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Sammanfattning 

Brytpunkter innebär skiften mellan olika sysselsättningar och områden på utbildnings- och 
arbetsmarknaden. För att hantera en brytpunkt använder individen olika rutiner. Syftet med 
studien är att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och rutiner i karriären. Sex 
semistrukturerade intervjuer har genomförts. Vid bearbetningen och analysen av kvinnornas 
berättelser har en hermeneutiskt ansats använts. Resultatet visar att de sex kvinnorna har upplevt 
ett flertal brytpunkter i sina karriärer samt att de har använt olika rutiner för att hantera dessa 
brytpunkter. De flesta brytpunkter är svåra att klassificera som frivilliga eller påtvingade, samt 
svåra att skilja från rutiner och tidigare brytpunkter. En slutsats blir att karriär kan beskrivas 
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Abstract 

Turning points involves shifts between different occupations and areas of education and labor. 
The individual processes turning points using various routines. The purpose of this study is to 
examine six women's stories of turning points and routines in their careers. Six semi structured 
interviews were conducted. A hermeneutic approach has been used in processing and analyzing 
the stories. The results show that the six women have experienced several turning points in their 
career and that they have used several different routines to deal with these turning points. Most 
turning points have been difficult to classify as self-initiated or forced, as well as difficult to 
distinguish from routines and previous turning points. One conclusion is that career can be 
described as a lifelong process of turning points and routines. 
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1. Inledning 

Det svenska arbetslivet kännetecknas idag av omvälvande förändringar där omställningar har 
blivit en naturlig del av arbetslivet för allt fler individer (von Otter, 2004). Omställningarna kan 
beskrivas som nödvändiga anpassningsprocesser där individen söker efter att uppfylla sina 
önskningar, krav och behov. Det är av avgörande betydelse för framtidens arbetsliv att individer 
upplever förändringar som ett framsteg och inte som ett bakslag i livet (von Otter, 2004).  
 
När individens ansvar för sin karriärprocess växer leder det till ett ökat behov av 
karriärvägledning (SOU 2001:45 sid 104). En yrkesgrupp som ofta kommer i kontakt med 
individer just i samband med omställningar i livet är studie- och yrkesvägledare. I Sveriges 
vägledarförenings etiska deklaration beskrivs målet med vägledning vara att underlätta för 
individer och grupper att göra val vid olika tidpunkter i livet1

 

. Karriärförlopp kan idag beskrivas 
som en process som består av skiften mellan olika sysselsättningar och olika sätt att hantera 
dessa skiften på (Hodkinson och Sparkes, 1997). Processen anses pågå genom hela livet varpå 
individen ständigt skapar sin karriär. Tidigare studier om kvinnors karriärutveckling visar att 
den bäst beskrivs som en livslång process (Honkanen, 2010: 168). Individens karriärval kan 
betraktas utifrån ett könsperspektiv då individens agerande på arbetsmarknaden sker i en 
kontext där kön är en särskiljande faktor. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden kan i ett 
historiskt perspektiv ses som en modern företeelse. Det var först under senare delen av 1900-
talet som kvinnor kom att permanent bli en del av arbetsmarknaden. Strukturer på 
arbetsmarknaden och i samhället kan idag påverka kvinnor karriärer på ett systematiskt sätt. 
Därför är det av särskilt intresse att studera kvinnors karriärer idag och deras upplevelser av 
brytpunkter och rutiner i sin karriär.  

Valet att studera brytpunkter och specifikt kvinnors brytpunkter är nära förknippat med min 
egen förförståelse för karriärutveckling. Genom mitt arbete och min utbildning till studie- och 
yrkesvägledare har jag under flera års tid fått ta del av människors berättelser om omställningar, 
förändringar och brytpunkter. Det kan handla om att klienten ska gå från en del i 
utbildningssystemet till en annan, mellan utbildning och arbete, mellan olika arbeten, mellan 
arbetslöshet och arbete och så vidare. Vid brytpunkter kan studie- och yrkesvägledningens roll 
vara av stor betydelse för individen. En studie om kvinnors berättelser om brytpunkter och 
rutiner i karriären kan vara av intresse för såväl studie- och yrkesvägledare såsom andra 
yrkesgrupper som möter människor som står inför eller håller på att hantera omställningen 
innan, under eller efter en brytpunkt. 
 
Karriärval kan bäst förstås genom individernas egna livsberättelser (Hodkinson och Sparkes, 
1997: 33). Det är i kvinnornas egna berättelser om sin karriärutveckling som man kan undersöka 
deras brytpunkter i karriären och de rutiner de haft för att hantera brytpunkterna. Att studera 
karriärutveckling på individnivå kan utgöra ett intressant komplement till tidigare studier. 

                                                      
1 Sveriges vägledarförening. http://www.vagledarforeningen.org/ Hämtad 2011-02-14 
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1.1 Avgränsningar 

I denna studie har en medveten avgränsning gjorts vad gäller kön. Valet att studera kvinnors 
brytpunkter i karriären grundar sig i en förförståelse om att arbetsmarknaden är könsuppdelad. 
Ett flertal studier har tidigare berört könsuppdelningen på arbetsmarknaden samt kvinnors 
utbildnings- och karriärval utifrån ett samhällsperspektiv. Denna studie fokuserar på kvinnornas 
egna upplevelser och berättelser. Studien avgränsar sig till brytpunkter och rutiner i karriären. 
Det finns tre typer av brytpunkter, frivilliga, påtvingade och strukturerade (Hodkinson och 
Sparkes, 1997: 39). Endast de brytpunkter som kan tolkas som frivilliga eller påtvingade 
kommer att studeras. Strukturella brytpunkter kommer inte att studeras. Brytpunkterna kan vara 
väntade såväl som oväntade för individen. Studien fokuserar på brytpunkter som deltagarna 
själva beskriver som viktiga för sin karriär. Vidare avgränsar sig studien till de rutiner som 
deltagarna själva beskriver som sätt att hantera frivilliga och/eller påtvingade brytpunkter.  

1.2 Syfte  

Syftet är att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och rutiner i karriären. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vilka brytpunkter har förekommit i kvinnornas karriär? 
• Vilka brytpunkter upplever kvinnorna som viktiga för sina karriärer? 
• Vilka rutiner har kvinnorna använt för att hantera olika brytpunkter i sina karriärer? 
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1.4 Antaganden   

Ett grundantagande för denna studie är att alla individer går igenom brytpunkter genom sina liv 
och sina karriärer. Individers karriärberättelser liksom individens upplevelser antas vara unika 
och sanna. Ett antagande är att olika typer av brytpunkter kan hanteras på olika sätt, med hjälp 
av olika rutiner. Det antas även att individer tenderar att uppleva påtvingade brytpunkter som 
negativa händelser i karriären och att individen tenderar att uppleva frivilliga brytpunkter som 
positiva händelser i karriären.  

1.5 Begrepp  

Eget företag kommer här att användas som ett samlingsnamn för företag som drivs av och 
sysselsätter en och samma person. Dessa företag kan ha olika företagsformer såsom enskild 
firma, aktiebolag eller handelsbolag vilket saknar relevans i denna studie och därmed kan 
ersättas med samlingsnamnet eget företag.   
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2. Bakgrund 

En individs karriärval sker i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. De förändringar 
som sker på arbetsmarknaden påverkar individen och dennes beslut. För att kunna analysera 
karriärval genom berättelser om brytpunkter krävs det en grundläggande kunskap om karriär 
samt om karriärval. Man behöver även kunskaper om arbetsmarknaden och vad som är 
särskiljande för kvinnor på arbetsmarknaden.  
 
Inledningsvis redogörs för betydelsen av begreppet karriär. Sedan riktar vi blicken mot arbets-
marknaden och den uppdelning som finns utifrån kön. Uppdelningen gäller även utbildning. Att 
arbets- och utbildningsmarknaden är uppdelad utifrån kön är en viktig utgångspunkt för denna 
studie. För att ge en översikt av tidigare forskning om könsuppdelningen på den svenska 
arbetsmarknaden har olika studier valts ut. Fortsättningsvis redogörs för tidigare studier om 
kvinnors karriärutveckling och brytpunkter. Det saknas forskning om kvinnors karriärval och 
brytpunkter (Isaksson et al., 2006). Eftersom det finns få tidigare studier om vuxna kvinnors 
karriärutveckling kommer tidigare forskning om kvinnor karriärutveckling i andra åldrar att tas 
upp. 
 
Efter genomgången av tidigare forskning på området kommer Phil Hodkinson och Andrew 
Sparkes teori careership att presenteras. Denna teori kommer att vara central för denna studie då 
den introducerade begreppen brytpunkter och rutiner i karriären som en del av alla människors 
karriärförlopp.  

2.1 Karriär som begrepp och karriär som val  

Eftersom studien kommer att analysera kvinnors berättelser om karriär behövs en medvetenhet 
genom det fortsatta arbetet om vad begreppet innebär. Innebörden av begreppet karriär har 
förändrats sedan början av 1900-talet då Frank Parsons använde det som en synonym till en 
individs arbete och yrke. Begreppet innefattade endast arbetslivet och det avancemang som en 
individ gjorde i sitt arbete (Höjdal och Poulsen, 2007). Under 1950-talet började synen på 
individens yrkesval att skifta från att ha varit ett sätt att maximera samhällsnyttan till att utgöra 
en process av individuell utveckling. Donald Super påverkade synen på karriärutveckling då han 
talade om karriär som den sekvens av positioner som individen har genom livet (Savickas, 
2002). Karriär kan ses som en konstruktion som individen själv medverkar, vilket grundar sig 
på synen att varje individ är under ständig utveckling och skapar sig själv och sin karriär genom 
återkommande val genom sitt liv (Savickas, 2002). 
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Att se karriär som en kontinuerlig process som fortgår genom hela livet skiljer sig från den mer 
traditionella användningen som menar att karriär är en linjär utveckling som innebär 
avancemang inom arbetslivet. Dagens diskurs om karriär bygger på den postmoderna 
vetenskapstraditionen konstruktivism som kopplar karriär till individens egna behov och 
utveckling genom livet (SOU, 2001: 45 sid 102). Detta innebär ett skifte från samhällets behov 
och kravet på nyttomaximering till karriär som en individuell process.  
 
Enligt Helen Colley (2004) är synen på karriär som en linjär företeelse förlegad. Även Phil 
Hodkinson och Andrew Sparkes (1997) vänder sig emot synen på karriär som en linjär 
företeelse. Om individer ska anses ha en linjär karriärutveckling där valen som görs är tekniskt 
rationella förutsätter det att individen har fullständig information om alla alternativa vägar, 
något som inte är rimligt att anta (Colley, 2004; Hodkinson och Sparkes, 1997). Colley menar 
att individens karriär är rörig och krokig snarare än rak och linjär (2004).  
 
Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver den traditionella synen på karriär med hjälp av en 
metafor tagen från Strauss (1962). Metaforen beskriver karriär som en stege som individen vill 
klättra upp för och ständigt vill sträva uppåt på. Genom livet uppstår nya och förutsägbara steg 
på individens stege. Riktningen och lutningen på stegen är bestämd från första steget individen 
tog på den. Att ändra sig eller byta riktning kan förekomma, men det rör sig om enstaka 
händelser då en person kan ramla ner från stegen och behöva klättra upp på en annan. 
Hodkinson och Sparkes (1997) menar att en individs karriär är mer oförutsägbar och påverkas 
av tillfälligheter än vad bilden med stegen tillåter.  
 
När individer gör ett karriärval kan det vara planerat men även påverkat av slumpen (Hodkinson 
och Sparkes, 1997: 39). Vikten av oförutsedda händelser betonas av författarna bakom teorin 
Planned Happenstance som menar att oförutsedda händelser har en betydande roll för individens 
karriärutveckling och att man därför bör vara öppen och mottaglig för det oförutsedda, snarare 
än att se det som en otrevlig överraskning (Mitchell, Levin och Krumboltz, 1999). Detta synsätt 
återfinns inom i Hodkinson och Sparkes teori careership, där man menar att individer måste 
räkna med att oförutsedda händelser och möjligheter påverkar karriärförloppet (Hodkinson och 
Sparkes, 1997: 39).  
 
Att karriärbegreppet har vidgats kan ses i relation till att samhället och arbetsmarknaden har 
förändrats under 1900-talet. Ordet karriär behöver idag rymma hela den komplexitet som 
individer upplever i livet och i arbetslivet (Höjdal och Poulsen, 2007).  
 
Vi kan alltså se att begreppet karriär börjat få en ny innebörd. Trots det kan man anta att den 
traditionella betydelsen av karriär som att avancera på en arbetsplats eller på arbetsmarknaden 
lever kvar parallellt med den nya innebörden av karriär som utveckling genom livet. När man 
ska studera berättelser om karriär är det alltså av vikt att vara medveten om att det finns olika 
definitioner och betydelser av ordet karriär.  
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2.1.1 Vad skiljer karriärval från andra val? 

Karriärval skiljer sig från andra mer strukturella val och problem då det inte finns någon korrekt 
lösning och det är svårt att ha fullständig information. När det gäller karriärval kan man se en 
lösning som optimal snarare än rätt (Peterson, Sampson, Lenz och Reardon, 2002: 317). 
Individen kan vid karriärval uppleva en inre motsättning mellan ett nuvarande tillstånd och ett 
mer önskat tillstånd.  Detta kallas kognitiv dissonans. Den kognitiva dissonansen ger individen 
ett obehag som driver processen framåt mot ett beslut. Karriärval kan därför ses som en 
komplex process som är känslomässigt laddad (Peterson et al., 2002).  

2.1.2 Väljer du karriär eller väljer karriären dig?  Betydelsen av kön, klass och etnicitet 

För att beskriva hur faktorer såsom kön, klass och etnicitet påverkar individens beteende och 
karriärval använder Hodkinson och Sparkes (1997: 38) en annan metafor tagen från Strauss 
(1962). Metaforen beskriver karriär som ett ägg. Oavsett vad man gör med ett ägg fortsätter det 
alltid att vara ett ägg. Stekt, kokat eller vispat, det förblir ett ägg. Som ett exempel tar 
Hodkinson och Sparkes (1997: 38) en man från arbetarklassen som kan ses ha flera möjliga 
karriärval. Men mannens val kommer att tolkas utifrån att han är och förblir en man från 
arbetarklassen.  Hodkinson och Sparkes (1997) vill problematisera sociala faktorers betydelse 
för individers karriärutveckling. De menar att det inte är faktorerna i sig som påverkar 
individens karriär utan att det istället är individens beteende som påverkas av sociala faktorer. 
Individens beteende påverkas av samhällets förväntningar och dessa förväntningar utgår från 
sociala faktorer såsom kön, klass och etnicitet. Därmed har faktorer såsom kön, klass och 
etnicitet en påverkan på individens karriärutveckling menar Hodkinson och Sparkes (1997: 38).  
 
Helen Colley (2004) menar också att en individs karriär påverkas av faktorer som kön, klass och 
etnicitet. De alternativ som individen kan se för sig själv som ligger inom den egna 
handlingshorisonten påverkas starkt av sociala strukturer. Det leder till att individen har ett 
begränsat antal val att välja mellan och att karriärval inte är att betrakta som fria val med en 
obegränsad mängd alternativ (Colley, 2004). Eftersom vår livshistoria och sociala strukturer 
påverkar individens val hävdar Colley att karriärer väljer individer i samma utsträckning som 
individer väljer karriärer (2004). 

2.1.3 Värderingars betydelse vid karriärval 

Att lära känna sig själv och att bli medveten om sina värderingar är något som Duane Brown 
betonar i sitt teoretiska perspektiv The Role of Work Values and Cultural Values. Browns 
utgångspunkt är att vi agerar och bedömer våra egna och andras handlingar utifrån ett kluster av 
ständigt närvarande och svårföränderliga värderingar. Värderingarna interagerar med våra 
intressen och förmågor och när det gäller karriärutveckling samverkar värderingar med sociala 
faktorer såsom klass och kön (Brown, 2002).  
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Värderingar kan beskrivas som att föredra ett sätt att handla eller ett visst slutresultat framför ett 
annat. Värderingar fungerar som ett filter vilket individen ser på världen igenom. Individen kan 
agera medvetet eller omedvetet utifrån sina värderingar. Vid beslut om yrken är det kulturella 
värderingar och värderingar om arbete som är de mest avgörande faktorerna i beslutsprocessen 
(Brown, 2002). Kulturella värderingar delas av en grupp medan arbetsvärderingar består av de 
värderingar som individen kan få tillgodosedda i ett arbete. Enligt Brown (2002) finns det 
osynliga krav på att anpassa sig till de rådande värderingarna på en arbetsplats och om en 
individ inte kan göra det uppstår en konflikt. Antingen ändrar individen sina egna värderingar 
och anammar företagets eller så lämnar individen arbetsplatsen (Brown, 2002). 

2.2 Arbetsmarknad och utbildning 

Arbetsmarknaden kommer inledningsvis att beskrivas utifrån dess horisontella och vertikala 
uppdelning utifrån kön. Efter det kommer traditionella könsroller att belysas utifrån 
uppdelningen av förvärvsarbete, hemarbete och ansvar för barn. Slutligen redogörs för den nya 
arbetsmarknadens krav på individen samt den allt viktigare förmågan som Gunnar Eliasson 
(2007) kallar entreprenöriell förmåga.     

2.2.1 Vertikal och horisontell segregering  

För att studera kvinnors karriärval behövs en bakgrundskunskap om hur arbetsmarknaden ser ut 
vad gäller uppdelning utifrån kön. Arbetsmarknaden är uppdelad då kvinnor och män återfinns 
inom olika områden på arbetsmarknaden, vilket kallas horisontell segregering (Soidre, 2002). 
Arbetsmarknaden är även uppdelad vertikalt, vilket innebär att kvinnor och män har olika 
möjligheter att nå höga positioner på arbetsmarknaden (Granqvist och Persson, 2004; Hultin, 
1996; Hultin, 2003; Hultin och Szulkin, 2003; Lindgren, 1999; Padavic och Reskin, 2002). 
Vertikal segregering kan liknas med ett glastak, en osynlig barriär och som hindrar kvinnor från 
att avancera i organisationer (Kanter, 1993).  
 
Anledningen till att kvinnor inte återfinns på de högre positionerna på arbetsmarknaden har 
länge ansetts vara bristen på kompetenta kvinnor att anställa. Detta är något som tillbakavisas av 
Jörgen Ohlsson och Joachim Öhman (1997) som menar att det finns kompetenta kvinnor att 
anställa men att företag trots det väljer att anställa män. Trots att kvinnor i vissa avseenden har 
gått om män vad gäller utbildningsgrad, är avkastningen på utbildning fortsatt högre för män än 
för kvinnor (le Grand, Szulkin och Thålin, 2001; Jonsson, 1997).  
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2.2.2 Deltidsarbete, hemmet och barnen 

Den traditionella könsarbetsdelningen där mannen sågs som den huvudsaklige försörjaren, 
medan kvinnan främst ansågs ha ansvar för hushållsarbete och barn innebar att kvinnans betalda 
arbete sågs som ett komplement till mannens (Soidre, 2002: 370). Traditionella könsstrukturer 
har en tendens att återskapa sig (Soidre, 2002: 372).  
 
Kerstin Isaksson et al. (2006) har forskat om karriärutvecklingen för svenska kvinnor födda på 
1950-talet. Resultat visar att en majoritet av kvinnorna arbetat deltid och tagit hand om barn och 
hushåll under en längre period av sina yrkesverksamma liv. Att arbeta heltid under en längre 
sammanhängande period framstod som ovanligt och förekom uteslutande för kvinnor som inte 
hade barn (Isaksson et al., 2006). Vad gäller arbetets omfattning finns en fortsatt tydlig 
könsuppdelning där kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid (Soidre, 2002: 376). 
Detta kan ha ett samband med kvinnornas fortsatta huvudansvar för hushåll, hem och barn 
menar Gail Hebson och Jill Rubery (2004).  Det är vanligt att kvinnor återfinns i arbeten och 
hos arbetsgivare som kan anpassas efter behovet av exempelvis deltidsarbete. Arbetsgivarens 
tillmötesgående i den frågan kan sedan få konsekvensen att kvinnan kan behöva acceptera lägre 
lön och sämre befordringsmöjligheter (Hebson och Rubery, 2004).  
 
Vad gäller föräldraledighet menar Hebson och Rubery (2004) att arbetsgivare bedömer en 
kvinnas risk för föräldraledighet utifrån hennes utbildningsgrad. Statistiskt sett bedöms en 
kvinna ha en högre risk för föräldraledighet jämfört med en man, men om kvinnan är 
högutbildad2

2.2.3 Ändrade krav på en förändrad arbetsmarknad 

 ser arbetsgivare det som en signal på att hon är karriärorienterad och därmed inte 
kommer vara borta någon längre period (Hebson och Rubery, 2004). 

Arbetsmarknaden kännetecknas idag av ökande krav på flexibilitet och anpassning vilket har lett 
till förändrade arbetsvillkor och allt fler korta tillfälliga anställningar (Allvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson och Lundberg, 2007). Idag kan man tala om en arbetsmarknad för dem 
som har tillsvidareanställningar och en arbetsmarknad som kännetecknas av kortare 
anställningskontrakt och mer osäkra anställningsförhållanden (Allvin et al., 2007: 9). För 
individen innebär det högre krav på vidareutveckling och kunskap för att kunna konkurrera om 
arbeten. Individens sociala kompetens, sociala nätverk och sociala kapital har blivit allt 
viktigare för att behålla ett arbete men även för att få ett nytt. Arbete kan idag beskrivas som 
personliga utvecklings- eller överlevnadsprojekt där fokus har flyttats från det gemensamma och 
det kollektiva, till individen och det enskilda (Allvin et al., 2007: 17). 

                                                      
2 Enligt Hebson och Rubery (2004) innebär det att man har mer än gymnasieutbildning  
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2.2.4 Egen förtagare eller anställd? Entreprenöriell förmåga 

När allt fler arbeten saknar en fast ram och en traditionell arbetsbeskrivning ställer det högre 
krav på att individen. Individen behöver då kunna ta egna initiativ, vara flexibel och öppen för 
att snabbt kunna omskola sig (Eliasson, 2007: 99). Eliasson kallar detta för en entreprenöriell 
förmåga som blir allt viktigare i arbetslivet oavsett som du är anställd eller egen förtagare. 
Eliasson (2007: 100) ser att arbetsgivare blivit allt mer ovilliga att anställa personal på kontrakt 
som inte är tidsbegränsade, dvs. på tillsvidareanställningar. Den optimala lösningen för 
arbetsgivare är att ha andra mindre företag som underleverantörer av varor och tjänster. Man 
kan då ha kortare kontrakt och lättare byta underleverantör (Ibid.).   
 
För individen har den omstrukturering som skett på arbetsmarknaden under senare år lett till en 
ökad osäkerhet. Undantaget är för personer som startat eget företag och avslutat sin anställning 
frivilligt menar Eliasson (2007: 104). Individer som är framåt och som besitter en 
entreprenöriell förmåga tar en chans när de ser den. Eliasson menar att dessa individer tjänar på 
den ökade osäkerheten eftersom de ser sin chans att starta eget och tjäna mer pengar än om de 
var anställda. Individens förmåga att starta eget företag påverkas till stor del av familjens 
humankapital (Ibid.). Individer som växt upp i en företagarmiljö har en fördel när de själva 
startar eget företag, då deras kunskaper ger dem konkurrensfördelar redan från början.  
 
Eliasson menar att den relativa arbetsmarknadsrisken har minskat för entreprenöriella individer, 
medan risken ökat för den vanlige löntagaren (Ibid.). Det ska dock betonas att Eliasson talar om 
en relativ arbetsmarknadsrisk, vilket innebär att en ökad risk för en grupp ger en minskad risk 
för en annan grupp per definition. Om risken har ökat för löntagare kan det verka som att egna 
företagare har fått en minskad risk i relativa mått. Men i praktiken kan risken för egna 
företagare vara oförändrad, eller till och med ökad. Man kan alltså felaktigt tolka det som att 
egna företagare har fått en mer trygg situation, när det egentligen handlar om att löntagare som 
grupp har fått en mer otrygg situation.  

2.3 Individen, vägarna, valen   

En del av resultatet från forskningsprojektet ”Individen, vägarna, valen” som genomfördes på 
Umeå universitet under åren 2005-2007 handlar om karriärval, brytpunkter och övergångar. 
Dessa studier redogörs för i ”Att bana vägen mot framiden” (Lundahl et al., 2010). Här följer en 
kort genomgång av tre intressanta delar av studien.   
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2.3.1 Mödan att finna och nå sina karriärmål 

Lena Lidström (2010: 105) finner att efter grundskolan har unga vuxna, som är 25-29 år gamla, 
i genomsnitt åtta till nio karriärövergångar. Karriärövergångar behöver inte upplevas av 
individen som avgörande brytpunkter menar Lidström. Den vanligaste övergången är att byta 
arbete. Intervjupersonerna lägger fokus på växlingar eller övergångar när de påbörjat eller 
avslutat något. Lidström uppfattar det som att intervjupersonerna är mer fästa vid övergångar 
som gäller utbildning, än övergångar som gäller arbete (2010). Deltagarnas kontakter har varit 
avgörande för att få arbete.  
 
Sociala relationer framkommer vara centrala för de unga vuxna och deras karriärval är 
sammanflätade med deras närmaste omgivning. Föräldrar och syskon framkommer utgöra en 
grundläggande del av deltagarnas egen identitet. De hänvisar ofta till familj och släktingar som 
påverkat deras karriärutveckling. Även hänvisningar till att egna val som stått i motsats till vad 
familj och släkt ansett vara bäst framkommer i berättelserna (Lidström, 2010: 109-110). Kriser 
och händelser i familjen såsom skilsmässa, sjukdom eller dödsfall har påverkat de unga vuxna 
genom att deras fokus varit hos familjen under en tid. Egna kärleksrelationer framkommer som 
betydelsefulla. De unga vuxna som blivit föräldrar anser att det är den viktigaste händelsen i 
livet. Det framkommer att föräldraskapet förändrar de egna karriärplanerna och man skjuter 
t.ex. utbildning på framtiden. Att vara förälder menar deltagarna har en negativ påverkan på ens 
chanser att få en anställning (Lidström, 2010: 121-122).      
 
Lidström ser könsrelaterade skillnader i sin studie då kvinnorna har färre övergångar än vad 
männen har i sin karriär. Flera kvinnor i studien upplever sig vara fast i deltidsarbetslöshet 
(Lidström, 2010: 122). I studien framkommer det att unga mödrar drabbas hårt av att sakna en 
fast förankring på arbetsmarknaden då de inte får förlängda anställningar när de blir gravida. 
Könsspecifika mönster framkommer i studien som visar på ökat deltidsarbete och uttag av 
föräldraledighet för kvinnor. De kvinnor som har barn berättar att man som mamma förutsätts 
vara nöjd med att arbeta deltid (Ibid.).  

2.3.2 Kvinnors sökande efter en ny start i livet 

Jaakko Honkanen (2010) har studerat vuxna kvinnor som efter flera år av arbete påbörjat en 
utbildning på kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola för att få högskolebehörighet 
eller för att åtgärda brister i sin utbildning. Studien har gjorts enligt ett livsloppsperspektiv där 
livskarriär har studerats utifrån kvinnors berättelser. Vid studier utifrån ett livsloppsperspektiv 
fokuseras inte på deltagarnas aktuella ålder utan istället på hela livsloppet (Honkanen, 2010). 
Det framgår i kvinnornas berättelser att tidigare händelser i livet kan spela en stor roll och 
påverka en själv senare i livet. Konsekvenserna av kvinnornas brytpunkter finner Honkanen 
(2010: 153) variera beroende på när brytpunkterna inträffat i deras liv. Ett exempel är att en 
skilsmässa får en konsekvens om den inträffar i 20-års ålder än om den inträffar i 50-års ålder.  
Kvinnornas yrkeskarriärer har varit starkt kopplade till deras relationer, familjemedlemmar, 
släktingar och nära vänner finner Honkanen (2010: 167). Sociala nätverk och sociala relationer 
har haft en betydande roll för vilka framtidsutsikter som kvinnorna har uppfattat för sig själva 
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(Honkanen, 2010: 155). Några av kvinnorna i studien berättar att ha barn samt olika 
ekonomiska faktorer begränsat dem i deras karriärer, men begränsningen beskrivs inte ha varit 
avgörande för kvinnornas beslut. Kvinnornas upplever att flera oförutsägbara händelser har 
påverkat deras karriärer, såsom sjukdom eller olyckshändelser som drabbat dem själva eller 
någon i deras närhet, omorganisationer eller nedskärningar inom den offentliga sektorn 
(Honkanen, 2010: 158). 
 
Honkanen (2010)  finner att 3 av 17 kvinnor har planerat sitt liv på ett långsiktigt sätt vad gäller 
studier och arbete. En kvinna som är egen företagare skiljer sig från de andra kvinnorna vad 
gäller fokusområden i livet. För de flesta kvinnorna var familjen och barnen den mest centrala 
faktorn och arbete kom på andraplats. För kvinnan med eget företag kom arbetet på förstaplats 
(Honkanen, 2010: 162). Honkanen jämför sitt resultat med en studie som visat att män har sitt 
arbete som sin första prioritet i livet (2010: 161).   
 
Om man ser till olika faser i levnadsförloppet för kvinnor är de deltagande kvinnorna i fasen där 
livsmålen specificeras och bestäms. Fasen är mellan 25 års ålder upp till 40-45 års ålder. 
Honkanen finner att det stämmer för de deltagande kvinnorna (2010: 161). Samtliga deltagare 
har stannat upp, utvärderat sitt liv och velat ha en förändring. Vuxenutbildningen ses som ett 
sätt att påbörja ett nytt liv eller en ny del av sitt liv. En slutsats som Honkanen kommer fram till 
är att yrkesval ska ses som en livslång process och inte som en engångsföreteelse (2010: 168). 

2.3.3 Planerande kvinnor och erfarenhetsburna män – om vägen till högskolan 

Gunnar Schedin (2010) har studerat vad som underlättar respektive försvårare övergången från 
arbetsliv till lärarutbildning för unga vuxna. Studier om övergångar från arbetsliv till utbildning 
är mer ovanliga än studier om övergångar från utbildning till arbetsliv (Schedin, 2010). Schedin 
menar att utbildningsval skiljer sig från yrkesval eftersom utbildningsmarknaden är mer stabil 
och förutsägbar än arbetsmarknaden men eftersom karriärutveckling innefattar både yrkes- och 
utbildningsval analyseras de tillsammans (2010: 130). I studien framkommer fyra teman av vad 
som bidragit till att unga vuxna valt lärarutbildningen, stöd/uppmuntran, arbetslivserfarenheter, 
erfarenheter av skolan som arbetsplats samt modeller och inspiratörer (Schedin, 2010: 142). 
Schedin finner att deltagarnas beslut har föregåtts av en process där flera olika typer av 
händelser lett dem fram till ett beslut att studera till lärare.  
 
Interaktioner med inspiratörer från t.ex. lärarutbildningen framkommer som betydelsefulla för 
de unga vuxna. I interaktionen förstärks och bekräftas deras eget val att bli lärare vilket kan 
tolkas som en bekräftande rutin menar Schedin (2010). Schedin ser betydande skillnader mellan 
männens och kvinnornas uppfattning om försvårande respektive bidragande händelser till att de 
började studera på lärarutbildningen. Männen betonar sina egna erfarenheter och specifika 
händelser, medan kvinnorna ser utbildningen dels som ett yrkesval dels som ett val för att kunna 
påverka sin framtid (Schedin, 2010: 146). Flera deltagare uttrycker vid intervjuerna en stark 
känslomässig upplevelse, t.ex. ett starkt missnöje med tidigare arbetsgivare. Deltagarna 
beskriver att de inte trivs, inte känner sig uppskattade eller att arbetet inte motsvarat deras 
förväntningar (Schedin, 2010). Även om deltagarna berättar om negativa arbetslivserfarenheter 
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menar Schedin att det verkar som att dessa erfarenheter har bidragit till att deltagarna fått nya 
insikter och kunskaper om sig själva. Studien visar att deltagarna utvecklat två olika 
handlingsmönster för att hantera den nya identiteten som lärare. Den ena är att bekräfta den nya 
identiteten och den andra är att ifrågasätta den. Karriärbeslut framstår som en process där 
alternativen växer fram och inte som ett val mellan olika alternativ vilket enligt Schedin (2010: 
142-143) överrensstämmer med Hodkinson och Sparkes (1997).       

2.4 Sjöstrands teori om yrkesval 

Enligt Per Sjöstrand kan en individs karriär ses som ett mönster av studier och anställningar 
(Sjöstrand, 1980). Karriären börjar efter grundskolan och slutar när individen går i pension. 
Mellan olika sysselsättningar har individen ett val mellan olika alternativ. Dessa situationer 
benämns som brytpunkter och definieras som en övergång mellan två olika sysselsättningar, 
exempelvis mellan studier och arbete (Sjöstrand, 1980). Brytpunkterna kan påtvingade som ett 
resultat att ett större system såsom utbildningssystemet eller frivilliga där individen själv har 
kontrollen. Brytpunkter kan även betraktas på en skala från institutionaliserad till tillfällig 
(Sjöstrand, 1980: 26).  

2.5 Careership – en teori om brytpunkter och rutiner 

Phil Hodkinson och Andrew Sparkes formulerade teorin careership som en reaktion på synen att 
individers karriär hade en linjär utveckling och där beslutsfattande var rationellt och tekniskt 
fokuserat på att maximera den personliga nyttan. Hodkinson och Sparkes menar att varken 
metaforen med stegen eller metaforen med ägget ger en korrekt bild av individens 
karriärutveckling. Mänskligt beteende är mer komplicerat än så menar de. Istället bör karriär ses 
som ett förlopp av brytpunkter som tar oförutsägbara vändningar och som påverkas av sociala 
och kulturella faktorer, men som inte avgörs av dessa faktorer. Strukturer i samhället påverkar 
individens karriärbeslut menar Hodkinson och Sparkes, men de menar även att vi inte ska 
underskatta betydelsen av tillfälligheter och det som kallas för slump (1997: 39).  
 
Hodkinson och Sparkes menar att allt för många teorier och modeller fokuserar på antingen 
sociala faktorer eller individuella faktorer. Inget av dessa synsätt utgör en tillfredställande grund 
för att analysera individers karriärutveckling menar Hodkinson och Sparkes (1997: 32) och vill i 
careership teorin kombinera de två synsätten. Teorin är uppbyggd kring Pierre Bourdieus3

                                                      
3 För att veta mer se exempelvis Broady, Donald (Red.) (1998). Kulturens fält – en antologi. Göteborg: 
Daidalos  

 
sociologiska teori om habitus, kapital och fält (Hodkinson och Sparkes, 1997). Careership teorin 
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utgår ifrån tre grundläggande dimensioner. Det bör betonas att de tre dimensionerna ska ses som 
en helhet då de interagerar med varandra (Hodkinson och Sparkes, 1997: 32). Presentationen av 
de tre dimensionerna kommer här att inledas med den första dimensionen. 

2.5.1 Beslutsfattande är rationellt och praktiskt och sker utifrån individens habitus  

Den första dimensionen innebär att beslutsfattande är rationellt och praktiskt och sker utifrån 
individens habitus. Individen fattar beslut inom det område som är synligt, vilket kan liknas 
med en horisont som varierar beroende på var vi själva befinner oss. Utifrån denna 
handlingshorisont agerar individen. Vilka alternativ som syns på handlingshorisonten beror på 
individens habitus, kön, klass och etnicitet (Hodkinson och Sparkes, 1997: 33). Alla dessa 
faktorer spelar in och påverkar hur individen ser på olika alternativ på utbildnings- eller 
arbetsmarknaden. När individen betraktar sin egen handlingshorisont och ser de alternativ som 
finns sker en filtrering genom ens egna möjlighetsstrukturer vilka kan vidga eller begränsa de 
möjligheter man ser för sig själv. Handlingshorisonter kan således ses som både möjliggörande 
och begränsande (Hodkinson och Sparkes, 1997: 35). 
 
Hodkinson och Sparkes menar att individen fattar beslut utifrån sitt habitus (1997: 33). Habitus 
är internaliserat i individen tillsammans med sociala och kulturella faktorer. Habitus kan 
beskrivas som ett värderingssystem som individen handlar och strukturerar upp sin 
varseblivning och sina preferenser efter (Lundahl, 2010: 25). Habitus består av förkroppsligat 
kapital utifrån det liv man hittills levat (Broady, 1998). Trots att habitus är svårföränderligt kan 
det likväl förändras, liksom individens tillgångar och omfattning av olika typer av kapital 
(Hodkinson och Sparkes, 1997: 34). Den kritik som har riktats mot habitus begreppet för vara 
för deterministiskt bemöter Hodkinson och Sparkes (1997: 34) genom att det alltid finns en 
möjlighet till inlärning vilket kan leda till att individens habitus påverkas och förändras.  

2.5.2 Beslut sker i interaktion med andra aktörer på fältet 

Den andra dimensionen inom careership är att individen fattar beslut i interaktion med andra. 
Beslut och val sker i ett socialt och kulturellt sammanhang och beslut tas ofta i interaktion med 
t.ex. föräldrar (Hodkinson och Sparkes, 1997: 37). Vid ett beslut kan interaktionen ske på olika 
sätt, exempelvis genom konflikter eller förhandlingar. Interaktionen med andra människor sker 
inom olika fält och utifrån olika förutsättningar då resurserna är ojämlikt fördelade t ex inom 
utbildningsfältet. Individerna på ett fält besitter olika former av kapital såsom socialt, kulturellt, 
ekonomiskt och symboliskt kapital. Detta gör att makten är ojämnt fördelad på fältet (Ibid.). 
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2.5.3 Karriärer består av brytpunkter och rutiner  

Den tredje dimensionen är att karriärer består av ett förlopp av brytpunkter och rutiner. Här 
kommer ordet brytpunkter att användas för att beteckna det som Hodkinson och Sparkes (1997) 
benämner som ”turning-points”. I tidigare studier, exempelvis hos Lundahl et al. (2007) kan 
man finna liknande översättningar, liksom andra översättningar såsom övergångar eller 
vändpunkter.  
 
Brytpunkter och rutiner är tätt förknippade med varandra och samverkar så att individen 
förflyttar sig mellan områden eller inom samma område på utbildnings- och/eller 
arbetsmarknaden (Hodkinson och Sparkes, 1997: 38). En brytpunkt utgör en process där 
individen fattar ett beslut. Inom en brytpunkt förändras individens identitet på ett signifikant sätt 
vilket enligt Hodkinson och Sparkes innebär att individens habitus förändras4

 

.  
 
I sina studier har Hodkinson och Sparkes funnit belägg för att det finns tre olika typer av 
brytpunkter (1997: 39). De betonar dock att individers brytpunkter ofta kan karaktäriseras som 
blandning av två eller tre av dessa typer. Frivilliga brytpunkter initierats av individen själv och 
kännetecknas av att det är individen som är drivande och delaktig i förändringen. Hodkinson 
och Sparkes menar att individen kan initiera en brytpunkt som en reaktion på något. Det kan 
vara faktorer på fältet som stör eller påverkar det egna livet inom fältet negativt. Ett exempel är 
att frivilligt söka sig till en ny arbetsplats eller till en utbildning (Ibid.).  

Påtvingade brytpunkter initieras av olika händelser som den enskilde individen inte kan 
påverka. Påtvingade brytpunkter kan även orsakas av hur andra personer agerar eller beter sig. 
Det kan handla om att individen blir uppsagd från ett arbete eller blir allvarligt sjuk. Strukturella 
brytpunkter är ofta institutionaliserade och förutsägbara. Det kan handla om att gå i 
ålderspension eller att avsluta grundskolan.5

 
  

De tre olika typerna av brytpunkter kan vara planerade och förutsägbara för individen likaväl 
som de kan vara oväntade. Det kan även vara så att man bara lägger märke till vissa brytpunkter 
när man redan gått igenom dem och tittar tillbaka (Hodkinson och Sparkes, 1997: 39).  För 
individen kan en brytpunkt upplevas som ett naturligt steg i utvecklingen. Men brytpunkter kan 
också upplevas som traumatiska och svåra för individen. Exempelvis kan den påtvingade 
brytpunkten från att vara anställd och att bli uppsagd och arbetslös upplevas som en svår 
omställning för individen. Detta hänger ihop med att brytpunkter innebär en ny identitet som 
individen behöver ta till sig. Brytpunkter förändrar individens habitus men hur denna förändring 
upplevs är högst individuell. Samma typ av brytpunkt får olika konsekvenser för olika individer. 
Som exempel kan man ta arbetslöshet och de olika sätt som individer kan hantera det 
(Hodkinson och Sparkes, 1997: 40). Brytpunkter innebär alltså att habitus förändras liksom 
individens identitet, men hur förändringen upplevs av individen eller vilka konsekvenserna blir 
för individens karriärutveckling kan vi inte veta i förväg.  
 

                                                      
4 Huruvida habitus kan förändras är en fråga som kan diskuteras. Denna studie utgår från Hodkinson och 
Sparkes användning av habitusbegreppet.  
5 Strukturella brytpunkter kommer inte att behandlas i denna studie, se 1.1 Avgränsningar. 
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Brytpunkter följs av perioder där individen behöver hantera sitt beslut och sin nya identitet.  
Därför kan man se att perioden innan och efter en brytpunkt är lika viktig som brytpunkten i sig 
eftersom det är då beslutet växer fram och sedan landar i den egna identiteten. Enligt Hodkinson 
och Sparkes finns det få studier som fokuserar på tiden innan och efter en brytpunkt, det de 
kallar rutin (1997: 40). De menar att brytpunkter inte kan studeras som en isolerad företeelse. 
Istället bör brytpunkterna i en människas karriär studeras tillsammans med de tider av rutin som 
kännetecknar tiden mellan brytpunkterna. 
 
Det finns olika typer av rutiner menar Hodkinson och Sparkes (1997: 40). De har i sina studier 
kunnat identifiera fem olika typer av rutiner. Trots denna tydliga indelning håller de för troligt 
att individer kan använda en kombination av flera olika typer av rutiner samtidigt. Men 
indelningen fungerar som ett analysverktyg i deras modell. Hodkinson och Sparkes betonar att 
det är resultatet av kombinationen av brytpunkter och rutiner som är av intresse att studera 
eftersom de tillsammans påverkar individen och dennes karriärförlopp (Ibid.).  
 
Bekräftande6 typer av rutiner kännetecknas av att individens karriärval förstärks och den nya 
identiteten blir en del av den egna personen. Denna typ av rutin spelar en stor roll för att 
förändra en individs identitet och habitus efter en brytpunkt (Ibid.). De rutiner som kan 
kännetecknas som utvecklande7 kan beskrivas som när en person på ett naturligt och ofta 
smärtfritt sätt växer ur sin nuvarande identitet. Man känner sig redo för att ta ett nytt steg och 
utvecklas på nytt. Om rutinen kännetecknas av förskjutning8

 

 innebär det att individen lever med 
en identitet som han eller hon inte tycker om eller accepterar. Det kan t.ex. handla om att 
individen längtar tillbaka till en tidigare identitet som inte längre är tillgänglig. Exempelvis som 
en konsekvens av en allvarlig sjukdom, avskedande eller förlust. Förskjutning försvårar för 
individen att gå vidare eftersom man hellre vill gå bakåt än framåt, även om det inte går.   

Rutiner som kan kategoriseras som motsägande9

 

 sker när individens upplevelser i nuet 
undergräver det beslut han eller hon tagit och den nya identiteten som man fått efter 
brytpunkten. Individen kan ångra sig, det blev inte som man hade tänkt sig och man vill inte 
längre befinnas sin i den situationen. Detta kan ske efter en kort tid på ett nytt arbete då 
individen beslutar sig för inte stanna kvar. Ett alternativt sätt att hantera situationen på är att 
utveckla strategier för att stå ut med situationen. Om det är ens arbete som är problemet kan 
individen fokusera mer på andra delar i livet såsom familjeliv eller fritidsaktivteter för att på så 
sätt distrahera sig för att kunna arbeta kvar (Ibid.). 

Rutiner som kännetecknas av socialisering innebär en period där individen bekräftar och tar till 
sig en identitet som man från början inte hade tänkt sig eller eftersträvat. Det kan handla om att 
man tagit ett tillfälligt jobb för att försörja sig under en kortare period men stannar kvar så länge 
att arbetet och yrkesrollen blir en del av den egna personen och hur man ser på sig själv. Det kan 
även ske som en följd av t.ex. en uppsägning där individen behöver ändra sin identitet och 
socialiseras in i en ny roll som arbetslös (Ibid.). 

                                                      
6 Egen översättning från engelskans confirmatory 
7 Egen översättning från engelskans evolutionary 
8 Egen översättning från engelskans dislocating 
9 Egen översättning från engelskans contradictory 
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2.5.4 Senare års revidering av teorin 

I en föreläsning presenterar Hodkinson sina tankar om karriärutveckling och om careership 
teorin (2008). Hodkinson menar att användandet av brytpunkter och rutiner för att tolka och 
förklara individers karriärbeslut kan vara förvirrande och ofullständig. Brytpunkter är en process 
som tar tid, vissa kan ta flera år menar han. Under senare år har han blivit mer och mer säker på 
att brytpunkter inte kan ses som enstaka korta händelser utan istället som riktigt långdragna 
processer. Hodkinson berättar att han och Andrew Sparkes var osäkra på de klassificeringar de 
gjorde 1997 av olika brytpunkter och rutiner. Eftersom det inte finns någon klar gräns mellan 
vad som är en brytpunkt och vad som är en rutin menar Hodkinson att de kan ha gjort ett 
misstag när de försökte dela upp och särskilja brytpunkter och rutiner från varandra på det sättet.  
 
De studerade individer under 18 månader vilket kan anses som en lång period av vissa. Men 
Hodkinson menar att när det gäller brytpunkter och rutiner kan 18 månader var en för kort 
tidsperiod. Något som upplevdes och beskrevs som en avgörande och viktig brytpunkt var 
kanske bara en början till den egentliga brytpunkten som kom senare. Det som verkade som 
rutiner kunde efter en längre period framstå som brytpunkter och tvärt om. Hodkinson (2008) 
betonar i föreläsningen att största delarna av teorin håller idag men att man behöver se 
brytpunkter och rutiner utifrån ett längre tidsperspektiv och som mer komplicerade och 
komplexa än vad den ursprungliga uppdelningen verkar tillåta. Brytpunkter och rutiner ska ses i 
samverkan och inte som uppdelade och klart särskilda från varandra. Detta gäller även de olika 
typerna av brytpunkter och rutiner vars gränser kan ifrågasättas eftersom de ständigt verkar 
förflytta sig.    

2.6 Resultat av litteratursökning 

För att undersöka vad som tidigare skrivits om kvinnors brytpunkter i karriären har flera 
sökningar gjorts i olika databaser. Litteratursökningar har gjorts i Stockholms 
universitetsbiblioteks katalog Substansen, i Artikelsök och i Libris. De ord som använts är 
brytpunkter, karriär och kvinnor. Utifrån instruktionerna i Backman (2008: 172-177) användes 
hela sökord utan trunkering. Som söksyntax användes mellanslag eller ”och” beroende på 
sökmotor. Antal träffar i respektive databas anges här inom parantes. 
 
I Substansen gav sökningen resultatet: Brytpunkter (7). Karriär (467). Kvinnor (10755). 
Brytpunkter karriär (0). Brytpunkter kvinnor (1). Kvinnor karriär (193).   
 
Motsvarande sökning i Artikelsök gav resultatet: Brytpunkter (16). Karriär (1058). Kvinnor 
(14346). Brytpunkter karriär (0). Brytpunkter kvinnor (0). Kvinnor karriär (135). 
 
Sökningen i Libris gav resultatet: Brytpunkter (19). Karriär (1902). Kvinnor (3283). 
Brytpunkter karriär (0). Brytpunkter kvinnor (1). Kvinnor karriär (329).  
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3. Metod 

Studiens metodologiska val har utgått från syftet att studera sex kvinnors berättelser om 
brytpunkter och rutiner i karriären. Om man vill ta del av människors livsvärld är det relevant 
att använda en hermeneutisk ansats vid insamling liksom bearbetning av materialet (Kvale, 
1997: 49). I en kvalitativ studie baserad på hermeneutik ses kunskap som en process. Genom 
processen kan man erövra en ökad förståelse för ett fenomen och finna tänkbara förklaringar. 
Men det bör ifrågasättas huruvida man kan finna några absoluta sanningar (Kvale, 1997).  
 
I detta kapitel kommer inledningsvis studiens undersökningsstrategi samt dess metoder och 
tekniker att redogöras för. Efter det presenteras studiens urvalsgrupp och urvalsförfarande samt 
hur resultatdata samlats in och sedan bearbetats. Avslutningsvis berörs studiens etiska 
ställningstaganden samt tillförlitlighet och giltighet.  

3.1 Undersökningsstrategi 

För att komma fram till vilken undersökningsstrategi som är mest lämplig i en studie bör 
forskaren utgå från syftet med studien samt de forskningsfrågor som formulerats (Marshall och 
Rossman, 1995: 49). Studiens syfte är att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och 
rutiner i karriären. Därmed behöver sex kvinnors berättelser samlas in. För att kunna besvara 
frågorna om vilka brytpunkter och rutiner som kvinnornas har upplevt i sina karriärer samt vilka 
brytpunkter som de upplevt som viktiga för sin karriär bör materialet samlas in personligen och 
i samtalsform. Detta för att få möjlighet att ställa följdfrågor och för att få en så fullständig bild 
som möjligt av individens egen upplevelse.   

3.2 Att studera berättelser  

Inom olika vetenskapliga discipliner har berättelser och berättande fått en ökad uppmärksamhet 
(Heyman och Pérez-Prieto, 1998: 3). Människan kan ses som en berättande varelse som berättar 
sin historia genom allt hon är och genom hela sitt väsen (Crafoord, 2005). Genom att skapa 
berättelser bearbetar individen sina ofta osammanhängande upplevelser och ordnar dem till en 
överskådlig berättelse om den egna verkligheten (Adelswärd, 1997). Individen skapar sin 
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identitet genom sina berättelser och genom interaktion med andra. Individers berättelser kan 
anses vara fulla av mening och innebörd. I sin berättelse kommunicerar individen sin bild av sig 
själv, av andra och av sin verklighet. Genom att studera samtal och individers berättelser kan vi 
därför erövra värdefull kunskap om samhället och om hur det återskapas på en individ- och 
mikronivå (Adelswärd, 1997).  
 
Intresset för berättelser och berättande inom pedagogisk forskning kommer av de möjligheter 
som ges i berättelser att studera det levda livet, såsom det gestaltar sig för individen (Heyman 
och Pérez-Prieto, 1998: 5). Inom forskning om människor och mänskligt handlande finns ett 
särskilt intresse för berättelser och berättande. Dels så kan man studera hur berättelsen är 
uppbyggd, dels så kan man studera vad berättelsen innehåller (Heyman och Pérez-Prieto, 1998).  
 
Utifrån denna studies syfte och forskningsfrågor är det lämpligt att studera innehållet i 
kvinnornas berättelser och inte formen för deras berättande. Kvinnornas berättelser kommer att 
omfatta deras karriär fram till idag vilket kan ses som en del av deras livsberättelser. Genom att 
studera livsberättelser får man tillgång till ett berättande om det levda livet i efterhand (Heyman 
och Pérez-Prieto, 1998: 4). En fördel med att studera livsberättelser är att man får tillgång till 
individens upplevelse från en längre tidsperiod (Marshall och Rossman, 1995: 88). 
Livsberättelser kan användas för att över tid analysera olika processer i individens liv och för att 
se individers utveckling genom livet (Marshall och Rossman, 1995: 88).    
 
Vid studier av berättelser är forskarens uppgift att lyssna aktivt och försöka förstå den 
berättandes situation (Heyman och Pérez-Prieto, 1998: 4). Inom kvalitativ forskning är det alltid 
av vikt att kunna sätta sig in i den andres värld för att förstå och kunna tyda det som personen 
säger (Kvale, 1997). För att få ett innifrånperspektiv behöver intervjuaren lyssna och att vara 
uppmärksam på både det sagda och i det osagda i intervjun (Kvale, 1997). 

3.3 Metoder och tekniker 

För att få tillgång till berättelser behöver en situation skapas som främjar berättande och 
insamling av berättelser. Genom att använda semistrukturerade intervjuer som metod och en 
intervjuguide med mestadels öppna frågor skapas ett tillfälle för deltagarna att berätta om sin 
karriär. För att bättre kunna möta individen i sin kontext är den semistrukturerade intervjun mest 
lämplig (May, 2001). Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den inte är lika styrd som 
en strukturerad intervju och ger utrymme för att ställa följdfrågor. Vid intervjuerna i denna 
studie har en intervjuguide använts med mestadels öppna frågor som ska uppmuntra till 
berättande, se bilaga 2. När det har behövts har frågorna kompletterats med följdfrågor. 
 
Intervjuguiden gör att samtliga respondenter får samma frågor varpå materialet blir lättare att 
bearbeta (Jacobsen, 1993: 100). Öppna frågor kan ge en större spridning i svar då dessa frågor 
har obegränsade svarsmöjligheter (Ibid.). Vid ett en stor urvalsgrupp med många deltagare kan 
öppna frågor göra att materialet blir oöverskådligt och svårt att bearbeta (Wärneryd, 1990). 
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Samtidigt kan öppna frågor vara mer eller mindre inriktade mot en specifik händelse eller 
företeelse varpå även öppna frågor kan avgränsas (Jacobsen, 1993: 100). 
 
Intervjuguiden testades vid den första intervjun. Efter intervjun fick respondenten svara på vad 
hon tyckte om frågorna. Hon svarade att frågorna var bra och att hon tyckte de var roliga att 
svara på. Hon kände att de hade blivit svårare och svårare att svara på, men att de var bra för att 
hon behövde tänka efter. Intervjuguiden har använts vid varje intervju och frågorna har delvis 
överlappat varandra vid vissa tillfällen då t.ex. en viktig brytpunkt och en viktig händelse kunde 
vara samma sak för vissa respondenter.  
 
Varje intervju har avslutats med en fråga om respondenten har något mer att tillägga, något som 
inte kommit upp i intervjun tidigare. De flesta har svarat att de känner att allt kommit fram. En 
respondent ville fortsätta samtalet vid ett senare tillfälle då hon inte hade tid att stanna längre, 
men kände att hon inte hade hunnit berätta klart. Vi bokade in ett andra samtal som 
genomfördes en vecka senare.  

3.4 Urvalsgrupp  

Studiens urvalsgrupp är kvinnor som studerar på grundnivå på Samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid Stockholms universitet vårterminen 2011.  
 
Enligt Högskoleverket är kvinnor överrepresenterade på svenska högskoleutbildningar. Andelen 
kvinnliga studerande har successivt ökat från 76 000 år 1978 till 178 000 år 2009. Detta kan 
jämföras med att antalet män steg från 68 000 till 111 000 mellan samma år.10  
 
På Stockholms universitet har antalet studerande kvinnor ökat varje år11. På den 
Samhällsvetenskapliga fakulteten har antalet kvinnliga studenter mellan 28-49 år ökat från 4212 
läsåret 2006/2007 till 7714 kvinnor läsåret 2008/200912

 
.   

 
Tabell 1. Antal registrerade studenter vid Stockholms universitet, området för juridik och 
samhällsvetenskap, uppdelat på läsår och kön. Från SCB.  
 

Läsår Män Kvinnor Totalt 
2008/2009 3309 7714 11023 
2007/2008 3090 6444 9534 
2006/2007 2630 4212 6842 
 

                                                      
10 Högskoleverkets årsrapport 2010 www.hsv.se Hämtad 2011-05-09 
11 SCB www.scb.se Hämtad 2011-05-09 
12 Se Tabell 1 Antal registrerade studenter vid Stockholms universitet, området för juridik och 
samhällsvetenskap, uppdelat på läsår och kön. Från SCB. 

http://www.hsv.se/�
http://www.scb.se/�
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Valet att studera kvinnor som studerar vid Stockholms universitet utgår från närhetsprincipen då 
jag själva är bosatt i Stockholm och föredrar att göra intervjuer inom Stockholmsområdet. 
Samtidigt kan valet även anses vara strategiskt eftersom studenter på universitetsnivå har gjort 
ett val att studera vilket innebär en brytpunkt i karriären.  
 
Urvalsgruppen var i utgångsläget inte specificerad efter ålder eftersom ingen frivillig skulle 
nekas att delta. Ålder ansågs inte heller vara av avgörande betydelse för att delta. Som student 
på högskolenivå antas man vara myndig och därmed kunde man delta. Då hög ålder inte 
behöver innebära att man varit med om fler brytpunkter, liksom låg ålder inte behöver innebära 
brist på erfarenhet av brytpunkter kunde ingen specifik åldergrupp väljas. De deltagare som 
anmälde sig frivilliga och deltog i studien var mellan 28 och 48 år.  

3.5 Urvalsförfarande  

För att hitta personer med egenskaper som behövs för en undersökning kan man behöva göra 
olika typer av strategiska val (May, 2001). För att komma i kontakt med studenterna besökte jag 
en föreläsning på en kurs på grundnivå. Jag hade tidigare kontaktat föreläsaren och kommit 
överrens om en tidpunk som passade. Inför åhörarna på föreläsningen gjorde jag en kort muntlig 
presentation av mig själv, min studie samt frågade efter frivilliga deltagare13

 

. Vid föreläsningen 
var ca 80 personer närvarande. Efter min presentation var det rast och jag stannade kvar i 
föreläsningssalen för att de åhörare som var intresserade av att delta eller veta mer kunde tala 
med mig.  

Genom min muntliga presentation fick jag kontakt med sju personer. Vid föreläsningen anmälde 
sig sex personer som frivilliga att delta och en person som var närvarande anmälde sitt intresse 
via e-post efter föreläsningen. En intervju bokades in personligen vid föreläsningstillfället. De 
övriga sex personerna skickade jag ett e-postbrev där jag tackade för deras intresse att delta och 
föreslog flera tider för en intervju. Av sex stycken skickade e-postbrev besvarades fem. Att en 
av kvinnorna inte besvarade brevet kan betraktas som ett bortfall. Samtidigt kan man ifrågasätta 
huruvida det ska betraktas som ett bortfall när studien inte hade påbörjats. Kvinnornas hade 
ombetts att skriva ner sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer när de anmälde sitt intresse 
att delta. Men denna kvinna ville inte ge mig sitt mobilnummer, varpå jag endast hade hennes e-
postadress. När hon inte besvarade det e-postbrev som jag hade skickat beslöt jag att inte 
kontakta henne igen. Jag antog att hon hade ångrat sig och inte längre ville eller kunde delta i 
studien.  
 
Sammantaget gav den muntliga informationen vid föreläsningen kontakt med sju frivilliga 
deltagare, varav sex personer tog kontakt med mig direkt vid föreläsningen och en via e-post 
efteråt. Av dessa sju personer var det sammanlagt sex personer som kom att delta i studien.  

                                                      
13 Se Bilaga 1 Manus för muntlig presentation vid föreläsning 



21 

3.6 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett vid sju tillfällen med sex respondenter. En av respondenterna 
intervjuades vid två tillfällen. Det var respondenten själv som tog initiativet till att träffas en 
gång till då hon upplevde att hon behövde längre tid för att berätta sin historia samt minnas de 
olika brytpunkter hon hade gått igenom. Tidsåtgången har varit mellan 40 och 45 minuter, med 
ett undantag för en intervju som tog 20 minuter. 
 
Vid intervjuerna har en intervjuguide använts14

 

. Intervjuguiden har legat mellan mig och 
respondenten på ett bord och vi har både två kunnat titta på frågorna. Intervjuerna har skett 
avskilt i ett eget rum på universitetsområdet. Vid ett tillfälle stördes intervjun av att någon 
knackade på dörren. Vid ett annat tillfälle stördes intervjun av att respondentens mobiltelefon 
ringde. Samtliga intervjuer bokades in i förväg och deltagarna fick välja en tidpunkt som 
passade dem bäst utifrån ett flertal tillfällen som jag föreslog.   

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning på min mobiltelefon. Förutom 
ljudinspelning förde jag anteckningar under varje intervju. Anteckningarna var i form av 
stödord som ofta bildade en karriärlinje eller livslinje under samtalet. Dessa anteckningar 
underlättade för mig som lyssnare under samtalet. Anteckningarna har även varit till hjälp under 
bearbetningen av det inspelade materialet. 

3.7 Resultatbearbetning 

Deltagarnas berättelser är i centrum för denna studie. Därför kommer de att behandlas och 
bearbetas så att de på bästa sätt ger en bild av respondentens berättelse. När talspråk ska göras 
om till text uppstår ett problem eftersom det talade språket kan se ofullständigt ut, 
meningsbyggnaderna är inte grammatiskt korrekta och språket kan verka ovårdat. Jag har valt 
att återge kvinnornas uttalanden ordagrant i citatform trots detta eftersom det är själva 
uttalandena som ligger till grund för min analys. För att få en korrekt bild av vad respondenterna 
sa krävs det att man ordagrant återger det sagda. Samtidigt är jag medveten om att läsare kan 
tolka kvinnornas språk som ovårdat eller ofullständigt. Min förhoppning är att läsaren förstår att 
talspråk ser annorlunda ut i skrift.  
 
De inspelade intervjuerna har lyssnats igenom och bearbetats genom transkribering. Vid 
transkriberingen har de delar av materialet som svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor 
tecknats ner ordagrant. Även skratt och längre pauser har noterats. Vid transkriberingen 
markerades intressanta uttalanden utifrån studiens syfte. Under transkriberingen lades även 
märke till citat som kunde vara av intresse att lyfta fram i texten. Under transkriberingarna har 
jag behövt stanna och lyssna flera gånger för att se till att återgivningen av det sagda blir 
                                                      
14 Se Bilaga 2 Intervjuguide 
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korrekt. Enligt Kvale (1997) är det vanligt vid kvalitativa intervjuer att först läsa igenom 
transkriberingen en första gång för att få en allmän mening om vad som sades, sedan kan man 
gå tillbaka och läsa texten igen för att urskilja intressanta delar för studien. Vid transkriberingen 
har jag delat in texten i underrubriker, vilket underlättat bearbetningen. För att urskilja likheter 
och skillnader mellan respondenternas berättelser använde jag en matris där underrubrikerna 
fördes in. Materialet blev då mer överskådligt och jag kunde urskilja hur många och vilka 
deltagare som t.ex. svarat att en resa till ett annat land varit en viktig brytpunkt. Matrisen 
delades sedan upp till två tabeller15

Under bearbetningen av det inspelade materialet gavs deltagarna fiktiva namn. Valet av namnen 
har skett så att de ska skilja sig från kvinnornas riktiga namn samt vara lätta för läsaren känna 
igen i texten. Därför valdes namn som började på olika bokstäver. När det förekommit namn på 
andra personer eller företag och organisationer har dessa ersättas med allmänna benämningar 
såsom varuhuset eller chefen. Efter önskemål från en deltagare har även namn på länder och 
städer uteslutits eller ersatts med exempelvis Sydeuropa. Undantag har gjorts för Sverige och 
Stockholm eftersom samtliga respondenter idag är bosatta där och den informationen inte 
upplevs som känslig.  

. 
  

3.8 Etiska ställningstaganden 

För att uppfylla ett grundläggande individskyddskrav i forskning talar Vetenskapsrådet om fyra 
etiska huvudkrav som kan konkretiseras på olika sätt i olika studier16

Deltagarna har fått fiktiva namn och de kommer att förbli anonyma. Deras uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt. Eventuella namn på länder, städer, företag, organisationer eller 
personer som framkommer i deltagarnas berättelser kommer att uteslutas ur citat och ersättas 
med andra namn i texten. Detaljerad och personlig information om deltagarna liksom om andra 
personer eller företag kommer att behandlas konfidentiellt. Syftet med studien är att undersöka 
kvinnornas egna berättelser och upplevelser varpå andra personer som kan förekomma i 
berättelserna därför inte är av direkt intresse för studien. Därför kommer personlig och 
detaljerad information inte att tas med i studien.  

. Utifrån dessa krav har det 
gjorts flera etiska ställningstaganden i denna studie. Informationskravet har tillgodosetts genom 
att varje respondent har fått information om undersökningen muntligt innan de anmälde sitt 
intresse för att delta. Det har varit viktigt att deltagarna kunnat känna sig trygga med mig och 
vad det är jag vill använda materialet till. Därför gavs information om studien och hur materialet 
kommer att användas muntligt innan vi bokade någon intervju samt muntligt vid 
intervjutillfället. Deltagarna har själva anmält sig frivilligt och har därmed gett sitt samtycke till 
att medverka.  
 

 

                                                      
15 Tabellerna finns under rubriken 4.2 Sammanställning av resultatet   
16 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se Hämtad 2011-05-10 

http://www.vr.se/�
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Varje deltagare har innan intervjun blivit tillfrågade och gett sitt samtycke till inspelning. Det 
inspelade intervjumaterialet har enbart varit tillgängligt för mig under arbetet. Ett undantag från 
detta som deltagarna har informerats om och gett sitt samtycke till, är om examinator eller 
handledare begär att få tillgång till det inspelade materialet för att kunna bedöma uppsatsen.   
 
Under intervjuerna har jag strävat efter att respondenterna ska känna sig lyssnade på och att 
inget de säger kommer att uppfattas som rätt eller fel. Det är deras berättelser och upplevelser 
och de är unika och bör respekteras. Vid några tillfällen har berättelserna kommit in på 
känsloladdade områden som inte är av direkt intresse för studien. Med tanke på att 
respondenterna berättar om sina liv från 18-års ålder och framåt kan deras berättelser väcka 
minnen och känslor till liv. Att intervjua någon kan påverka personen genom att respondenter 
kan komma till insikter om sitt liv eller om sig själva eller minnas något som de länge försökt 
glömma (Jacobsen, 1997: 95-97).  Som intervjuare har jag lyssnat och låtit berättaren få den tid 
som behövts. Genom att inte anteckna har jag försökt att visa att jag lyssnar, men att det som 
sägs inte kommer med i uppsatsen. Som intervjuare har man ett ansvar för att hjälpa 
respondenten att landa i de känslor och upplevelser som intervjun kan ge (Jacobsen, 1997: 96). 
 
Efter varje intervju har jag tackat för respondentens deltagande och för att jag fått ta del av deras 
berättelser. Mitt mål är att de ska känna att det var en trevlig upplevelse att bli intervjuad. Flera 
deltagare har direkt efter intervjun sagt att det känns bra och var roligt. En deltagare sa att det 
kändes skönt att prata med mig. Dessa reaktioner tyder på att deltagarna kände sig lyssnade på.  
 
Att genomföra en studie i den organisation där man arbetar kan anses förknippat med flera 
etiska ställningstaganden. Genom mitt arbete som kurssekreterare på Stockholms universitet 
kommer jag i kontakt med många studenter. Samtidigt är organisationen stor och deltagarna kan 
inte anses befinna sig i en beroendeställning till mig. Initiativet att delta kom från deltagarna 
själva och deras eventuella tidigare kontakter med mig kan förhoppningsvis ha påverkat deras 
vilja att delta på ett positivt sätt.  

3.9 Tillförlitlighet och giltighet  

Syftet med en kvalitativ studie är att få en ökad förståelse om ett fenomen eller en företeelse, 
varpå man vill sträva efter att få en närhet till det som studeras framför att statistiskt kunna 
säkerställa resultaten (Holme och Solvang, 2006). Det empiriska materialet i denna studie består 
av inspelade semistrukturerade intervjuer. Intervjuer ger tillgång till deltagarnas berättelser vid 
ett specifikt tillfälle och kan därmed anses svåra att återupprepa. Samtidigt finns det delar av 
deltagarnas berättelser som skulle kunna återupprepas då de utgörs av deras livsberättelser och 
handlar om förfluten tid, exempelvis vilket år man avslutade en anställning. Genom att tydligt 
och transparent redogöra för studiens genomförande, slutsatser och koppling till 
forskningsfrågor och syfte är ambitionen genom hela studien att underlätta för läsaren att 
bedöma studiens giltighet och tillförlitlighet.  
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4. Resultat  

För att besvara studiens första forskningsfråga om vilka brytpunkter som har förekommit i 
kvinnornas karriär behöver först de sex berättelserna återges. I kvinnornas berättelser framgår 
deras karriärförlopp samt vilka brytpunkter som förekommit i deras karriärer. Efter det 
sammanfattas resultatet så att det tydligt framgår vilka brytpunkter som förekommit i 
kvinnornas karriär. Studiens andra forskningsfråga vill besvara vilka brytpunkter som kvinnorna 
upplever som viktiga för sina karriärer. Därför har kvinnornas berättelser delats in i 
underrubriker utifrån intervjufrågorna. Först presenteras resultatet i form av sex berättelser där 
kvinnornas historier återberättas samt återges i form av citat. Kapitlet avslutas sedan med en 
sammanställning av resultatet utifrån studiens forskningsfrågor samt intervjufrågor. 

4.1 Berättelser om karriär och brytpunkter 

I detta kapital återges kvinnornas berättelser utifrån det inspelade intervjumaterialet. Kvinnornas 
berättelser återges individuellt och exemplifieras med hjälp av citat. Citaten återges ordagrant 
och består av talspråk. Alla eventuella tillägg eller ändringar i kvinnornas citat har markerats så 
att de tydlig framgår. Exempelvis har namn på personer, länder och städer ersatts eller uteslutits 
i flera av berättelserna. Då berättelserna har varierat i omfattning och längd varierar även 
omfånget på de återgivna berättelserna. Kvinnornas berättelser har delats in utifrån svaren på 
intervjufrågorna om deras beslut att börja studera samt om viktiga händelser och brytpunkter i 
deras karriärer. Inledningsvis presenteras och återges var och en av de sex kvinnornas 
berättelser för att sedan avsluta kapitlet med en sammanställning av kvinnornas karriärförlopp.  

4.1.1 Johanna, 28 år och sambo 

Efter gymnasiet arbetade Johanna inom barnomsorgen för att spara pengar till en längre resa. 
Under resan fastnade hon för ett land och ville resa tillbaka dit. Johanna hade tankar på att börja 
studera och funderade på hur hon på bästa sätt skulle kunna kombinera dessa önskningar. Hon 
återvände till Sverige och jobbade ihop pengar så att hon kan återvända till landet och börja en 
utbildning inom multimedia och webbdesign. Efter 1,5 år när utbildningen var slut visste inte 
Johanna vad hon ville göra så hon reste tillbaka till Sverige. Hon börjar titta på olika 
utbildningar, men blir erbjuden ett arbete på ett företag som sysslar med inredning och började 
där. Johanna trivdes och tyckte jobbet var roligt. Hon fick snart mer ansvar och möjlighet att 
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strukturera upp sitt eget arbete vilket motiverade henne. Efter 2,5 år såldes företaget och de nya 
ägarna medförde en stor förändring i sättet att arbeta. Johanna beskriver att hon inte längre 
kände att hon kunde stå för vad företaget gjorde. Stämningen försämrades på arbetsplatsen och 
Johanna trivdes inte längre. Efter ett år sa Johanna upp sig och beskriver att hon var tvungen att 
sluta eftersom hon inte vill gå till arbetet och ändra sin personlighet. Johanna berättar att hon 
länge haft drömmar om att starta ett eget företag och att hon nu kunde göra det. Samtidigt ville 
hon studera och flyttade till Stockholm för att studera vid Stockholms universitet våren 2011.  
 
Johanna berättar att hon genom hela sitt liv haft ett stort intresse av dans. Hon berättar att hon 
håller på att starta upp en verksamhet inom träning och hälsa bredvid sina studier. Målet är att 
ha en egen verksamhet inom dans vid sidan av en anställning. Johanna berättar att hon inte ser 
dans som en heltidssysselsättning eftersom kroppen inte skulle klara av att det. Johannas pappa 
har ett eget företag och hon beskriver att hon inspireras av det, men att hon även har sett hur 
mycket arbete det är med att ha ett eget företag.    
 

Sedan har jag känslan, från min pappa som är egen företagare, att jag vill stå på egna ben, jag vill 
göra det själv, min pappa är inte utbildad och därför vill jag väldigt gärna vara utbildad, för jag vet 
att det tagit mycket tid av hans arbete, om man inte har kunskapen leder det till en stor stress […] 
man ser både för och nackdelar […] det känns väldigt viktigt för mig att jag själv ska klara av alla 
delar 

 
Johanna återkommer till tryggheten i att ha en utbildning i grunden och hur viktigt den 
tryggheten är för henne. Dels för att kunna klara av alla delar i företaget själv, men även för att 
kunna ha en annan anställning vid sidan av eller istället för att driva eget företag. 
 
Beslutet att börja studera 
Beslutet att börja studera i Stockholm upplevde Johanna som en naturlig följd av ägarbytet 
eftersom det ledde till att hon sade upp sig och flyttade till sin pojkvän i Stockholm. Hon 
berättar att beslutet mognade fram över en tid.   
 
Viktig händelse  
Johanna berättar att hon ser två viktiga händelser i sin karriär. Den ena är en resa som hon säger 
påverkade vad hon ville. Det blev viktigt att återvända till landet igen och hon flyttade dit för att 
studera. Den andra händelsen är när företaget hon arbetade för bytte ägare.  

 
Det är ägarbytet, när det skedde ställde jag om mitt tankesätt på framtiden, om jag inte hade känt att 
jag inte hade trivts hade jag varit kvar idag 

 
När Johanna fortsätter att berätta om ägarbytet framgår det att hon kanske inte hade velat vara 
kvar under en längre period och att det som skedde kanske var meningen.  
 

Jag är nyfiken och vill prova på saker och ville studera mer, så på nått sett var det kanske meningen 
att det skedde […] och att jag kände och hade möjlighet att ta mig vidare, för jag tror inte att jag 
hade velat vara kvar hur länge som helst 

 
Viktig brytpunkt  
På frågan om en viktig brytpunkt i hennes karriär berättar Johanna om hur hon upplevt de olika 
brytpunkterna och osäkerheten inför olika val.  
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Det är ett vägskäl, man vet inte, man undrar över kommer jag göra rätt, vart kommer nästa val leda 
mig till, kommer nästa val vara rätt  

 
Hon säger att hon minns de stora händelserna mycket väl och att det varit jobbiga perioder. Hon 
tar ett exempel från när hon kom hem från sin långa resa och inte visste vad hon skulle göra.  
 

Det är jobbigt innan man sätter sig och börjar ringa runt, perioden innan är alltid jobbigare, när man 
är inne i det brukar allt lösa sig, flyta på 

4.1.2 Eva, 37 år och singel 

Eva hade ett eget företag som frisör under sju år, men kände att hon ville komma vidare. Hon 
upplevde att det inte fanns någon framtid för henne inom frisöryrket, löneutvecklingen var dålig 
och kroppen skulle inte orka på längre sikt. Eva beskriver att hon inte heller hade ett tillräckligt 
intresse för att fortsätta som frisör under en längre tid. Eva slutade som frisör i samband med att 
en relation tog slut och hon säger att det kan ha påverkat hennes beslut och vilja att gå vidare 
även med sitt arbete. Hon började läsa fristående kurser på högskolenivå och fortsatte till att ta 
en examen. Eva ville arbeta med kriminella ungdomar och få dem att hamna på rätt spår igen. 
Efter examen började hon arbeta på ett behandlingshem, men det blev inte som hon hade tänkt 
sig och hon slutade för att börja arbeta som skolkurator. Arbetet som skolkurator blev inte heller 
vad Eva hade tänk. Eva hade börjat arbetet som skolkurator på ett vikariat på heltid men fick 
sedan en tillsvidareanställning på halvtid. Det innebar att hon blev arbetslös på halvtid och fick 
gå på a-kassa på halvtid. Att a-kassan tog slut var en anledning till att Eva sade upp sig.  
 

Det var en kombination av ekonomiska skäl och att jag inte orkade med det psykiskt att vara kvar 
 
Efter att Eva hade sagt upp sig beskriver hon en känsla av panik samtidigt som hon kände sig 
lättat. Från personer i sin omgivning fick Eva reaktioner på sitt beslut att säga upp sig från en 
tillsvidareanställning. Starkast var reaktionerna från hennes familj. Men Eva säger att:  
 

På något sätt brydde jag mig inte, de fick tycka vad de ville, för på något sätt förstod de inte hur illa 
det var, jag måste ju göra detta för min skull […] jag ångrar inte det för fem öre, jag är jättenöjd 
med det beslutet, faktiskt, även om folk tycker jag är jätteknäpp så är jag jättestolt att jag gjorde det, 
det var helt rätt 

 
Eva var sedan arbetslös under ett halvår och beskriver den tiden som en läkningsperiod där hon 
började må bättre och kunde känna efter vad hon ville göra. Det ledde fram till att hon började 
studera på Stockholms universitet våren 2011. 
 
Beslutet att börja studera 
För Eva innebär kunskap en trygghet och det kändes därför naturligt att börja studera igen. 
Tillsammans med en studievägledare fann hon alternativ där hon fick nytta av sin tidigare 
utbildning och erfarenhet samtidigt som det innebar en ny riktning för henne.  
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Viktiga händelser 
Eva beskriver två viktiga händelser som påverkat hennes karriär. Den första viktiga händelsen 
var när en relation tog slut. Det påverkade hennes beslut att börja studera och sluta med sin 
verksamhet som frisör. Den andra viktiga händelsen var att Eva började gå i terapi. Det var 
under terapin som Eva insåg att hon inte skulle arbeta som skolkurator. Eva menar att dessa två 
händelser mer handlade om en process som sakta växte fram. Hon vill därför inte beskriva det 
som händelser eftersom det låter som något som händer plötsligt. Hon säger att processer pågår 
hela tiden men att hon hoppas få landa och stå still.   
 

Jag som har bytt och bytt och bytt och bytt, jag hoppas jag landat nu och känner att, nu är det rätt, så 
jag inte ska byta igen […] jag hoppas nästan att det inte ska komma en ny process [skrattar] 

 
Viktiga brytpunkter 
Arbetet med sig själv beskriver Eva som en viktig brytpunkt i sitt liv och sin karriär. Det var 
arbetet med sig själv genom terapi samtidigt som hon gick till en jobbcoach som gjorde att hon 
vågade säga upp sig från arbetet som skolkurator. Eva beskriver att jobbcoachen fick henne att 
vakna upp och se vad hon själv ville. Eva berättar att hon i efterhand kan se att hon hade gått in i 
väggen om hon inte hade sagt upp sig, men att hon själv inte insåg hur dåligt hon mådde och hur 
illa situationen var på arbetet. Hon visste inte själv vad hon skulle göra för att förändra 
situationen.  
 

Stressen av att jag inte visste vad jag ville var värre än allt annat, jag kände att nu måste det vara 
något fel på mig, jag måste veta vad jag vill, jag fick jättepanik, jag måste söka jobb, men jag vet 
inte vilka jobb jag vill söka 

 
I beslutet att säga upp sig spelade Evas jobbcoach en viktig roll dels för att Eva fick upp ögonen 
för att hon kunde göra något åt situationen, dels för att de talade om Evas motvilja att säga upp 
sig från en tillsvidareanställning.  
 

Jobbcoachen sa att du kan jobba med timvik i värsta fall, men det kände jag att det kan man ju inte 
göra, då är man ju inte en bra människa, man kan ju inte bara gå runt och jobba timmar på olika 
ställen, men hon menade på du kan ha fem timvik eller en heltidsanställning bara du får in dina 
pengar, det spelar ingen roll, och det var väl då jag såg att det var okej att göra, då släppte det här, 
vad man ska göra, då slappande jag av och tänkte, men då så, så sa jag upp mig    

4.1.3 Maria, 43 år, gift och två barn (8 och 7 år) 

Maria är född i ett sydeuropeiskt land. Marias familj driver ett familjeföretag och hon har varit 
engagerad i det sedan barndomen. Det var tänkt att hon skulle arbeta i familjeföretaget och 
därför läste hon ekonomi på gymnasiet. Men efter gymnasiet ändrade hon sig och började 
studera naturvetenskap på universitetet. På grund av sjukdom tog Maria en paus från studierna 
och under den tiden insåg hon att det var i familjeföretaget hon vill arbete trots allt. Maria 
började studera public relations, marknadsföring, juridik och språk. Under sitt examensarbete 
reste Maria till olika städer. Under en flygresa får hon sittplatsen bredvid en man och de började 
prata. Det visar sig att mannen driver ett exportföretag och han erbjöd Maria ett arbete som 
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säljare. Arbetet innebar många resor, vilket Maria tyckte var fantastiskt i början. Efter två år 
ville hon sluta och bestämde sig för att hennes nästa resa i arbetet skulle bli den sista.  
 
På grund av olika tillfälligheter hamnade Maria i Stockholm för att hjälpa en kollega. I 
Stockholm träffar hon sin man. Maria säger upp sig och flyttar till Stockholm. Flytten till 
Sverige beskriver Maria som att börja på noll. Hon kunde inte svenska och började på SFI och 
Komvux. Efter en tid började hon förstå språket, kulturen och landet som hon bodde i. Genom 
Arbetsförmedlingen fick hon en arbetsplatsintroduktion på ett företag som sysslade med 
marknadsföring. Maria blev sedan anställd på företaget och arbetade där i två år. Sedan beslöt 
hon sig för att börja på ett annat företag. Efter tre år på det företaget fick Maria sitt första barn 
och blev föräldraledig. Under föräldraledigheten gick företaget oväntat i konkurs.  
 

De sa: ”Vi ses snart, det finns mycket att göra” sedan en vecka senare var det min chef som ringde 
och sa: ”Kanske du ska komma, det är en konkursförvaltare som ska komma”  

 
Maria beskriver konkursen som en chock och att det kändes som att börja på noll ytterligare en 
gång. Kort därpå blir hon gravid med sitt andra barn och fortsatte att vara föräldraledig. När hon 
skulle börja arbeta igen upplevde hon det som svårt.    
 

Då hade det hänt ganska mycket, två barn, arbetslös, och att gå tillbaka till jobb efter några år 
hemma, det har varit väldigt svårt, det märker man att det händer grejer, men det är inte bara det att 
det blir svårare, det är det att man tappar självförtroende    

 
Maria får ett jobb som modersmålslärare några timmar i veckan. Genom Arbetsförmedlingen får 
hon ett tips om ett varuhus som söker säljare. Maria söker arbete där och börjar på heltid, men 
beslöt sig snart för att gå ner i tid för att få mer tid med familjen. Maria betonar att de val hon 
gjort i sin karriär har varit medvetna och aktiva val från hennes sida.     
 

Jag vet inte om det är så intressant för dig, men min karriär har gått neråt, istället för upp [skrattar], 
men om det gått neråt så är det också mitt fel för att, man kan säga så att jag valt själv att ta ett 
ansvarslöst jobb för att kunna ringa och hitta en ersättare om barnen är sjuka, det är en prioritering 
som jag själv har gjort, först kommer familjen och barnen och sedan jobbet, det valet har jag gjort 
aktivt 

 
Beslutet att börja studera 
Arbetet som säljare på ett varuhus trodde Maria i början skulle vara tillfälligt. Hon berättar att 
det inte var så bra betalt men att hon trivdes bra och att hon har prioriterat trivsel. När barnen 
blev äldre kände Maria att hon kunde börja satsa på sitt arbete. Maria kände att hon behövde 
komplettera sin utbildning, tog tjänstledigt från varuhuset och började studera vid Stockholms 
universitet hösten 2010.  
 
Viktig händelse 
Maria beskriver att en viktig händelse i hennes karriär var den nya rollen som arbetet som 
säljare på ett varuhus innebar. Hon hade tidigare arbetat med marknadsföring och beskriver att 
hon fick ta ansvar och blev lyssnad på. På varuhuset upplevde Maria att hon hade en lösning på 
ett problem men att chefen inte lyssnade eftersom det kom från en säljare. Det hade inte varit så 
med tidigare chefer på varuhuset. Men när det kommer en ny chef förändrades det och Maria 
berättar om ett möte som för henne varit en viktig händelse som påverkat hennes karriär.  
 



29 

Efter ett litet bråk med min chef, kände jag, det var en vacker dag som vi hade ett möte och där jag 
öppet pratade inför kollegor och chef om vad jag tyckte inte funkade […] jag tog mitt gamla sätt till 
det nya jobbet, men det passade inte så bra 

 
Efter mötet kallade chefen Maria till ett enskilt möte där han påpekade att hennes beteende inte 
passade sig. Konfrontationen med den nya chefen och den förändring som den nya chefen stod 
för beskriver Maria som en viktig händelse som påverkade hennes val att studera eftersom hon 
inte kände att hon mådde bra av att stanna kvar på arbetet. 
 
Viktig brytpunkt 
Den viktigaste brytpunkten i Marias karriär var när hon fick barn. Hon beskriver att arbetet då 
kom i andrahand.  
 

Utan tveksamhet barn, det var den kanske största, därför att man är tvungen, eller det blev jag, att 
inte tänka på jobbet, det blev väldigt sekundärt 

 
För Maria blir det viktigt att ha ett arbete där man kan ringa in en vikarie om barnen var sjuka. 
Hon beskriver själv sitt val som ansvarsfullt eftersom hon inte ville satsa mer än så under den 
tiden som barnen var små. Samtidigt säger hon att andra kanske ser henne som lat utifrån 
hennes val, men att hon själv tycker att hon haft ett ansvarsfullt sätt att tänka.  

4.1.4 Sofia, 38 år, sambo och två barn (5 och 1,5 år) 

Efter gymnasiet började Sofia som lärling på ett tryckeri och fick sedan en anställning där. Efter 
fem år kom en brytpunkt då man skulle börja använda ny teknik på tryckeriet. Antingen skulle 
man lära sig de nya datorerna eller skulle man sluta. Sofia som inte kände att det fanns någon 
framtid för henne inom företaget sade upp sig. Sofia läste upp tredje året på gymnasiet med 
målet att börja studera på högskolenivå. Henne nästa karriärval utgick från hennes stora intresse 
av träning och hälsa. Sofia hade varit aktiv som tränare i flera år och jobbade som instruktör i 
t.ex. aerobics. Nu ville hon utbilda sig till hälsopedagog och arbeta heltid med sitt intresse. Sofia 
sökte till utbildningen i Stockholm, kom in och flyttade dit. När Sofia besökte Stockholm inför 
flytten träffade hon sin nuvarande sambo. Trots att han var på väg att flytta från staden och 
sedan gjorde det gav det Sofia ännu en koppling till staden. Detta upplevde hon som viktigt vid 
flytten. Efter utbildningen fick Sofia ett arbete som hälsopedagog i Stockholm och arbetade där 
i 5 år. Samtidigt som hon arbetade som hälsopedagog studerade hon till produktionsledare.   
 
Sofia sade upp sig från anställningen som hälsopedagog för att starta eget företag med en 
kompis. Tillsammans köpte de och renoverade en träningsanläggning. Sofia utbildade sig till 
yogainstruktör. Företaget var litet och det var svårt att konkurrera med stora företag som 
öppnade anläggningar i närheten. Sofia berättar att de nog hade kunnat få det att fungera om de 
ville, men då hade de behövt arbeta mycket själva. Sofia längtade nu efter andra arbetstider då 
hon hade fått sitt första barn och ville försöka få ett barn till. Hon beskriver att det är svårt att ha 
småbarn och jobba kvällar och helger. Sofia och hennes kompanjon sålde företaget. 
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Sofia kände att hon ville fortsätta arbeta med träning och hälsa, men i rollen som hälsocoach. 
Hon startade ett eget företag och byggde upp ett eget koncept inom hälsocoaching. På 
konsultbasis började Sofia arbeta åt ett företag som hyrde ut hälsocoacher till olika kunder. 
Sofia fick flera stora företag som fasta kunder. Hon besökte företagen och träffade de anställda 
för individuella samtal. Hon beskriver det som ett roligt arbete men även som otroligt krävande 
då man ska sitta och lyssna. Sofia beskriver att hon kände att hon var tvungen att ge så mycket i 
varje samtal att det blev ett betungande arbete i längden. Förutom arbetet som hälsocoach 
arbetade Sofia även som instruktör på olika gym och företag. Hon läste även en kvällskurs på 
halvtid och var gravid med sitt andra barn. Sofia beskriver situationen när hon visste att hon 
ville skaffa barn men inte var gravid ännu.  
 

Det är lite svårt när man står mellan att man vet att man vill skaffa ett barn till och, jag var på en 
anställningsintervju [information om arbetsgivaren och tjänsten] det stod mellan mig och en till, och 
då var jag gravid, så det blev inget […] då var jag tvungen att säga det, jag vet inte, det berodde 
kanske inte på det, det får dom ju aldrig säga, men ja […] jag förstod ju att de inte valde mig 

 
Sofia fick sitt andra barn 2009 och fram till våren 2011 delar Sofia upp sin tid mellan 
föräldraledighet, distansstudier på halvtid och arbete som instruktör på ett företag några gånger i 
veckan. Sofias sambo är också föräldraledig. När det yngsta barnet börjar i förskolan våren 2011 
påbörjar Sofia heltidsstudier vid Stockholms universitet. Hon har fortsatt att driva sitt eget 
företag vid sidan om studierna och tar idag fortfarande olika uppdrag som instruktör och 
hälsocoach.    
 
Beslutet att börja studera 
Sofia berättar att beslutet att säga upp sig från jobbet som ”originalare” och börja studera till 
hälsopedagog var lätt. Sofia sökte utbildningar i Stockholm eftersom hon kände sig redo att 
flytta ifrån den småstad där hon bodde och hade vuxit upp i. Hon beskriver att hon var så fast 
besluten att börjar arbeta med hälsa och friskvård och att hon skulle ha ångrat sig annars. 
  

Det var där jag ville lägga min energi, jag hade haft det vid sidan om, men det är det här jag vill 
göra på heltid, jag har verkligen varit sån att jag brunnit för det […] men kroppen håller ju inte, 
man har ju bara en kropp […] jag har verkligen brunnit för det här, valet var så att, om jag inte gör 
det här nu kommer jag ångra mig resten av mitt liv att jag inte testat 

 
När Sofia arbetade som hälsocoach samarbetade hon med olika personer och märkte att man kan 
jobba med hälsa och friskvård på många olika sätt. Det finns personer anställda på företagen 
som jobbar från insidan med dessa frågor. Sofia insåg då att hon skulle kunna påverka mer på 
det sättet än när hon besöker ett företag någon gång i veckan som konsult. Därför började hon 
studera på Stockholms universitet våren 2011.  
 
Sofia berättar att hon tog beslutet att studera till hälsopedagog redan när hon sade upp sig från 
tillsvidareanställningen på tryckeriet, ett beslut som omgivningen reagerade på.  
 

När jag sa upp mig från min fasta anställning där, då vet jag att det var jätte många runt omkring 
mig som reagerade, men gud ska du säga upp dig från ett fast jobb, ja men jag vill det här, jag vill 
jobba med något annat 

 
Sofia berättar att hon tror att om man sagt upp sig en gång är det lättare att göra det igen.  
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Jag har alltid sagt upp mig för mitt eget, det har alltid funkat på något sätt och när man väl har gjort 
det en gång tror jag det blir mycket mycket lättare, att ta det steget, det har varit så nu med 

 
Beslutet att säga upp sig från en tillsvidareanställning som hälsopedagog för att starta eget 
företag kopplar Sofia själv till att hon har många i sin närhet som har eget företag. Hon har tänkt 
att det löser sig på något sätt eftersom det gjort det tidigare. Men nu när hon har barn beskriver 
Sofia det som att hon tänker lite annorlunda. 
 

Nu när man har barn blir man lite annorlunda, man tänker shit nu måste jag ta lite mer strategiska 
beslut och inte bara köra på och hoppas det löser sig, det kanske inte alltid gör det, och nu har man 
plötsligt ansvar för någon annan också 

 
Sofia beskriver att hon vill bli anställd och ser många fördelar med det jämfört med att ha eget 
företag och jobba som konsult. Hon ser en fördel i att man har en annan trygghet som anställd 
jämfört med att vara egen företagare. Sofia ser även en fördel i att få kollegor eftersom arbetet 
som konsult kan vara ensamt.  
 

När man är ute som konsult träffar man mycket folk, men man har inga kollegor 
 
 
Viktig händelse 
En viktig händelse för Sofia inträffade under tiden som hon arbetade som hälsopedagog. Hon 
beskriver arbetsplatsen som full av konflikter, vilket förvärrades genom en dålig chef och ett 
svagt ledarskap. Sofia började må sämre och sämre och kände att situationen var ohållbar.  
 

Jag gick in i väggen, och det var en liten brytpunkt för mig, att jag bara sa nej, det här funkar inte, 
sen sa jag upp mig efter ett tag, jag bara nej, man måste må bra, det måste vara nummer ett för att 
det ska fungera för en […] men det var en ganska så stark brytpunkt när det går så långt att man är, 
utmattningsdepression kallades det då 

 
Sofia var sjukskriven i sex veckor, hon träffade en läkare och gick en stresshanteringskurs. Efter 
sjukskivningen var det sommar och semestertider. Under sommaren funderade Sofia och hennes 
vän på att köpa anläggningen och bestämde sig sedan för att göra det. Då sade Sofia upp sig och 
gick vidare till att öppna en egen anläggning tillsammans med sin vän.  
 
Viktig brytpunkt 
Att börja arbeta med friskvård på ett annat sätt och därmed börja studera igen var en brytpunkt 
för Sofia. I det ligger också hennes nya vilja att bli anställd på ett företag och börja jobba med 
friskvård i företag från insidan.  
 

En brytpunkt kan man säga, nu ska jag lämna det och läsa något annat och utbilda mig inom det, sen 
kommer det andra alltid att finnas med, men nu har jag ändrat fokus lite 
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4.1.5 Lotta, 29 år och sambo  

Efter gymnasiet började Lotta arbeta på ett bemanningsföretag för att tjäna ihop pengar till en 
längre resa. När Lotta kom hem från resan började hon studera på universitetet. Lotta beskriver 
att hon under den här perioden började söka sina rötter. En av hennes föräldrar kommer från ett 
sydeuropeiskt land och Lotta reser dit och studerar landets språk under sammanlagt 1,5 år. Lotta 
beskriver själv det som det bästa hon gjort i sitt liv och som en brytpunkt.  
 

Det var en brytpunkt för mig, jag fick en till del som jag inte hade haft förut 
 
När Lotta återvände till Stockholm flyttade hon hemifrån och började arbeta i en matvaruaffär. 
Efter 2 år ville hon ha en förändring och funderade på vad hon vill göra. Lotta kom fram till att 
hon vill börja jobba på ett gym. Hon vet ett gym som hon vill arbeta på och går dit för att fråga 
om det finns jobb. De säger nej så hon kommer tillbaka flera gånger tills de efter några månader 
ringer och erbjuder henne ett jobb. Hon berättar att de hade upplevt henne som tjatig, men att 
hon till slut fick som hon ville. Lotta visste att bara hon fick in en fot i receptionen skulle hon 
senare kunna fortsätta vidare till andra arbeten på gymmet. Så blev det också. Lottas jobb i 
receptionen gjorde att hon kom i kontakt med ett företag som sysslade med personlig träning. 
Lotta utbildade sig till personlig tränare, startade eget företag och började arbeta på heltid som 
konsult åt företaget. Under den här tiden var det många omstruktureringar och ägarbyten på 
gymmet vilket påverkade Lottas dagliga arbete. Hon upplevde även arbetet som otryggt och 
utsatt då det råder en stor konkurrens om kunderna. Lotta började känna en stress för att få ihop 
det ekonomiskt. För att få arbetet att löna sig ekonomiskt krävde det en stor arbetsinsats och 
Lotta började ifrågasätta om det var värt det. Hon upplevde också att hon hade svårt att släppa 
vissa kunder och att hon engagerade sig för mycket i dem. Lotta började känna att hon inte 
mådde bra av arbetet och slutade. Lotta fick genom ett bemanningsföretag ett deltidsarbete i 
receptionen på ett stort företag. Det arbetet handlade om att få en inkomst under tiden som Lotta 
återhämtade sig från stressen hon hade upplevt.  
 

Jag blev väldigt stressad under den här tiden, som jag jobbade som personligtränare, även om det 
var otroligt roligt, och även om, jag har ju kvar det, jag känner en trygghet i min kunskap, men jag 
blev jättestressad 
 

I ett samtal med sin sambo kom Lotta fram till att det som var roligt i arbetet som 
personligtränare var att coacha människor och hitta lösningar på problem. Tillsammans började 
de leta efter utbildningar på nätet. De hittade en som verkade intressant och Lotta gjorde en 
prövning för att få behörigheten som krävdes. Men då hade ansökningstiden gått ut och Lotta 
visste inte vad hon skulle göra. En studievägledare tipsade om en annan liknande utbildning på 
Stockholms universitet och Lotta började på den vårterminen 2011. 
 
Beslutet att börja studera 
Vid valet att studera berättar Lotta att hennes sambo varit ett stort stöd. Lotta har själv haft en 
tilltro till att hon kommer hitta vad hon vill göra, bara hon får tiden att känna efter.   
 

Jag visste att när jag känner för det kommer jag att komma fram till det här, jag behöver bara få en 
paus […] nu är jag redo, nu är jag hungrig, det kan man ju inte vara hela tiden, det är i olika steg 
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Lotta var redo att ta nästa steg och med sambons stöd och hjälp hittade hon en utbildning som 
skulle ge henne den roliga delen av arbetet som personligtränare. 
  

Jag väntade bara på känslan, jag visste att den skulle komma […] jag visste att jag bara behövde 
hamna i den här tråkighetsfasen, och där hamnar man rätt lätt när man utför uppgifter som inte 
stimulerar en så mycket 
 

Viktig händelse 
En viktig händelse för Lotta var när hon började utforska sitt ursprung. Hon beskriver det som 
en process som pågått sedan 15-16 års ålder och som betytt mycket för henne. Lotta berättar att i 
samband med detta väcktes även frågor om hennes egen identitet.  
 

Det var nog intresset för [namn på landet], och för mig själv, lite som en identitetskris, fast i vuxen 
ålder […]de frågar varför kan du inte [språket], jag kommer så väl ihåg det, just den frågan, det 
satte igång någonting i mig, någon sorts skyldighet också, och också sporre 
 

Lotta beskriver att hon i början upplevde en intensiv längtan efter landet och att hon hela tiden 
tänkte på hur hon skulle kunna åka dit igen. Efter det att hon hade bott och studerat i landet i 1,5 
år återvände hon till Sverige. Då hade känslan tonats ner lite och ersattes så småningom med ett 
lugn. Samtidigt så beskriver Lotta en känsla av att vara avskärmad och en rädsla för att tappa 
språket och kontakten med släkt och vänner i landet.  
 
Viktig brytpunkt 
När Lotta ska berätta om en viktig brytpunkt talar hon om när hon bestämde sig för att sluta som 
personlig tränare. Hon beskriver det som en liten brytpunkt, men förklarar att det var en jobbig 
brytpunkt. Arbetet hade varit en stor det av henne liv, hon beskriver att hon hade identifierat sig 
med rollen och umgicks med människor som arbetade med träning och hälsa.  

4.1.6 Anna, 48 år och singel med ett barn (6 år) 

Anna gick dekoratörsutbildning på gymnasiet men när hon kom ut och arbetade som dekoratör 
var det inte som hon trodde. Under 18-25 års ålder varvade Anna kortare anställningar med 
resor, främst till ett sydeuropeiskt land. Resorna och landet har haft en stor betydelse för Anna. 
Hon beskriver sig själv som en Anna innan hon besökte landet för första gången och som en 
annan Anna efter det. I Sverige arbetade Anna på byggföretag, i klädbutik, i matvaruaffär, på 
två olika ekonomiavdelningar, på aktieenheten på en bank och på en snabbmatsrestaurang. På 
banken hade Anna en chef som hon beskriver som problematisk och som en anledning till att 
hon kände att hon inte kunde vara kvar. Anna berättar att hon gick från den stela världen på 
banken till en snabbmatsrestaurang. När hon ser tillbaka på det valet slås hon av hur modig hon 
var som ung som vågade ta det steget.    
 

Jag gjorde ett riktigt lappkast och gick och jobbade på [namn på snabbmatsrestaurang] och jobbade 
nätter, så bankfolk som kom och åt på lunchen och såg mig där tänkte, [viskar] ”men gud vad 
hände, vad har hon gjort”, men jag bara, jag trivs jättebra, men jag tänker ibland, ursäkta uttrycket, 
på vilka balls man har när man är ung […] man bara hoppar, men nu, bara, nej men inte kan jag väl 
det, när man har ansvar för att barn blir det ju helt annorlunda 
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Anna utbildade sig till nagelteknolog och startade ett eget företag. Hon beskriver det som en 
rolig tid, men ekonomiskt gick företaget precis runt. När hyrsvärden byttes ut, hyran höjdes och 
Anna upplever att arbetsvillkoren försämrats tar hon beslutet att börja en ettårig utbildning till 
hudterapeut. Anna tar även en examen inom elektrolys och massage och blir internationellt 
certifierad. På utbildningen lär hon känna en kvinna vars man är delägare i ett företag som sökte 
folk. Företaget sysslar med blommor och Anna började arbeta för dem en gång i veckan under 
utbildningen. Efter att hon tagit examen på hudterapeututbildningen började hon arbeta heltid 
med blommor. Anna hade börjat känna att arbetet som hudterapeut inte var vad hon ville. Hon 
upplevde det som påfrestande att lyssna på kundernas berättelser och problem.  
 
Anna beskriver det som att hon bara halkade in på att arbeta med blommor. Hon arbetade 
mycket i perioder och under sex års tid varvade hon att arbeta med blommor med resor till ett 
sydeuropeiskt land. Anna beskriver att hon länge funderade på att flytta utomlands och att hon 
haft olika länder i åtanke. Hennes mamma var emot det och ville inte att hon skulle flytta för 
långt bort. Anna beslutar sig för att flytta till ett sydeuropeiskt land och hennes mamma stöttar 
henne eftersom landet bara är några timmar bort. När Annas hennes pappa blir allvarligt sjuk 
skjuter hon upp flytten. En tid efter att pappan har gått bort säger Annas mamma att hon står 
bakom hennes flytt och att hon tycker att Anna ska ta steget. Anna berättar att flytten var på 
vinst och förlust, att hon inte hade någonstans att bo eller något arbete till en början.  
 
Anna får ett arbete i en reception och blir sedan manager på ett gym. På gymmet arbetade hon i 
receptionen och som massös. Efter drygt fyra år började hon arbeta som massös på ett SPA. 
Fysiskt var arbetet som massös slitsamt och Anna upplevde att kroppen inte skulle orka på 
längre sikt. Anna åker tillbaka till Sverige när hennes mamma blir allvarligt sjuk. Anna stannar 
kvar i Sverige och börjar arbeta med blommor igen. Hon upptäcker att hon är gravid och en kort 
tid efter att Anna själv blivit mamma går hennes egen mamma bort. Under en kort period sker 
många stora förändringar i Annas liv. Anna liknar det vid att hon satt i en öppen bil och susade 
fram genom livet med vinden i håret och musik på stereon, men så plötsligt lyfte någon upp 
henne och placerade henne i ett kallt, grått och regnigt Sverige med en barnvagn. Anna går från 
föräldraledigheten till att bli sjukskriven under tre månader. Efter sjukskrivningen återvänder 
Anna till arbetet med blommor. Efter två år blir hon uppsagd på grund av arbetsbrist.  
 

Jag fick veta att det var flera som åkte, men det känns inte bättre för det på något sätt, för man gör ju 
inte sig av med de bästa, och det vet jag, att även om jag kanske var bland de bästa förut så kan jag 
inte vara bland de bästa idag, i och med att jag har begränsade möjligheter liksom, men ändå man 
blir, jag blev sårad, samtidigt som jag förstod att det kunde vara en spark i baken, så, det är ju inget 
man ser just då […] nu grät jag mig ju hela vägen hem och slängde mig in på komvux dagen efter 

 
Anna återkommer till uppsägningen vid flera tillfällen i sin berättelse och relaterar 
uppsägningen till att hon nu hade barn och inte kunde ställa upp på samma sätt längre för 
företaget.  
 

Sen så sa dom upp mig, för då kan man ju inte jobba lika mycket när man ska hämta och lämna, och 
sjukdom och det är helger och röda dagar, så då var det inget kul längre […] men de sa ju att det 
var arbetsbrist 
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Beslutet att börja studera 
Direkt efter att Anna blev uppsagt ansökte hon till Komvux och studerade 1,5 år med målet att 
få högskolebehörighet. Anna såg det som att hon var tvungen att studera för att ha en chans på 
arbetsmarknaden. Men även för att få mer kvalitet på sitt liv, vilket för Anna betyder att hon vill 
vara ledig på helger och röda dagar när förskolan är stängd. Anna vill även kunna försörja sig 
och sitt barn och ha större marginaler i sin ekonomi. Efter studierna på Komvux påbörjade 
Annan en utbildning vid Stockholms universitet vårterminen 2011. 
 
När Anna talar om högre studier kommer hon in på att hennes mamma hade en 
högskoleutbildning, men att hon ändå var emot att Anna skulle studera på högskolan. Mamman 
hade berättat att hon drogs med sina studielån och att Anna gjorde ett bättre val som arbetade. 
Anna tror att mammans åsikter påverkade hennes beslut att vänta med studier.  

 
Även om man är vuxen så påverkas man mycket, alltså när man har ett okej av sina föräldrar, ett go, 
då är det på ett helt annat sätt […] man gör det med, man är mer komplett i sitt beslut, än att göra 
det emot  

 
Viktig händelse 
Annas beskriver att ett land och hennes resor dit varit en viktig händelse. Hon beskriver den 
första resan till landet som en uppenbarelse och som en brytpunkt som ledde till att hon hittade 
sig själv. Hennes flytt till landet utgör även en viktig händelse i hennes karriär.  
 
Viktig brytpunkt 
En viktig brytpunkt för Anna beskriver hon som när hon fick barn och när hon blev uppsagd 
från arbetet med blommor. Även hennes resor och vistelser i ett sydeuropeiskt land beskriver 
hon som en brytpunkt. 
 

Brytpunkter är mer livsmässig, det här med att få barn, annars har det bara rullat på, man tror att 
man alltid kommer att vara ung […]  brytpunkter var i och för sig när jag fick barn, men även när 
jag blev uppsagd, då får man lite gas i baken att sätta i gång    
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4.2 Sammanställning av resultatet 

I kvinnornas berättelser framkommer flera olika brytpunkter som påverkat deras karriär på olika 
sätt. Utifrån respondenternas berättelser kan resultatet delas in i olika kategorier. Kategorierna 
som framkommer är: En viktig händelse som påverkat min karriär. En viktig brytpunkt i min 
karriär. Beslutet att studera. Resa. Flytt. Eget företag. Barn. Arbetet ger ohälsa fysiskt. Arbetet 
ger ohälsa psykiskt. Omgivningens reaktioner. För en sammanställning av resultatet se Tabell 2. 
Sammanställning av resultatet, uppdelat efter respondenter och underrubriker. För att få en 
överblick av varje respondents karriärförlopp se Tabell 3. Översikt av respondenternas 
karriärförlopp. 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av resultatet, uppdelat efter respondenter och underrubriker 

Respondent Johanna Eva Maria Sofia Lotta Anna 
 
En viktig 
händelse som 
påverkat min 
karriär  

 
Resa  
 
 
Nya ägare 
 

 
Relation 
avslutas  
 
Terapi 

 
Ny roll som 
säljare 
 
Ny chef 
 

 
Gå in i 
väggen 
 
 

 
Resa/ hitta 
mina rötter 
 
 

 
Resa 
 

En viktig 
brytpunkt i 
min karriär 
har varit 

Osäkerhet 
vid olika 
vägskäl är 
jobbigt 
 

Att arbeta 
med mig 
själv 
genom 
terapi 

Barn Ändra fokus 
inom 
friskvård 
och börja 
studera 
 

Sluta som 
personlig 
tränare 

Resa 
 
Barn 
 
Bli uppsagd 
 

Studerar Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Resa Ja  Ja  Ja Ja 

Flytt Ja  Ja Ja  Ja Ja 

Eget företag Ja Ja  (Ja)17 Ja  Ja Ja 

Barn   Ja Ja  Ja 
Arbetet ger 
ohälsa fysiskt Ja Ja  Ja  Ja 
Arbetet ger 
ohälsa psykiskt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Omgivningens 
reaktioner  Ja  Ja  Ja 
 
  

                                                      
17 Engagemang i familjeföretag  
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Tabell 3. Översikt av respondenternas karriärförlopp 

Johanna Eva Maria Sofia Lotta Anna 
 
Gymnasiet 
Barnomsorg 
Resa 
Café 
Studier     
utomlands 
Inredning 
Flytt 
Studier & 
starta eget 
ftg18

 

 

Gymnasiet 
Frisör 
Studier 
Behandlings 
assistent 
Skolkurator 
Arbetslös 
Studier 

 
Gymnasiet 
Familjeftg 
Studier 
Exportftg 
Flytt Sverige 
Studier 
Arbetslös 
Arb.träning 
Marknads-
föring 1 
Marknads-
föring 2  
Föräldraledig 
Arbetslös 
Hemspråks-
lärare 
Säljare  
Studier 

 
Gymnasiet 
Tryckeri 
Studier & 
instruktör 
Flytt 
Studier 
Hälsopedagog 
& studier 
Sjukskriven 
Anläggning & 
studier 
Föräldraledig 
Hälsocoach & 
studier & 
instruktör 
Föräldraledig 
Studier & 
instruktör 

 
Gymnasiet 
Bemanningsftg 
Resa 
Studier 
Resa 
Utomlands 
studier 
Matvaruaffär 
Reception 
Studier  
Personlig 
tränare 
Reception 
Studier 
 
 

 
Gymnasiet 
Dekoratör 
Byggftg 
Ekonomiavd 
Klädaffär 
Ekonomiavd 
Aktieenhet 
Restaurang 
Studier 
Nagel-
teknolog 
Studier 
Säljare 
Resor 
Flytt 
utomlands 
Reception 
Massös 
Flytt till 
Sverige 
Säljare 
Föräldraledig 
Säljare 
Studier 
Studier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Ftg används i denna tabell som en förkortning på företag 
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5. Analys 

Studiens syfte är att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och rutiner i karriären. 
Resultatet visar att olika händelser varit viktiga för kvinnornas karriärer samt att olika 
brytpunkter upplevs ha påverkat deras karriärer19

5.1 Frivilliga brytpunkter och rutiner att hantera dem 

. De händelser som beskrivs som viktiga för 
kvinnornas karriärer kan definieras som brytpunkter. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997: 39) 
kan individen gå igenom brytpunkter utan att definiera dem som brytpunkter. De händelser som 
kvinnorna beskriver som viktiga för sin karriär kommer framöver att benämnas som 
brytpunkter. Klassificeringen av brytpunkterna och rutinerna liksom analysen av dem kommer 
att ske utifrån careership-teorin av Hodkinson och Sparkes (1997).  
 
För att besvara studiens tredje forskningsfråga om vilka rutiner som kvinnorna har använt för att 
hantera olika brytpunkter i sina karriärer kommer en analys att göras av deras berättelser utifrån 
careership-teorin samt tidigare forskning. De rutiner som kvinnorna beskriver kommer att 
klassificeras utifrån de fem typer av rutiner som Hodkinson och Sparkes (1997: 40) använder. 
 
Kvinnorna beskriver frivilliga brytpunkter då de har börjat studera, rest, fått barn eller sagt upp 
sig från ett arbete. Dessa frivilliga brytpunkter samt olika sätt att hantera dem på kommer 
inledningsvis att analyseras i detta kapitel. Följande del av analysen kommer att fokusera på 
påtvingade brytpunkter och rutiner kring dessa brytpunkter. Exempel på påtvingade brytpunkter 
som kvinnorna upplevt är att bli uppsagd från ett arbete, ohälsa, få en ny chef eller att företaget 
byter ägare. Efter det presenteras exempel på olika rutiner i kvinnornas berättelser utifrån 
Hodkinson och Sparkes fem typer av rutiner (1997: 40). 

Vid frivilliga brytpunkter tar individen själv initiativ till en förändring som gör att man förflyttar 
sig från ett område eller inom ett område på t.ex. arbetsmarknaden (Hodkinson och Sparkes, 
1997: 39). Utifrån kvinnornas berättelser kommer frivilliga brytpunkter och rutiner att hantera 
dessa brytpunkter att analyseras. Analysen börjar med att betrakta valet att studera som en 
brytpunkt och som en rutin.  

                                                      
19 För en överblick av kvinnornas svar se Tabell 2. Sammanställning av resultatet, uppdelat efter 
respondenter och underrubriker 
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5.1.1 Att börja studera som en brytpunkt och som en rutin 

Samtliga kvinnor som deltar i studien studerar idag vid Stockholms universitet. Brytpunkten 
som det kan innebära att börja studera har därmed alla kvinnorna gemensamt. Vid intervjuerna 
ombads kvinnorna att minnas tillbaka och berätta om sitt val att studera. Johanna berättade att 
hennes beslut att studera växte fram under en tid men att det kom som en naturlig brytpunkt 
eftersom hon inte trivdes på sitt arbete. Företaget hade tidigare bytt ägare vilket var en viktig 
bidragande orsak till varför Johanna inte ville arbeta kvar. Sofia beskriver valet att studera som 
en följd av brytpunkten att ändra riktning inom området hälsa och friskvård varpå hon började 
studera. Lotta beskriver att hon väntade med att studera tills hon kände sig redo och hade hittat 
en utbildning som kändes bra. Fyra av sex kvinnor berättar att valet att studera på högskolan 
först resulterade i att de behövde läsa på komvux för att komplettera eller läsa upp betyg för att 
bli behöriga att söka de utbildningar de ville.  
 
För Eva var valet att utbilda sig förknippat med att hon ser utbildning som en trygghet på 
arbetsmarknaden. För Maria var det situationen på arbetsplatsen som gjorde att hon inte ville 
stanna kvar och för att kunna hitta andra arbeten kände Maria att hon behövde mer utbildning. 
Anna talar om att valet att studera gjordes dagen efter att hon hade blivit uppsagd från sitt 
tidigare arbete och att hon känner att hon måste vidareutbilda sig för att ha en chans att få en 
plats på arbetsmarknaden idag. Kvinnornas berättelser stärker resonemanget om att arbetslivet 
idag ställer högre krav på vidareutveckling och kunskap för att individen ska kunna konkurrera 
om arbeten (se Allvin et al., 2007). 
 
Det framgår i kvinnornas berättelser att valet att studera växt fram under en längre tid, men att 
valet att börja studera vid en specifik tidpunkt kan ha påverkats av olika händelser i t.ex. arbetet. 
Det framkommer att brytpunkter som kvinnorna varit med om tidigare i sina karriärer kan ha 
påverkat dem att börja studera. Detta stämmer väl överrens med en tidigare studie av Honkanen 
(2010) som finner att tidigare händelser i livet kan spela en stor roll och påverka individens 
karriärförlopp senare i livet. Detta väcker frågan huruvida valet att studera är en brytpunkt eller 
om det är en rutin att hantera andra brytpunkter. I kvinnornas berättelser finns exempel som 
tyder på att valet att studera kan vara en brytpunkt men att den hänger så nära samman med 
tidigare händelser att den ofta bättre beskrivs som en bekräftande rutin där individen går vidare 
till en mer önskvärd identitet. 
  
Valet att studera kan alltså vara en reaktion på frivilliga brytpunkter liksom det kan vara en 
reaktion på påtvingade brytpunkter. Senare i detta kapitel kommer varje kvinnas väg fram till 
högskolestudierna att relateras till frivilliga och påtvingade brytpunkter samt rutiner i deras 
karriärer20

                                                      
20 För en sammanställning av kvinnornas karriärförlopp se Tabell 3. Översikt av respondenternas 
karriärförlopp 

.  
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5.1.2 Flytt eller resa som brytpunkt och som rutin  

I tre av sex berättelser utgör resor en viktig brytpunkt. Kvinnorna beskriver att resan har 
påverkat dem att vilja stanna kvar eller återvända till landet för att bosätta sig där under en 
kortare eller längre period. De har sedan själva initierat olika frivilliga brytpunkter som 
möjliggjort ytterligare vistelser i landet genom studier eller arbete. Lotta och Anna beskriver att 
de förändrats som personer av vistelsen utomlands och att landet blivit en del av dem själva och 
den de är idag.  
 
Anna beskriver att hennes beslut att flytta utomlands sköts upp då hennes mamma inte ville att 
hon skulle flytta. En annan påverkande faktor i Annas fall var sjukdom i familjen som hon 
behövde ta hänsyn till, liksom att hon behövde ordna med sitt hem och sin lägenhet. Annas flytt 
skiljer sig markant från Johannas och Lottas då Anna ville bosätta sig permanent i landet medan 
Johanna och Lotta såg flytten som tillfällig i samband med studier. Att Anna beskriver starka 
reaktioner från sin närmaste omgivning medan Lotta och Johanna inte gör det kan bero på att en 
tidsbegränsad flytt till ett annat land är lättare att hantera för omgivningen jämfört med en 
permanent flytt och att kvinnorna därför fått olika reaktioner från personer i sin omgivning. Till 
detta kan även höra att kvinnorna var i olika åldrar när de fattade beslutet att flytta utomlands. 
Lotta och Johanna flyttade utomlands för att studera när de var i 20- års ålder medan Anna 
flyttade utomlands för att bosätta sig och arbeta när hon var i 35- års ålder.   
 
Att resa till andra länder kan ses som ett sätt att vidga individens handlingshorisont. Man ser att 
det är möjligt att bo och leva någon annanstans och kanske även på ett annat sätt. Johanna, Lotta 
och Anna beskriver att resorna ändrat dem och fått dem att vilja något som de inte hade velat 
eller vetat att de velat tidigare. När en individ besöker ett annat land innebär det att nya fält och 
nya typer av kapital behöver förvärvas. Den första tiden i det nya landet beskrivs som svår eller 
jobbig då det innebär en omställning. Som ny i ett land behöver individen förvärva kapital som 
är gångbart i landet. Ett exempel är socialt kapital då man har ett begränsat kontaktnät av vänner 
och bekanta. Maria som flyttade till Sverige som vuxen beskriver att flytten var som att starta på 
noll. Det är en bra beskrivning av vad som händer med en del av ens kapital vid en flytt till ett 
annat land. Samtidigt som en del av det kapital som individen besitter går förlorat vid en flytt 
förvärvar man också nytt kapital som är specifikt för det nya landet och kulturen. Exempelvis 
kan utbildningskapital förlora i värde vid en flytt till ett annat land (Broady (1998). Maria 
berättar att det tog flera år att förstå kulturen, språket och samhället. Efter några år och med 
hjälp av hennes nya sociala kapital kunde hon sedan förflytta sig inom utbildningsfältet och ut 
på arbetsmarknaden.  
 
Fem av kvinnorna har flyttat till nya städer och länder men ingen av dem beskriver flytten som 
en brytpunkt. Detta är intressant eftersom en flytt till t.ex. ett annat land kan förväntas utgöra en 
brytpunk. Att flytta kan i kvinnornas berättelser istället ses som en handling som möjliggör 
andra brytpunkter eller som en konsekvens av andra brytpunkter. Tre av kvinnorna beskriver 
t.ex. resan till ett land som en brytpunkt. En följd av resan var sedan att de flyttade till landet. 
Ett annat exempel är att två av kvinnorna flyttade till Stockholm för att studera. Beslutet att 
studera beskrivs som en brytpunkt medan flytten möjliggjorde brytpunkten.  
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I samband med resor och flytt beskriver kvinnorna olika oväntade möten som påverkat deras 
karriärer. Det kan handla om oväntade händelser som lett till att de mött nya människor, fått 
erbjudanden om arbete, fått nya vänner eller blivit kära. Oförutsedda händelser kan ha en 
betydande roll för individens karriärutveckling (Hodkinson och Sparkes, 1997: 39; Mitchell, 
Levin och Krumboltz, 1999) vilket även framgår i kvinnornas berättelser.    

5.1.3 Förändrade prioriteringar med ansvar för barn och för försörjning 

Tre av de sex intervjuade kvinnorna har barn och två av dem beskriver att få barn som en viktig 
brytpunkt i karriären. Skillnader mellan kvinnorna vad gäller ansvar för barn och försörjning 
framkommer i deras berättelser. Dessa skillnader kan förklaras utifrån deras familjesituationer 
då en ensamstående mamma har hela ansvaret själv, medan gifta eller sammanboende kvinnor 
ofta har ett delat ansvar. Anna är ensamstående med ett barn och har allt ansvar för hem, barn 
och försörjning. Maria tar mer ansvar för hem och barn medan hennes man tar ett större ansvar 
för försörjningen. Sofia delar ansvaret för försörjning samt för hem och barn lika mellan sig och 
sin sambo.  
 
Att få barn utgör en brytpunkt som tillsammans med rutinen att bli förälder, kan betraktas som 
en process som förändrar individens identitet. Föräldrarollen blir en del av den egna identiteten 
och genom bekräftande rutiner växer och förstärks den nya identiteten vilket kan påverka 
individens karriärförlopp och prioriteringar. För de tre kvinnorna framgår det tydligt att barn 
påverkat deras prioriteringar i arbetet och att de ställer andra krav på sin arbetssituation efter att 
ha fått barn. Flexibla arbetstider, lediga kvällar och helger samt trygga anställningsvillkor 
framgår vara viktigt för kvinnorna. Anna uppfattade att dessa önskemål var en anledning till att 
hon blev uppsagd, men att arbetsgivaren uttryckte det som arbetsbrist. Sofia upplevde att hon 
inte fick en anställning på grund av att hon då var gravid, men att arbetsgivaren uttryckte det 
som att en annan kandidat hade varit bättre.  
 
Tidigare forskning visar på könsspecifika mönster vad gäller ökat deltidsarbete för kvinnor 
jämfört med män. Lidström (2010: 122) finner även att kvinnor som har barn förutsätts vara 
nöjda med att arbeta deltid. Att fler kvinnor än män återfinns i deltidsarbete vilket kan förklaras 
med kvinnans fortsatta huvudansvar för hem och barn (Hebson och Rubery, 2004). Resultatet i 
denna studie visar endast ett exempel på en sådan uppdelning och det är hos Maria. För Maria 
har det varit viktigt att arbeta deltid och att lätt kunna hitta en ersättare så att hon kan vara 
hemma med sjuka barn. Maria beskriver sitt deltidsarbete som säljare som ett ansvarfullt val 
eftersom hon inte satsade på arbetet under den här perioden. När barnen blev äldre ändrades 
Marias prioriteringar och hon påbörjade då högskolestudier.  
 
Samtliga kvinnor som har barn motiverar sina högskolestudier och sitt val att studera idag 
utifrån barnen och sin roll som förälder. De beskriver utbildningen som ett sätt att få både det 
arbetsliv och det familjeliv som de vill ha. De hoppas att utbildningen ska ge dem en mer stabil 
position på arbetsmarknaden samt vara utvecklande för dem själva på både kort och lång sikt. 
Att se högskolestudier som ett sätt att få en eftersträvad position på arbetsmarknaden har 
samtliga kvinnor i studien gemensamt oavsett om de har barn eller ej. För kvinnorna som inte 
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har barn framgår försörjning och anställningstrygghet också som viktiga motiverande faktorer. 
Därmed kan det antas att dessa önskemål delas av flertalet individer på arbetsmarknaden oavsett 
om de har barn eller inte. Det kan även tolkas som att kvinnorna som inte har barn förbereder 
sig för att bilda familj.   
 
Utifrån careership-teorin kan man se individers karriärval utifrån deras positioner på fält där 
olika typer av kapital är ojämnt fördelade och där olika typer av kapital är olika mycket värda 
(Hodkinson och Sparkes, 1997: 36). Genom att utbilda sig stiger individens symboliska, 
kulturella och utbildningsspecifika kapital (Broady, 1998). Individer som planerar att skaffa 
barn kan då tänka sig investera i utbildning för att kunna positionera sig på fältet. Detta gäller 
även för individer som redan har barn, vilket Annas, Sofias och Marias berättelser kan tolkas 
som. Att bli förälder innebär en brytpunkt i kvinnornas liv som i sin tur har genererat rutiner och 
flera andra brytpunkter. Detta stärker Hodkinson och Sparkes (1997) teori om att en brytpunkt i 
ett område av livet påverkar andra områden eftersom en brytpunkt förändrar individens 
identitet.  
 
I kvinnornas berättelser finns även stöd för Hodkinson och Sparkes (1997: 36) teori om att 
interaktioner med andra på fältet styrs av ojämnt fördelade resurser. Att få barn kan anses 
förändra den egna identiteten men det kan även anses förändra relationen till andra aktörer på 
fältet, t.ex. till arbetsgivare. Om arbetsgivare antar att kvinnor behöver vara hemma mer och 
kommer att prioritera barnen kan det påverka vilka positioner på fältet som blir tillgängliga. Vi 
ser ett exempel på det hos både Anna och Sofia, som hanterat det genom att frivilligt söka sig 
till andra delar av fältet/arbetsmarknaden genom att gå en utbildning som öppnar nya vägar.  
 
För de tre kvinnor som har barn framkommer det att de har behövt anpassa sin karriär efter 
barnen. De har alla beskrivit att de anpassat sina arbetstider efter barnen, vilket begränsat vilka 
typer av arbeten som de kan ta. Sofia och Maria beskriver att de skjutit upp att börja studera på 
grund av familjen vilket visar att deras karriär har påverkats. Att föräldraskap påverkar den egna 
karriären visar Lidström (2010: 122) som menar att individens chanser att få arbete påverkas av 
att bli förälder. Både Sofia och Anna misstänker att de antingen inte fått ett arbete eller inte fått 
behålla ett arbete just på grund av att de är föräldrar. De beskriver att arbetsgivarens beslut 
förmodligen grundat sig i att de bl.a. skulle kunna behöva vara hemma för vård av sjukt barn.  

5.1.4 Frivilliga förändringar inom och mellan olika typer av sysselsättningar 

Det framkommer i kvinnornas berättelser att de flesta brytpunkter som de upplevt kan beskrivas 
som frivilliga då de själva har initierat brytpunkten. Samtliga sex kvinnor har sagt upp sig från 
olika anställningar och dessa frivilliga brytpunkter är intressanta att studera. Här följer några 
exempel på frivilliga brytpunkter samt en analys av dem utifrån omgivande rutiner och tidigare 
brytpunkter.  Lotta berättar att det var en viktig brytpunkt i hennes karriär när hon bestämde sig 
för att sluta som personlig tränare. Beslutet att byta arbete kan tolkas som en frivillig brytpunkt. 
Men beslutet behöver även ses som ett resultat av en länge process där Lotta hade blivit allt mer 
missnöjd med sitt arbete samtidigt som hon blivit mer medveten om hur hon ville leva. Lotta 
beskriver samtidigt att det var svårt att sluta eftersom arbetet som personlig tränare hade blivit 
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en del av henne och hennes identitet. I Lottas berättelse framgår det att både motsägande och 
utvecklande rutiner har samverkat kring brytpunkten att sluta som personlig tränare. Även i 
Sofias berättelse finns ett exempel på en frivillig brytpunkt som kan beskrivas utifrån en rad av 
händelser och rutiner. Den frivilliga brytpunkten att byta fokus inom friskvård och gå från att 
vara egen företagare till att studera på högskolan för att kunna bli anställd kan ses som ett sätt 
att hantera den ohälsa som Sofia upplevt som hälsocoach.  
 
Evas beslut att sluta som frisör och lägga ner det egna företaget kan tolkas som en frivillig 
brytpunkt i hennes karriär. Hon hade kunnat fortsätta som frisör men kände att hon var redo att 
gå vidare. I hennes berättelse framkommer det att beslutet växte fram under en tid. Man skulle 
kunna likna processen vid en utvecklande rutin där individen växer ur en identitet och vill ha en 
ny. I samma period som Eva fattade beslutet tog en relation slut, vilket innebar en viktig 
brytpunkt för henne. Efter separationen beskriver Eva att hon ville ha förändring i alla delar av 
sitt liv. Huruvida en separation är att se som en frivillig eller påtvingad förändring är omöjligt 
att uttala sig om som utomstående, och förmodligen även för parterna inblandade. 
 
Kvinnorna beskriver brytpunkter som kan kännetecknas som frivilliga. Men i deras berättelser 
framkommer även att händelser och rutiner i samband med tidigare brytpunkter som kan tolkas 
som påtvingade kan ha medverkat till att de initierat den frivilliga brytpunkten. En brytpunkt 
kan alltså upplevas och beskrivas som frivillig, men huruvida en brytpunkt kan ses som 
antingen frivillig eller påtvingad kan diskuteras när den betraktas utifrån hela individens 
karriärförlopp. Vad som först framstår som en frivillig brytpunkt kan i ett större perspektiv 
framstå som en rutin där individen hanterar tidigare frivilliga och/eller påtvingade brytpunkter.   

5.1.5 Omgivningens reaktioner på oväntade karriärval 

Alla sex kvinnor har sagt upp sig från olika typer av arbeten med olika typer av 
anställningsformer. Tre av kvinnorna beskriver att omgivningen reagerat starkt på deras beslut 
att säga upp sig från tillsvidareanställningar. Eva beskriver sitt beslut att säga upp sig från 
arbetet som skolkurator som en process som tog tid. Det kan tolkas som att Eva gick igenom 
motsägande och förskjutande rutiner kring identiteten som skolkurator. Genom samtal med sin 
jobbcoach och terapi bekräftades Evas vilja att säga upp sig. Eva beskriver terapin som en viktig 
brytpunkt i hennes karriär. När Eva sade upp sig mötte hon starka reaktioner från sin omgivning 
och främst från sin familj. Men Eva berättar att hon hade bestämt sig och tänkte att de fick tycka 
vad det ville, men att detta var något som hon behövde göra för sin egen skull. Det kan tolkas 
som att beslutet var väl förankrat hos Eva och att hon hade gått igenom en bekräftande rutin i 
samband med brytpunkten.  
 
En annan berättelse som innehåller starka reaktioner från omgivningen är Sofias i samband med 
att hon sade upp sig från en anställning på tryckeriet för att börja studera. Sofia beskriver själv 
beslutet som odramatiskt och som ett naturligt steg, men för hennes omgivning verkar det ha 
upplevts som oväntat. Detta är ett exempel på en utvecklande rutin som framstod som oväntad 
för omgivningen men som upplevs självklar för individen.  
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Anna beslutade sig för att säga upp sig från arbetet på banken och istället börja arbeta på en 
snabbmatsrestaurang, vilket också är ett exempel på en brytpunkt som resulterat i reaktioner 
från omgivningen. Att säga upp sig från en tillsvidareanställning har framkallat starka reaktioner 
från omgivningen i tre av kvinnornas berättelser. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997: 37) 
fattar individen karriärbeslut i interaktion med andra individer. Individer kan ofta tala om sina 
karriärbeslut i relation till familj och släkt, även när de egna valen stått i motsats till vad familj 
och släkt ansett vara bäst (Lidström, 2010: 110). Kvinnorna som deltagit i denna studie 
beskriver att omgivningen reagerat på deras beslut, men att de valt att genomföra besluten trots 
att de gått emot vad omgivningen ansett. Det kan tänkas att omgivningen reagerat stark på 
grund av att kvinnorna sagt upp sig från tillsvidareanställningar. Ett beslut som kan tänkas strida 
emot vad omgivningen förväntar sig. 

5.2 Påtvingade brytpunkter och rutiner att hantera dem 

Genom kvinnornas karriärer har flera av dem upplevt påtvingade brytpunkter. Påtvingade 
brytpunkter initieras av andra människors beslut och/eller beror på händelser som individen inte 
själv kan styra över (Hodkinson och Sparkes, 1997: 39). Här kommer de påtvingade 
brytpunkterna som kvinnorna beskrivit att analyseras samt rutinerna som kvinnorna använt för 
att hantera dessa påtvingade brytpunkter.   

5.2.1 Brytpunkten att bli uppsagd och olika rutiner att hantera det 

I två av kvinnornas berättelser framkommer den påtvingade brytpunkten att bli uppsagd från sitt 
arbete. För Anna var uppsägningen en viktig brytpunkt i hennes karriär och hon återkommer till 
den flera gånger under sin berättelse. När Anna ser tillbaka på brytpunkten beskriver hon den 
som jobbig och att hon helst skulle ha varit utan den upplevelsen. Samtidigt säger hon att det 
var det bästa som kunde ha hänt eftersom det fick henne att börja studera. Det kan tolkas som att 
Anna gått igenom en rutin av socialisering. Även om Anna själv inte hade tagit steget att börja 
studera, utan denna påtvingade brytpunkt, hanterade hon det genom att ta till sig det nya livet 
som student. När hon ser tillbaka på uppsägningen och att det ledde henne till att bli student 
säger Anna att hon är tacksam för det som hände.  
 
Den andra kvinnan som berättar att hon blivit uppsagd är Maria. Att företaget där hon arbetade 
gick i konkurs och hon blev uppsagd beskriver hon som en chock. Hon upplevde det som att 
hon fick börja om från noll igen, precis som när hon kom till Sverige. Uppsägningen skedde 
samtidigt som Maria var föräldraledig, vilket kan ha påverkat hur hon hanterade händelsen 
eftersom hon upplevde att arbetet blev sekundärt när hon fick barn. Uppsägningen beskrivs inte 
som en viktig händelse i Marias berättelse, men det gör däremot att få barn och den nya rollen 
som säljare. För Maria blev den nya rollen som säljare en viktig händelse i hennes karriär och 
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den utgör ett bra exempel på hur olika rutiner avlöser och går in i varandra. Maria beskriver hur 
hon successivt anpassade sig till arbetet som säljare. Inledningsvis betraktade hon arbetet som 
en kortare och tillfällig anställning, då hon ville arbeta inom marknadsföring igen. Maria hade 
en rutin som kan beskrivas som förskjutande till det nya arbetet då hon såg tillbaka på sin 
tidigare anställning. Samtidigt gick arbetet som säljare bra att kombinera med familjelivet och 
Maria trivdes med arbetsuppgifterna, kunderna och kollegorna. Genom rutinen socialisering 
blev den nya och oväntade identiteten som säljare en del av henne. Identiteten förstärktes allt 
mer genom en bekräftande rutin och Maria blev mer säker på att hon ville stanna kvar. På så sätt 
kan man se att den påtvingade brytpunkten att bli uppsagd ledde till flera olika rutiner som kan 
beskrivas som förskjutande, socialiserande och bekräftande för Maria. Trots den negativa och 
jobbiga upplevelsen att bli uppsagd beskriver både Maria och Anna att det ledde till något 
positivt och bra tillslut.   

5.2.2 Nya chefer och andra påtvingade förändringar på arbetsplatsen 

Som anställd på ett företag har flera av kvinnorna upplevt förändringar som kan uppfattas som 
påtvingade brytpunkter. Det har främst handlat om att man fått en ny chef och/eller att företaget 
bytt ägare. Johanna var anställd på ett företag som bytte ägare, vilket hon beskriver som en 
händelse som påverkat hennes karriär. Johanna beskriver att hon var tvungen att ändra sin 
personlighet för att gå till arbetet. Ägarbytet kan alltså tolkas som en påtvingad brytpunkt som 
orsakade både motsägande och förskjutande rutiner hos Johanna. Hon kände att hon inte ville 
eller kunde acceptera den nya identiteten och initierade därför en brytpunkt som kan ses som 
frivillig då hon sade upp sig och började studera. I Johannas fall är det tydligt att en brytpunkt 
kan ta tid och det kan vara svårt att särskilja olika typer av rutiner och brytpunkter från varandra 
eftersom en brytpunkt leder till rutiner samtidigt som den leder till nya brytpunkter.   
 
Anna och Lotta har arbetat på olika gym som bytt ägare varpå deras egen arbetssituation 
förändrats. För Anna innebar det en lägre lön medan för Lotta en mer osäker situation. I båda 
fallen innebar ägarbytet att kvinnorna började fundera på alternativ för att sedan ta sig vidare 
genom att frivilligt avsluta arbetet.  
 
Att få en ny chef kan medföra stora förändringar på arbetsplatsen vilket kan ses som en 
påtvingad brytpunkt. Tre av kvinnorna, Anna, Maria och Sofia, beskriver hur en chef kan orsaka 
negativ stämning, stress och konflikter hos personalen. I Marias fall ledde det till att hon 
begärde tjänstledigt och började studera, Anna sade upp sig och började på ett annat arbete 
medan Sofia fick en utmattningsdepression, sade upp sig och startade eget företag. Eva 
upplevde en påtvingad förändring i sina anställningsvillkor när hon gick från vikarie till 
tillsvidareanställd skolkurator. När anställningen övergick till en tillsvidareanställning ändrades 
den från heltid till halvtid varpå Eva blev arbetslös på halvtid. Eva hanterade denna förändring 
bl.a. genom att gå till en jobbcoach och sedan säga upp sig.  
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5.2.3 Hälsa och ohälsa som en brytpunkt och som en rutin 

Flera av kvinnorna har haft arbeten som de fysiskt mått dåligt eller sett att de skulle börja må 
fysiskt dåligt av arbetet på längre sikt. Det rör sig om förslitningsskador i axlar och leder, eller 
arbeten som varit fysiskt krävande såsom dansare och massör. Den fysiska ohälsan har lett till 
att kvinnorna behöver hitta alternativa arbeten antingen inom samma område eller inom något 
annat område på arbetsmarknaden. Sofia arbetade som aerobicsinstruktör men började arbeta 
som hälsocoach vilket fortfarande var inom området hälsa och friskvård. Eva slutade som frisör 
och började studera för att sedan arbeta som skolkurator vilket innebar minde fysisk belastning. 
Men även om arbetet som skolkurator innebar mindre fysisk belastning gav det Eva en större 
psykisk belastning. Hon berättar att hon inte mådde bra av arbetet som skolkurator och kände 
inte att hon kunde ge eleverna det som de behövde.  
 
Flera av kvinnorna berättar om hur påfrestande det är med arbeten där man möter människor 
dagligen och lyssnar på deras problem. Det verkar samverka med det som kvinnorna beskriver 
som sin förmåga att bry sig för mycket eller att bli för engagerad i andra. Lotta berättar att hon 
som personlig tränare kom nära kunden och ibland hade svårt att släppa kundens problem. Sofia 
berättar att hon som hälsocoach upplevt det påfrestande att lyssna på andra och deras problem, 
liksom Anna som upplevt det påfrestande att lyssna på kunders problem. Viljan att lyssna men 
att samtidigt inte orka med det varje dag beskrivs som en stress för kvinnorna.  
 
För samtliga kvinnor i denna studie har psykiska påfrestningar i arbetet varit en anledning till att 
de initierat en frivillig brytpunkt, såsom att börja studera eller byta arbete. För två av kvinnorna, 
Eva och Sofia ledde den psykiska påfrestningen till kortare sjukskrivningar. Eva beskriver att 
hon mådde dåligt men inte visste hur hon skulle ta sig ur det. Sofia beskriver sin 
utmattningsdepression som en viktig händelse som påverkat hennes karriär. Under 
sjukskrivningen började Sofia en stresshanteringskurs och började fundera över sin situation på 
arbetet. Beslutet att säga upp sig och starta ett eget företag med en vän växte fram under en 
längre period. Beslutet kan tolkas som en frivillig brytpunkt då Sofia själv initierade 
förändringen men den kan även ses som en rutin att hantera utmattningsdepressionen.  
 
Det framgår i kvinnornas berättelser att både fysisk och psykisk ohälsa påverkat deras karriärer. 
Det framgår även att påtvingade brytpunkter såsom ohälsa kan leda till såväl olika typer av 
rutiner som till frivilliga brytpunkter i kvinnornas karriärer. Enligt Schedin (2010) kan 
individens negativa arbetslivserfarenheter bidra till nya insikter och kunskaper om sig själv.  
 
Enligt Hodkinson och Sparkes (1997: 39) kan brytpunkter kopplas samman med händelser i 
livet där individen stannar upp, ifrågasätter och inventerar sitt liv. Honkanen (2010: 161) menar 
att kvinnor mellan 25 års ålder upp till 40-45 års är i en fas i livet där de ofta stannar upp och 
utvärderar sitt liv, vilket kan leda till att individen inser att man vill ha en förändring. Detta 
stämmer väl överrens med samtliga kvinnors berättelser om brytpunkter i karriären oavsett om 
de handlar om resor, barn, uppsägningar eller ohälsa. Det framgår även att brytpunkter och 
rutiner utgör en dynamisk och komplex ständigt pågående process. Brytpunkter och rutiner har 
en påverkan på varandra och kan därför vara svåra att urskilja liksom klassificera. 
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5.3 Rutiner mellan, efter eller inom brytpunkter 

I berättelserna framkommer olika typer av rutiner för att hantera olika brytpunkter. Det 
framkommer även att det kan vara svårt att urskilja brytpunkter och rutiner från varandra. 
Hodkinson och Sparkes (1997: 40) finner belägg för fem typer av rutiner. Samtliga typer av 
rutiner kan anses förekomma i kvinnornas berättelser om sina karriärer. Här följer några 
exempel på olika rutiner. 

5.3.1 Bekräftande rutiner 

Samtliga deltagare är idag studenter och de ser studierna som ett steg emot arbetet, 
arbetssituationen och/eller arbetsvillkoren som de önskar sig i framtiden. Flera av kvinnorna 
beskriver att de blivit mer säkra på sitt karriärval under utbildningen, vilket kan liknas vid det 
som Hodkinson och Sparkes (Ibid.) kallar för bekräftande rutiner.  

5.3.2 Motsägande rutiner 

I kvinnornas berättelser finner vi även exempel på motsägande rutiner. Fem av kvinnorna 
beskriver att de tagit ett beslut i karriären som de ångrat. Upplevelsen blev inte vad de hade 
tänkt sig och de har hamnat i en situation där de inte vill vara. Ett exempel är Eva som efter en 
kort tid fann att arbetet som behandlingsassistent inte passade henne. Eller Anna som under 
utbildningen till hudterapeut upptäckte att hon inte ville arbeta som hudterapeut.  

5.3.3 Rutiner av socialisering  

Berättelserna visar även på exempel där kvinnorna hanterat olika brytpunkter genom rutiner 
som kan liknas med socialisering. Socialisering innebär att individen efter en tid börjar bekräfta 
och ta till sig den nya identiteten, även om den inte var vad man hade planerat eller eftersträvat 
från början. Ett exempel är Anna som gick från att bli uppsagd till att bli student. Hon tog sedan 
till sig det nya livet och identiteten som student trots att det inte var vad hon hade tänkt sig.  

5.3.4 Rutiner som kännetecknas av förskjutning 

Exempel på rutiner som kännetecknas av förskjutning ser vi hos Eva och Johanna. Förskjutning 
innebär att individen lever med en identitet som man inte tycker om eller accepterar såsom Eva 
gjorde under tiden som skolkurator eller såsom Johanna upplevde tiden med de nya ägarna. 
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Johanna berättar att hon behövde ändra sin personlighet för att arbeta kvar vilket hon inte ville 
göra och sökte sig efter en tid därifrån. En förskjutande rutin kan innebära att individen har svårt 
att gå vidare. Det kan förklaras som att man inte vet vart man ska gå, men man vet att man inte 
vill stanna kvar. För Eva kom lösningen genom att arbeta med sig själv och sina känslor genom 
terapi och hos en jobbcoach.   

5.3.5 Utvecklande rutiner 

Ett exempel på en utvecklande rutin kan ses som när Sofia sade upp sig från sitt arbete på 
tryckeriet. Utvecklande rutiner kommer ofta naturligt när en person växt ur sin tidigare identitet 
och känner sig redo för att ta ett nytt steg. Sofia sade upp sig på tryckeriet eftersom hon ville 
studera. För utomstående kan en utvecklande rutin ses som en stor händelse men för individen 
själv kan de beskrivas som självklar och enkel (Ibid.).  

5.4 Sammanfattning av analysen  

I kvinnornas berättelser framkommer det att brytpunkter och rutiner samverkar och interagerar 
med varandra på ett sätt som gör dem svår att särskilja från varandra. Hodkinson och Sparkes 
(1997) uppdelning av brytpunkter och rutiner har använts som ett analysverktyg. Men trots ett 
försök att klassificera kvinnornas brytpunkter och rutiner, visar resultatet att klassificeringen 
inte alltid stämmer överrens med den komplexa verklighet som individerna beskriver. Det som 
kan tolkas som en frivillig brytpunkt kan vid en närmare analys uppfattas som en rutin att 
hantera en frivillig och/eller påtvingad brytpunkt tidigare i karriären. Det som kan tolkas som en 
typ av rutin kan i ett helhetsperspektiv på kvinnans karriär och livssituation ses som en 
brytpunkt eller som flera andra typer av rutiner som samverkar. Hodkinson (2008) menar att 
användandet av brytpunkter och rutiner för att tolka olika individers karriärbeslut kan vara 
förvirrande. Brytpunkter är en process som tar tid och det saknas en tydlig gräns mellan olika 
typer av brytpunkter samt mellan brytpunkter och rutiner menar Hodkinson (Ibid.). Resultatet i 
denna studie kan därför anses överrensstämma med Hodkinson (2008) som menar att 
brytpunkter och rutiner bör ses som mer komplicerade och svårare att dela upp och särskilja från 
varandra än vad tidigare ansets hos Hodkinson och Sparkes (1997).  
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6. Slutsatser 

Genom att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och rutiner i karriären har studiens 
tre forskningsfrågor besvarats. Utifrån studiens resultat och analys kan dessa slutsatser dras:  
 

• Det råder ett komplext förhållande mellan brytpunkter och rutiner samt mellan olika 
typer av brytpunkter och rutiner. Det framgår att det är svårt att skilja mellan 
brytpunkter och rutiner, samt mellan olika typer av brytpunkter och rutiner.  

 
• Brytpunkter kan tolkas som frivilliga eller påtvingade, men vid en djupare analys 

framstår de ofta som svåra att klassificera som antingen frivilliga eller påtvingade.  
 

• Brytpunkter verkar utgöra en process som pågår under en längre tid.  
 

• Rutinerna individen använder för att hantera brytpunkten kan ofta vara svåra att urskilja 
och studera. Vad som kan tolkas som en rutin kan visa sig vara en ny brytpunkt. 

 
• Kvinnornas karriärval är nära förknippade med deras liv i övrigt varpå brytpunkter och 

rutiner i karriären behöver studeras utifrån ett helhetsperspektiv. 

6.1 Vilka brytpunkter har förekommit i kvinnornas karriär? 

Resultatet visar att kvinnorna har upplevt ett varierande antal brytpunkter under sina karriärer. 
Det framkommer att den vanligaste brytpunkten är att byta arbete. Anledningen till att byta 
arbete varierar och kan tolkas som en följd av påtvingade såväl som frivilliga brytpunkter 
och/eller olika typer av rutiner att hantera tidigare brytpunkter i karriären. Den näst vanligaste 
brytpunkten är att börja studera. Kvinnorna har deltagit i två eller flera utbildningar efter de 
slutat gymnasiet. Samtliga kvinnor anger att eget företagande varit en del av deras karriärer. 
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6.2 Vilka brytpunkter upplever kvinnorna som viktiga för 
sina karriärer? 

Kvinnorna beskriver att frivilliga brytpunkter såsom att studera, att resa, att få barn och att säga 
upp sig från ett arbete har varit viktiga brytpunkter i deras karriärer. Kvinnorna beskriver vidare 
vad som kan uppfattas som påtvingade brytpunkter då de blivit uppsagda från ett arbete, upplevt 
ohälsa, fått en ny chef eller att företaget de varit anställda på bytt ägare som viktiga brytpunkter. 
Gränsen mellan vad som kan tolkas som en frivillig eller som en påtvingad brytpunkt tycks 
stundvis vara svår att fastslå.  

6.3 Vilka rutiner har kvinnorna använt för att hantera olika 
brytpunkter i sina karriärer? 

Det framkommer ett flertal exempel på de fem typer av rutiner som beskrivs av Hodkinson och 
Sparkes (1997: 40). Det framgår dock att kvinnorna ofta hanterat brytpunkter genom flera olika 
rutiner och att de olika typerna av rutiner kan vara svåra att särskilja från varandra, samt ifrån 
brytpunkterna.  

6.4 Studiens antagande 

Det framgår av kvinnornas berättelser att negativa händelser i karriären förknippade med 
påtvingade brytpunkter kan beskrivas och upplevas som positiva händelser i efterhand. Detta 
falsifierar studiens antagande om att individer tenderar att uppleva påtvingade brytpunkter som 
negativa händelser i karriären medan individer tenderar att uppleva frivilliga brytpunkter som 
positiva händelser i karriären. Det framkommer i kvinnornas berättelser att påtvingade 
brytpunkter kan leda till att man vågar ta ett steg i karriären som man kanske länge funderat på. 
Även om kvinnorna beskriver att de helst skulle fattat beslutet själva kan de vara tacksamma 
och glada eftersom det som skett lett dem fram till de studier de bedriver idag. Samtidigt bör det 
betonas att detta resultat är giltigt för de sex kvinnorna som intervjuas och att det är troligt att 
andra individer skulle kunna uppleva en påtvingad brytpunkt på ett annat sätt. Det är även 
troligt att positiva beskrivningar av påtvingade brytpunkter kan vara beroende av tiden som 
passerat sedan brytpunkten då individen fått distans till händelsen och kunnat bearbeta den. 
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7. Diskussion 

Studiens syfte har varit att studera sex kvinnors berättelser om brytpunkter och rutiner i 
karriären. Kvinnornas berättelser om brytpunkter och rutiner i karriärer har gett en bild av olika 
karriärförlopp liksom en ökad förståelse om brytpunkter och rutiner som fenomen. I detta 
kapitel kommer studiens val av metod samt resultat att diskuteras. Genomgående kommer 
intresseområden för framtida studier att tas upp.  

7.1 Metod 

För att ta del av andra människors livsvärld är det relevant att genomföra en kvalitativ studie 
baserad på hermeneutik där kunskap ses som en process. Genom studien kan man erövra en 
ökad förståelse för ett fenomen. Kvinnornas berättelser utgår från deras egna upplevda 
erfarenheter. Detta kan upplevas som en styrka då livshistorier ger tillgång till hela individens 
historia (Marshall och Rossman, 1995). Samtidigt kan det innebära att studien blir begränsad till 
ett fåtal individers upplevelser. Men om syftet med studien är att få kunskap om ett specifikt 
fenomen bör man sträva efter att få en närhet till just det fenomenet (Holme och Solvang, 2006).  
Genom individers berättelser kan vi få kunskap om samhället och om hur samhället återskapas 
på en individnivå (Adelswärd, 1997). Genom sin berättelse skapar individen en överskådlig 
berättelse om den egna verkligheten samtidigt som hon skapar och förmedlar en bild av sig själv 
och sin identitet (Adelswärd, 1997).   
 
De insamlade berättelserna har studerats utifrån sitt innehåll och analyserats med hjälp av 
teorier och tidigare forskning. Analysen hade kunnat göras utifrån berättelsernas uppbyggnad 
och utformning varpå studien skulle haft en uttalad narrativ inriktning. Bearbetningen av 
berättelserna utgick ifrån de teman som framkom i berättelserna, vilka till viss del påverkades 
av intervjufrågorna som i sin tur utgick ifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Materialet 
skulle ha kunnat bearbetas utifrån andra teman och faktorer. Kvinnornas etnicitet, 
socioekonomisk bakgrund och civilstånd hade kunnat studeras vidare. Hur dessa faktorer kan 
påverka individens brytpunkter och rutiner i karriären skulle vara av intresse att studera i 
framtiden. Ett annat intresseområde för framtida studier är hur sjukskrivning och psykisk ohälsa 
såsom utmattningsdepression påverkar individens karriärutveckling på längre sikt.  
 
Vid intervjuerna har respondenterna fått frågor om viktiga händelser och brytpunkter i deras 
karriär vilket kan ha påverkat deras svar. Genom att skapa ett tillfälle för att samla in deras 
berättelser har jag också skapat en situation där respondenterna kan producera berättelser utifrån 
mina intervjufrågor. Det står inte fritt för respondenten att prata om andra saker. Händelser och 
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brytpunkter i karriären kan vid intervjusituationen då framstå som viktigare än vad de 
egentligen är för individen.  
 
Att fråga om brytpunkter kan även anses problematiskt då det har en särskild innebörd i denna 
studie som respondenterna inte behöver dela. Brytpunkter ses här som övergångar mellan olika 
områden eller inom samma område på arbetsmarknaden eller inom utbildning. Med brytpunkter 
kan man i vardagsspråk syfta på förändringar av något slag varpå definitionerna ligger nära 
varandra. Men respondenterna skulle kanske hellre använt andra ord för att beskriva sina 
upplevelser genom sin karriär. Samtidigt fick respondenterna först berätta fritt om sin karriär för 
att sedan svara på en fråga om viktiga händelser och en annan fråga om brytpunkter varpå flera 
tillfällen gavs för respondenterna att sätt egna ord på brytpunkterna.  
 
Kvinnornas berättelser samlades in muntligt vid ett intervjutillfälle vilket har fördelen att man 
kan ställa följdfrågor för att få en så fullständig bild som möjligt av individens upplevelse. Det 
hade varit möjligt att låta kvinnorna skriva ner sina berättelser istället för att ta del av dem 
muntligt vid ett intervjutillfälle. Om kvinnorna själva hade skrivit ner sina berättelser skulle de 
ha fått längre tid att fundera och formulera sig samt reflektera över sin karriär. Samtidigt skulle 
man gått miste om de sinnesstämningar och personliga uttryck, kroppsspråk mm som man får 
vid en intervju. Vid en intervju blir det även ett personligt möte som kan ge den som berättar 
och den som lyssnar ett stort utbyte. Det finns även en fördel av att ta del av berättelserna 
personligen eftersom det är ett direkt möte som informanten inte kunnat förbereda sig i detalj 
på. Det hade dock kunnat vara en fördel om informanterna hade förberett sig och tecknat ner en 
tidslinje över sin karriärutveckling eftersom en del tid vid intervjuerna gick åt till att minnas när 
olika händelser skett. 
 
Att samla in individers berättelser om brytpunkter vid ett tillfälle kan ifrågasättas eftersom 
karriär kan ses som en process som pågår hela livet. Därför kan det vara otillräckligt att studera 
individers berättelser vid ett tillfälle. Samtidigt ger det oss en ögonblicksbild av hur individen 
ser på sin egen karriär och det man hittills varit med om. För att kunna studera karriärutveckling 
kan man om det är möjligt anlägga ett längre tidsperspektiv på sin studie och följa 
respondenterna under en längre tidsperiod. Hodkinson (2008) menar att en brytpunkt kan ta 
längre tid än 18 månader varpå en studie av brytpunkter bör pågå minst så längre. Samtidigt kan 
man se att individers berättelser som samlas in vid ett tillfälle ge oss en bild av deras karriärer 
såsom de upplever dem och ser dem idag.  
 
Att egna företagare fått en så stor representation i urvalet till denna studie kan bero på 
urvalsförfarandet. Det kan vara troligt att den föreläsning som besöktes var på en kurs där en 
stor andel av de studerande är, har varit eller vill bli egna företagare. Det förutsätter att olika 
utbildningar har en tendens att tilltala olika grupper på arbetsmarknaden, vilket kan anses 
troligt. En annan förklaring kan vara studenterna ombads att anmäla sig frivilligt varpå de som 
anmälde sig kan antas dela vissa egenskaper som får dem att vilja delta. Det är troligt att 
förklaringen till det skeva urvalet utgörs av en kombination av dessa båda tänkta förklaringar. 
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7.2 Resultat 

En individs karriärval sker i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. Historiskt sett kan 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden ses som en modern företeelse. En viktig utgångspunkt 
för denna studie är att det finns en könsuppdelning på arbets- och utbildningsmarknaden21

7.2.1 Brytpunkter och rutiner som analysverktyg 

. 
Traditionellt sett har det även funnit en könsarbetsdelning i hemmet där mannen ansågs vara den 
huvudsaklige försörjaren, medan kvinnan ansågs ha ansvar för hushållsarbete och barn. Detta 
innebar att kvinnans betalda arbete sågs som ett komplement till mannens (Soidre, 2002: 370). 
Frågan är hur situationen ser ut idag? Genom att studera sex kvinnors berättelser om sina 
karriärer har en bild skapats av den komplicerade process som brytpunkter och rutiner utgör mot 
bakgrund av individens omgivning, värderingar och identitet.    

Brytpunkter och rutiner har visat sig vara användbara analysverktyg för att studera individers 
karriärutveckling. Samtidigt kan brytpunkter och rutiner upplevas som ett begränsat 
analysverktyg för att studera något så komplext som karriärutveckling. Resultatet visar att 
brytpunkter och rutiner kan ses som mer komplicerade och svårare att dela upp och särskilja 
från varandra än vad tidigare ansets hos Hodkinson och Sparkes (1997). Detta resultat 
överrensstämmer med Hodkinson (2008) som är kritisk mot uppdelningen mellan brytpunkter 
och rutiner samt klassificeringen av olika typer av brytpunkter och rutiner. Samtidigt finner 
Hodkinson och Sparkes (1997: 39) stöd för en uppdelning mellan strukturella, påtvingade och 
frivilliga brytpunkter i sina studier och deras slutsatser är giltiga utifrån deras studie och de 
lämnar öppet för läsaren att tolka huruvida deras uppdelning är komplett eller inte. De hävdar 
själva att de flesta brytpunkter är en blandning av de tre olika typerna, liksom att det finns 
många typer av rutiner, men att de hittills funnit fem typer. Därför är det rimligt att tro att 
uppdelningen mellan olika typer av brytpunkter och rutiner inte är definitiv eller komplett utan 
kan komma att revideras i framtida studier.  
 
Att studera kvinnornas berättelser om brytpunkter har visat sig mer givande än studiet av 
rutinerna för att hantera brytpunkterna. De inre processer som pågår hos en individ över tid kan 
anses svåra att studera och ta del av vid ett intervjutillfälle. Rutiner innebär olika sätt att hantera 
en förändrad identitet och man kan fråga sig om det är möjligt för individen att redogöra för 
detta på ett fullständigt sätt. Som Hodkinson (2008) menar kan vissa brytpunkter och rutiner 
endast ses i backspegeln och kanske även efter många år.  
 
För framtida studier vore det intressant att vidare studera relationen mellan brytpunkter och 
rutiner för olika grupper på arbetsmarknaden. Det vore t.ex. intressant att studera vilka 
brytpunkter som män upplever som viktiga för sina karriärer. Det vore även intressant att 
studera hur föräldrarollen påverkar individers karriärutveckling över tid. 
 

                                                      
21 Se kapitlet Bakgrund 
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7.2.3 Karriär som en process i livet eller som ett avancemang i arbetslivet    

Enligt Helen Colley (2004) är synen på karriär som en linjär företeelse förlegad då individens 
karriär bör ses som rörig och krokig snarare än rak och linjär. Även Hodkinson och Sparkes 
(1997) vänder sig emot synen på karriär som en linjär företeelse. I sina berättelser skiftar 
kvinnorna mellan att tala om sin karriär utifrån vad som kan tolkas som ett livsperspektiv till 
vad som kan tolkas som ett avancemang på arbetsmarknaden. De säger att de haft fler olika 
karriärer och att de har bytt karriär flera gånger vilket stärker bilden av karriär som en process 
genom livet. Samtidigt finns några få beskrivningar som tyder på att de använder karriär som 
synonymt med avancemang i arbetslivet.  
 
I kvinnornas berättelser framkommer det att deras brytpunkter och rutiner bäst kan beskrivas 
som en process där alternativen successivt växt fram. Detta stämmer överrens med Schedin 
(2010) samt Hodkinson och Sparkes (1997) som menar att karriärbeslut är processer och inte 
val mellan olika tydliga alternativ. Kvinnornas beslut att förändra sin situation genom att börja 
studera, byta arbetsgivare etc. har föregåtts av en process där flera olika typer av händelser lett 
dem fram till ett beslut. I kvinnornas berättelser är det ofta svårt att skilja en brytpunkt eller 
rutin från en annan, samt svårt att skilja brytpunkter och rutiner från varandra.  
 
Kvinnornas karriärer framstår som en högst pågående process vars utveckling är svår att förutse. 
Resultatet överrensstämmer med Honkanen (2010: 168) som finner att kvinnors yrkesval kan 
ses som en livslång process och inte som en engångsföreteelse. I en livslång process med 
återkommande brytpunkter och rutiner är det troligt att individens behov av att inventera och 
utvärdera olika alternativ växer. När individen ständigt möter förändringar på arbetsmarknaden 
blir det allt viktigare att individen upplever förändringarna som framsteg (von Otter, 2004: 124). 
Att individen skapar sin karriär genom upprepade beslut innebär att individen får ett större 
ansvar för sin egen karriärutveckling och i detta kan studie- och yrkesvägledning få en ökad 
betydelse (SOU 2001:45). För när individen står inför allt fler och återkommande val mellan allt 
fler alternativ växer behovet av stöd och vägledning. När den egna handlingshorisonten växer 
sig skrämmande stor och när vägarna framåt tycks allt annat än raka, kan det vara skönt att 
påminnas om att även krokiga vägar leder oss framåt.  
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Bilaga 1 Manus för muntlig presentation 
vid föreläsning 

Hej på er!  
 
Jag är här idag för att fråga er om en sak. Jag heter Frida och läser sista terminen på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Under vårterminen kommer jag att skriva 
ett examensarbete om karriär och främst om kvinnors berättelser om karriär och brytpunkter i 
karriären. Det kan handla om karriär utifrån ett livsperspektiv. Det kan handla om brytpunkter 
mellan olika arbeten eller studier till exempel. 
 
Jag är nyfiken på att ta del av olika berättelser! Jag söker efter kvinnor som ni som är här idag. 
Deltagare som skulle vilja träffa mig för ett samtal och dela med sig av sina berättelser och 
erfarenheter. Samtalet kommer ta ca 50-60 minuter. Alla svar och all information om dig 
kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt.   
 

Är du intresserad av att delta eller om du vill veta mer är du välkommen att ta kontakt med mig! 
Jag finns kvar här under rasten så det är bara att komma fram om du har några frågor eller om 
du vill anmäla ditt intresse för att delta. Du kan även nå mig på Frida.Engstrom@sofi.su.se. 

 

Tack för att ni lyssnade! 

 

Om någon frågar: 
Handledaren för min uppsats är Petra Roll Bennet på pedagogiska och didaktiska institutionen 
vid Stockholms universitet. Kontaktuppgifter: e-post petra@edu.su.se tfn: 08- 16 22 21.
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor (ålder, civilstånd) 
 
Berätta om din karriär! 
 
Minns du när du beslöt dig för att börja studera? Berätta! 
 
Berätta om en viktig händelse som påverkat din karriär! 
 
Om du tittar tillbaka, kan du beskriva någon viktig brytpunkt i din karriär?



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 
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