
 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 30 hp 

Pedagogik 

Mastersprogrammet i karriärutveckling och vägledning (120 hp) 

Höstterminen 2015 

Handledare: Fredrik Hertzberg 

Examinator: Klas Roth 

English title: Career theories, how come? 

Varför karriärteorier? 
En granskning av karriärteoriers kunskapsvärde med 

utgångspunkt i karriärberättelser 

Svante Lovén



 

 

Varför karriärteorier? 

En granskning av karriärteoriers kunskapsvärde med utgångspunkt i karriärberättelser 

Svante Lovén 

Sammanfattning 

I denna mastersuppsats undersöker författaren det möjliga värdet av karriärteorier. Värdet är 
empiriskt undersökt med utgångspunkt I tio fallstudier av intervjutyp. Författaren kommer till 
slutsatsen att kunskap om karriärteorier möjliggör en bättre förståelse av hur individer fattar 
karriär- och utbildningsbeslut. Författaren argumenterar för att kunskap om karriärteorier är, 
och bör vara relevant för vägledarnas profession och yrkesroll. 

Nyckelord 

Karriärteorier, beslutsfattande, beslutspsykologi, planned happenstance, careership, brytpunkter, 
självbegränsning, SCCT, PEC, Super, vägledning, intervju



 

 

Career theories, how come? 

A study about the knowledge value of career theories based up on career stories 

Svante Lovén 

Abstract 

In this master thesis the author investigates the potential value of career theories. The potential 
value is empirically investigated on the basis of ten interviewee case studies. The author reaches 
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Inledning 

Bakgrund 

Människor fattar beslut hela tiden. Hur, vad och varför människor fattar beslut är ett område 
som många vetenskapsdiscipliner försöker förutsäga, så även forskning kring studie- och 
yrkesvägledning. Huvudområdet för de beslut vägledning fokuserar på är människors 
utbildnings- och karriärvalsbeslut. Dessa beslut är resultatet av en mängd faktorer, både 
psykologiska och sociologiska (Lovén 2014) . I takt med att människor har fått större möjlighet 
att fatta beslut gällande sin utbildning och/eller karriär har viljan till en förståelse för på vilket 
sätt detta sker vuxit. Ett felaktigt beslut gällande utbildning eller karriär är mycket kostsamt, 
både för individen och samhället. Hodkinson uttrycker detta väl med följande citat från en 
artikel publicerad 2008: 

…the prime purpose of career guidance is to increase the quality of the career decision-
making process, leading to an increase in the number of good decisions, which will lead to 
less educational wastage and reduced unemployment. 
(Hodkinson 2008 s.2) 

I en svensk kontext är i synnerhet utbildningsval ytterst aktuellt med tanke på den senaste tidens 
skoldebatt. I en rapport från 2012 (Skolverket) återfinns ett samband mellan studieresultat och 
vilken skola elever väljer. Den stora ökningen av mer eller mindre seriösa friskolor sätts i 
samhällsdebatten ofta i samma rum (se t.ex. Anders Jakobsson och Magnus Oskarsson i DN 
2013-12-08) som Sveriges sjunkande trend i de internationella Pisa-rapporterna (Skolverket 
rapport 398 2013). Den idag oproportionerligt stora ungdomsarbetslösheten (jfr t.ex. SCB 
artikel 2013:26) är också en påminnelse om betydelsen av goda karriär- och utbildningsbeslut 
för individen.  

I denna tid ställs kanske mer än någonsin krav på individen att välja den ”mest rätta” 
utbildningen för att maximera sina chanser att lyckas i samhället och yrkeslivet. 
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Valkompetens 

Individers förmåga att fatta kloka utbildnings- och yrkesbeslut, både för sig själv och samhället 
är alltså viktig. Denna förmåga har med ett samlingsnamn kommit att kallas för 
”valkompetens”. Skolverket definierar valkompetens såsom 

För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar på 
strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och 
utbildnings- och yrkes- information samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra 
beslut och hantera övergångar och växlingar i livet. 
(Skolverket 2013 s.13) 

Denna definition tar dock ej i hänseende att även den verklighet inom vilken beslutsfattaren 
agerar kommer att påverka beslutet. Därför föredrar jag Larsens definition nedan 

Valgkompetence er således et potentiale i den enkelte og resultat af en proces, der inddrager 
hele personen samt hele livssammenhængen og de konkrete muligheder. Dvs. at man bliver i 
stand til at træffe valg, der på den ene side forholder sig til objektive samfundsmæssige 
realiteter, og på den anden side forholder sig til én selv, ens livshistorie og livssammenhæng. 
(Larsen 2001, s. 103) 

Trots detta har svensk forskning rörande beslutskompetens relaterade till karriär- och 
utbildningsval många brister, hål rentav (bla. Rönn 2009 s. 16). Det sker i Sverige mycket lite 
forskning om varför människor väljer som de gör, vilka konsekvenser valen har, samt vilka 
möjligheter det finns att minska risken att folk ”väljer fel” – både för sin egen och samhällets 
skull. 

Tidigare forskning 

Det finns en del svensk forskning om vägledning som företeelse. Denna forskning brukar ha sin 
hemvist i pedagogik, sociologi, psykologi, statskunskap och nationalekonomi (Mannberg 2003). 
Som tidigare påtalats finns det inom svensk forskning dock inte så mycket skrivet kring just 
karriärteorier och deras eventuella betydelse. Karriärteoriers uppbyggnad är i huvudsak en 
synergi mellan sociologi och psykologi och fokus ligger på att förklara individens 
beslutsprocess och vad som ligger bakom denna vid själva valet. Den forskning om svensk 
vägledning som kommer att belysas här berör hur några av de delar som konstituerar 
karriärteorier påverkar individer, men tar inte upp individens resonemang vid själva 
beslutstillfället.  

Skawonius (2005) menar i sin avhandling ”Att välja eller hamna” att en familjs sociala 
bakgrund och habitus, har betydelse för hur familjer väljer friskola för sina barn. Skawonius 
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kommer fram till att skolvalet inte är resultatet av en rationell beslutsprocess. Istället är valet ett 
resultat av i huvudsak vilken typ av, och hur mycket kapital (enligt Bourdieus definition) en 
familj har. Samma resonemang återfinns i de sociologiska karriärteorierna. 

I en mastersuppsats från 2009 försöker författaren (Rönn) ta reda på i vilken omfattning 
vägledare vid högre utbildningar i södra Sverige förhåller sig till breddad rekrytering. Det 
framkommer i hennes undersökning att vägledarna i undersökningen inte har en sammansatt 
uppfattning om vad det är som påverkar människors yrkes- och utbildningsbeslut: 

Vid frågan om man använder sig av någon speciell vägledningsmetodik svarar de flesta att de 
har Egans metodik i bakhuvudet. […] Den är, i sig, inte till någon hjälp om man vill förstå 
hur en individ har avgränsat och kompromissat sig fram till sin ideala zon av yrken. 
(Rönn 2009 s. 67) 

Rönn menar vidare att vägledarna själva uppfattar sitt yrke som ett ”feminint lågstatusyrke” och 
att ”studievägledningen ofta är en osynlig verksamhet” (ibid. s. 11). Denna uppfattning kan bero 
på att yrket i sig inte har den grad av professionalisering som bland annat kännetecknas av en 
stark teoretisk grund, vilket också påtalas av vägledarna i undersökningen. 

Sandell finner i en avhandling från 2007 att ungdomar väljer utbildning enligt vad de själva 
anser är ett fritt val, men Sandell visar på att det inte förhåller sig på det sättet och att valet 
istället i hög grad är styrt av en mängd olika variabler, både psykologiska och sociologiska. 
Sandell placerar själva valet i en modern sociologisk ungdomskontext och går inte närmare in 
på karriärteoriernas betydelse för hur ungdomarna har valt. Hennes undersökning visar dock 
tydligt att de påverkansfaktorer som gäller för yrken- och utbildningsval härrör både ifrån 
samhället i stort, och ifrån individen själv. 

I en avhandling från 2003 analyserar Mannberg vägledarprofessionens innehåll med 
utgångspunkt i officiella skrifter rörande yrket mellan 1940 och 1970. Mannberg finner att 
vägledningens syfte är att ”maskera” att övergången mellan skola och arbetsliv egentligen inte 
är ”fritt” och ej har något att göra med individens formella utbildning. Vägledningens syfte är 
istället att ge en slags illusion om att i yrkeslivet är ”allt möjligt”. Mannberg fokuserar i sin 
avhandling inte på själva vägledningen i sig, ej heller på de teorier som berör själva utövandet 
av professionen. I en vägledningsprofession som bygger på teoretisk grund är yrkesutövningen 
mer än vad som skrivs i officiella myndighetsskrifter rörande yrkets utövning. Mannberg har 
här en sociologisk ansats till hur yrken- och utbildningsbeslut fattas, och tar inte så mycket 
hänsyn till hur individerna själva resonerar angående sina beslut. 

Som kontrast till Mannbergs avhandling skriver Millar och Shevlin (2003 s. 62) om ungdomars 
sökmönster rörande karriärkunskap. De finner att ungdomars benägenhet att söka kunskap 
angående karriärinformation i första hand påverkades av ungdomarnas benägenhet att söka efter 
sådan information tidigare. De fann också att socialt tryck från föräldrar eller klasskamrater inte 
var en lika bidragande faktor för informationssökning som att ungdomarna tidigare hade sökt 
information. Här kan skönjas en mer psykologisk ansats till hur valkompetens uppstår som 
skulle kunna innebära att valkompetensen uppstår hos individen själv, och att de yttre 
påverkansfaktorerna är inte lika avgörande. 
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Den forskning som finns om vägledning och väljande tenderar att antingen fokusera på 
vägledningen som företeelse i samhället, eller på de mekanismer som ligger bakom individers 
positioner i yrkes- och utbildningsfältet. Svensk forskning som fokuserar på individens 
beslutsögonblick, och de teorier som säger något om vilka mekanismer som spelar in vid det 
tillfället är svår att finna. Hur det kan komma sig att det förhåller sig på detta sätt är inte 
området för detta arbete, men nedan förs ett mindre resonemang om det. 

Vägledarprofessionen 

Sammantaget kan sägas att tidigare forskning påvisar att det inte är självklart att individer har 
valkompetens. Det finns många olika uppfattningar om vad valkompetens är och hur det 
uppstår. Valkompetens är inget skolämne, och det finns inga detaljerade läroplaner för hur det 
lärs ut såsom det t.ex. finns för matematik. Givet hur viktiga ”rätt” val är för en individ samt att 
priset för att välja ”fel” kan vara högt, finns det ett behov av en yrkesgrupp som har till 
profession att delge valkompetens gällande yrkes- och utbildningsbeslut till personer i 
valsituationer. Denna yrkesgrupp bör givetvis själva besitta en valkompetens gällande hur folk 
fattar yrkes- och utbildningsbeslut. Lovén (2014) skriver i en artikel om att ett krav för en 
definierad profession är ”användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap” samt 
att de har fått tillgodogöra sig ”utbildning och träning i dessa färdigheter”. Om vägledning skall 
kallas en profession bör ”färdigheter grundade i teoretisk kunskap” anammas. Hur vet klienten 
annars att yrkesgruppen besitter denna kompetens om den inte finns dokumenterad?  

Men är att besitta kunskap om karriärteorier samma sak som att besitta kunskap om nämnda 
valkompetens? Det är svårt att svara på då fokus för vägledarutbildningen länge legat mer på 
metod och genomförande, än på teori. Det är därmed inte sagt att det saknas teorier på vilka 
professionen kan byggas. Det finns en väl beprövad och förankrad teorigrund. I de länder där 
studie- och yrkesvägledning är mer en gren på det beteendevetenskapliga trädet än en fristående 
disciplin förs en intensiv forskning och debatt för att skapa, och förfina teorier, som kan 
användas i metod och teori för ämnet. I USA, som kan sägas vara landet där ämnet uppstod och 
utvecklades (Lovén 2000 s. 33), räknas teorier till något av det viktigaste i hela utbildningen 
(NCDA 2008-06-15). Vägledarutbildningen i Malmö fick för några år sedan kritik av 
Högskoleverket då den saknade vissa teoretiska moment (HSV Franke/Holmquist 2006).  Detta 
har bland annat lett till att den svenska utbildningen fokuserat mer på teori än tidigare. På vilket 
sätt detta kan ha förändrat vägledarens kunskaper inom valkompetens är dock ännu för tidigt att 
säga något om och något för framtida studier att undersöka.  
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Den svenska vägledningens historik i 
korthet 

I en snart utkommande antologi beskriver Lovén kortfattat den svenska vägledningens historik. 
Han menar att vägledning som sådan är ”en relativt ung verksamhet” (Lovén 2014 s. 2) som är 
resultatet av ”ett behov hos samhällsansvariga att påverka strömmarna av arbetskraft så att de 
fördelades på ett så ändamålsenligt, sätt som möjligt” (ibid). Här är Lovén överens med 
Mannberg (2003), i så mån att vägledning är ett ”påfund från myndigheterna” för att ”linda in” 
övergången mellan utbildning och arbete för ungdomar. Men där stannar likheterna mellan 
Lovén och Mannberg. Lovén menar nämligen att denna samhällets ”top down”-approach skedde 
samtidigt som de enskilda individerna fick mer utrymme att själva forma sin framtid. Detta då 
deras valbara yrkes- och utbildningsalternativ växte i takt med att antalet roller i samhället 
växte. De två sidorna, å ena sidan samhället som påverkar individen att välja ”rätt” och å andra 
sidan, individens egna behov och vilja har skapat en balansgång för vägledning som syns i både 
teorier och i hur vägledare själv upplever sitt yrkesutövande (Lovén 2000 s. 53).  

I takt med att det svenska samhället utvecklades styrdes vägledningens fokus mer från 
samhällets behov till att även ta individens behov i åtanke. Under 1950- och 60talet började 
tjänster såsom yrkesvalslärare skapas i skolsystemet. 1972 fattade riksdagen ett beslut om att 
vägledning skulle konsolideras i skolvärlden och ett helhetsgrepp tog över hela skolan (grund- 
och gymnasieskola) och yrkestiteln ”syo-konsulent” inrättades. Detta operationaliserades 
ytterligare i LGR 1980: 

Studie- och yrkesorientering (syo) är det sammanfattande begreppet för inslag i 
undervisningen som särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och 
kunskaper om arbetslivet. Syo är en del av skolans undervisningsprogram. I skolans 
arbetsplan (se s 60) skall finnas en planering av hur orienteringen skall genomföras i skolans 
ämnen och dess övriga verksamhet. Syons målsättning kan uppnås först när syostoffet blir ett 
naturligt inslag i alla ämnen och därmed allas gemensamma ansvar. Skolan bör också ta till 
vara de kunskaper om arbetslivet som finns hos elevernas föräldrar. 
(LGR1980, s. 39) 

Färgad av sin samtid (jfr. t.ex. Eklund 2004 s. 401ff samt Schön 2007 s. 443) fanns även ett 
kompensatoriskt inslag i den dåvarande vägledarens uppdragsbeskrivning: 

Skolan bör uppmuntra individens egen aktivitet, självanalys och bedömning av valalternativ. 
[...]. Den som ger den enskilda studie- och yrkesvägledningen bör dock inte förhålla sig 
passiv. Om lärare och syofunktionärer bara fungerar som förmedlare av information som 
efterfrågas, blir syo inte någon stark motvikt mot inflytande från hemmiljö, kamrater, 
massmedier etc. Syo bör motverka att yrkesvalet begränsas av t ex social bakgrund, kön eller 
elevens bristande motivation att analysera sin situation, även om detta leder till ifrågasättande 
av ett beslut som eleven fattat och gör valet svårare, eftersom alternativen ökar 
(ibid s. 40) 
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Detta fokus på vägledarfrågor i så centrala styrdokument såsom läroplaner ledde till en 
omfattande utveckling av forskning och litteratur inom vägledningsämnet (Fransson 2001) 
under 1970- och 80-talet. Dessa högt ställda mål lyckades dock inte förverkligas i den 
omfattning som kreatörerna hade önskat. Lundahl och Nilsson kommenterar detta: 

They (vägledarna, förf. Anm.) were expected to compensate for social, gender-related and 
geographical obstacles to the career choice process, and to provide a counterweight to 
influences (from media, friends and other factors) that could limit or bias young people’s 
educational and vocational choices. They were also required to develop contacts with 
industry and other organisations related to working life. Against this background, it was 
hardly surprising that several evaluations in the 1980s gave discouraging results and 
concluded that study and vocational counselling had not lived up to expectations. 
(Lundahl, Nilsson 2009. s. 29) 

I efterföljande läroplaner tonades dessa nästan idealistiska mål ner för att i senaste läroplanen, 
LGR 2011 enbart summeras som 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 
informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkes inriktningen och 
särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd 
för den övriga personalens studie¬ och yrkesorienterande insatser. 
(LGR 2011 s. 17) 

Med denna läroplans minst sagt vaga beskrivning av vad en studie- och yrkesvägledare (”eller 
den person som fullgör motsvarande uppgifter”) gör, är de kunskaper och kompetenser en 
vägledare besitter extra viktiga att poängtera. Detta har enligt Lovén under de senaste åren lett 
till en intensifierad verksamhet från de lärosäten som erbjuder akademisk utbildning och 
examinering för vägledare att förtydliga vägledarens särskilda kompetenser (Lovén 2014). I 
synnerhet vägledarprofessionens akademiska forskningsgrund har blivit av central betydelse 
eftersom denna enligt Lovén saknas då: 

… studie- och yrkesvägledning […] idag inte har en position som ett eget forskningsområde. 
(Lovén 2014 s. 20) 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken omfattning en eller flera karriärteorier kan bidra 
till att förklara människors väljande- och beslutsprocesser angående karriär och utbildning. 
Uppsatsen är i detta avseende teoriprövande.  

Syftet kan övergripande summeras i följande tre punkter: 

1. att undersöka på vilket sätt karriärteorier kan användas för att förklara människors 
väljande 

2. att öka förståelsen för hur och varför människor fattar karriär- och utbildningsbeslut 
3. att reflektera över värdet av att som studie- och yrkesvägledare besitta kunskaper inom 

området karriärteorier 
 

De övergripande forskningsfrågorna är:  

1. Kan det skönjas mönster i individers beteende gällande yrke- och utbildningsval, och i 
så fall, hur artar sig dessa beslutsmönster? 

2. Överensstämmer dessa beslutsmönster med hur karriärteorier förklarar människors 
beslutsfattande angående val av karriär och utbildning? 

3. Kan karriärteorier användas för att bättre förstå hur människors beslutsmönster sätts 
samman och vilka beslut detta utmynnar i? 
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Metod 

Grundantagandet för det vetenskapliga tillvägagångssättet i detta arbete bygger i mångt och 
mycket på den framställning om vad vetenskap och forskning är som förs fram i Esaiassons mfl. 
”Metodpraktikan” (2:a upplagan). Detta innebär att författaren försöker bygga på grundstenar 
om forskning som förs fram i ovan nämnda arbete, nämligen: 

• ”Forskning är kumulativ”, i så mån att den bygger, kan bygga och bör bygga på tidigare 
forskares resultat 

• ”Forskning är teoretisk i betydelsen använder sig av ett teoretiskt språk” 
• ”Forskning är empirisk i betydelsen att observationer av verkligheten fäller avgörandet” 
• ”Forskning är intersubjektiv i betydelsen forskaroberoende, genomskinlig och 

värderingsfri”  
• ”Forskning har i princip förklarande intentioner”, i så mån att forskning handlar om ”att 

beskriva och förklara samhälleliga fenomen” 
(Esaiasson mfl. 2003 s. 18ff även Kvale 1997 s.61f) 

 

En premiss för detta arbete är att forskningskunskap (så som det betecknas ovan) går att erhålla 
medelst kvalitativa metoder, om datainsamlingen sker på ett vetenskapligt vedertaget sätt. 
Studien i detta arbete är hermeneutisk; Författaren har utgått från en helhet, och sökt finna delar 
i helheten som, utan att säga emot denna, kan innebära någon form av resultat. Denscombe 
(2014) beskriver denna tolkningsprocess som ett hierarkiskt samspel mellan empiri (den 
kvalitativa datan) och teori. I den kvalitativa empirin kan finnas kunskap som, som en del av 
tolkningen kan kodas enligt olika hierarkier. Dessa hierarkier kan börja med mönster eller 
koder, dessa kan sedan bilda kategorier, därefter koncept eller hypoteser, och slutligen teorier: 
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Figur 1. Denscombes modell över samspelet mellan teori och empiri. (Denscombe 2014) 

Denna metod används enligt Denscombe ofta i grounded theory-ansatser vilket enligt 
Denscombe är en bra ansats för att förtydliga teoretiska koncept (ibid). 

Datainsamlingsmetod 

Denna uppsats är teoriprövande. Esaiasson mfl (2003) menar då att intervju är en lämplig metod 
att använda för datainsamlingen (s. 283). Karriärteorier är teorier som används inom 
vägledning, och vägledning är en verksamhet där fokus ligger på individens upplevelser och hur 
detta påverkar deras val. För att undersöka vägledning vetenskapligt kan därför en form av 
materialinsamling där forskaren har möjlighet att undersöka individers upplevda skeenden vara 
relevant; När forskaren vill veta hur människor själva uppfattat sin värld bör intervjuformen 
användas (Esaiasson mfl. 2003 s. 281f). Kvale (1997) skriver att en kvalitativ ansats är att 
föredra när empirin i det undersökta är fokuserad på individens upplevelse (s. 72). 

Författaren behöver få ta del av respondenternas karriär- och utbildningsberättelser för att 
avgöra de undersökta teoriernas överenstämmelse med respondenternas upplevda verklighet. 
Med intervju som metod är det lättare att ta del av en berättelse. En berättelse är ”förmer än 
artig konversation eller utbyte av åsikter” (Kvale 1997 s. 118). Mycket av det som sägs mellan 
människor kanske sägs med kroppen, blicken eller andra icke verbala tecken, Trost (2010) 
Larsen (2009). Intervjuformen är därför gynnsam för att undvika missförstånd. Och även för att 
följa upp trådar i berättelsen som kan leda till relevant information, som annars kanske inte hade 
kommit intervjuaren tillhanda. Kort sagt: Intervjuer har använts för att ha möjlighet att ställa 
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följdfrågor, för djupare förståelse och möjlighet till att klargöra otydliga svar. Detta skall enligt 
Larsen (2009) säkerställa en god validitet. 

Intervjuernas upplägg 

I detta arbete har intervjuerna varit strukturerade (se bilaga 4 för intervjuguide) och enbart 
öppna frågor har använts. Men det menas att intervjun handlat om ett specifikt område och att 
det inte finns några bundna svarsalternativ till frågorna Trost (2010). Det finns olika typer av 
intervjuer. Trost (ibid.) talar om grader av standardisering och strukturering. Med detta menas 
att intervjufrågor och intervjusituationer som är identiska med alla intervjupersoner enligt Trost 
besitter hög grad av standardisering. I denna studie har detta försökt efterlevas genom att samma 
intervjuguide använts för varje intervju, samt att de praktiska betingelserna för varje intervju 
varit mer eller mindre identiska. Det finns en ständigt närvarande risk med samtalsintervjuer för 
den s.k. ”intervjuareffekten”, det vill säga att svaren på intervjuarens frågor kan bli olika 
beroende på vem som är intervjuare. (Esaiasson mfl. 2003 s. 261f). Författarna beskriver det väl 
med följande exempel: 

En medelålders professor kanske får mer tillrättalagda svar än en yngre student om 
intervjuerna genomförs med ungdomar och handlar om deras alkoholvanor. 
(Esaiasson mfl. 2003 s. 293) 

Metodlitteraturens föreslår som lösning på detta problem att intervjuaren vid intervjutillfället är 
medveten om den påverkan hen kan ha på den intervjuade personen samt att författaren är ärlig i 
sin redovisning av det insamlade materialet, Inom ramarna för detta arbete fylldes en 
intervjuanalys i av intervjuaren efter varje intervjutillfälle (Se bilaga 5). I denna analys 
noterades vilka risker som kan ha förelegat för bl.a. intervjuareffekter under intervjun (även 
Kvale 1997 s. 121). Empirin i detta arbete bygger på respondenternas egna karriärberättelser, 
och som sådana måste de även tolkas av författaren. Det är möjligt att respondenternas 
berättelser innehåller beslutsrationaliseringar samt andra ”tillrättalägganden”, vilket är att 
förvänta när människor berättar sin egen beslutshistoria (jfr Schultz Larsen 1997 s.32). 
Intervjuaren var medveten om detta vid intervjutillfällena och påvisade för samt diskuterade 
med i förekommande fall detta med respondenten vid intervjutillfället. På så sätt hoppas 
intervjuaren att de mest uppenbara ”efterkonstruktionerna” har retts ut så att den berättelse som 
uppgetts är så ”ärlig” som omständigheterna tillåter den att vara. 



 

 11 

Praktiska betingelser 

Varje intervju föregicks av en skriftlig introduktion där intresse för att delta efterfrågades. Vid 
intresse skickades ett mer informativt material över till respondenten. Detta innehöll mer 
information om vilken typ av frågor som skulle ställas, samt information om forskarintegritet, 
anonymitet osv.(se bilaga 2). Intervjuerna gjordes mellan vintern 2012 och våren 2013. 
Intervjuerna företogs i enskilda lokaler med endast intervjuaren och respondenten närvarande. 
En intervju skedde över telefon. Intervjuerna spelades in med diktafon för att underlätta vid 
transkriberingen. Respondenten informerades om detta vid intervjutillfället och tillfrågades om 
detta var ok. Om det ej var ok avbröts intervjun (detta skedde dock aldrig). Direkt efter varje 
intervju fylldes en ”intervjubetraktelse” i av intervjuaren. Detta för att underlätta vid tolkningen 
och minska risken för feltolkning. Och även för att ej upprepa eventuella misstag från en 
intervju till en annan. 

Urval 

Respondenterna är en sammansättning av ett antal olika individer vars gemensamma faktor är 
att de i sina yrkes- och utbildningsliv agerar på samma geografiska plats. De flesta 
respondenterna agerar kring ett kunskapsintensivt företagsnätverk i södra Sverige. Två 
respondenter agerar på andra typer av arbetsplatser i närheten av företagsnätverket, och 
ytterligare en respondent är vid intervjutillfället student på ett lärosäte i närheten. 
Respondenterna har olika ålder, utbildning, arbetsgivare, yrke och befinner sig i olika faser i 
sina liv och yrkesliv. Urvalet har skett dels genom kontakter med HR-avdelningarna hos olika 
arbetsgivare, dels genom en slags snöbollseffekt (Esaiasson mfl. 2003 s. 286) där en respondent 
har länkat vidare till en annan respondent, osv. Ett syfte med urvalet är att få en så bred 
variation på ålder, kön, utbildning, yrke osv som möjligt. Detta för att försöka garantera 
heterogenitet i längsta mån (ibid). Totalt har tio individer intervjuats för detta arbete. 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden har varit stommen i tio stycken djupintervjuer med tio olika respondenter. Som 
grund för undersökningen ligger en omfattande teoristudie som av författaren katalyserats ut i 
en intervjuguide (bilaga 5). Motivering till urvalet av teorier gås närmare genom i teoriavsnittet. 
För att skapa intervjuguiden har de studerade teorierna analyserats och deras kärninnehåll brutits 
ner i tematiska frågor (jfr Kvale 1997 s. 122). Dessa övergripande tematiska frågor har sedan 
fått formulera de mer ”vardagliga” eller ”lättillgängliga” frågeställningarna som använts i 
intervjuguiden och sedan ställts till respondenten i intervjuerna (ibid 122ff). Intervjun påbörjas i 
respondentens nuvarande situation Därför utgår även intervjuguiden från respondentens 
nuvarande situation. Hur frågorna har formulerats redogörs i nedan schematiska bild. 
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Figur 2. Modell över hur teorier kan representera olika intervju-frågeteman. 
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Som synes har kopplats från respondentens nuvarande befattning de frågor och frågeställningar 
som härrör ur de olika teorierna och som tas upp inom ramarna för detta arbete. De påkopplade 
frågeställningarna är etiketterade med den teori de härrör ur, och frågorna i intervjuguiden till 
respondenten är en språklig variant av de frågeteman som visas grafiskt, sorterat teorivis, i 
figuren. Frågorna och frågeställningarna i intervjuguiden är teorivis indelade och direkt 
kopplade till de teorier som undersöks.  

Teorierna och deras konkreta innehåll gås igenom mer fördjupat i teoridelen. 

Intervjutolkning 

Intervjuerna är karriärberättelser som är uppdelade i sektioner. Varje sektion är inriktad på några 
enskilda karriärteorier. Varje frågesektion innehåller övergripande tematiska frågor som kan 
sägas vara centrala för en viss karriärteori. Svaren som erhållits från respondenterna har på detta 
sätt kunnat kopplas till en given karriärteori. Författaren har tolkat de intervjuades svar utifrån 
sin kunskapsbakgrund gällande karriärteorier. För att kunna tolka intervjuerna avseende på 
karriärteorier krävs det att författaren har en förförståelse för karriärteorier – annars blir 
tolkningen omöjlig. Detta är i linje med den hermeneutiska forskartraditionen som menar att 
forskaren, för att kunna göra en god tolkning, måste ha god förståelse för det område inom 
vilket forskaren söker kunskap (Patel Davidson 1994 s.26f, Kvale 1997 s. 52). Forskaren bör 
också vara väl medveten om de premisser som tolkandet sker utifrån (Befring 1994 s. 82). Vilka 
premisser som (kan ha) påverkat tolkningen har försökts redovisats kortfattat ovan, och gås 
även genom mer noggrant nedan. 

Intersubjektivitet och tolkning 

Kvalitativ forskning beskylls ofta för att vara subjektiv, då den intervjuande forskaren har 
tolkningsföreträde för den berättelse som återges. (Befring 1994 s. 64). För att skapa 
intersubjektivitet är det författarens vilja att vara så tydlig som möjlig vad gäller hur den 
insamlade datan presenteras. Detta görs genom att vara ärlig i sin tolkning – att i tolkningen 
vara tydlig med vilka ”tolkningsglasögon” tolkaren bär. Alla intervjuer inom ramarna för detta 
arbete är förstahandsmaterial och risken för att innehåll går förlorat i längre tolkningskedjor kan 
därför anses vara ganska liten (jfr Alvesson och Sköldberg 2008s. 227f) . Alla citat är ordagrant 
återgivna, något som försäkras genom att varje intervju spelats in och sedan ordagrant 
transkriberats. Efter varje intervju har även gjorts en kortfattad intervjuanalys där de omedelbara 
tolkningsrisker som förelåg vid intervjutillfället tagits upp direkt efter intervjun när de 
fortfarande var i färskt minne för intervjuaren. Detta för att minska risken för eftertolkning. 
Varje respondent har också fått svara på ett mycket nerskalat intressetest baserat på Hollands 
RIASEC-modell (detta gås igenom mer noggrant i teoridelen) i slutet av varje intervjutillfälle. 
Svaren på detta test har i huvudsak använts för att få en bättre förståelse av hur respondenten ser 
på sig själv. Genom att författaren har respondentens egen berättelse, samt respondentens egen 
uppfattning om vilka färdigheter hen besitter blir det lättare för författaren att göra en korrekt 
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tolkning av det som respondenten berättat vid intervjutillfället; Ex. den respondent som säger 
sig ”alltid ha haft lätt för matte” men som sedan skattar sin förmåga för matematik (enligt 
Hollands definition) mycket lågt kan ifrågasättas. Här föreligger nämligen en konflikt i vad 
respondenten berättar och hur hen upplever sig själv. Upplägget ovan har gett intervjuaren 
tillsammans med respondenten en chans att vid intervjutillfället följa upp och tydliggöra 
otydligheter i de frågor dessa kan ha förelegat. På så sätt minskas risken för motsättningar i den 
intervjuades utsagor (som kan vara medvetna eller omedvetna) eftersom det finns en ”extra 
kontroll” av berättelsen (Denscombe 2014). 

Forskaretik 

Ett villkor för att bedriva forskning med människor, och deras berättelser som grund är att det 
finns ett förtroende mellan forskare och respondent. Dessa villkor har vetenskapsrådet tecknat 
ner under samlingsnamnet ”forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning” (Vetenskapsrådet 2001). Vetenskapsrådet etablerar fyra 
grundläggande principer:   

Informationskravet, dvs forskarens ansvar att på förhand informera undersökningsdeltagarna 
om villkoren för deras roll i undersökningen innan den påbörjas, samt forskningsuppgiftens syfte.  

Samtyckeskravet, dvs forskarens måste ha samtycke från undersökningsdeltagaren gällande 
medverkan i forskningsprojektet, samt respektera dennes vilja vad gäller framtida medverkan i 
forskningsprojektet. Undersökningsdeltagarens medverkan i forskningsprojektet måste vara 
frivillig.  

Konfidentialitetskravet, dvs forskarens ansvar att tillse att undersökningsdeltagare inte kan bli 
identifierade genom deras medverkan i forskningsprojektet.  

samt  

Nyttjandekravet, dvs forskarens ansvar att garantera att uppgifter om, eller från 
undersökningsdeltagarna inte används för något annat syfte än forskning.  

Samtliga undersökningsdeltagare som blivit intervjuade inom ramarna för detta arbete har 
medverkat frivilligt. Innan intervjun fick deltagarna information om de villkor som gällde deras 
medverkan, samt villkoren för det resultat deras medverkan skulle kunna bidra till. De 
medverkande lovades fullständig anonymitet, samt blev informerade om att intervjun kan 
komma att användas för vidare forskning inom vägledning. Givetvis med villkoret att 
fullständig anonymitet fortsätter gälla. Det insamlade materialet har inte varit öppet tillgängligt. 
Alla inblandades namn och arbetsplatser har skrivits om i arbetet. Bara kön och ungefärlig ålder 
figurerar öppet i arbetet. 
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Validitet och reliabilitet 

En kvalitativ undersökning kan inte göra anspråk på att i sin ”natur” vara lika lätt att validera 
som en kvantitativ undersökning (Denscombe 2014). Denscombe menar att ”respondent 
validation” dvs. möjlighet för forskaren att validera det undersökta med respondenterna samt 
”grounded data” dvs. att mycket tid spenderats tillsammans med respondenterna och i 
tolkningen av materialet, är två bra källor till ökad validitet inom kvalitativa undersökningar. 
Givet den beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande som getts inom ramarna 
för metodbeskrivningen får båda punkterna anses vara aktuella för denna undersökning. Med 
ovanstående metoder är det författarens intryck att undersökningen bör ge hög validitet (dvs att 
det som påstås undersökas faktiskt undersöks, att operationaliseringen är god).  

Vad gäller reliabiliteten kan det vara ett återkommande problem i kvalitativa studier då studier 
av det slaget i grund är en slags kvalificerad tolkning. Denscombe menar här att det är viktigt att 
forskaren är tydlig med hur hen har gått tillväga med sin undersökning. Det är min avsikt att 
vara så transparant i analysen av intervjuerna att eventuell subjektiv tolkning framträder för 
läsaren (även Esaiasson mfl. 2003 s. 61ff).  

Med de metodologiska överväganden som beskrivits ovan är det min förhoppning att både 
validitet och reliabilitet i undersökningen är acceptabel. 
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Teori 

De teorier som säger något om hur folk fattar utbildnings- och karriärbeslut kallas 
”karriärteorier” (Lovén 2000).  

Urvalet av karriärteorierna som gås igenom i detta arbetes teoriavsnitt är resultatet av tidigare 
forskning författaren gjort (Lovén 2008). I ett tidigare forskningsarbete gicks ett omfattande 
andrahands intervjumaterial genom i vilket respondenter återgav karriärberättelser. Intervjuerna 
i arbetet försökte sedan förstås med utgångspunkt i olika karriärteorier. Detta resulterade i att ett 
urval av karriärteorier som hade högst förklaringskraft för respondenternas karriärval närmare 
gicks genom och ett resonemang fördes om varför just dessa teorier besatt förklaringskraft för 
respondenternas karriärberättelser.  

Det finns många olika teorier som säger något om hur karriärval görs. Karriärteorier sorteras 
också upp på olika sätt av olika författare. Patton McMahon (2006) gör t.ex. skillnad på 
”processteorier” och ”innehållsteorier”. De menar att karriärval som utvecklas över tid, ”som en 
process” skiljer sig från karriärval som bygger på individens egna ”innehåll”. I detta arbete görs 
en annan uppdelning. En person påverkas och formas av många olika ting. Det talas ofta om 
”arv och miljö”. I historieöverblicken tidigare nämndes att samhällsutvecklingen har speglat hur 
vägledning sett ut (även Lovén 2000). På samma sätt har samhällsutvecklingen också speglat de 
teorier som vuxit fram om hur karriärval görs. En diskursanalytiker skulle kanske säga att den 
rådande samhällsdiskursen även har varit gällande för karriärutveckling och karriärteorier.  

Från att initialt ha varit en matchningsidé där individer funktionellt skall ”matchas” mot 
samhällets behov, växte efter andra världskriget fram teorier som ser mer till individen själv, 
och under 70- och 80-talet utvecklades ytterligare teorier som även såg individens val i ljuset av 
hens faktiska möjligheter och som ett resultat av samhällets normer och värderingar. Med denna 
ansats växer två olika inriktningar på karriärteorier fram; De som ser karriärval som ett gensvar 
på det samhälle individen befinner sig i, och de teorier som ser individens karriärval som ett 
gensvar på individens egna intressen, upplevelser och erfarenheter (ibid.) 

Vissa forskare (t.ex. Super, 1957, 1980, 1990) har försökt brygga gapet mellan samhälle och 
individ genom försök till mer heltäckande teorier. Det har också skett olika typer av 
synergiinitiativ som kommer tas upp länge fram i arbetet.  

Jag har i detta arbete försökt skapa en teoretisk överblick genom att sortera teorierna utifrån om 
”tonvikten i förklaringskraften” ligger på samhället eller individen. Därefter har jag delat in dem 
i olika teoretiska inriktningar beroende på var de har sin tonvikt. De teorier som har tonvikt på 
personen, vem hen agerar med och hur hen påverkar sin miljö, samt hur personens miljö 
interagerar med och påverkas av hen kommer inom detta arbete kallas ”psykologiska teorier”.  
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Dessa psykologiska teorier tar i allmänhet ej hänsyn till hur samhället påverkat och påverkar en 
persons miljö, och därmed personen. I dessa teorier fokuseras inte på sådant som händer 
”utanför” (t.ex. i det samhälle inom vilken individen agerar) individen (jfr Wikberg och Jonsson 
1981).  

Men sådant som individen inte kan påverka, såsom kön, klass, genus, etnicitet etc påverkar 
också individen. Teorier som har sin tonvikt i dessa variabler kommer inom detta arbete kallas 
”sociologiska teorier”. 

Jag vill dock betona att det jag kallar ”sociologisk teori” inte nödvändigtvis är en renodlad 
sådan och vice versa – men den är ”mest” ”sociologisk”.  

Nedan återfinns även teorier med inriktning mot båda kategorierna. I de fall teorier har många 
likheter med varandra kommer ett resonemang föras om hur dessa likheter ser ut.  

För att få en mer sammanhållen bild av hur en person fattar karriärbeslut kan både psykologiska 
och sociologiska teorier beaktas. Många karriärteorier i samma kategori 
(sociologiska/psykologiska) ”lånar” och inspireras av och från varandra, och har ofta en hel del 
likheter. Detta gås igenom mer utförligt i analysdelen. 

Ett resonemang har redan förts om varför de teorier som gås igenom valts ut (Lovén 2008), och 
på vilket sätt karriärteorier kan delas in i olika sociologiska och psykologiska inriktningar.  

Dessa indelningar kommer gälla i nedan teorigenomgång. De kommer sedan knytas an till det 
teoriurval som användes vid intervjutillfällena. 

Sociologiska teorier, tonvikt på externa beslutsfaktorer 

Planned happenstance 

Planned happenstance är en förlängning av Krumboltz social learning-teori (Krumbolz 1979, 
1996). Dvs. teorin innebär att individens yrkes- och utbildningsval är ett resultat av de 
färdigheter hen har kunnat få chans att tillgodogöra sig under sin uppväxts- och utbildningstid 
(Maduakolam 2000). Planned Happenstance bygger på idén att individen aktivt skall söka efter 
miljöer och lägen där hen får möjlighet att växa, lära sig nya ting, och skapa en bättre livsmiljö 
(Mitchell, Levin, Krumboltz 1999 s. 117). Denna tanke skall inte förväxlas med att det är 
slumpen som avgör karriärval. En individs ovisshet skall inte betraktas som ”obeslutsamhet” 
utan istället som ”öppenhet för nya möjligheter”. Individen kan, genom att noggrant planera in 
slumpen nå mål med sitt liv och karriärer som hen annars inte skulle fått chans att nå (ibid). 
Kunskap om teorin kan ge insikt att uppmärksamma individen på möjligheter och kanske få 
individen att söka situationer där möjligheter kan uppstå.  
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Följande fem färdigheter är enligt teorin centrala för att finna sådana möjligheter:  

Nyfikenhet, att vilja utforska nya möjligheter för att lära sig saker  

Framhärdande, att fortsätta framåt, fast det kan vara kämpigt  

Flexibilitet, att förändra attityder och förhållningssätt  

Optimism, att betrakta nya omständigheter som möjligheter och uppnåeliga.  

Risktagande, att handla trots man inte känner till utfallet (ibid s. 118).  

Teorin har som fokus att förklara hur beslut fattas vid själva beslutstillfället. 

Careership (Bourdieu/Turningpoints) 

Hodkinson/Sparkes  Turning point-teorin är sociologisk teori som är en utveckling av Bourdieus 
fält- och habitusteori. Habitus är det begrepp Bourdieu använder för att beskriva den verklighet 
en människa har fått ta del av; Dvs det som har format människan, gett människan hennes 
begrepps- och värdegrund. Dessutom gett människan en idé om vilka möjligheter som finns i 
livet och världen, och även vad som, av människan upplevs som ouppnåeligt. Människans 
habitus är ett resultat av människans uppväxt och upplevelser. Således påverkar klass, kön, 
kultur, etnicitet, bemötande hos och av andra människor –dvs. allt en människa möter och 
drabbas av, människans habitus. (Hodkinson, Sparkes 1997 s.34).  

Fält är det begrepp Bourdieu använder för att beskriva den ”arena” som människor agerar på i 
kampen efter fältets fördelar. De fördelar kampen står om är olika på olika fält. Ett fält kan t.ex. 
vara arbetslivet där kampen kan stå om tillsvidareanställningar, löneförhöjningar, 
fortbildningskurser etc. Ytterligare ett fält kan vara utbildningssektorn där kampen står om en 
utbildningsplats, betyg, eller något så banalt som kurslitteraturen på biblioteket. Ett fält kan vara 
ett fotbollslag där kampen står om olika positioner i laget, om tränarens gunst, eller helt enkelt 
om att inte behöva vara utbytare. Ett fälts aktörer agerar på fältet med olika styrka. En ung 
person som anländer till arbetslivsfältet kanske är intresserad av att få ett jobb, men har ingen 
egentlig makt på fältet. Där möter personen en arbetsförmedlare som besitter information som 
den arbetssökande kan behöva för att nå sina mål om arbete. Den arbetssökande kommer också 
möta en arbetsgivare som har makten att anställa och avskeda (ibid. 37).   

Avgörande beslut dvs. beslut där individen inte får en andra chans, innebär höga insatser för 
individen. Att komma fram till väl underbyggda beslut är en krävande process. Arbetet och 
informationssamlandet som krävs för att fatta ett välgrundat, avgörande beslut är så omfattande 
och tidskrävande att personer endast gör det vid ett fåtal tillfällen. Således tenderar individer att 
inte fatta dessa omfattande beslut i onödan. Detta leder till att avgörande beslut främst fattas i så 
kallade brytpunkter (Hodkinson, Sparkes 1997 s. 39). Brytpunkter inträffar vid olika tillfällen, 
och kan vara av olika typ. Ett exempel på en mycket tydlig brytpunkt är grundskolans avslut, 
vilket innebär att alla elever som vill gå vidare till gymnasiet fattar ett beslut om vilket 
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gymnasieprogram de önskar gå på. Dessa avgörande beslut fattas inom ramarna för det fält som 
en individ agerar inom. Besluten som individen till slut fattar påverkas av beslutsfattarens 
habitus. Beslut kan inte påverkas av information som är okända för individen och en person 
känner bara till sådant som kommit hen till godo via hens habitus. Begreppet habitus, kan för att 
förtydliga, istället kallas ”handlingshorisont”(ibid. s. 34). Således fattas beslut inom ramarna för 
individens handlingshorisont. Om handlingshorisonten ej vidgas av extern part (t.ex. vägledare) 
kommer individen alltså enbart välja mellan de olika val hen ser i sin handlingshorisont. 
Sammanfattningsvis fattar personer beslut vid brytpunkter, som kan uppstå genom olika 
anledningar, t.ex. påtvingade genom uppsägning, frivilliga om individen själv ”går vidare”, eller 
institutionaliserade, som t.ex. valet mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vid dessa beslut 
har personer en handlingshorisont de agerar utifrån, denna är beroende på och av personens 
habitus. Habitus, är i sin tur ett är resultat av personens klass, upplevelser, sociala kapital, 
utbildningskapital osv. Beslutet fattas inom ett fält, och beslutets avgörande kommer att 
påverkas av maktrelationerna i fältet där beslutet fattas. 

Genom att förändra villkoren för beslutet, t.ex. en persons handlingshorisont, kan kunskap om 
teorin bidra till att kunna hjälpa en person att fatta ett bättre grundat beslut (ibid. s.41). Teorin 
ger också insikt om varför en person har beslutat som hen har gjort.  

Hodkinson och Sparkes sammanfattar careership som följande om hur, var, vad och varför folk 
väljer som de gör: 

Within a field people make pragmatically rational decisions within their culturally derived 
horizons for action, at turning points. These turning points are both preceded and followed by 
periods of routine, which themselves are located within the field and the macro context. The 
periods of routine and the turning points are themselves interrelated so that neither can be 
understood fully without the other, and the separation between them is often arbitrary. The 
pathway from turning point to turning point can be predictable, and smooth, or irregular and 
idiosynchratic 
(Hodkinson, Sparkes, 1997 s. 41) 

Gottfredssons teori om kompromiss och egenbegränsning 

Gottfredssons teori utgår från att människor gör yrkesval genom processer som är resultat av 
kompromisser. Dessa kompromisser styrs utifrån människans egentliga förutsättningar (både 
genetiska och sociala). Gottfredsson hävdar att varje person skapar ett eget ”fält” som fylls med 
möjliga yrkesvalskompromisser. Detta fälts gränser sätts av personen själv. T.ex. kan en person 
som anser att denne inte har ”läshuvud” välja bort karriärer som innebär teoretisk utbildning. En 
person som menar att denne har ”tummen mitt i handen” kan å andra sidan välja bort en mer 
praktisk karriär och utbildning. Enligt Gottfredsson gör människor dessa kompromisser, eller 
fältgränser, i en viss ordning; I första hand vill individen välja ett yrke som motsvarar dennes 
idé om vad som i hens sociala kontext, habitus, är socialt accepterat för individens kön. T.ex. 
kommer en man i X-land inte välja att bli sömmerska om valet står mellan sömmerska och 
klädförsäljare (ty i X-lands sociala kontext är det sannolikt att yrket sömmerska uppfattas som 
kvinnligt, medan klädförsäljare förmodligen uppfattas mer könsneutralt). I andra hand väljs 
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yrket efter hur individens umgängeskrets (signifikanta andra) reagerar på vad individen jobbar 
med. I sista hand är det individens eget självförverkligande och personliga behov som avgör. 
(Brown 2002 s. 91). I många fall beror värderingarna som individen använder i sin 
kompromissbedömning på det kulturella klimatet inom den kontext där personen agerar. T.ex. 
kan ett yrke som räknas som kvinnligt i en kultur vara mer könsneutralt i en annan kultur. Då 
kommer detta återspeglas i hur individen värderar när denne kompromissar.  

Denna teori syftar till att erbjuda förklaringskraft för hur folk har tänkt när de tvingas till 
kompromisser, vilket teorin menar sker för de flesta, i sina livs- och karriärval. Teorin avser 
också att kasta ljus över hur det kan komma sig att personer från olika kulturella grupperingar 
kan välja helt skilda yrkesbanor – då uppfattningarna om vad som är manligt/kvinnligt kan vara 
kulturellt betingade.  

Inom ramarna för analysdelen i detta arbete har jag valt att låta Gottfredssons teori inrymmas 
och kombineras med careership-teorin som en av de tyngre tongivarna för vad som 
kännetecknar en människas handlingshorisont vid ett beslutstillfälle. Gottfredssons teori 
kompletterar careership. 

Psykologiska teorier, tonvikt på interna beslutsfaktorer 

SCCT 

SCCT (social cognitive career theory) är en teori som kan sägas vara en förlängning av 
Banduras ”social cognitive theory” ( Höjdal, Poulsen 2009 s. 190). Teorin menar att människor 
agerar på ett sätt som för de själva är steg på vägen till ett eller flera uppsatt(a) mål. Dessa mål 
sätts upp av individen själv och bygger på individens bedömning av vinsten då målet nås samt 
hur stor chans det är att nå målet givet individens tro på sin egen förmåga (self efficiacy). 
Individens tro på sin självförmåga bygger på tidigare upplevelser då den egna förmågan 
resulterat i lyckade utfall. Ett lyckat utfall definieras genom på vilket sätt det bedöms och 
belönas av individens närmiljö (t.ex. familj, kollegor, chefer) (ibid s. 195). En individ kommer 
bara anstränga sig för att nå ett mål om hen har en tro på att målet är nåbart, och att målet därtill 
har ett positivt utfall. Viljan att nå lyckade utfall har en stor inverkan på individens beslut, då 
hen gärna upprepar beteenden som upplevs ge positiv förstärkning i den sociala miljö hen agerar 
i. Den positiva förstärkningen kan individen erhålla dels genom positiva förebilder, och dels 
genom att individen lyckas med något och får erkännande för detta, i synnerhet om erkännandet 
kommer från positiva förebilder. Likaså vill människor gärna undvika sådant som upplevs ge 
negativ förstärkning samt dåliga förbilder (Bandura 1986). 
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Individen styrs alltså av tre huvudsakliga mekanismer: 

1. Tron på sin egen förmåga (self efficiacy) 
2. Förväntningar på ett visst utfall (expected outcomes) 
3. Personliga mål (personal goals) 
(Höjdal, Poulsen 2009 s. 194) 

De beteenden som ger mest positiv förstärkning vill människan upprepa för att få än mer positiv 
förstärkning. Detta innebär att om miljön människan vistas i ger positiv förstärkning på vissa 
beteenden kommer detta leda till att människan repeterar beteendet. Detta medför vidare att en 
människas närmiljö och inbegripet signifikanta andra spelar en stor roll för vad och hur 
människor väljer. Med fel uppmuntran/ingen uppmuntran kommer vissa, annars fullt möjliga, 
yrkes- och utbildningsval undvikas då detta inte gav positiv förstärkning i människans närmiljö. 
Detta då människor försöker styra sina val så att de ånyo hamnar i en situation där de får 
uppleva denna positiva förstärkning (Brown 2002 s. 272).   

Att känna till en individs bakgrund och genom att vara medveten om drivkrafterna som SCCT-
teorin pekar på, kan det, enligt teorin, utvecklas mer förståelse för en individs agerande. Därmed 
kan t.ex. en vägledare förstå hur klienten tänker, har tänkt, och kanske kan tänka i framtiden för 
att nå tillfredställelse. Dvs en vägledare kan agera så att individen själv får insikt i sitt 
valbeteende. 
SCCT kan sägas påstå följande om hur, var, vad och varför folk väljer som de gör: 

We move toward those occupations requiring capabilities we think we either have or can 
develop. We move away from those occupations requiring capabilities we think we do not 
possess or that we cannot develop. Four sources shape self-efficacy beliefs” […] ”The most 
influential of these sources is the ” […] ”( personal performance accomplishments). 
Successful accomplishments result in more positive or stronger domain-specific self-efficacy 
beliefs and failure leads to more negative or weaker domain specific beliefs 
(Niles & Harris-Bowlsbey 2002 s. 71) 

Holland 

Hollands teori är egenskaps-faktor-teori i så mån att den menar att folk med vissa egenskaper 
söker sig till vissa positioner i samhället där dessa egenskaper kan användas och bejakas. Teorin 
söker alltså efter den perfekta matchningen mellan ett yrke och en människas egenskaper. 
Dessa, en människas egenskaper, kartläggs genom att man tillämpar standardiserade test för att 
matcha en människas egenskaper mot en arbetsplats beskaffenhet. Hollands teori menar att 
människors och yrkens egenskaper (aktörer) kan kategoriseras i sex olika kategorier. En av 
utgångspunkterna är att människor söker sig mot yrkesmiljöer där de kan få uttryck för sin 
personlighet. Testet utfaller ofta så att en person beskrivs med tre bokstäver där första bokstaven 
står för den mest dominerande personlighetstypen. Tre-bokstavskoden matchas mot en 
yrkesklassificering som anger ett antal lämpliga yrken. De sex personlighetstyperna och 
matchande yrkesmiljöer är: 
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Realistic, Investigative, Social, Enterprising, Conventional, Enterprising 
(Höjdahl, Poulsen 2009 s. 74ff) 

Realistic: Föredrar aktiviteter som innebär det uttryckliga, beordrade eller systematiska 
manipulerandet av föremål, verktyg, maskiner och djur. Realistic står i kontrast till utbildande 
eller terapeutiska aktiviteter. Den realistiska aktören har mekaniska färdigheter, men saknar 
kanske några sociala färdigheter.  

Investigative: Föredrar aktiviteter som innebär observerande, symboliska, systematiska och 
kreativa undersökningar av fysiska, biologiska och kulturella fenomen med syfte att förstå och 
kontrollerna sådana fenomen. Att vara ”investigative” står i kontrast till att de övertalande, 
sociala och repetitiva aktiviteterna. Det leder till en vilja hos individen att förvärva tekniska och 
matematiska kompetenser och till ett underskott hos individen inom ledarskapsförmågor.  

Artistic: Föredrar tvetydiga, osystematiserade aktiviteter som innebär att man manipulerar 
fysiska, verbala eller mänskliga material för att skapa konstnärliga former eller produkter. Att 
vara ”artistic” står i motsats till uppskattande av explicita, systematiska och beordrade 
aktiviteter. Artistiska tendenser leder individen till ett förvärvande av konstnärliga kunskaper 
inom språk, konst, musik drama och författande. Det leder hos individen till ett underskott av 
förvärvande av kunskaper inom klerikala eller affärsfokuserade verksamheter. 

Social: Föredrar aktiveter som innefattar att påverka andra genom att informera, träna, utveckla, 
bota eller upplysa dem. Att vara ”social” står i kontrast till explicita, beordrade och systematiska 
aktiveter som inbegriper material, verktyg eller maskiner. Att ha sociala tendenser leder hos 
individen till ett kunskapsförvärv av kompetens inom mänskliga relationer såsom 
interpersonella relationer och utbildning och till ett underskott inom mekaniska och tekniska 
färdigheter. 

Enterprising: Föredrar aktiviteter som innebär att påverka andra för att uppnå organisatoriska 
eller ekonomiska fördelar. ”Enterprising” står i kontrast till observerande, symboliska och 
systematiska aktivetereter. Att vara ”enterprising” leder hos individen till ett förvärv av kunskap 
inom ledarskap, interpersonella relationer, och övertalande kompetenser. Det leder till ett 
underskott inom vetenskapliga förmågor.  

Conventional: Föredrar aktiveter som innefattar explicita, beordrade och systematiska 
manipulationer av data, såsom att föra register, arkivera, återskapa material, organisera skriftliga 
och numeriska data enligt en förbestämd plan, och att handha datautrustning för att uppnå 
organisatoriska eller ekonomiska mål. ”Conventional” står i kontrast till tvetydiga, frisläppta, 
utforskande eller icke systematiserade aktiveter, Dessa tendenser hos individen leder till ett 
förvärv av kunskap inom klerikala, beräknande och ekonomiska system, och till ett underskott 
inom konstnärliga kompetenser. 
(Niles, Harris-Bowlsbey 2002 s. 50-51)  

Jag har inom ramarna för denna uppsats låtit varje respondent utföra ett ”nedbantat” Holland-
test (se bilaga) där respondenten har fått ta ställning till ett antal påståenden som var och ett 
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motsvarar en av de sex egenskaperna. Respondenten har fått beskriva till hur stor del som detta 
påstående passar in på respondentens bild av sig själv. Det totala värdet får ej överstiga en 
fastställd summa och på detta sätt har erhållits en slags bild av hur respondenten skattar sina 
egna egenskaper. Denna skattning har sedan satts i relation till respondentens svar (se 
metodavsnittet för en mer utvecklad diskussion om detta). 

P-E-C 

P-E-C är en teori som bygger på att all mänsklig kommunikation och interaktion sker med en 
aktör (P för person) i en miljö (E för enviroment). Syftet med interaktionen mellan aktören och 
miljön är att nå någon form av tillfredställelse. Aktören bidrar med något som miljön vill ha, 
och miljön erbjuder något som aktören eftertraktar (ett så kallat behov, eller need), och vice 
versa (Brown 2002 s. 429ff) Om aktören och miljöns önskemål korrelerar leder det till en 
ansträngning från båda parter att fortsätta interaktionen (i dessa fall kan man säga att relationen 
mellan P och E ger Correspondance, alltså överensstämmelse). Om C (correspondance) inte 
uppstår i relationen mellan P och E föranleder detta förändringar, antingen hos aktören eller hos 
miljön så att aktören blir tillfredsställd. Om förändring inte sker eller är för svår att genomföra 
kommer samarbetet mellan aktören och miljön avbrytas, för att ersättas med en ny aktör eller en 
ny miljö (ibid s. 437ff). Det är när förändringen blir synlig i samarbetet, som val fattas.   

Genom att vara medveten om dessa processer, menar teorin, kan beteendemönster identifieras 
hos en individ. Denna kunskap kan t.ex. vägledaren använda för att agera proaktivt och 
uppmärksamma individen på icke konstruktiva val- och beteendemönster – alternativt 
uppmuntra och förstärka positiva beteendemönster och beslut.  

Inom ramarna för detta arbete har P-E-C kunnat användas som en del av careership teorin; När 
C - correspondance ej uppstår i relationen mellan P – person och E - Environment avbryts förr 
eller senare samarbetet de emellan och då uppstår en självvald brytpunkt. P-E-C- teorin har även 
setts som möjlig att kombinera med SCCT; När positiv förstärkning uteblir, eller negativ 
förstärkning uppstår uppfylls ej C – correspondance och individen får ej den positiva 
förstärkning hen önskade med sitt beslut Detta kommer leda till att ett annat beslut, ett beslut 
med större chans för positiv förstärkning, fattas vid nästa beslutstillfälle. 
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Sociologiska och psykologiska teorier, teorier som försöker ta 
hänsyn till både interna och externa beslutsfaktorer 

Super life span, life space 

Super kan sägas vara den teoretiker som i flera avseenden utvecklade teoribildningen inom 
vägledningen och förde vägledningsämnet framåt. I början av 1900-talet sågs vägledning som 
en verksamhet med punktinsatser vars syfte var att finna ”rätt man till rätt plats” som till största 
del handlade om finna rätt jobb i övergången mellan ungdom och vuxen ålder. Super 
expanderade det dåvarande statiska vägledningstänkandet till ett begrepp där karriärutveckling, 
process och levnadsbana sågs som centrala (Patton McMachon 2006 s.53). Super betraktade en 
persons levnadsbana som ett pågående projekt som kan delas upp i olika moment. Super 
menade att livet i huvudsak kan delas upp i fem moment (ibid s. 57): 

Growth (uppväxt) 

Exploration (utforskande)  

Establishment (etablering)  

Maintenance (upprätthållande)  

Decline (avtagande) 

 
Figur 3. Supers Lifespace-modell (Källa: Careers New Zealand) 
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Super tillade att dessa moment i stort korrelerar med en persons ålder, dvs. barndom, ungdom, 
yngre medelålder, äldre medelålder och pension (ibid). Super konstruerade en modell över detta 
som han kallade ”life span”. I centrum av denna life span, detta människoliv, placerade Super 
”jaget”, dvs personen som levde. Super kallade detta för ”the life space” eller ”livsrymden”. Det 
är jaget som agerar i olika de olika momenten som en individ enligt Super kan befinna sig i. 
Beroende på i vilket moment i livsomfånget som personen agerar i, tillskrev Super personen 
”roller”. Super identifierade i huvudsak nio sådana roller; barn, student, fritidsmänniska, 
medborgare, arbetande, partner, hembyggare, förälder och pensionär. Dessa roller skapas i 
första hand i de olika miljöer som individen agerar i. Han identifierade dessutom fyra sådana 
miljöer: hemmet, samhället, skolan och arbetsplatsen. De olika rollerna i en persons liv blandas 
med varandra, och ger individen en mening med sitt liv (Patton McMahon 2006 s. 60-61). T.ex. 
kan en individ vara missnöjd med sin roll i arbetslivet, men väga upp det genom att uppleva 
glädje med den roll personen har i familjen, eller på fritiden (ibid. 61). När en individ kan 
balansera olika roller inträder personen i en ny fas i livsrymden (ibid). Supers teori byggdes i 
huvudsak upp i ett USA där människor ofta hade en arbetsplats som också var den plats där de 
gjorde sin yrkeskarriär. Det finns dock utrymme i teorin även för personer som ofta byter 
arbetsplats. Super menar att i sådana fall återupprepas ett antal moment i livsomfånget, t.ex. 
etableringen och upprätthållandet (ibid s.65). Så även om samhället har förändrats sedan Supers 
teori skapades kan den fortfarande erbjuda god förklaringskraft för ett stort antal människor. I 
synnerhet för de som jobbar för större organisationer med möjlighet till långa karriärer inom 
samma organisation, t.ex. större företag eller inom kommunal eller statlig verksamhet och 
förvaltning; I en svensk kontext är detta arbetsgivarekriterier som passar in på stora, svenska 
”samhällsbastioner” i vilka en person kan börja som ”springpojke och sluta som VD”.   

Vad gäller förståelse för individen, kan Super’s teori användas som ett slags ”individens 
livskarta”. På denna omfattande karta kan det finnas plats för ytterligare teorier för att förstå 
beteenden och beslut inom ramarna för t.ex. individens olika roller, eller livsomfångsmoment. 
Supers teori ger s.a.s. ett helikopterperspektiv som t.ex. vägledare kan behöva och använda för 
att se och fokusera på detaljerna.  
Super kan sägas påstå följande om hur, var, vad och varför folk väljer som de gör: 

Mennesker er ikke alltid parate til at treaffe de valg som samfundet påbyder dem […] 
bidraget til at vaekke intresser hos de vejledte der kan stötte dem i at nå de mål de har for 
deres livsprojekt 
(Höjdal, Poulsen 2009 s. 40) 

Höjdal och Paulsen menar vidare att: 
…et godt valg er et valg der giver personlig mening og som har vaerde for den der traeffer det 
(ibid s. 41) 

Samt att.. 
jobvalget som en implementering af selvopfattelse og arbejde som en manifestaion af 
individualitet eller af selvet. Som fölge heraf bliver karrierudvikling en fortsat proces der har 
till formål löbende at forbedre matchet mellan serlver og situationen 
(ibid s. 61) 



 

 26 

Resultat 

Nedanstående kommer det empiriska materialet (de tio intervjuerna) gås igenom. 
Utgångspunkten för genomgången är att söka klargörande om det sätt, på vilket människor 
uppfattar att de har fattat sina karriär- och utbildningsbeslut understöds av en eller flera av de 
genomgångna teorierna. I genomgången nedan kommer citat från de tio respondenternas eget 
beslutsresonemang vid karriärbeslut redovisas.  

Vid genomgång av empirin visade sig att olika karriärteorier har olika grad av förklaringskraft 
för förståelsen av respondentens resonemang. Det finns inte ett särskilt sätt på vilket 
respondenterna alltid har fattat sina beslut. Det finns således inte heller en särskild karriärteori 
som ensam förklarar varje individens beslut. Vad som framträdde var istället olika 
”beslutsmönster” där besluten tills viss grad kan förklaras av flera samverkande karriärteorier. 
Respondenterna följde olika slags beslutsmönster som är besläktade med teorierna. Det är med 
andra ord olika (inom ramarna för denna empiri) vilken förklaringskraft kunskap om 
karriärteorier har för att få en förståelse för de intervjuade individernas beslutsprocesser. 

I resultatdelen kommer enskilda citat från alla respondenters karriärberättelser framträda. Vid 
citat förekommer även tolkning från författaren av hur citatet kan knyta an till en eller flera 
karriärteorier. Denna något mer fragmenterade ansats är viktig att redovisa för att sedan 
konkretiseras i analysdelen.  

I analysdelen kommer karriärteorierna tydligare knytas an till teorierna och ett resonemang föras 
där teori och empiri möts. 

Därefter, i diskussionsdelen kommer ett mindre urval respondenters hela karriärberättelser 
redovisas, med utgångspunkt i karriärteorier.  

Detta upplägg är valt för att ge kunna visa på både hur respondenternas karriärbeslut kan 
förklaras i ljuset av karriärteorier, och för att visa på hur karriärberättelser kan förstås med hjälp 
av karriärteorier – samt hur detta kan hänga ihop. 

Avsikten är således inte att återge varje karriärberättelse i detalj. Uppsatsens syfte är att 
undersöka om, och i så fall på vilket sätt karriärteorier kan hjälpa att förstå karriärbeslut. Därför 
är det mer relevant att återge och tolka de beslutstendenser som kan skönjas i varje berättelse, 
än varje berättelse i detalj för sig. 
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Respondenterna 

Härmed följer en kort presentation av de tio respondenterna. Deras ungefärliga ålder, yrke och 
resultatet av deras självskattningstest tas upp. Självskattningstestet kommer kortfattat 
kommenteras och förklaras vid varje respondentpresentation. Detta för att underlätta 
genomläsningen av tolkningen eftersom jag återkommer till självskattningstestet i den löpande 
texten. Vid genomgången av självskattningstestet kommer jag referera till Hollands teoriuttryck 
utan explicita referenser i den löpande texten. Detta eftersom Hollands teori gås igenom med 
fullständiga referenser i teoriavsnittet och bör därför redan vara bekant för läsaren. 

Kort om självskattningstestet: 
Självskattningstestet (bilaga 4) är en förenkling av Hollands karriärtest. Istället för att låta 
respondenten svara på alla frågor i ett vanligt Hollandtest fick respondenten ta ställning till ett 
antal påståenden som var för sig är relaterade till en av Hollands sex egenskaper (Realistic, 
Investigastive, Artistic, Social, Enterprising, Conventional). Respondenten fick i diskussion 
med intervjuaren avgöra till hur många procent varje påstående stämmer in på respondentens 
uppfattning om sina egenskaper och det totala resultatet fick inte överstiga 100%. Resultatet 
sammanställdes i ett sexdelat (enligt RIASEC-modellen) cirkeldiagram för varje respondent, där 
varje cirkelsegment motsvarar till hur stor del respondenten anser att hen besitter de 
egenskaperna. 

Tabell 1. Sammanställning av respondenters befattning, ungefärlig ålder, 
utbildningsbakgrund, kön och ”namn” 

Respondent 
no 

Befattning vid 
intervjutillfället 

Ungefärlig 
ålder 

Utbildningsbakgrund Kön "Namn" 

1 Finance officer 30 KY IT Kvinna Anna 

2 Logistics manager 45 3-årigt ekonomisk, gymnasie, 
universitet juridik/ekonomi 
KY logistik 

Man Bengt 

3 Finance controller 35 3-årigt ekonomisk, gymnasie, 
universitet ekonomi 

Kvinna Cecilia 

4 Audio engineer 45 Universitet, systemvetenskap Man David 

5 IT retail specialist 40 Universitet, ekonomi Man Erik 

6 Förskolelärare 40 Universitet, marknadsföring, 
lärarexamen 

Kvinna Felicia 

7 Grundskolelärare 30 Universitet, lärarexamen Kvinna Greta 

8 It engineer 40 Tekniskt gymnasium, KY IT Man Harald 

9 It engineer 35 Estetiskt gymnasium Man Igor 

10 Student 25 Estetiskt gymnasium Kvinna Julia 
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Anna jobbar med outsourcade finanstjänster på ett globalt telekomföretag. Vid intervjutillfället 
har hon haft denna befattning i c:a två år. Anna har tidigare jobbat som teamleader på ett 
callcenterföretag. Under denna tid blev Anna bemött från en högre chef som utmanade Annas 
självbild i hur hon var mot sina medarbetare. Anna upplevde det som ganska kämpigt, men är 
glad att det hände, då hon tror att det har gjort henne till en bättre medarbetare. Anna tror 
överlag att man bör byta yrke ungefär var 7:e år för att inte stagnera och att sådan förändring bör 
utgå från individen själv. Hennes självskattning angående hennes huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 4. Annas självskattningsdiagram 

Anna betraktar sig själv som i huvudsak entreprenöriell. Detta innebär att hon ser sig själv som 
drivande och övertalande, vilket också bekräftas av hennes karriärberättelse och hennes 
nuvarande yrkesuppgifter. 
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Bengt har tidigare jobbat med logistik på ett globalt telekomföretag. Där har han jobbat med 
projekt och projektledning, något som han ser som en av sina största styrkor. Han kommer från 
en akademikerfamilj och valde att bli civilekonom med fördjupning mot logistik. Vid 
intervjutillfället är han engagerad i ett privat fortbildningsinitiativ då han söker nya utmaningar 
där han vill nischa sig mot coaching och ledarskap. Hans självskattning angående sina 
huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 5. Bengts självskattningsdiagram 

Bengt skattar sin sociala förmåga högt, vilket bekräftar hans tankar om att fokusera på sina 
sociala förmågor i sin framtida karriär. Bengt har även skattat sina entreprenöriella färdigheter 
relativt högt, vilket kan vittna om hans tidigare karriär som drivande inom telekomlogistik. 
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Cecilia jobbar med ekonomi på ett globalt telekomföretag. Vid intervjutillfället har hon haft 
denna befattning i c:a två år. Hon upptäckte tidigt att hon hade en fallenhet för matematik då 
hon var bra på matte redan i grundskolan. Hon är akademiker med ekonomisk inriktning. Hon 
har tidigare jobbat som revisor. Under sin tid som revisor upptäckte Cecilia en social sida hos 
henne själv; Hon tyckte om att hjälpa människor med ekonomiska spörsmål. Hon vill att det hon 
gör skall bidra till ett företags lönsamhet. Det är viktigt att kunna bidra, inte bara kosta. Hennes 
självskattning angående hennes huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 6. Cecilias självskattningsdiagram 

Cecilia skattar sin konventionella förmåga relativt högt vilket stämmer med hennes 
karriärinriktning mot ekonomisk redovisning. Hon skattar även sin investigativa förmåga 
relativt högt, även det relaterar till hennes nuvarande yrkes och arbetsuppgifter. 
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David har tidigare jobbat som ljudingenjör på globalt telekomföretag. Han är akademiker med 
datavetenskaplig inriktning. Han har tidigare jobbat som dataansvarig vid sjukhus och varit 
delaktig i utvecklingen av tidiga mobila standarder. David säger sig ha en instrumentell och 
rationell syn på karriär- och yrkesval. Vid intervjutillfället är han tillbaka från en längre ledighet 
och söker nya utmaningar. Hans självskattning angående sina huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 7. Davids självskattningsdiagram 

I Davids självskattning märks en relativt jämn fördelning. David har tidigare jobbat med 
tekniknära uppgifter vilket skulle kunna förklara en viss övervikt på förmågor som är relaterade 
till teknik och analytiskt arbete. Det speglar även hans högst rationella syn på sig själv och sin 
karriärberättelse då både artistiska och entreprenöriella egenskaper skattas relativt lågt. 
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Erik jobbar som specialistsäljare på ett stort globalt IT-företag. Han är akademiker med 
ekonomisk/marknadsföringsinriktning. Erik menar att det är slumpen som har lett honom till 
den befattning han har vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället har han haft denna befattning i 
c:a fem år. Hans självskattning angående sina huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 8. Eriks självskattningsdiagram 

I Eriks självskattning märks en tonvikt på det sociala och investigativa. Detta speglar även Eriks 
nuvarande yrke som specialistsäljare inom IT. Något som kräver både en investigativ och social 
sida. 
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Felicia jobbar som förskolelärare. Hon är akademiker med marknadsföring/pedagogisk 
inriktning. Vid intervjutillfället har hon haft den befattningen i c:a två år. Hennes självskattning 
angående sina huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 9. Felicias självskattningsdiagram 

Felicias självskattningstest vittnar om en självskattning gentemot konkreta förmågor. I arbete 
med små barn är troligen både konkreta och sociala sidor av vikt och det behövs nog både 
sociala och mer konkreta förskolepedagoger. Felicia verkar vara åt det mer konkreta hållet. 
Felicia lägger också stor vikt vid sitt moderskap i sin karrärberättelse, vilket kan förklara 
tonvikten åt de konkreta förmågorna eftersom små barn kräver mycket konkret arbete. 
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Greta jobbar som grundskolelärare 6-9. Hon är akademiker med pedagogisk inriktning. Vid 
intervjutillfället har hon haft den befattningen i c:a 1,5 år. Hennes självskattning angående sina 
huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 10. Gretas självskattningsdiagram 

Greta skattar sina artistiska, sociala och entreprenöriella förmågor relativt högt. Detta korrelerar 
väl med vad som uppfattas som pedagogiska förmågor. Självskattningen speglar också Gretas 
intresse för teater, eftersom de artistiska förmågorna har en relativt hög självskattning. 
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Harald jobbar som IT-specialist på ett globalt telekomföretag. Vid intervjutillfället har han haft 
den befattningen i c:a fyra år. Hans självskattning angående sina huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 11. Haralds självskattningsdiagram 

I Haralds självskattning syns en mångsidighet. Vad som förvånar i denna självskattning är att 
Harald skattar sin artistiska förmåga relativt högt och detta är något han inte talar så mycket om 
i sin karriärberättelse. De sociala och investigativa förmågorna får mer utrymme i hans 
karriärberättelse. Avsaknaden av en arena för de artistiska förmågorna i yrkesrollen har dock 
inte vid intervjutillfället fått Harald att byta karriär. Detta kan bero på att Harald bejakar detta i 
någon annan livsroll än yrkesrollen. 
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Igor jobbar som IT-konsult vid ett globalt telekomföretag. Vid intervjutillfället har han haft den 
befattningen i c:a två år. Igor har vid intervjutillfället inte innehaft en och samma tjänst under en 
så lång, oavbruten tid. Igor menar att det är slumpen som har lett honom till den befattning han 
har vid intervjutillfället. Hans självskattning angående sina huvudsakliga egenskaper är: 

 
Figur 12. Igors självskattningsdiagram 

Igor skattar sin artistiska och sociala förmåga mycket högt. Det är två förmågor som inte han 
har så mycket möjlighet att bejaka inom ramarna för det yrke Igor har vid intervjutillfället. Det 
kan också vara en bidragande faktor till att Igor i sin karriärberättelse uppgav att han ofta bytt 
karriär, och bytte karriär ännu en gång kort efter intervjutillfället. 
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Julia är student med inriktning mot medicin och omvårdnad. Vid intervjutillfället har hon haft 
denna sysselsättning i c:a ett år. Julia har många intressen, och är vid intervjutillfället osäker på 
om hennes utbildningsval är det ”rätta”. Hennes självskattning angående sina huvudsakliga 
egenskaper är: 

 
Figur 13. Julias självskattningsdiagram 

I Julias självskattning framträder en tonvikt på artistiska och sociala förmågor. Två förmågor 
som ofta associeras med kreativa, pedagogiska eller estetiska yrken. Julia är dock vid 
intervjutillfället student och tillika studiens yngsta respondent. Hennes självskattning har kanske 
ännu ej hunnit bli färgad av hennes yrkeserfarenheter? Julia ger också uttryck för en viss 
förvirring angående sitt nuvarande utbildningsval vid intervjutillfället, men inte i sådan 
omfattning att hon har omprövat det. 
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Fem valmönster 

Tidigare har påtalats att karriärteorier kan delas in utifrån huvudsakliga sociologiska eller 
psykologiska förklaringsgrunder. Kännetecknande för de sociologiska teorierna är att de 
företrädelsevis hanterar variabler som individen ej kan påverka direkt. Med detta menas att det 
är variabler som påverkar individen, men som individen ej kan påverka (annat än mycket 
svårligen). Kännetecknande för de psykologiska teorierna är att det är individens egna 
upplevelser som står i centrum och har styrt hens beteende gällande karriär- och utbildningsval.  

Några av forskningsfrågorna i syftet för detta arbete lydde: 
Kan det skönjas mönster i individers beteende gällande yrke- och utbildningsval? Hur artar sig i 
så fall dessa mönster? 

I intervjuerna framträdde under analysarbetet fem återkommande valmönster hos respondenterna: 

i) Valmönster relaterade till tidigare positiva upplevelser och/eller förebilder 
ii) Valmönster relaterade till konflikter i samspelet mellan individ och miljö 

iii) Valmönster relaterade till brytpunkter 
iv) Valmönster relaterade till kön, social status samt till kapital av olika form 

(utbildningskapital, socialt kapital) 
v) Valmönster relaterade till hur individer finner och bygger mening med sina liv 

Dessa fem mönster kan knytas till en eller flera förklaringsmodeller, både psykologiska och 
sociologiska.  

För varje mönster redovisas citat från den empiriska undersökningen. För varje citat finns 
kommentarer kring citatet som förklarar citatet i förhållande till mönster, förklaringsmodell och 
teori. Varje mönster avslöjas med en kortare summering som knyter an mönstrets betydelse för 
en individs beslutsfattande vid yrkes- och utbildningsval. Det är viktigt att redan nu påtala att 
inget av dessa fem mönster ensamt kan förklara varför, eller varit helt avgörande för, att en 
respondent väljer på ett visst sätt. I de flesta fall är det faktiska beslutet att resultat av en synergi 
av dessa mönster. Resultatredovisningen kommer dock inte att redogöra varje individs hela 
karriärberättelse. Fokus i resultatredovisningen kommer ligga på tongivande beslutsresonemang 
från respondenternas karriärberättelser. 
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i) Valmönster relaterat till tidigare positiva upplevelser och/eller förebilder 

Detta valmönster härrör från tillfällen i en individs liv då hen har upplevt något som hen fått en 
positiv bild av som sedan påverkat individens karriärbeslut. Den positiva bilden kan bero på 
positiv återkoppling från respekterade, signifikanta andra, förebilder, eller på individens känsla 
av att ha lyckats med något när hen ställdes inför en utmaning som hen inte visste om hen skulle 
klara av. 

Ehm. Det är nog så att jag är uppvuxen med en mamma som har jobbat hela mitt liv vars 
yrkesroll betyder väldigt mycket och som lärde mig redan när jag var liten att som tjej skall 
du ha ditt eget liv. Och det handlar om att ha ett yrke som tjej. 
  Julia 

Julia talar i ovanstående citat om sin förebild, mamman. Hon har agerat som förebild för Julia 
vilket haft en stor inverkan på hur Julia har tänkt när hon valt det högskoleprogram hon studerar 
vid intervjutillfället. 

Sån var han. Han hade en otrolig integritet i allt han gjorde. Ingen skulle få för sig att utnyttja 
hans hjälpsamhet. Men folk visste att han var hjälpsam och nyttjade honom som en resurs på 
jävligt rätt sätt. Och det känner jag att jag skulle vilja vara. 
  Igor 

Igor talar ovan om en person han träffade på en av de befattningar han har haft och hur han 
skulle vilja vara som den här personen i sin framtida yrkesutövning. Det har gett Igor ett mål att 
leva upp till och det har påverkat hur Igor väljer arbete, och vilka uppgifter han tar på sig på sin 
arbetsplats. 

Och om du inte gör något åt det blir jobbigt för dig själv i slutändan”. Och det var nog första 
gången jag var tvungen att ta ett steg tillbaka och titta på mig själv och titta på mig själv från 
någon annans ögon. Och jag ser ju det som ett positiv grej, för nu när jag tittar omkring mig, 
ju äldre jag blir desto mer medveten är jag om att folk är helt omedvetna om hur de uppfattas 
och upplevs. 
  Anna 

Anna beskriver ovan hur en kollega hon respekterade på en tidigare arbetsplats hon haft 
konfronterade henne om hur hon uppförde sig gentemot sina medarbetare. Konfrontationen var 
först skrämmande för Anna, men när hon ser tillbaka på hur de råd hon fick av den f.d. kollegan 
har ”burit frukt” i hennes nuvarande yrkesutövning har det påverkat henne positivt. 

Ja men det var det och jag menar ju, jag är ju mänsklig – alla är vi mänskliga och det är  
skönt att höra att det man gjort och kämpar med faktiskt ger utdelning. Ehm.. det var en skön 
känsla att veta att det blir positivt! 
  Anna 

Anna beskriver ovan hur bra det kändes när hon överkom den utmaning hon ställdes inför. Att 
komma över denna utmaning och den positiva känsla den medförde blev en påverkansfaktor i 
hur Anna fattade framtida karriärbeslut. Anna jobbar idag som gruppledare, en befattning hon 
tror hon sökte sig till mycket tack vare denna händelse. 
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Och när jag då gick i tvåan brukade jag hjälpa min fyra år äldre syster med matteläxan, och ta 
hennes böcker och göra dem för jag tyckte det var för lite utmaning med mina egna. Och 
redan där så blev det här intresset för matte väldigt intressant. Så redan när det var dags att 
välja till gymnasiet så visste jag att jag ville jobba med något med siffor, men att jag inte ville 
ner på alltför djup matematiskt nivå. Så jag valde ekonomisk linje till gymnasiet och fortsatte 
vara väldigt nöjd med det och det trots att vi hade en väldigt dålig ekonomilärare. Så jag var 
redan ganska säker inför valet till gymnasiet, och blev än mer säker under gymnasiet, och 
fortsatte direkt till ekonom på högskolan och universitet. 
  Cecilia 

I ovan citat berättar Cecilia om hur hennes upplevelse av att hon hade enkelt för matte, då hon 
kunde hjälpa sina äldre systrar, har följt med henne genom hennes utbildningsval (trots att de 
hade en ”väldigt dålig ekonomilärare”). Cecilia har tidigt hittat något att göra som ger henne 
positiv återkoppling, har genom hela sin utbildnings- och karriärberättelse sökt platser där detta 
kan ges igen. 

Alltså man kan ju inte så himla mycket när man slutar skolan men det visade sig att jag har 
en väldigt bra social förmåga att ta våra klienter som inte alltid är så lätta och där man skall 
komma och peka fel, och varför har du gjort så? Men det var faktiskt inte jättelätt. Man 
kommer ut som helt nyexxad och skall börja ifrågasätta det de (klienterna, förf. anm.) gjort 
och samtidigt vara ödmjuk. Och samtidigt visa att man kan något, och det man kan inte alltid. 
Men det kom jag över efter ett tag. Och där fick jag mycket bra feedback att jag hade en 
väldigt ödmjuk bra förmåga. Ett bra sätt att ta människor. Och det är väl något som jag inte 
trodde om mig själv för att jag är otålig av mig. Och jag vill att det skall gå snabbt, att det 
skall ske nu nu nu nu! Och jag är väldigt envis och mitt sätt är oftast det bästa tycker jag.  
Och då får man ju taggas ner rätt mycket, och då visade det sig att jag hade ändå lärt mig att 
hantera, och fick bra feedback för det 

I: Var det någon som gav dig den feedbacken? 

[… ] 

R Ja, det var min kontorschef och jag tycker han sa det på ett väldigt fint sätt. Han sa ”dina 
föräldrar måste vara väldigt bra människor, för de har gjort ett väldigt fint jobb med att 
uppfostra dig” och det tycker jag var väldigt fint sagt. Och det var ju just efter att det var en 
ganska jobbig klient, som då hade gått igenom ganska jobbiga saker. 
  Cecilia 

Cecilia (R) och intervjuaren (I) har här en dialog om vilka utmaningar som Cecilia ställts inför i 
sin yrkesutövning. Cecilia talar om en kontorschef som gett henne mycket positiv återkoppling 
när hon ställdes inför problemet att möta kunder på plats och anmärka på deras ekonomiska 
redovisningar. Trots att Cecilia, som var ”nyexxad”, inte var helt säker i den rollen fick hon 
positiv feedback av hennes kontorschef. Detta har påverkat Cecilia som nu gärna jobbar med 
människor som har redovisningsproblem. Någon hon inte tidigare gjorde. 

Nej, men det är nog framför allt vad jag tar med mig är nog det här intresset för människor. 
Olika typer av människor och.. deras behov. Olika människors olika behov. Men det väckte 
väl också någon slags intresse. Det var snarare människorna än deras ekonomi var spännande 
på något vis. Ekonomin fick jag ju på köpet. Men det var roligt att jobba på bank just för att 
det var så utåtriktat. Det var nog snarare det som jag gick igång på.. som triggade mig. 
  Bengt 
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Bengt beskriver ovan hur hans tid som anställd på bank påverkade honom. Han säger att han 
inte brydde sig så mycket om ekonomin ”den fick han på köpet” men han uppskattade mötena 
med människor, och detta är något som har präglat honom genom hans karriärberättelse: 

Hmm tja, det är ju kontakten med människor på olika sätt. Det är mötet som jag går igång på. 
Som jag tycker är roligt. Och i det jobbet jag fick på ett stort telekomföreag (förf. anmn) så 
var jag ju väldigt mycket ”spindeln i nätet” jag hade ju kontakter med väldigt mycket 
människor. För mitt jobb gick ju ut på, eller jag var i en situation då som vi inte är idag där vi 
typ sålde allt vi kunde producera o lite till. Vi hade alltid en brist på produkter o mitt jobb var 
att sitta som spindeln i nätet, att prata med fabrikerna o få fram så mycket 
försäljningsvolymer som möjligt och sen allokera ut det till olika kunder. Och alla kunder 
ville ju ha mer, så det var ju liksom bara att skrika på fabrikerna så mycket som möjligt för 
att få ut max och sen distribuera ut det på ett klokt sätt till våra kunder. Så jag hade kontakter 
med både fabriker, externa kunder sen mycket internt mycket på regionen. Så det var ju 
väldigt mycket spindeln i nätet och väldigt mycket kontakter. Och det tyckte jag om. Det 
passade mig som en handske det jobbet. 
  Bengt 

Bengt utvecklar här sitt tidigare resonemang om hur han gärna ställer människlig kontakt i 
centrum i sin yrkesutövning. Han använder orden ”prata med fabrikerna” vilket säger något om 
hur Bengt betraktar mänsklig kommunikation som en slags ansikte mot ansikte-situation, trots 
att det är ”fabriker” han tilltalar. Denna sociala sida bekräftas också i Bengts självskattningstest. 

Ovan citat beskriver ett antal tillfällen respondenterna direkt har påtalat att deras beslut styrdes 
av positiva upplevelser, eller positiva förebilder. Vad som är en positiv förebild eller upplevelse 
är ju i sin tur styrd av ytterligare faktorer, som t.ex. en persons uppfattning om vad som 
konstituerar ”positiva upplevelser”. Mer om hur detta kan tänkas höra samman gås igenom i 
analysdelen. 

 

ii) Valmönster relaterat till konflikter i samspelet mellan individ och miljö 

Detta valmönster framträder när individens förväntningar på en miljö (kan vara en social miljö, 
eller en fysisk miljö) inte uppfylls. Då har individen avbrutit sitt ”samarbete” med miljön och 
valt att inte längre söka sig till den sortens miljöer. Istället har individen sökt sig till miljöer där 
konflikter inte föreligger, eller åtminstone där konflikter har mindre risk att uppstå. 

Och sen tog jag ett sabbatsår, och då jobbade jag faktiskt som lärare! Och då fick jag testa 
på det och inse att jag fattade rätt val som valde ekonomi. Så jag har ju testat de sakerna 
som var det jag tänkte på innan och kände att jag valde rätt med ekonomi. 
  Cecilia 

Cecilia talar här om hur hon testat andra yrkesroller än den hon har vid intervjutillfället, men 
insåg att det inte var något hon trivdes med. Istället valde hon att satsa på ekonomi och jobbar 
idag på finansavdelningen på ett stort företag. 
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Nej, det är det väl inte.. när du säger det så här, kan jag väl dra ganska enkla paralleller till 
min barndom. Vi flyttade ganska mycket, och jag flyttade hemifrån ganska tidigt. Jag tror jag 
var 17 tror jag o sen har jag flyttat omkring jävligt mycket efter det. Så att jag vet inte.. det är 
kanske flyktigt.. lite nomadiskt? 
  Igor 

Igor har vid intervjutillfället befunnit sig i många yrkesmiljöer som han lämnat när han inte 
längre känt att miljön gav honom rätt utbyte. Igor talar i detta citat om hur hans barndom har 
präglat hans karriärberättelse. Det ”nomadiska” beteendet har Igor tagit med sig till sin 
karriärberättelse. Igor har efter intervjun sagt upp sig från den befattning han hade vid 
intervjutillfället och sökt nya utmaningar. 

Jag vet inte, men jag har burit med mig det liksom. Och om du skall förnya dig själv måste 
du ju också ta tag i dig själv, och om inte företaget kan ge dig det, måste du ju ge dig det 
själv! 
  Anna 

Anna talar ovan om hur mycket företaget, dvs hennes ”arbetsmiljö” betyder för henne. Om hon 
inte kan få den förnyelse i företag som hon efterfrågar, kommer hon att söka det genom sig 
själv. 

Detta är lökigt, först ville jag bli militär, officer i gymnasiet. Så jag gick in stenhårt för det 
och gjorde lumpen, och efter halva lumpen insåg jag att fy fan detta vill jag inte jobba med. 
Sen kom jag in inom polisväsendet, jag jobbade tekniska roteln och sen delgivningsman och 
passkontrollant.. och då tänkte jag att jag skulle vilja bli polis.. men efter att ha jobbat något 
år nära poliser insåg jag att fy fan detta vill jag inte bli.. så varje sak jag närmade mig tänkte 
jag ”detta vill jag inte” så det var en slags uteslutningsmetod 
  Erik 

I detta citat berättar Erik hur hans urvalsprocess har fungerat genom att han har provat olika 
miljöer, men inte passat in där. Denna kunskap har han tagit med sig och det har styrt honom 
mot den befattning han hade vid intervjutillfället. Han har vid intervjutillfället behållit sin 
yrkesbefattning i över tio år. 

Alltså det finns ju hur många som helst i vården t.ex. där du måste göra.. där det inte finns 
någon som hjälper dig. Du måste i princip in direkt i en tuff situation. Och plötsligt står jag 
där och ”jaha” och sen förväntas jag göra det för jag är ”den snälla” på arbetsplatsen, så de 
bara lägger det på mig och jag går i väggen och misslyckas med att lösa situationen såsom 
det skulle lösas eller så gör jag det, men så går jag in i väggen efteråt. 
  Julia 

Här talar Julia om utmaningar hon ställts inför i sin yrkesutövning och hur miljön på en 
arbetsplats resulterade i att hon ålades för mycket arbete som hon inte kunde fullfölja.  Julia 
fortsätter: 

…det finns en moral över det yrket som säger att man skall. Som lever kvar. Att man skall 
göra allt, allt hela tiden. Dygnet runt! Det kan ta sönder en människa ganska snabbt. Man 
måste ha ett kall för det kräver mycket av en. 
  Julia 
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Julia talar här om hur miljön i en yrkesutövning kan bli ett bekymmer, men då hon vid 
intervjutillfället är student är hon inte säker på hur hon kommer klara av den. Hon upplever det 
dock som ett ”varningstecken” och det skulle kunna påverka hennes karriärval om hon inte kan 
hantera det i sin framtida yrkesutövning. 

Ovan anges ett antal tillfällen då respondenterna direkt har refererat till att de vistats i olika 
miljöer som passat dem mer eller mindre väl och sen gått vidare. Även här kan man diskutera 
vad som får en person att tycka att en miljö passar mer eller mindre bra. Det beror på i sin tur på 
andra saker, som t.ex. att en person får lov att göra det hon tycker hon är bra på, eller att de inte 
fick den uppskattning för arbetet de gjorde de tyckte de skulle ha. Hur detta kan höra samman 
med de övriga fem mönstren gås igenom i analysdelen. 

iii) Valmönster relaterat till brytpunkter 

Detta valmönster framträder när en respondent tänker tillbaka på valtillfället och de 
omständigheter som förelåg vid valtillfället. Dessa val uppfattas ofta som brytpunkter av 
respondenterna. Vad som föranledde brytpunkten är olika från berättelse till berättelse. Ofta 
upplever respondenten brytpunkter som ”slump”. Ibland är denna ”slump” samhälleliga 
satsningar som råkade inträffa samtidigt som respondenten befann sig i en brytpunkt och var 
tvungen att fatta ett karriär- eller utbildningsbeslut. 

Alltså vad som hände innan med den gamla tjänsten som jag tyckte väldigt mycket om det 
var ju att den placerades i Stockholm och på grund av familjekonstruktionen kan jag inte 
flytta till Stockholm.  Och sen fick jag då som alternativ andra ställen i världen och det var 
ju liksom ännu mer ”nono” (skratt) och redan då pendlade jag mellan Stockholm och 
Malmö flera gånger i veckan så det var ju Stockholm eller inget. Och då var ju bara ”jaha, 
ja men då får jag väl lämna det här” Så det blev det att jag satt i en situation där jag blev 
tvungen att söka något nytt utan att egentligen söka nåt nytt. 
  Anna 

På grund av organisatoriska förändringar på hennes arbetsplats flyttade hennes dåvarande tjänst 
till Stockholm och Anna kunde inte flytta på grund av ”familjekonstruktionen”. Anna ställdes 
inför en brytpunkt som var resultat av slumpen. Hon var tvungen att ”söka något nytt utan att 
söka något nytt” och det var att hon tvingades till detta som var upphov till den händelsekedja 
som ledde henne till hennes nuvarande befattning. 

Vad jag däremot kom in på var en fördjupning inom ett område som hette logistik och som 
var ganska nytt på den tiden. De hade.. vi var i Växjö jag o min fru, eftersom min fru läste till 
förskollärare, o då hade de en logistikhögskola o där kom jag in på en 24-poängs kurs som 
arbetsförmedlingen betalade så här… Uppdragsutbildning kallades det för. Så där pluggade 
jag då. […] o eftersom det var stor arbetslöshet […] Så jag sökte där.. men jag kom inte 
riktigt in. Så jag gick den här utbildningen inom logistik… och sen efter det fick jag jobb så 
fick jag jobb 
  Bengt 
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Här pekar Bengt på både hur slumpen och externa faktorer spelar roll för karriärberättelser. På 
grund av strukturella förhållanden i form av hög arbetslöshet vid den tidpunkt då Bengts fru 
läste till förskolelärare fanns inga jobb för Bengt. Men arbetsförmedlingen hade en 
uppdragsutbildning med fokus för logistik. Det var den kunskapen som sedan gav Bengt det 
jobb som han hade haft till tidpunkten för intervjutillfället. 

I de flesta fall var yrkesvalet ett aktivt val. Jag har jobbat efter devisen ”rationellt beslut”. 
Och vill hålla så många vägar öppna så länge som möjligt. Jag har jobbat så här sen jag var 
16. Jag vill hålla vägarna öppna så länge som möjligt för möjligheter att sen fatta aktiva val. 
  David 

David återger i ovanstående citat hans upplevda förmåga att alltid fatta rationella beslut när han 
fattat yrkesval. Hodkinson kallar detta för ”pragmatisk rationalitet” dvs ett beslut som upplevs 
som rationellt av individen vid tillfället, men rationaliteten är ofta styrd av de möjligheter som 
ligger individen för handen vid valtillfället (Hodkinson 2008 s.7) 

Jaa.. det kan jag berätta, för det kommer jag ihåg. Det var en sommar precis efter examen, 
man ölade runt o gjorde mest ingenting.. och undrade när man skulle bli vuxen. Och då 
ringde helt plötsligt telefonen och då var det här bemanningsföretaget som hade då scannat 
igenom var det nu var.. CV-databaser och sagt.. ”ja du verkar ju vara en bra profil? Kan du 
komma på intervju det gäller en eventuell betalningstjänst” så träffade jag 
bemanningsföretaget, som sa att ”vi skall träffa ett stort ITföretag (förf. red.)” Jaha! Och så 
träffade vi ett stort ITföretag (förf. red.) […] och då träffade jag då en mentor, o han sa ”det 
verkar bra, vi tar in dig, så får vi se hur det går” och sen sitter jag här nu.. tolv år senare 
(skratt) 
  Erik 

Eriks citat ovan påtalar både slumpen som avgörande faktor. I ovanstående citat har dock Erik 
förberett sig för slumpen genom att t.ex. lägga in sitt CV i databaser, och haft kontakt med 
bemanningsföretag. Han har med andra ord ökat sannolikheten för att det oväntade skall falla 
gynnsamt ut för honom, genom att ha en beredskap klar för när slumpen infinner sig. 

Jo eh.. i mitt hemland efter gymnasiet jobbade jag som säljare i en butik, sålt konfektion. 
Jobbat i nästan tre år, varit anställd alltså. Och sen pga kriget var jag tvungen att lämna 
landet,..tja.. så vet var ju liksom.. som säljare har jag jobbat och när jag kom till Sverige har 
jag jobbat som.. tja. Jag pluggade först svenska för jag visste inte vad jag ville jobba med 
och jag visste att jag var tvungen att lära mig språket till att börja med. Och så har jag 
jobbat på lite olika extraknäck, småjobb alltså. Jobbat på en pizzeria i stan.. kört 
hemkörning .. ja lite småjobb, diskat. 
  Harald 

I ovanstående citat från Harald tydliggörs vilket oerhört stor brytpunkt det är att bryta upp och 
lämna land (även Franzén 2001 s. 100). Från att ha jobbat som konfektionssäljare tvingas 
Harald fly till ett nytt land med ett nytt språk, och vill samtidigt göra rätt för sig genom att ta sig 
an de småjobb han kunde få vid den tiden. 

Nej. Det var ju liksom.. det var ju först. Var det komvux o läsande på Komvux och sen insåg 
jag att jag gillade de här dataämnena på komvux och sen läste jag det fanns liksom 
yrkesutbildning som annonserades av AF som jag sökte till o fick läsa.. då.. var det den här 
yrkesutbildningen som jag fick läsa i Sverige till IT-tekniker som alltså gjorde att jag kände 
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att det är detta jag vill pyssla med.. men parallellt har jag också sökt och kommit in på 
utbildningar som alltså eh.. det var jag vet inte riktigt vad det heter.. det var en 
distansutbildning på datalogi eller något liknande på universitet.. systemvetare eller något 
liknande. Ehmm men jag bara liksom läste några få kurser sen lade jag av och har bara 
liksom sökt jobb. Som It-tekniker 
  Harald 

I ovanstående citat tydliggörs externa faktorers inverkan i form av utbildningar anordnade av 
arbetsförmedlingen. Harald har också sökt universitetsutbildningar, men inte följt upp dessa. AF 
anordnar vid denna tidpunkt en utbildning till IT-tekniker som Harald kan gå. Harald har ingen 
kontroll över vilka utbildningar som AF anordnar vid vissa tillfällen, han råkade bara befinna 
sig på rätt plats vid rätt tid för att vara aktuell för en sådan utbildning. Det är sedan denna 
utbildning som styrt honom in på den karriärväg han har vid intervjutillfället. 

I detta avsnitt påtalar respondenterna tillfällen då de ”tvingats” till ett val pga. omständigheter 
de inte kunnat råda över (t.ex. krig). Deras uppfattning är att de varit tvungna att fatta ett val 
givet deras sociala verklighet vid brytpunkten, och mer eller mindre fått förhålla sig till vad de 
erbjöds vid valtillfället. Eftersom respondenterna inte kan råda över vad som kan väljas vid ett 
påtvingat valtillfälle upplevs det ofta som att det är ”slumpen som styr”. Detta är sant, men 
samtidigt förbereder sig några av respondenterna inför slumpen, genom att t.ex. skicka ett CV 
till en databas, eller genom att exempelvis komplettera en befintlig examen med ytterligare 
ämnen för att ”spetsa sin kompetens”. Att denna förberedelse inträffar är inte så mycket slump, 
som resultatet av hur en person rustar inför slumpen. Vad detta beror på är individuellt och har 
ofta att göra med de möjligheter en person har att rusta inför slumpen innan ett beslutstillfälle. 
Det slutgiltiga beslutet beror också på vad en person faktiskt upplever som möjliga beslut vid 
tillfället. Detta är också individuellt. Brytpunkter och upplevd slump är saker som 
respondenterna ofta refererade till och detta har spelar en viktig roll i respondenternas 
beslutsprocesser. Samband med övriga mönster, i synnerhet det fjärde mönstret, gås igenom 
ytterligare i analysdelen. 

iv) Valmönster relaterade till kön, social status samt till kapital av olika form 
(utbildningskapital, socialt kapital) 

Detta valmönster kännetecknas av beslut som fattas av respondenter där deras kön, sociala 
status, eller hur mycket socialt kapital har spelat en avgörande roll för hur beslutet fattades. 
Besluten handlar ofta om det som påverkar vad en individ ser som möjliga val vid valtillfället 
och vilken hjälp en individ kan dra av sitt sociala kapital på olika fält; Besluten speglas också av 
vad som är socialt accepterat som faktiska val givet respondentens sociala verklighet (ex kön 
och klass), och signifikanta andra. 

Någonstans i botten hade jag någon liten idé om att jag ville bli lärare. Historia var ett ämne 
som jag brann för jättemycket, så jag tänkte att det kanske var kul att vara historielärare… 
bygga på med något annat ämne. Jag har alltid gillar människor, jag tycker om att finnas 
där människor finns. Också en bakgrund är att hela släkten är i princip lärare. Alla är lärare 
så det var liksom lite naturligt att jag också skulle bli lärare tyckte jag! Men jag hade en 
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mamma som tyckte att ”men inte skall du bli lärare? Vilket tråkigt yrke. Kan du inte satsa 
på något annat istället, du som är så duktig i skolan? Du kanske vill utbilda dig till ekonom? 
Civilekonom? Det är ju ett bra yrke och väluppfostrad som man var så sökte man in på 
ekonomutbildningen. 
  Bengt 

Bengt pekar i ovanstående citat på en individs habitus för på det sätt man fattar utbildnings- och 
yrkesbeslut. Här finns också en möjlig koppling till vad som kan kallas ”infödda egenskaper” 
(jfr Holland) då Bengt säger att ”han har alltid gillat människor”. Bengt påpekar att ”hela 
släkten är i princip lärare” vilket självklart för upp läraryrket på Bengts lista över rationella 
yrkesval som är socialt accepterade i hans sociala kontext. Men en signifikant andra, Bengts 
mamma, ifrågasätter detta val och undrar om inte ekonomi är mer vettigt. Då Bengts familj är 
akademiker och ekonomer är akademiker är också detta ett synligt och acceptabelt val för Bengt 
vid valtillfället. 

Jag tror det har påverkat mig väldigt mycket för att de har alltid varit extremt uppmuntrande 
mot att jag har tyckt om skolan. De har alltid sagt att det är väldigt, väldigt viktigt. Även min 
mamma som inte alls har någon utbildning och har jobbat halvtid o tagit hand om oss barn 
istället. Men hon har alltid varit mycket uppmuntrande och påpekat hur viktigt det är det här 
med skola. Så att det har ju liksom alltid varit så självklart för mig det här med skolan 
eftersom jag alltid haft så lätt för det. Att det är klart att jag skal läsa vidare. Det har inte 
funnits något annat. O det är kanske för att mina föräldrar har haft en sådan inställning, att 
jag har läst vidare. 
  Cecilia 

Cecilia, liksom Bengt refererar här till sin sociala bakgrund och sitt hennes habitus. Det är detta 
som är den avgörande faktorn för hennes beslut att vidareutbilda sig. Det fanns för Cecilia 
liksom inget annat alternativ. 

(Greta talar här om hur hon kom in på tanken att vilja utbilda sig till lärare) Alltså det som 
jag funderade på ett annat alternativ då.. en plan b liksom då där jag kunde ha det här mera 
normala vardagslivet,.. då så.. men det (skratt) var ju även folk utifrån som sa det.. t.ex. min 
pappa sa det ”att skall du inte fundera på att bli lärare”? Det är ju nästan samma sak som 
teater.. och sen har vi.. alltså det har legat lite.. jag har inte velat bli det, men det har liksom  
funnits där som ett alternativ alltid också-.-. jag vet inte hur jag kom fram till det just i 
sammanhanget. Ja alltså.. men jag tror det var framför allt några röster utifrån som sa det. 
  Greta 

Greta talar i ovanstående citat om betydelsen av signifikanta andra och social kontext/habitus 
som påverkande i yrkesval. Hon ville initialt bli skådespelare, men kände att hon även var 
tvungen att hantera det ”normala vardagslivet”. Hennes far frågar då inte om hon kan bli lärare, 
vilket är hennes befattning vid intervjutillfället. 

Tja.. men allt som fanns.. det som stod där.. alltså jobba med människor, psykolog, kurator.. 
men sen vet jag inte.. jag kände alltså lärare.. jag har alltid gillat lärare, det är väl något i 
statusen när man säger att ” jag är lärare” det låter liksom bra. 
  Greta 
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Ovan synliggörs Gretas beslutsprocess när hon fattade sitt yrkesval. Av de många alternativ som 
fanns (psykolog, kurator) faller valet på lärare då hon känner lärare, och hon upplever också att 
det finns en status i att vara lärare ”det låter liksom bra”. 

Jag har jobbat ett tag, så jag tror inte att föräldrar kanske var så viktiga. De var oftast 
rationella logiker i varje konfrontation. Jag minns en konfrontation där jag förväntandes att 
rationellt argumentera för min sak, och jag tilläts ”vinna” om mitt argument var bättre än 
föräldrarnas. Det tror jag har påverkat mina yrkes- och utbildningsval. 
  David 

Davids rationella syn på hur karriärbeslut skall fattas är tydligt i hur de förväntningar hans 
föräldrar har haft på honom vid beslutstillfällen. Denna Davids syn på att det rationella i en 
valprocess kan härledas till hans habitus. 

Jag tror att jag aktivt valde det.. det började nog väldigt tidigt för mig. Jag är den i min familj 
som alltid har tyckt om skolan, men jag har två syskon som aldrig har tyckt om skolan. 
Däremot har jag en pappa som är väldigt intresserad av skolan, och har utbildat sig o så. O 
han har då uppmuntrat mig väldigt mycket för jag är den som tyckte om det. O då blev det 
också att jag hade väldigt lätt för att lära mig. 
  Cecilia 

Cecilias sociala bakgrund blir i ovanstående citat synlig när hon talar om hennes pappa som ”är 
väldigt intresserad av skolan och har utbildad sig o så”. Hon säger vidare att det är skälet till att 
hon hade ”väldigt lätt för att lära sig”. 

Ja det är ju definitivt min familj som påverkar eftersom mina föräldrar är väldigt 
intresserade av vad jag skall göra med mitt liv o lägger sig i vad jag väljer att läsa till hade 
de inte lagt sig så mycket hade jag kanske bara valt något o bara inte brytt mig så mycket 
om hur mkt jobb det finns, vad man tjänar osv.. det skall man ju inte tänka på när man 
väljer. Men de vill gärna vara med hela tiden när jag pratar om mina studier. De vill ha 
varje tanke, o varje gång man säger något yrke kommer de med en åsikt. 
  Julia 

I ovan citat påvisar Julia en tydlig medvetandehet om hur stor roll hennes sociala kontext och 
habitus har för hennes utbildningsval. Julias föräldrar jobbar som lärare. Inte nog med att 
hennes familj ”lägger sig i vad jag väljer att läsa” hon känner därtill ett ansvar för sin familj 
genom att vara lyhörd för deras vilja att ”ha varje tanke”. 

Ehm.. asså jag vet inte riktigt.. jo man möts av olika hinder hela tiden tycker jag. Och då i 
mitt fall så var det extra jobbigt att det var helt ny omgivning, nu språk, kultur.. man kände 
knappt till någon som man kunde få som referens så att säga så det var extra jobbigt. Det 
kändes hopplöst periodvis, men i och med att jag ville på något sätt jobba med vad som helst 
så började jag skapa en bekantskapskrets med folk där jag berättade vad jag ville jobba med. 
Så fick jag liksom första riktiga.. bra jobb alltså kan man säga. Seriöst jobb som sen ledde till 
nästa jobb där. Som blev mer och mer... 
  Harald 

Harald talar ovan om hur han acklimatiserade sig till sitt nya land och började bygga upp ett 
socialt kapital för att hitta jobbmöjligheter. Det var hans förhoppning att hans sociala kapital i 
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former av vänner och annan bekantskapskrets kunde hjälpa honom att hitta det jobb han 
önskade. 

Detta mönster är snarlikt det tredje mönstret om brytpunkter och slump. Skillnaden är att detta 
mönster uppgavs som rådande i sig själv, utan påtvingad brytpunkt. Det innebär att detta 
mönster har påverkat respondenternas beslut även när de har fått välja ”helt fritt” (givet sin 
handlingshorisont). Hur detta mönster knyter an till de övriga fyra gås igenom ytterligare i 
analysdelen. 

v) Valmönster relaterat till en individs meningsbyggnad med livet 

I intervjuerna hänvisade intervjupersonerna ofta till att ”de är på ett visst sätt” eller ”bra på en 
viss sak”. Varje respondent genomgick vid intervjutillfällena ett nerskalat intressetest enligt 
Hollands principer. Människor upplever ofta mening om de har roller i vilka de kan bidra 
genom att göra något de upplever att de är bra på. Beroende på var i livet en människa befinner 
sig varierar kunskaperna och även de roller som upplevs som meningsfulla. Detta är ett 
återkommande mönster som har påverkat hur respondenterna har valt yrke och utbildning och 
även vilka livsroller de finner ger en mening med deras liv. 

För 2,5 år sedan hade jag sagt 11! Alltså jätteviktig! Eh,.,. och det var ju för att jag liksom 
satte min själ på allt som hade med jobb att göra. Ehm. Efter då när jag var tvungen att ta 
ett beslut ehm på vad som ja, vad jag skulle göra härnäst pga det här ”Stockholm eller inte” 
så började jag fundera lite på vad jag har gjort tidigare och sen har jag haft goda vänner 
som har gått bort, tyvärr, o sådär o när man hamna i en sån där situation börjar man tänka 
lite på vad gör jag egentligen här med livet? Livet kan vara så kort också. Så då hamnade 
jag i en situation där jag tänkte ah men om jag ligger i dödsbädden kommer ju jag inte vara 
stolt över alla timmar extra jag lagt på mitt arbete! Det kommer inte kännas.. det känns inte 
som om det är det viktigaste här i livet.. Eh,, och då omvärderade jag lite.. Så idag skulle 
jag nog säga 50 50 ehm,m, alltså en 5:a och sen vissa dagar en 7, 8 för jag älskar ju att 
jobba ibland. 
  Anna 

Anna talar i ovan citat om hur hon värderar sitt yrke, och vad hennes omvärdering av jobbets 
betydelse kan bero på. Super betonar att en persons liv kan delas in i olika moment. I huvudsak 
baserat på ålder. I de olika momenten har individen olika roller, t.ex. yrkesrollen. Vilka mål en 
person har med sina roller påverkas också av i vilket moment de är i livet. Ibland uppstår 
konflikt mellan de olika rollerna, t.ex. yrkesroll kontra fritidsroll som i Annas fall ovan. 

Deras erfarenheter, och det de upplever, och händelser och glädje, styrka.. ja livet! JA 
händelser. Det händer saker i människors liv hela tiden, och finnas där och prata om det.. Dra 
lärdom.. Jag tror jag drar lärdom av andra väldigt mycket.. Även om jag kanske gör samma 
misstag som de gör. Jag tycker i varje fall att jag är väldigt duktig på att dra paralleller till 
andra människors liv och nyttja det till min fördel. Både privat och i yrkeslivet. 
  Anna 

Anna talar i detta citat om vad hon hämtar från sin roll som ”vän” som i huvudsak sker utanför 
arbetet. Anna säger att hon drar lärdom av sina vänner, ” Även om jag kanske gör samma 
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misstag som de gör”. Hon försöker dock dra det till hennes fördel både privat och i yrkeslivet. 
Anna försöker balansera sina roller i och vid sidan om arbetslivet, och samtidigt hitta 
synergieffekter för att nå högre tillfredställelse i båda rollerna. 

Ja, men jag tror också det är.. att det har med den personliga utvecklingen att göra. Att jag 
var inte alls.. alltså nu har jag ändå reflekterat jävligt mycket över mitt karriär och 
yrkesval.. och då var man ju liksom mitt uppe i det.. så det betydde det liksom allt att få 
komma ut och pröva sina vingar.. Nu har man prövat sina vingar, och nu är min målsättning 
verkligen att gå efter något som jag känner för 100% och ge det ett försök, sen kanske det 
inte funkar, men då har jag åtminstone försökt. Och då får jag gå tillbaka. För någonstans 
måste man ju hitta ett sätt att försörja sig. 
  Bengt 

Bengt reflekterar ovan om hur en individs syn på arbete förändras i takt med att en individ går 
in olika moment av sitt livsomfång. Bengt är vid intervjutillfället på jakt efter nya utmaningar 
och har återigen inträtt i det Super kallar ”upprättandefasen”. Bengt är dock äldre nu än han var 
när han skulle ”pröva sina vingar” och har därför inför detta val sökt efter något han ”känner för 
100% och vill ge det ett försök. Han är medveten om yrkets betydelse för försörjning, men söker 
aktivt ett sätt att få mer tillfredställelse från sin nya yrkesroll än bara ”ett sätt att försörja sig”. 

Ja, men det är att jag är aktiv i olika föreningar och det har ju också med mitt intresse för 
människor att finnas i sociala sammanhang är viktigt för mig. Så jag sjunger i kör, och jag är 
aktiv i fotbollsklubbar. Jag är en social varelse. 
  Bengt 

Ovan talar Bengt om vilka roller han har utanför sin yrkesroll. Utan att gå för djupt in på hur 
rollerna yttrar sig kan sägas att Bengt har en social sida (vilket även syns i hans 
självskattningstest) han behöver få utlopp för då det ger honom tillfredställelse. Detta söker han 
även utanför sin yrkesroll. 

För att (tänker efter, förf. anm) dels så är det så att man strävar ju ändå alltid lite högre. Just 
eftersom man ändå valt att gå vidare och plugga och satsa på att försöka få ett yrke där man 
kan utvecklas och ändå tjäna hyfsat bra. Och eftersom jag ändå alltid har varit väldigt 
intresserad av siffor så känner jag att det ändå det här jag vill göra. Och så känner jag att 
när man väljer den här yrkesbanan så blir det också än mer ju längre tiden går, ju mer 
viktigt blir det. För då träffar du personer som är precis likadana, alla ens vänner har man 
träffat på universitet. Och de är utbildade, de strävar efter mer. Min man är utbildad. Han 
strävar efter mer. Samtidigt som man liksom även har man har ju lika värderingar på annat 
också. Men jag känner ju att, jag tycker om att använda huvudet, och har alltid gjort det och 
då vill ja gärna göra det Så jag tror inte att jag hade passat att stå vid ett löpande band för 
det hade jag inte klarat. Då hade jag blivit tokig, men jag gillar ta tag i utmaningar i 
problem. 
  Cecilia 

I ovan citat reflekterar Cecilia över vad hon får ut av sin yrkesroll. Hon känner starka sociala 
band till sin yrkesroll, och även den utbildning som förelåg yrket. Hon påpekar även att hon 
tycker om att använda huvudet, vilket passar väl in på hennes självskattningstest. Cecilia är vid 
intervjutillfället i upprättandefasen av sin yrkesroll vilket kan förklara varför hon lägger en så 
stor del av hennes självbild i områden som berör både hennes yrke och utbildning. 
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Ens yrke skall vara kul. Yrket är ju en stor del av ens liv, det tar mycket plats. Men det får 
inte ta över. Eller, det sociala livet funkar inte utan jobb, och jobbet fungerar inte utan det 
sociala. Lägenhet och socialt liv och familj och sånt kräver inkomst. Utan inkomst blir det 
problem att hantera det sociala livet. Ett bra, flexibelt jobb ger uppgifter som tidsplanering 
möjlig om man har bra relation till chefen. Det ger frihet och livspusslet går enklare ihop. Jag 
har nog en ganska instrumentell syn på arbete. 
  David 

David talar här om hans syn på arbete, och efter att han analyserat sig själv finner han att han 
nog har ”en ganska instrumentell syn på arbete”. David kunde inte svara på hur viktigt han 
ansåg att hans yrkesroll var för hans självbild, men hans resonemang tyder på att hans andra 
livsroller betyder mer för honom vid intervjutillfället. 

… att själva yrkesrollen, alltså inte mig personligen, utan rollen, förblir densamma hela tiden. 
Det utvecklas inte. Och man själv kanske inte får vad skall jag säga... den uppskattning och 
”regocnition” som jag tycker att man borde få.. och då tänker man ”skitsamma”.. och då 
tänker man ”det är ett jobb” that’s it; Det betalar räkningar och gör att vi kan göra roliga saker 
ibland.. men som jobb, ett liv.. det säger jag ”fuck that” inte en chans! 
   Erik 

Ovan citat är Erik som talar om varför han inte anser att hans yrke är så stor del av hans 
självbild. Han saknar det erkännande han tycker han är värd i sin yrkesroll, vilket gör att han har 
en alltmer instrumentell syn på sin yrkesroll. Intervjuaren (I) ber honom (R) utveckla 
resonemanget nedan. 

I Finns det andra roller som du lägger mer värdering i.. där du kanske får tillbaka mer så du 
går hellre in i dem..? 

R ja.. föräldraroll. Definitivt. Och min fritid. Och familjen i stort. Och vänner, hus. 
  Erik 

Erik nöjer sig med att se sitt yrke som ”det betalar räkningar och gör att vi kan göra roliga saker 
ibland” eftersom han får tillfredställelse i sina andra livsroller; Fritidsrollen, föräldrarollen och 
hembyggarrollen i synnerhet. Erik är vid intervjutillfället i det Super kallar underhållsfasen av 
sitt yrkesliv och är i detta skede mer intresserad av att bara underhålla sin yrkesroll, än att 
utveckla den. 

Ja det är svårt.. ja kanske.. jag vet inte.. Jag visste inte vad.. jag ville liksom sätta igång mitt 
liv.. ha en klar utbildning, bli något! Och då kändes det liksom.. jag funderade inte på så 
många andra saker. 
  Felicia 

Felicia talar ovan om hur hon nådde en punkt i sitt liv då hon inte hade någon konkret roll att 
identifiera sig själv med. Super menar att individer tar på sig roller vid ungefärliga åldrar genom 
sina liv, och Felicia hade inte någon av de rollerna när hon nådde den ålder då hon tyckte att 
man borde ha det. Hon har inte ens funderat på varför, utan ”jag ville komma igång med mitt liv”. 
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Alltså om jag inte hade blivit lärare, eller jobbat inom teater.. för liksom det bollar jag 
fortfarande med.. ”nja.. när min son blivit lite äldre kanske man skall pyssla ihop 
teatergrupper och jobba med det. 
  Felicia 

I ovan citat talar Felicia om hur hon försöker hantera sina livsroller (yrkesroll, föräldraroll, 
ftitidsroll) men väljer att lämna det flytande då hon redan har både sin föräldraroll och sin 
yrkesroll väl utstakade vid intervjutillfället. 

…därför att jag.. alltså. Det är bara ett jobb. Jag måste påminna mig om det. Alltså.. man 
måste ha den kombinationen. Jag kan inte gå upp i det. Jag går upp i jobbet när jag är på 
jobbet. Jag har lärt mig det att.. det är tufft. Och man får ganska ofta lite tillbaks.. då måste 
jag tänka. Jag tänker att det här är bara ett jobb, och det viktiga är mitt liv. Det andra livet. 
Utanför jobbet. 
  Felicia 

Felicia beskriver hur hon försöker få rätt balans i sin yrkesroll så att den inte inkräktar på hennes 
roll som förälder och hembyggare. Detta är något hon aktivt måste kämpa med genom att hon 
”tänker att det här är bara ett jobb, och det viktiga är mitt liv”. 

Det som jag upptäckt senaste är två åren.. i och med jag är engagerad inom en ideell 
förening i stan här som tränare och ledare för flickor 12 år gammal. Vi håller på med 
handboll. Och jag finner det väldigt intressant att jobba med ungdomar .. och ha en känsla 
att jag kan prata med folk och sätta upp gemensamma mål och jobba. Jag skulle kunna 
tänka mig att jobba med ungdomar.[…] det är ju liksom så för de flesta när man håller på 
ett yrke så söker man liksom glädje.. och det är vad jag finner i båda. Och ser man att det 
sprider sig och att det finns någon positiv effekt av det så har man det ännu roligare. Men 
det är inte bara glädje det är kämpa och kamp också. Det kräver mycket energi och 
engagemang. Periodvis eller mindre. Inget kommer gratis. […] Man behöver driva sina 
frågor ibland och får resultat av det. Så länge jag finner glädje i de båda rollerna. Det är 
nyckelordet. 
  Harald 

Harald talar här om hur han balanserar mellan å ena sidan sitt engagemang som tränare i en 
handbollsförening och å andra sidan den energi han lägger ner på detta kontra sina andra 
livsroller. Hans kompromiss blir att så länge han ”finner glädje i båda rollerna” kommer han 
fortsätta med balansgången. 

Det sviktar typ hela tiden. Det har skiftat hela tiden mellan vård, pedagogik och skriva. Det 
har handlar mycket om samhällsfrågor. Jobba med att skriva och påverka. Se mycket 
genom det. Handlar om socionom, där man också är väldigt nära verkligheten och försöker 
göra något åt det. 
  Julia 

Julia är fortfarande student, alltså i det Super kallas ”utforskandefasen”. Hon reflekterar ovan 
kring hennes framtida yrkesroller och eftersträvar en yrkesroll som ”handlar mycket om 
samhällsfrågor” och hon vill ”skriva och påverka”. Hon talar alltså om en yrkesroll där hon får 
utlopp för många av hennes personliga färdigheter. I likhet med många andra respondenter i 
denna undersökning är yrkesrollen mycket viktigt under upprättandet av karriären. Något som 



 

 52 

Julia visar med detta uttalande, även om hon inte har kommit dit än. Som tidigare sagts 
tillskriver de flesta respondenter sin yrkesroll mer betydelse under upprättande-fasen” än senare. 
Något som ofta beror på att de övriga roller Super talar om (”hemskapare/förälder”, ”arbetare”, 
”medborgare” och ”fritidsmänniska”) inte blir konkreta förrän senare i en individs liv. 

Jag var i USA ett tag och upptäckte nya saker om mig själv.[…] I USA upptäckte jag mer 
en estetisk sida av mig själv och träffade en massa äkta människor. Jag fick en smak för att 
resa och träffa mer folk än svenskar. Så jag blev än mer vilse […]så det är svårt att välja. 
  Julia 

Julia beskriver här ett grundläggande problem hos henne, och hos många andra; Man har olika 
färdigheter och det är svårt att hitta ett yrke där man kan få utlopp för alla sina färdigheter. Det 
är enligt Super för att få utlopp för dessa färdigheter människor tar på sig andra roller i andra 
kontexter. Julia har dock företrädelsevis vid intervjutillfället bara sin student-roll. 

Ovan påtalar klienterna att de kan finna mening med andra roller i sina liv än bara yrkesrollen. 
Det i sin tur påverkar hur de fattar beslut kring sitt yrke och sin utbildning. En person kan tycka 
att de inte får det utbyte av sitt jobb som de behöver, men eftersom de får utbyte i en annan 
livsroll än yrket fattas inget beslut. Mer om hur detta samspelar med de fyra övriga mönstren 
gås igenom mer utförligt i analysdelen. 
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Analys 

Ovan har redovisats ur detta arbetes empiri ett antal betraktade valmönster, efter vilka individer 
säger sig ha fattat yrkes- och utbildningsbeslut. Mönstren hjälper oss att förstå varför 
individerna fattar de beslut de fattar. Resultatet visar att individers beslutsfattande påverkas av 
många olika faktorer. I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur resultatet i undersökningen 
visar att kunskap om karriärteorier kan användas för att hjälpa att bättre förstå individers beslut 
gällande yrken- och utbildningsval. Jag kommer nedan gå igenom på vilket sätt de teorier som 
tagits upp i detta arbete var för sig kan förklara delar av en karriärberättelse. Resultatet visar 
dock att det ej finns någon karriärteori som täcker in alla påverkansfaktorer; olika teorier har 
olika förklaringskraft för olika beslutsmönster, för olika individer. Det är därför relevant för den 
som jobbar med individer som behöver vägledning att känna till och förhålla sig till mer än en 
teori som förklaringsmodell för individers karriärberättelser och val. Läsaren bör ha läst igenom 
teori-avsnittet innan analysavsnittet för att kunna tillgodogöra sig analysdelen. I förekommande 
fall kommer påståenden styrkas med referenser till relevant litteratur. 

Planned happenstance, careership, Gottfredsson 

Det visade sig under analysarbetet av resultatet att teorin om ”Planned happenstance” har 
mycket hög förklaringskraft för hur folk väljer yrke och utbildning. Planned happenstance 
tillsammans med Careership är relevant för mer eller mindre alla respondenters berättelse vid 
någon tidpunkt. Det är dock min uppfattning efter att ha gått igenom resultatet att careership-
teorin saknar de finare aspekter som påverkar hur respondenten agerar i ett beslutsskeende där 
slumpen styrt alternativen. Detta då Careership-teorin i huvudsak fokuserar på vägen fram till 
beslutstillfället, som här kallas ”turning points” eller ”brytpunkter”. Careershipteorin erkänner 
visserligen slumpens roll vid beslutstillfället, men carrershipteorin tar ej upp de fem färdigheter 
som respondenten kan använda sig av (och därför påverkar besluten) när besluten väl fattas. 
Careership-teorin tar inte så mycket hänsyn till slumpens betydelse vid beslutstillfällena, en 
enligt min mening svaghet i teorin. Genom att kombinera careershipteorin med de fem 
färdigheterna som planned happenstance tar upp vid beslut som föranleds av slumpen erhålls en 
relativt god förklaringskraft för många av respondenternas karriär- och utbildningsbeslut. 

Beträffande Gottfredssons teori är det är relativt förvånande att få respondenter inom ramarna 
för detta arbete har upplevt sig själva begränsade i sina karriärval, på de premisser 
Gottfredssons teori tar upp. Gottfredssons teori söker bland annat erhålla förståelse hur yrkesval 
kan värderas olika inom olika kulturella grupperingar. Ett skäl till att Gottfredssons teori inte 
har så hög förklaringskraft för respondenternas karriärval kan bero på att de kulturella 
grupperingarna som respondenterna för empirin inom detta arbete tillhör är tämligen likartade. 
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Det finns även mycket inom Gottfredssons teori som också berörs av careership-teorin, men 
förklaras djupare av carrership-teorin. Därför har careership-teorin högre förklaringskraft för 
respondenternas i detta arbetes karriärberättelser 

SCCT, P-E-C 

Social cognitive career theory och Person environment correspondance är två teorier som 
ständigt samverkar i respondenternas karriärberättelser. Ofta när en respondent inte trivts i en 
miljö har det berott på att de inte fått den positiva förstärkningen de önskat. Bristen på positiv 
förstärkning (eller närvaron av negativ förstärkning) har lett till ett missnöje med den miljö de 
befinner sig i och det har lett till att respondenten har bytt miljö. Vissa respondenter (t.ex. Anna) 
har önskad förnyelse som krav för att stanna kvar på ett jobb, medan andra respondenter (t.ex. 
Cecilia) har prövat andra karriärvägar, men inte fått den positiva förstärkning de behövt och 
därför kommit till slutsatsen att ”det är inget för mig” och därefter låtit det i hög grad styra deras 
karriärval. Ibland har miljöfaktorer varit en så bidragande faktor i en respondents 
karriärberättelse att det föranlett ett aktivt karriär- eller utbildningsval. Då har respondenten 
fattat besluten med tonvikten på att antingen söka sig bort från miljöer som upplevdes negativa 
eller till miljöer som möjliggör fler positiva upplevelser. Detta kan t.ex. förklara Eriks ovilja att 
söka sig till uniformyrken efter att han provat på dessa tidigare. Han vet att han inte uppskattar 
miljön kring uniformsyrken. Det kan också vara en bidragande förklaringsfaktor till varför 
Felicia skolade om sig till förskolelärare efter sitt första barn. Hon hade så mycket positiva 
erfarenheter från att ha fostrat det egna barnet att hon efter de första åren sökte sig till en 
utbildning som möjliggör ett yrke med barn. 

Holland 

Hollands teori är kanske mest talande för respondenternas självbild vid intervjutillfället. Ofta är 
det en respondent tycker är roligt, och det hen tycker hen är bra på, saker som andra människor 
har sagt att hen är bra på. Det finns också en korrelation mellan respondenternas självskattning 
och deras karriärhistoria vid intervjutillfället (det man jobbat med anser man att man har hög 
”fallenhet” för). På så sätt knyts Hollands teori an till social cognitive career theory. Om en 
respondent knyter positiv förstärkning eller positiva erfarenheter till vissa yrkesfärdigheter anser 
respondenten att hen har hög fallenhet för den förmågan. I empirin i detta arbete är inte 
Hollands teori använd som en teori som i första hand förklarar individers karriärval. Den har 
huvudsakligen använts som ett hjälpmedel för att enklare kunna förstå och tolka respondenten, 
och dennes karriärval givet andra karriärteorier. Hollands teori användes framför allt i 
självskattningstestet. 
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Super 

Supers teori säger att karriärutveckling är ett livslångt projekt. Det påverkas av individens olika 
stadier i livet och vilka roller individen tar på sig i de olika stadierna för att nå 
självförverkligande. Inom ramarna för detta arbete visar sig Supers teori ofta ha förklaringskraft 
i karriärberättelserna som ett kitt som håller samman individernas meningsbyggnad i deras 
karriärberättelser. T.ex. i Julias fall framträder Supers teori när hon talar om att hon vill så 
mycket med sitt liv, och därför är hennes utbildningsval väldigt viktigt, och samtidigt så oerhört 
svårt. Det får inte bli fel! I Haralds fall är det hans engagemang i handbollsföreningen som han 
tycker tar energi från övriga roller i hans liv, men som han ändå fortsätter med eftersom den 
rollen ger något tillbaka till honom som han finner värdefullt. I Eriks fall har familjen en stor 
betydelse eftersom yrket inte längre ger samma tillfredställelse. Betydelsen av att ha ett ”forum” 
att bejaka sina intressen och förmågor utanför yrkesrollen är mycket hög för många respondenter. 
Ibland kan avsaknad av ett sådant forum leda till att sociala och miljömässiga förstärkningar 
uteblir, och ett karriärbeslut fattas på grund av detta. Detta skulle t.ex. kunna vara en bidragande 
faktor till att Igor bytt yrke många gånger under sitt yrkesliv. Supers teori breddar förståelsen 
för en respondent från yrkesrollen vidare till livets andra roller genom att visa på individers 
behov att bejaka sina förmågor på andra platser än yrkeslivet. 

I analyskapitlets inledning skrevs att ej blott en karriärteori kan användas för att förstå 
individers karriärberättelser. Teorierna måste användas tillsammans. 

Inom ramarna för detta arbete kan sägas att careershipteorin i kombination med planned 
happenstance är mycket tongivande när det handlar om de obeslutsamma individerna som inte 
haft en spikrak karriärväg utstakad. SCCT och P-E-C har störst förklaringskraft när samhället 
och andra yttre faktorer inte trycker på. Dessa teorier är med andra ord ”interna” i så mån att de 
bara verkar påverka individen när ”allt har gått bra”. Med ”gått bra” menas att individen som 
intervjuas inte har behövt svara för någon annan än sig själv och aldrig befunnit sig i en 
brytpunkt där en kompromiss tvingats fram eftersom deras primära, mest önskade valalternativ 
också blev vad de valde. Jag kommer utveckla detta resonemanget med en modell i 
diskussionsdelen nedan. 

Sammanfattning 

I detta avsnitt har tagits upp hur resultatet har visat på att karriärteorier kan användas för att 
förstå och förklara individers karriärberättelser och karriärbeslut. Respondenternas 
karriärberättelser delades i resultatdelen in i pedagogiska mönster baserat på vilka valbeteenden 
som deras karriärresonemang i huvudsak har vilat på. Mönstren gås igenom i resultatdelen. De 
betraktade beslutsmönstren är relaterade till en, eller flera, karriärteorier. Ofta är individers 
karriärbeslut ett resultat av många samverkande faktorer som var för sig förklaras av flera olika 
karriärteorier. Genom att behärska många olika karriärteorier erhålls en bättre förståelse för hur 
människors beslutsmönster sätts samman och utmynnar i beslut. 
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Diskussion 

I detta arbete har talats om profession, valkompetens, och olika teorier som förklarar och hjälper 
oss att fatta nya, ”kloka” beslut.  

I detta arbete har ett antal respondenter fått återge sina karriärberättelser. Dessa har sedan 
analyserats med utgångspunkt i ett antal karriärteorier som till sin natur är både sociologiska 
(individens val är ett resultat av hur samhället påverkat individen) och psykologiska (individens 
val är ett resultat av individens egna upplevelser). Resultatet visar att det inte finns en 
övergripande teori som förklarar respondenternas beslut, istället behövs många teorier för att 
förstå hur besluten har fattats.  

I detta avsnitt kommer gås igenom försök att konvergera olika teorier för att bättre förstå hur 
utbildnings- och yrkesbeslut fattas. 

Denna teorikonvergens har uppmärksammats i tidigare internationella ”konvergensinitiativ” 
som återges i summerad form nedan.  

Därefter kommer jag att presentera ett eget ”konvergensinitiativ” som jag kallar 
”karriärkarusellen”. Karriärkarusellen är ett resultat att försöka förstå karriärberättelserna i detta 
arbete med hjälp av de insikter i förhållandet mellan karriärberättelser och karriärteorier som 
gåtts igenom i analysdelen. 

Modellen kommer sedan appliceras på tre respondenters karriärberättelser för att visa på hur den 
kan användas i diskussionssyfte. 

Avsnittet avslutas med återkoppla syftet och forskningsfrågorna till arbetet, samt en kort 
summering av hur författaren hoppas att detta arbete kan användas inom vägledarprofessionen. 
Förhoppningsvis kan det bidra till att ge ökad förståelse i hur individer fattar beslut, och varför 
detta är viktigt för professionen i sig. 

Konvergensinitiativ 

Amerikanska 

Under tidigt 90-tal hölls en konferens i USA med ledande amerikanska vägledningsteoretiker 
där ett av målen var att försöka hitta gemensamma beröringspunkter hos de tongivande, 
amerikanska karriärteorierna (Patton, McMahon, 2006 s. 162ff). Man fann att karriärteorierna 
ofta har gemensamma beröringspunkter, men det är svårt att sammanföra dessa på ett 
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vetenskapligt, teoretiskt sätt utan att det blir ”ytligt” (Super 1990). Super menade vidare att 
ingen teori är nöjaktig i sig och för att i tillräcklig mån adressera komplexiteten i 
karriärutveckling behövs bidrag från alla de tongivande teorierna (Super i Patton McMahon 
2006). Krumbolz (1994) liknade karriärteorierna vid kartor, där varje teori motsvarar en karta 
som innehåller en del av terrängen, och för att kunna hitta vägen genom terrängen måste mer än 
en karta användas när den vägledda individen skall ledsagas. Denna uppfattning stämmer väl 
överens med resultatet av detta arbete, och jag delar Krumbolz uppfattning om värdet av att 
känna till och behärska olika karriärteorier. 

Europeiska 

Vid den ovan nämnda konferensen var fokus i huvudsak på ”psykologiska” teorier (Patton, 
McMahon, 2006 s. 163). De sociologiska teorierna åtnjuter inte lika mycket uppmärksamhet i 
USA som i Europa. I detta arbetes empiri har det också visat sig att Careership-teorin 
(tillsammans med Gottfredssons circumscription-teori och Planned happenstance) har hög 
förklaringskraft för att förstå individers beslutsmönster angående utbildning och karriär. Men 
även i Europa har teoretikerna bakom dessa i huvudsak sociologiska teorierna reviderat sina 
tidigare alster. Careership-teorin revideras av Hodkinson i en artikel från 2008. I denna artikel 
låter Hodkinson bland annat göra gällande att slumpen spelar en stor roll för hur folk väljer (s. 
9) men samtidigt menar han att även om beslutet föranleds av ”slumpen”, är slumpen i sig mer 
eller mindre beroende av aktörernas positioner på det fält där beslutet fattas. Jag citerar: 

However, the event (slumpen som föranledde beslutet, förf. anmn.)  only happened because 
this middle class male student had been to a fairly prestigious private school, giving him 
social capital through the old boy network, through which this job offer came. 
(Hodkinson 2008 s. 9) 

Detta är också något som kan ses i detta arbete. 

Hodkinson fortsätter sedan att revidera careership-teorin genom att, som bl.a. Rounds och Su 
(2014) tydligare belysa en persons psykologiska miljö som påverkansfaktor för karriär- och 
utbildningsbeslut: 

Our on-going actions, reactions and interactions influence who we are, our positions, 
dispositions and identities. They also influence the fields in which we participate, and in turn 
our actions, reactions and interactions are influenced by those fields, and by the actions, 
reactions and interactions of others within those fields.  These processes of personal and 
career construction can reinforce existing dispositions and career pathways, they can 
contribute towards changing those dispositions and career pathways, and they can sometimes 
do elements of both these things at the same time. 
(ibid s. 11) 

Min tolkning/översättning av detta är att allt det vi individer gör formar det vi är, där vi är. Detta 
påverkar också vårt inflytande inom det fält på vilket vi agerar. Vi individer påverkas också i sin 
tur av det fält vi agerar på, och även av andra människor som agerar inom samma fält. Detta 
tillsammans förstärker våra uppfattningar om oss själva. och därmed även inom vilka yrkes- och 
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utbildningsområden som vi kan ha en (yrkes)roll att spela.  Inom ramarna för detta arbete syntes 
detta också relativt tydligt i det nerskalade Holland-test varje respondent fick göra. 
Respondenterna associerade i huvudsaklig grad sig själva med de egenskaper Holland tillskriver 
de yrkesroller respondenterna har vid intervjutillfället. 

Karriärkarusellen 

Nedan finns ett försök till en teoricentrerad modell för yrken och utbildningsbeslut. Modellen 
syftar till att öka förståelsen av hur samband mellan psykologiska och sociologiska faktorer 
påverkar en individs karriär- och utbildningsbeslut. Modellen försöker också visa när i 
beslutsprocessen olika karriärteorier är aktuella för att förklara beslutsprocessen. Modellen kan 
betraktas som en pedagogisk visualisering av hur karriärteorier kan användas vid olika 
valsituationer en individ ställs inför. Modellen är ett försök att visualisera ett tankeflöde som jag 
började sätta samman då jag sammanställde resultat och empirin för detta arbete. 

 

Figur 14. Karriärkarusellen 
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Denna ”karriärkarusell” söker grafiskt åskådliggöra hur och vilka, av de i detta arbete 
undersökta karriärteorier, som enligt empirin har visat sig ha förklaringskraft för att förstå hur, 
de inom arbetets ramar, intervjuade individernas, ”idag-situation” uppstått. ”Idag-situationen” är 
alltså den intervjuade individens situation vid intervjutillfället. För undersökningens kontext är 
karusellen en bra förklaringsmodell för hur respondenternas yrkesliv har tett sig och även en bra 
visualisering av hur karriärteorier kan användas för att förstå valprocesser inom yrken- och 
utbildningsval.  

Karusellen ”stannar” alltså vid intervjupersonens ”jag idag”-situation. Karusellen kan kanske 
också gå ytterligare ”ett varv” om personen hamnar i ytterligare en brytpunkt, i synnerhet om 
det är en externt påtvingad brytpunkt (t.ex. skada eller neddragningar/nerläggningar på 
individens arbetsplats). Men då modellen bygger på materialet i de karriärberättelser som 
samlades in vid tidpunkten för detta arbete kan inget definitivt sägas om dess giltighet i andra 
kontexter.  

”Karusellen” utgår från en persons sociala bakgrundsfaktorer som ofta härstammar från 
individens uppväxtförhållanden. Dessa sociala faktorer är t.ex. sådant som bildningsnivån i 
individens hemmiljö, vad hens signifikanta andra säger om individens tankar om val och ”vad 
man pratar om kring frukostbordet”. Allt detta har ett inflytande på de faktiska begränsningar en 
individ styrs av (t.ex. vilket kontaktnätverk individen har för att fixa ett jobb) och de 
självpåtagna begränsningar som yttrar sig genom (ofta omedvetna) förkastande av alternativ 
som individen upplever som ”ovalbara” givet hens sociala bakgrund (Gottfredsson/ 
Circumscription). Dessa faktorer tillsammans konstituerar en persons handlingshorisont 
(careership).  

Styrd av vad individen ser i sin handlingshorisont (careership) och vilka möjligheter (ofta styrda 
av slumpen enligt planned happenstance) som fanns vid brytpunkten (careership) eller 
valtillfället fattar individen sen sitt initiala val. I denna modell kan detta beslut få symbolisera 
t.ex. individens första jobb, eller ett första utbildningsval. Nu påbörjas en mer psykologisk del 
av ”karriärkarusellen.” 

 Nu börjar personen lära sig genom egna ”trial and error”-upplevelser, men även av hur andra 
människor reagerar på individens agerande, vilka egenskaper hen är mer eller mindre benägen 
för (SCCT). Detta påverkar vidare individens uppfattning om sig själv i termer som kan 
uttryckas enligt Hollands ”RIASEC”-modell (vad är jag bra på, vilka är mina styrkor, vad 
tycker jag om att göra osv?). Denna kunskap hjälper individen att förstå i vilka miljöer hen 
”passar in” och ”mår bra” i (P-E-C). Individen agerar i sin befintliga miljö och får i denna nya 
chanser att finna styrkor, inspirerande förebilder, att lyckas och misslyckas (SCCT/Holland). 
Efter ett tag är det möjligt att individen har lärt sig så mycket om sig själv (Person) att hen anser 
att hens befintliga miljö (Environment) inte längre korrelerar (correspondance) med hens 
uppfattningar om sig själv. Då byter individen miljö, och en ny inlärningscirkel påbörjas i en 
annan miljö. Denna process påtalas även av Rounds och Su (2014). De menar att en persons 
intressen bland annat är en konsekvens av den miljö individen vistas i och att de miljöer en 
person upplever att hen trivs bättre i bidrar till att påverka personens intressen i en riktning som 
är mer överensstämmande med den av personen uppskattade miljön. Denna psykologiska cirkel 
upprepas tills individen går vidare (ofta via ytterligare en brytpunkt t.ex. genom att individen 
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blir förälder eller känner att ”det är dags att växa upp”) och fattar nästa omvälvande yrkes- eller 
utbildningsbeslut. 

Modellen lämnar nu den psykologiska cirkeln och går till ”det upplevda karriär- eller 
utbildningsbeslutet”. I denna modell kan det beslutet symbolisera jobbet eller utbildningen som 
ledde individen fram till den hen är vid intervjutillfället. Detta beslut i sin tur påverkas återigen 
av slumpen (planned happenstance) som leder individen vidare till det faktiska beslutet där 
individen befinner sig ”idag”. ”Idag” har individen en yrkesroll och denna kan ge mer eller 
mindre tillfredställelse i personens livs-rymd. Om yrkesrollen ger mindre tillfredställelse 
kommer individen söka tillfredställelse genom att ta på sig andra livsroller. Livsrollerna är, som 
Super menar, ombytliga och föränderliga över tid och styrs av beskaffenheter såsom 
föräldraskap, fritidsverksamheter etc. Livsrollerna har också en påverkan på individens 
tillfredställelse i sin yrkesmiljö, och utövar därför inflytande på hur en individ resonerar i en 
konflikt gällande överensstämmande mellan person och miljö (Person Enviroment 
Correspondance). En individ som har möjlighet att tillgodose behov som behövs för 
tillfredställande i livsrymden i andra livsroller än yrkesrollen kan skjuta upp eller helt undvika 
ett byte av yrkesmiljö. Något som annars, enligt P-E-C-teorin, kommer inträffa då det uppstår 
ett ”glapp” mellan vad en person vill och vad hens yrkesmiljö erbjuder. En sådan person 
kommer då troligen ha en ganska instrumentell syn på sitt yrke. En externt påtvingad brytpunkt 
kommer dock ge individen ytterligare en tur i karusellen. 

Tre fallstudier; ”Karusell-modellen” applicerad på tre 
respondenter 

Med hjälp av karusellmodellen kan en respondents karriärberättelse belysas i ett 
karriärteoretiskt ljus och en bättre förståelse för på vilket sätt karriärteorier hjälper att förklara 
en människas beslut kan infinna sig. En passande metafor skulle kunna vara att 
karriärberättelserna är en slags individens resplaner för hur hen tagit sig till den plats hen är vid 
intervjutillfället. Ibland går resan snabbt, som vid en flygresa. Man vet när man startar, och man 
vet när man landar. Det är resmålet som är det viktiga. Ibland går resan lite långsammare, gärna 
med olika transportmedel. Man kanske har en öppen biljett och inte vet när man är framme. 
Kanske vill man se sig om i vida världen innan man kommer fram? Ytterligare någon gång har 
resan knappt börjat. Man kanske knappt har kommit ur hemlandet ännu. Då kan man bara gissa 
hur det är ”i andra länder”, eller läsa det i en reseguide. 

 Nedan följer närbilder på tre respondenters karriärberättelser enligt denna liknelse. 



 

 61 

Tågluffaren med öppen biljett 

Låt oss betrakta respondent 5; Erik. Han jobbar vid intervjutillfället som specialistsäljare i IT-
branschen. Hans självskattningstest vittnar dock om att han besitter många färdigheter, inte bara 
sådana som kan relateras till försäljning. Om vi betraktar Eriks sociala bakgrund får vi reda på 
att hans far jobbade som polis och det kan förklara varför Erik hade allvarliga planer på att göra 
karriär inom det militära, och även jobbade inom polisväsendet som passkontrollant. Exakt vad 
han lärde sig då han jobbade med dessa saker är inte helt tydligt, men Erik hävdar att han inte 
passade in i varken det militära eller det polisiära. Trots att han inte trivs i dessa två branscher 
har Erik lärt sig under sin denna period att han tycker om och är bra på uppgifter som har med 
marknadsföring och presentation att göra och det är i huvudsak detta som styr honom när han 
senare fattar sitt beslut om högskoleutbildning.  

Den ”psykologiska perioden” fortsätter under Eriks utbildningstid och han lär sig mer om sig 
själv och vad han är bra på. Han nämner i intervjun att han mest ”ölar runt” när hans 
universitetsutbildning är avslutad. Och det är inte heller hans utbildning som leder honom till 
den yrkesbefattning han har vid intervjutillfället, det är slumpen (det är dock den förberedda 
slumpen i form av ett CV hos ett bemanningsföretag). Han använder sen de kunskaper han har 
lärt sig om sig själv, och tagit till sig genom sin utbildning för att manövrera framåt i karriären, 
mycket med hjälp av slumpen (enligt Happenstance-teorins ”ta vara på dina chanser”). Detta har 
lett honom till den befattning han har vid intervjutillfället. Erik tar dock i sin livsrymd på sig 
andra roller än bara sin yrkesroll, då han inte upplever att han får utlopp för alla sina färdigheter 
inom ramarna för sitt yrke. Han behåller alltså en yrkesbefattning han inte är helt tillfredsställd 
med då han har möjlighet att erhålla denna via andra livsroller. 

Charterresenären som bokade biljett tidigt 

Om vi istället betraktar respondent 3, Cecilia får vi lära oss att hon väldigt tidigt upptäckte sin 
talang för matematik då hon ofta hjälpte sina äldre syskon med matte hon kunde bättre än de 
kunde. Redan här har alltså Cecilias psykologiska cirkel börjat snurra, i så mån att hon får 
uppskattning av sina absolut närmaste (familjen) om hennes höga matematiska kunskaper. 
Denna genom uppmuntran upplevda kunskapen om hennes färdigheter i matematik bär hon med 
sig genom hela sin skolgång och det styr också den utbildningslinje hon väljer när hon ställs 
inför brytpunkter då hon blir äldre. Det finns inte heller något i hennes sociala bakgrund som 
hindrar henne från att överväga högre utbildning som ett alternativ; Hon kommer från ett 
medelklasshem och hennes ena förälder är lärare. Så, både på gymnasiet och universitetet vet 
Cecilia att hon skall välja ekonomisk/redovisning, vilket hon också gör och klarar.  

Hennes självförtroende i sin yrkesroll syns också i hennes självskattningstest där hon ser sig 
själv som i första hand konventionell och investigativ vilket enligt Holland är två viktiga 
egenskaper för personer som sysslar med ekonomi och redovisning. Cecilia är vid 
intervjutillfället c:a 30 år vilket, jämfört med Erik som är 40 år vid intervjutillfället, är en 
(förhållandevis) tidig ålder för att ha kommit i det Super kallas ”upprätthållande”-fasen av sitt 
liv. 
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Den orutinerade resenären som knappt varit utomlands 

Slutligen, låt oss betrakta respondent 10, Julia. Julia är fortfarande student och som sådan är hon 
mitt inne i den psykologiska upptäcktsdelen i karriärkarusellen. Julia vet var hon är på väg, men 
hon vet inte så mycket om platsen hon är på väg till. Hon har idéer om hur det är att jobba, och 
hon har också idéer om hur väl hon matchar de förväntningar hennes framtida yrke ställer på 
henne. Men då hon inte haft samma möjlighet att ”öla runt”, dvs. pröva olika sysselsättningar 
och befattningar som t.ex. Erik kan Julia bara utgå från vad hon tror, inte vad hon faktiskt har 
upplevt och vet. Julias exempel är talande för det som Super kallar ”exploration”-fas och hon 
har inte så många fler livsroller än som student givet hennes förhållandevis låga ålder och 
avsaknad av erfarenhet. 

Karriärteoriers olika förklaringskraft 

Olika karriärteorier har alltså olika grad av förklaringskraft för olika individer och det är mer 
eller mindre sannolikt att karriärteorier kan förklara olika saker hos olika människor. Social 
bakgrund (klass etc), personliga upplevelser (uppmuntran, misslyckanden etc) och 
slumpmässiga variabler (som t.ex. samhällets beskaffenhet i form branscharbetslöshet, 
ekonomisk konjunktur, offentligt finansierade utbildningsinitiativ etc) när de intervjuade 
ställdes inför sina brytpunkter spelar en stor roll för hur de har valt och hur deras karriärresa 
artat sig. 

Summering 

De psykologiska teorierna påverkar i bakgrunden, men de spelar mindre roll vid själva 
valtillfället. Om valtillfället är resultatet av en extern brytpunkt är det slumpen som direkt styr 
vilka alternativ som kan väljas. Undantagna är de individer som passar in på ”charterresenären” 
och alltså inte fattat sina karriärbeslut i externt påtvingade brytpunkter. 

Hodkinson talar om ”pragmatisk rationalitet” som alltså är individens förmåga att fatta rationella 
beslut påverkade av ”stundens allvar”. Vad som är rationellt verkar i framträdande grad, inom 
empirin i detta arbete, var ett resultat av psykologiska processer som pågått under en längre tid, 
(se även karusellen) samt vad som upplevs som rationellt av den väljande givet de alternativ som 
var tillgängliga vid beslutstillfället. 

En beslutskompetens på individnivå torde alltså bestå av kunskap om ens egen karriärberättelse, 
konstituerade samt bejakade av de fem färdigheterna som påtalas i planned happenstance-teorin. 

I figuren redovisas hur karriärberättelser kan arta sig, och vilka teorier som är gällande i de olika 
delarna av berättelsen, samt hur dessa hänger samman. För att exemplifiera har figuren sedan 
använts på tre respondenter från empirin vilket visade på tre olika sorters ”karriärresenärer”. 
Dessa har navigerat och stakat ut sina karriärberättelser på olika sätt, och med olika förutsättningar. 
Jag har genom figuren som pedagogiskt exempel gett diskussionsförslag på hur karriärteorier kan 
användas för att bättre förstå dessa förutsättningar och de karriärbeslut som individer fattar. 
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Slutsatser 

Jag har med denna uppsats försökt undersöka i vilken omfattning karriärteorier kan bidra till att 
förklara och förstå människor väljande angående karriär och utbildning. 

Inledningsvis skriver jag att valkompetens är viktigt för individer att besitta, då det kan vara 
avgörande för att fatta kloka karriär- och utbildningsbeslut som inte sedan behöver omprövas till 
höga kostnader för individ och samhälle. 

Valkompetens är inte något som individer självklart besitter, varför karriärvägledning har en 
värdefull roll att spela i människors liv. Karriärvägledning kan hjälpa oss att få bättre förståelse 
för hur vi agerar och fungerar i samband med karriär- och utbildningsbeslut och därmed hjälper 
det oss att bättre forma vår egen framtid till en lägre alternativkostnad. 

I denna uppsats har jag fått ta del av tio människors karriär- och utbildningsberättelser och 
försökt förstå på vilket sätt karriärteorier underlättar i förståelsen och tolkningen av dessa. Jag 
har funnit att kunskap om karriärteorier är värdefullt då det möjliggör tolkning och förståelse av 
människors karriär- och utbildningsbeslut från olika dimensioner. Människors karriär- och 
utbildningsbeslut kan inte förstås utifrån enbart en dimension, en teori.  

Respondenterna i undersökningen har fattat karriärbeslut enligt fem övergripande 
beslutsmönster, (om än i olika grad) som var för sig kan förstås och till viss del förklaras med 
hjälp av en eller flera karriärteorier. Detta har jag visuellt försökt visa och diskutera med hjälp 
av ”karriärkarusellen”.  

I kombination med den teoretiska genomgången av resultatet anser jag att detta visar på ett 
värde kunskap om karriärteorier och deras praktiska tillämpning har för de yrkesgrupper som 
hjälper individer med karriär- och yrkesvägledning. 

Jag menar att jag med denna undersökning har visat på att kunskap om karriärteorier har ett 
värde för att bättre förstå och förklara hur individer fattar beslut gällande yrke och utbildning. 

Karriärteorier och vägledningsprofessionen 

Tidigare svenska undersökningar har visat på att vägledarens betydelse i samhället inte är 
självklar (Åsemar, 1978, Jonsson & Nitzler, 1982, Rönn 2009), och svår att förstå för andra 
yrkesgrupper än vägledarna själva. Ett av skälen till detta är att yrket är relativt ungt, och har en 
teoribas som är tvärvetenskaplig. De renodlade teorier som finns är specifika för själva 
vägledningsyrket och är inte lika allmänt etablerade i samhället som mer generella ämnen som 
t.ex. pedagogik, nationalekonomi eller statsvetenskap. Detta medför att yrkets funktion är svår 
att placera på en allmänt känd teoretisk grund och är också svår att värdera och förstå för någon 
som ej besitter de relevanta kunskapsområden. Det finns även vetenskapliga undersökningar 
(Mannberg 2003) som närmast beskriver vägledningens roll som ”samhällelig manipulatör” och 
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”upprätthållare av konservativa samhällsföreteelser”. Det verkar alltså som om det ankommer 
på vägledarna själva att påvisa sin kunskap och betydelse för samhälleliga instanser och 
beslutsfattare (jfr även Hodkinson 2008). 

Att vara karriärvägledare innebär att man sätter sig in i folks handlingshorisonter, vilket innebär 
att man erkänner – och även reagerar på det som är ”dolt” för individen. I synnerhet sådant som 
är dolt vad gäller detaljerad och korrekt förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Denna typ 
av uppgift kräver lång, formellt examinerad utbildning som skall vara grundad i sund 
vetenskaplig teori. Det är således en profession enligt Hellbergs definition (Hellberg, 1991) och 
bör också betraktas som en sådan med det som hör därtill. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mail skickat till amerikanska vägledningsföreningen om 
värdet av karriärteorier i utbildningen 

Hello.  

My name is Svante Lovén and I am a Swedish university student finishing my master’s thesis in 
guidance and career counseling. In my thesis I am taking a closer look at how career theories 
can help Swedish guidance counselors to improve their counseling. With career theories I refer 
to such theories as Gottfredssons theory of circumscription, compromise and self creation, 
Social cognitive career theory, person-enviroment correspondence theory, Bourdieu’s theory of 
habitus and horizons of action and Super’s life span/life space theory.  

In the thesis I state that with improved knowledge of career theories, a guidance counselor can 
gain improved understanding of the client and thus exert better and more professional career 
counseling. I am also trying to gain an international view of the appraisal of career theories in 
other countries. Especially, of course in USA, which is, and ever has been, on the leading edge 
when it comes to research and development of career and choice theories.  

Thus, I am writing to you now as I am curious of the NCDA view of the usability of career 
theories in career and guidance counseling.  

My question to you is thus:  

On a scale from 1-10, what value does NCDA ascribe career theories (such as those mentioned 
in this mail) in the education of career and guidance counselors? And would NCDA approve of 
a career guidance education that does not have a clear focus on the aforementioned theories?  

I hope that it is possible for you to answer these questions, as it would be very interesting for 
my thesis to have a clearer view of how career theories are valued in their “home country”. 

  /br Svante Lovén 
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Svar från amerikanska vägledningsföreningen (NCDA): 

Hello Svante:  

I agree with your statement that with improved knowledge of career theories a counselor can 
gain better understanding of the client and determine an appropriate plan to work with said 
client.  Both practitioners and counselor educators in the USA would rate the importance of 
career theories at about an 8 on a scale of 1-10.  Counselor educators would even put it at 10 
with practitioners slightly less.   I believe counselor education programs in the US contain a 
clear cut focus on theories in the education of career development practitioners.   NCDA also 
believes that a knowledge of career development theory is very important in working with 
clients and students.   

Judy   

Judith Hoppin, President-Elect  

National Career Development Association  

Email:  jhoppin@comcast.net (preferred) or hoppin@oakland.edu  

Phone: 248 642 5599 

FAX 248 642 5598 
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Bilaga 2 

Första kontakt, mail 

Hej 

Under hösten 2012 har jag för avsikt att avsluta min mastersuppsats i pedagogik vid Stockholms 
universitet. Syftet med uppsatsen är att söka utökad förståelse för hur människor tänker, och vad 
som påverkar dem, när de överväger och fattar olika utbildnings- och karriärval.  

Ämnet för uppsatsen är beslutsfattande med inriktning på utbildnings- och karriärval. 
Intervjufrågorna är formulerade med utgångspunkt i teorier gällande just utbildnings- och 
karriärval och kommer beröra ämnen som intressen, tidigare val gällande utbildning och 
yrke/karriär, målformulering och ytterligare påverkansfaktorer. 

Intervjun är planerad att ta ungefär en timme. Intervjun kommer att spelas in på band, och 
anonymitet är garanterad enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Vänligen kontakta mig på mail svante.loven@gmail.com om du har några frågor gällande ovan. 

Stort tack på förhand! 

/mvh Svante Lovén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf�
mailto:svante.loven@gmail.com�
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Bilaga 3 

Efterreflektion av intervju 

Summering av det som var mest relevant och framträdande av intervjun direkt efter. 

Efterreflektion, intervju: 

Respondent:  
Anonymisering av namn och yrke:  

Datum:  

Intervjuns längd (i tid):  

Möjliga störande faktorer:  

Generellt intryck av respondenten:  

Respondentens motivation under intervjun:  

Respondentens koncentration under intervjun:  

Icke verbala uttryck (mimik, gester, suckningar, nickningar o dyl.):  

Hade respondenten Lätt/svårt att berätta:  

Andra anmärkningar (undvika av vissa ämnen, reservationer inför frågor):  

Intervjuguiden/intervjun:  
Förändring i frågeordning:  

Ytterligare frågor, förklaringar nödvändiga:  

Fel i frågeteknik eller ordval: 

 

Egen oro:  
Kommunikationssituation: (lätt/svår)  

Överraskande moment:  

Övriga anmärkningar: 
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Bilaga 4 

Intervjuguide och självskattningsformulär 

INLEDNING: 
Intressen, på jobb, fritid. 
 Vad tror du det är som gör att du (nämn något fritidsintresse) 

Hur trivs du med ditt nuvarande yrke?  
 Är detta ett drömyrke? På vilket sätt är det det/är det inte det? 

TIDIGARE ERFARENHETER FRÅN YRKEN OCH MILJÖER: 
 Vad har du jobbat med innan?  

 Vad minns du mest/bäst från dina föregående yrken? 

 Vad tog du med dig därifrån? 

 Kan du dra dig till minnes något från ett föregående yrke eller utbildning (stort arbete, 
stort projekt, ett hinder du kom över) som du tror kan påverka dig i din nuvarande 
yrkesutövning? 

 Vad hade du för förväntningar när du tackade ja till detta jobb? Hur tänkte du? 

BAKGRUNDSFAKTORER OCH SLUMP 
Kan du berätta lite om hur du började med ditt nuvarande yrke? Till hur stor del tror du det är 
slump, och hur stor del är aktivt val? 

Vilka andra alternativ fanns när du fick möjlighet att välja? 

Var tror du att du hade varit ”om inte”?  

Vem menar du var den eller dem som påverkade dig mest i ditt yrkesval?  

Vad gör dina föräldrar? 
 Hur tror du det har påverkat dig? 

Vad har du för utbildning? 
 Hur kom det sig att du valde den utbildningen? 

Om du själv fick berätta, hur tror du det kom sig att du hamnade där du är idag? Vad tror du 
bidrog? Hur tänker du kring det? 

LIVSROLLER OCH LIVSMÅL:  
Hur viktig är din yrkesroll för din självbild 1-10 där 1 är minst viktig? 

Varför? 

Vad skulle du säga, är det du mest får ut av ditt nuvarande yrke/arbetsuppgifter? Vad är det i 
yrket som du får ut mest av?  

Om din yrkesroll inte är så viktig, vad är det då som betyder mycket för den du är och det du 
gör? Vad i den rollen är det du får något ut av? Vad är det i den aktiviteten som betyder något? 
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Figur 15. Självskattningsformuläret 
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