bort (May 2001). Det vi däremot inte tog med i beräkningen var att den tilltänkta 

undersökningsgruppen var ute på praktik vid tidpunkten för enkätundersökningen och den 

empiriska studien. På grund av detta tror vi inte att missivbrevet har nått fram till samtliga 

respondenter som vi avsåg att få kontakt med. Bortfallet blev därmed större än beräknat. 

Respondenter till intervjustudien fick vi kontakt med inom ett par dagar efter att de tagit del av 

vårt missivbrev där det stod att vi sökte respondenter till vår intervju. Tidsplanen för 

intervjuerna och enkäterna och den tillhörande datainsamlingen gick över förväntan. De svar vi 

fick från enkäterna visar på många gemensamma nämnare som även befästes i de resultat vi fick 

från den empiriska studien. Resultaten är direkt sammankopplade till de sex studenternas 

berättelser i empirin. Om vi hade undersökt en annan grupp på ett annat högskoleprogram skulle 

kanske resultatet ge ett annat utslag. Vi tror däremot inte att svaren skulle skilja sig åt då 

forskningsfrågorna inte är riktade till ett specifikt utbildningsprogram.  

Eftersom bortfallet blev så stort ansåg vi inte att undersökningen var tillräckligt reliabel och 

valid i förhållande till hela populationen (stora N). Om svarsfrekvensen varit runt 75% hade vi 

uppnått önskat resultat för att anse att datamaterialet hade validitet för undersökningen.  

Denna insikt gjorde att vi valde att inte behandla enkätens resultat i analysen. Däremot har vi 

valt att presentera de resultat vi fick från enkäten i resultatkapitlet 4.1. Vi tror att resultatet trots 

sin ringa svarsfrekvens på 20 av ca 80 studenter ändå kan vara intressanta för andra kommande 

uppsatsskrivare.  



 42 

 

Vi har även reflekterat kring enkätens formuleringar. Fastän vi testade frågorna på ett par av 

våra kurskamrater visade det sig att vi inte lyckats helt. En del av frågorna gav utrymme för 

egna svar vilket gjorde att svaren i någon fråga blev svårtolkad och då räknades bort som ett 

internt bortafall (n/n).  

Resultaten från enkäten och intervjuerna sammanfattades var för sig. Svaren från enkäten 

presenterades per fråga och intervjusvaren presenterades person för person i berättelseform. Vi 

tyckte att de båda presentationsformerna fungerade mycket bra. Båda framställningarna gav 

tydlighet och överskådlighet åt studien.  

 7.2 Metoddiskussion 

Val av metod bestämdes i enlighet med syfte och forskningsfrågor vilket gjorde att vi valde att 

använda både en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. Syftet med att använda två metoder 

var att vi dels, skulle kunna generalisera dels, få en djupare och mer reliabel och tillförlitlig 

undersökning. Den kvantitativa enkätundersökningen skapades i ett webprogram www.enkät.se. 

Vid de tester vi gjorde av programmet upplevde vi det som pålitligt och användarvänligt för 

både oss och de tilltänkta respondenterna. Programmet visade sig emellertid vara mindre 

tillfredställande vid redovisningen av de enkätfrågor som hade skriftliga svarsalternativ. Svaren 

återgavs korrekt men vissa frågor kunde inte presenteras i diagram vilket vi önskat. Detta 

problem upptäckte vi först efter att vi börjat bearbeta data. Bearbetningen av materialet blev 

istället mycket tidskrävande. Istället för att förenkla vårt arbete fick vi föra över insamlat 

datamaterial manuellt i egna Excel-presentationer. Under arbetet med att kategorisera och 

sammanställa data beslöt vi att avkoda vissa delar för att kunna bibehålla utlovad anonymitet. 

Detta gällde även i de personliga berättelserna där respondenterna även gavs fiktiva namn innan 

resultatet presenterades.  

Fortsättningsvis kommer vi att göra fler tester när vi använder nya program. I det här fallet var 

det ett statistikprogram som vi borde ha testat mer innan undersökningen påbörjades.   

Den kvalitativa undersökningen som omfattade sex individuella intervjuer fungerade mycket 

bra. Som tidigare nämnts har vi valt att räkna resultatet från enkätundersökningen som ett 

bortfall i studien. Den uppnådda svarsfrekvensen på endast 25%  anses vara för liten för att 

kunna användas som ett generaliseringsverktyg, vilket var en av anledningarna till att vi valde 

att göra en enkätundersökning (se kapitel 7.1). Av den anledningen valde vi att enbart ta med 

resultatet från den kvantitativa studien i analysen.   

http://www.enkät.se/
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7.4 Framtidsdiskussion 

Med tanke på all uppmärksamhet om anställningsbarhet och det livslånga lärandet borde 

utbildningsväsendet uppmärksamma vår kompetens som vägledare ännu mer. Med vår 

profession kan vi bidra stort till att uppmärksamma och vidga handlingshorisonten hos den 

framtida arbetstagaren.  

I ett framtidsperspektiv ser vi att fortsatt forskning kring kvinnors utbildnings- och 

karriärvalsprocesser kan bidra till att uppmärksamma beslutsfattarna inom arbetsmarknads- och 

utbildningssektor, att se över de ekonomiska möjligheterna för vidare studier för dem som 

befinner sig mitt i livet. En möjlighet är exempelvis att höja åldern vid ansökning om studielån. 

De som befinner sig i mitten av livet har generellt sett hunnit skapa ett välordnat och tryggt liv. 

Beslutet att börja studera kan då hindras av den ekonomiska bekvämligheten. Prognoser antyder 

att kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden kommer att öka i framtiden. Vi ser direkt 

kopplingar till Reinfeldts uttalande som nämns i inledningen i studien, om att individen måste 

vara beredd på att arbeta längre än till dagens pensionsålder 65 år. Individen måste vara flexibel 

och inställd på att byta karriär flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. Vi har under 

utbildningens gång förstått att arbetslivet troligen kommer att förändras från fasta anställningar 

till projektliknande anställningsformer i framtiden.  

Vi anser att det saknas forskning kring kvinnors karriär, karriärbyten och karriärvalsstrategier 

jämfört med mäns. I vår studie har vi endast ytligt berört de skillnader och likheter som finns 

mellan yngre och äldre kvinnors karriärbeslut. Vi skulle gärna se att man i framtiden gjorde en 

större studie om kvinnors strategier vid val av yrke ur ett åldersperspektiv relaterat till 

kompetensförsörjningen och en eventuell höjning av pensionsåldern. Det skulle även vara 

intressant att belysa samma fråga ur ett genusperspektiv och ur ett etnicitetsperspektiv. Tänker 

kvinnor och män olika när de byter karriärbana, hanterar kvinnor och män brytpunkter och 

rutiner på olika sätt, på vilket sätt gör de det? 

Med ett studie- och yrkesvägledareperspektiv önskar vi att vår studie har bidragit och kunnat 

uppmuntra till vidare forskning kring ämnet kvinnors karriärprocesser. Vi hoppas med det att 

någon fortsätter att utforska kvinnors framtidsstrategi och individers val av karriär. 
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Bilagor       

Bilaga1 

Missivbrev  

Hej 

 

Vi heter Annette Mäkelä och Martina Kasperi och vi är två studenter som läser sista terminen på 

Studie- och yrkesvägledareprogrammet vid Stockholms universitet. Vi söker nu kvinnliga 

respondenter som går på Studie- och yrkesvägledareprogrammet till vår kommande studie kring 

kvinnors karriärbyten via en akademisk utbildning. Datainsamlingen sker i två steg där fokus 

ligger på din karriärprocess. Forskningsresultatet vi får fram ska vi sedan sammanställa i en  

C- uppsats.  

Vi skulle uppskatta om du ville delta i vår studie. Den första delen riktar sig till samtliga 

respondenter i urvalsgruppen och är en kvantitativ studie i form av en webbaserad enkät som tar 

högst ett par minuter att besvara. Den andra delen är en kvalitativ undersökning i intervjuform 

som vänder sig till dig som har arbetat minst 5 år eller längre hos samma arbetsgivare eller inom 

samma bransch. Intervjun beräknas ta ca 40 min och kommer att spelas in. Efter transkribering 

och sammanställning kommer allt ljudinspelat material att avkodas för bibehållandet av 

anonymitet i rapporten. Tidsplanen för datainsamlingen ligger i vecka 15-16. 

Om du vill delta i vår enkätundersökning ber vi dig följa länken nedan och besvara den senast i 

vecka.15, fredagen den 13 april. Länkadress: 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=4578&mpid=a093aced6a0ea7d78b609663695bae1d 

Du som uppfyller kriteriet för både enkät och intervjustudien anmäler Er via mail till xxxxxxx. 

Vi kommer kontakta dig för inbokning av samtal i vecka 14-15. Själva intervjuerna planerar vi 

att genomföra under vecka 14-16. 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss via mail: xxxxxxxx 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Martina Kasperi & Annette Mäkelä 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=4578&mpid=a093aced6a0ea7d78b609663695bae1d
mailto:anmalanintervju@hotmail.se
mailto:anmalanintervju@hotmail.se
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Bilaga 2 

Enkätfrågor      

1 Åldersintervall 

-24 

25-34 

35-44 

45-54 

 

 

 

2 Studiebakgrund-Gymnasium. Uppge program/linje. 

 

 

 

3. Studiebakgrund- Folkhögskola/vuxenutbildning. Uppge endast program/linje.  

 Ej enstaka kurser. 

 

 

 

4. Studiebakgrund- Högskola/ Universitet. Uppge program alt. enstaka kurser mot en  

 viss inriktning. 

 

 

 

5.Yrkesliv. Är du yrkesverksam i dag? Om ja, vänligen uppge antal yrkesår samt  

yrkestitel. Om nej, vänligen uppge din senaste befattning och antal år på arbetsplatsen.  

(Arbetsställe uppges ej.) 

 

 

 

6a. Vad är orsaken till ditt nuvarande val av utbildning? (Vid annan orsak bocka för 

 utan och gå vidare till fråga 6 b. för att svara) 

 

Arbetslöshet 

Eget val/ intresse 

Kompetensutveckling 

"Karriärstrategi" 

Rehabilitering 

Annan orsak (fyll i ditt svar vid fråga 6b.) 
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6b. Annan orsak:      

 

 

7a. Vem/Vilka/Vad påverkade ditt nuvarande val av utbildning? Flera svarsalternativ  

 kan väljas. Vid flera svar, rangordna dessa under fråga 7b. 

 

Familjen 

Ekonomin 

Intresse 

Vänner 

Karriärmöjligheter/stege 

Internet/TV/Radio/Media 

7 b. Vid flera svarsalternativ i fråga 7a. Svaren rangordnas i ordningsföljd där första 

svaret har haft störst betydelseosv. 

 

8. Vad har du för målsättning med ditt karriärbyte? (Kortfattat svar önskas.) 

 

9. Hur ser du på dina framtidsutsikter efter din yrkesexamen? Uppge gärna inom vilket 

område du önskar arbeta. (Kortfattat svar önskas.) 

 

Du som uppfyller kriterierna (minst 5 års yrkeslivserfarenhet inom samma bransch) och 

som vill ställa upp i vår intervjustudie. Vänligen anmäl er till oss på e-mail: xxxxxxxxx 

för bokning av tid. 

 

Tack för din medverkan!  

Martina Kasperi & Annette Mäkelä 

 

 

mailto:anmalanintervju@hotmail.se
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Intervjuguide      

Syftet med intervjuguiden är få fördjupad kunskap om de faktorer/brytpunkter som påverkat 

respondenternas karriärprocess.  

Tema  

 Ålder 

 Civilstånd 

 Studiebakgrund  

 Yrkesbakgrund  

 Brytpunkter/vändpunkt  

 Karriärbytet  

 Akademisk utbildning /Yrkesexamen  

 Känslans betydelseför valet  

 Framtidsperspektiv  
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