
Sammanfattning

I mitt examensarbete har jag valt att titta närmare på de faktorer som styr kvinnors yrkesövergångar 
i vuxen ålder och då till ett yrke som kräver någon form av vidareutbildning. Förutom att titta på 
orsakerna för själva karriärbytet har jag även undersökt hur processen sett ut för informanterna att 
byta karriär samt hur de själva värderat detta. Till undersökningen valdes informanterna ut genom 
urvalskriterierna ålder samt att de nyligen genomfört eller just nu genomför ett karriärbyte som 
innefattar en vidareutbildning. Jag valde själv ut dessa informanter i min bekantskapskrets och 
kontaktade dem via telefon eller email. Undersökningen är genomförd som en enkät  som 
informanterna fått besvara skriftligen i avskildhet. Därefter har resultatet av  dessa intervjuer 
analyserats mot dels det teoretiska fundamentet som ställts upp i arbetet, dels genomförts i form av 
en egen diskussion med slutsatser. 

Det kan konstateras att det finns många orsaker till kvinnors yrkesövergångar i vuxen ålder, det som 
framkom av studien var någon form av otillfredsställelse i den tidigare arbetssituationen, alltför hög 
arbetsbelastning eller liten chans att påverka den egna arbetssituationen. Dessutom nämndes 
behovet av att få behörighet för ett yrke som redan utövades samt att en vidareutbildning initierats 
av den nuvarande arbetsplatsen. Processen för karriärbytet upplevde informanterna som lång samt 
att den växt fram under en längre period. Flera upplevde tvivel under processens gång men valde att 
övervinna dessa, detta rörde såväl egna svårigheter som omgivningens åsikter. Efteråt kan 
konstateras att ingen av informanterna har ångrat sitt karriärbyte samt att de värderat detta steg 
mycket högt och sett det som en investering för framtiden. 

Sökord: karriärbyte, karriärövergångar i vuxen ålder, kvinnors karriärvägar
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Abstract

The purpose of this study is to investigaste the reasons for adult women to change their career path, 
in this context to change to a new career that requires some kind of further education. Furthermore, 
this study investigates what the process has looked like for the women when changing career path 
and how they have evzluated the process of changing career path themselves. 

For this study the participants were chosen according to aspects of age, the women are between 40-
55 years old, and the fact that they have recently changed their career path, a change that has 
included a further education. The participants were chosen from the network of the author of the 
study and they were contacted through telephone or e-mail. The study was performed    as an 
interview questionnaire where thge participants have written their answers individually.  After that , 
the answers were analyzed against the theoretical fundament that can be found in the theoretical 
background of the study. As a conclusion, a discussion were also performed. 

The study made it clear that there are many reasons for the change of career path for adult women, 
the main reasons that were mentioned were unsatisfaction in the previous work situation, too high 
work load or a minimum of possibilites of influencing. Some answers indicated that it was a need 
for further education in order to keep up the current profession. 

The process of changing career was long and extensive according to most of the participants. Some 
of the women experienced doubts during the process, though they decided to overome those. After 
the process was finished that noone of the participants in the study has any regrets about the fact 
that they have chosen to change career, the investment for the future was clearly mentioned among 
the participants.  

Key words: career change, career change of adults,  career path of women
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1. Inledning

Begreppet karriär och yrkesliv ser annorlunda ut idag än för några år sedan. Från att det vanliga har 
varit att utbilda sig till ett yrke och sedan stanna inom detta område är karriär idag ett tämligen 
dynamiskt begrepp för de allra flesta, och ett eller flera karriärbyten under ett yrkesliv är snarare 
regel än undantag. 

Det är detta tema som gjorde mitt val av examensarbete lätt. Eftersom arbetet skrivs inom ramen för 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi under våra terminer på universitetet haft 
återkommande tillfällen att reflektera över övergångar från en livsfas till en annan samt olika typer 
av karriärbyten och tänkbara orsaker till dessa. Under utbildningens gång har jag också börjat 
reflektera över att alla inskrivna på denna utbildning har gjort någon form av karriärval eller 
karriärbyte eftersom det är en överbryggande utbildning för studenter som redan har en 
yrkesexamen inom något pedagogiskt yrke. Detta gjorde att jag ville fokusera min uppsats på den 
grupp människor som redan har ett yrke och som valt att vidareutbilda sig i en annan riktning och 
undersöka närmare vilka anledningarna kan vara till detta byte av karriär. 

 Min uppsats har fått titeln ”På väg till eller från”, jag vill med detta undersöka om de personer som 
fått besvara enkäten har valt att utbilda sig till sitt nya yrke enbart av intresse för detta eller om det 
snarare är en reaktion mot det tidigare arbetet. 
 
Dessutom har jag valt att enbart ha kvinnliga informanter i min undersökning, detta av den 
anledning att kvinnor traditionellt sett varit en grupp med svårigheter i karriär och yrkesliv. Detta 
gör det mer intressant då jag vill undersöka om det pågår någon förändring i detta sammanhang och 
om detta i så fall kan skönjas i informanternas svar. 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva vuxna kvinnors övergångar från ett yrke till ett 
annat, då bytet av yrke innefattat någon form av vidareutbildning. Dessutom har jag undersökt 
huruvida personerna i studien har valt att byta yrke av missnöje över hur det gamla yrket gestaltat 
sig eller om det är det nya yrket i sig som lockar. 

Den övergripande frågeställningen för examensarbetet lyder:

”Vilka orsaker finns till vuxna kvinnors övergångar från ett yrkesval till ett annat under en  
karriär?”

Dessutom har jag valt att titta närmare på några frågeställningar som är underställda den ovan 
nämnda: 

”Hur såg tiden innan karriärbytet ut?”
”Hur ser processen för karriärbytet ut?” samt
”Hur värderar kvinnorna själva sitt karriärbyte?”

2. Bakgrund 
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Då jag under en längre tid tagit del av många teorier kring karriär och karriärbyten väcktes ett 
intresse att studera detta lite närmare då jag upplevde att det fanns vissa aspekter som inte 
fokuserades lika mycket som andra. Många av de vägledningsteorier jag tagit del av rör framför allt 
unga människor som befinner sig i någon form av strukturell förändring i sin karriär, exempelvis 
övergången från grundskola till gymnasium eller övergången från gymnasium till högskola eller 
arbetsliv. 

I detta examensarbete ämnade jag undersöka kvinnors övergångar i karriären. Då jag började leta 
kring tidigare forskning i ämnet kunde jag inte finna så mycket, det verkar som att detta är ett 
område som fortfarande väntar på att undersökas mer. I  Att bana vägen mot framtiden- karriärval  
och vägledning i indiviuellt och politiskt perspektiv, fann jag dock en studie med liknande förtecken 
i Jaako Honkanens studie av kvinnor som genomgår en karriärförändring i vuxen ålder, vilket gör 
att karriär och karriärväg kan ses som en ständigt pågående process där förändring bara är ett steg 
av många. I likhet med så många andra nämns här sociala förutsättningar och miljö som betydande 
faktorer i samband med karriär. I denna studie kommer detta inte att fokuseras, här har själva 
processen i stället varit studiens fokus. Dock har Honkanens studie fungerat som en inpiration för 
detta arbete (Lundahl m. fl. 2010). Flera av hans resultat stödjer också det resultat min studie har 
fått, främst det faktum att karriär är en dynamisk process som ständigt pågår. 

Det finns en hel del forskning som tangerar detta område men oftast är deras fokus snarare specifika 
problem som kvinnor kan uppleva i sin karriär. Jag fann en studie av Stevens och Bartosz gjord vid 
Morehead University som undersöker kvinnors karriärval under olika skeden av livet som delvis 
undersöker liknande aspekter som detta arbete. Denna studie undersöker kvinnor som har någon 
form av högre utbildning och även om den är gjord utifrån amerikanska betingelser finns det många 
intressanta aspekter. Undersökningen är mycket bred och omfattar 50 kvinnor i åldrarna 20-60 år. 
Denna studies resultat är inte helt olik de aspekter som framkommer i Honkanens studie, många av 
kvinnorna har under karriärprocessens gång skiftat fokus från yrkeslivet till ett mer personligt 
perspektiv (Bartosz, m. fl. 2006). Denna problematik kan även skönjas i vissa svar jag fått fram av 
mina respondenter i exempelvis oron för omgivningens åsikter i samband med ett karriärbyte, oron 
att falla utanför en norm. 

Det finns alltså många sätt att närma sig detta ämne, inte minst beroende på vilken aspekt som ska 
undersökas. I detta examensarbete har jag valt att fokusera på kvinnor med en grundutbildning från 
högskola eller universitet och som har valt att utbilda sig till ett annat yrke som antingen kräver en 
ny utbildning eller någon form av vidareutbildning. Jag tyckte detta var intressant att undersöka 
därför att kvinnor i denna situation redan har valt att utbilda sig och deras frihet kan därför kanske 
vara större än för de kvinnor som inte besitter någon form av högre utbildning. Mitt huvudfokus i 
denna uppsats blev därför att ta reda på hur dessa kvinnor har tänkt och resonerat kring sina olika 
steg i karriären. 

3. Teoretiskt fundament   

Under denna rubrik kommer de teorier att presenteras, vilka har legat till grund  för undersökningen 
i denna uppsats. Detta utgör examensarbetets  teoretiska fundament, utifrån vilka undersökningens 
informationsmaterial kommer att analyseras och diskuteras. 
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3.1. Planned happenstance
Planned happenstance kan närmast översättas som planerade oförutsägbarheter och är en av de 
viktigaste teorierna jag har refererat till i detta examensarbete, detta därför att teorin i allra högsta 
grad är tillämpningsbar just på vuxnas karriärbyten och karriärvägar. Grunden för planned 
happenstance finner vi i den sociala inlärningsteorin med samma person, Krumboltz, som 
föregångare (Careers New Zeeland, 2010). Då en karriär ofta kantas av diverse tillfälligheter av 
olika slag passar planned happenstance bra, själva oförutsägbaraheten ska ses som en del av 
karriärvägen enligt teorin och det oförutsägbara måste bli en komponent att räkna med. En annan 
komponent som kan upplevas svårare kan vara att lära sig av tidigare misstag för att ta med dem 
som en erfarenhet i sin vidare karriär. I själva oförutsägbarheten ligger en styrka enligt teorin, 
eftersom det ger personen  möjlighet att bli öppen för alternativa vägar (Mitchell, 1999). 

I planned happenstance, såsom i många andra teorier, exempelvis hos Bourdieu, spelar en 
människas sociala miljö en betydande roll.  Den miljö en person har fötts i ska dock inte göra denna 
passiv utan tvärtom aktiv och öppen för att hitta dessa till synes slumpmässiga händelser. 
Nyfikenhet är också en mycket viktig egenskap och bara genom att ha ett nyfiket sinne är 
människan öppen för nya händelser och vändningar i livet (Mitchell, 1999).

Det här är en teori som korrelerar med en dynamisk personlighet och den ärhögst aktuell med tanke 
på den dynamiska omvärld vi just nu kan se omkring oss, en omvärld där det inte är vanligt att en 
människa till fullo följer en på förhand utstakad väg utan snarare många gånger under sitt liv möter 
på händelser som gör att han eller hon kan få byta spår eller väg (Mitchell, 1999).

Ett sätt att implementera denna teori till praktik är att se en process enligt planned happenstance 
som en process i fyra steg. Det första steget är kanske det som uppvisar störst likhet med en mängd 
andra karriärteorier och innebär att individen ska klargöra sina idéer, han eller hon  ska identifiera 
sina egna intressen samt följa sin nyfikenhet. I ett andra steg  är den positiva tanken i centrum 
eftersom det då handlar om att individen ska riva sina eget uppsatta murar genom att han eller hon 
tänker i termer av hur en strategi ska kunna möjliggöras snarare än varför det inte skulle vara 
möjligt att förverkliga denna. Det tredje steget är det som kan ses som mest signifikant för själva 
teorin och den innebär att individen ska ha beredskap för det oförutsedda, slumpmässiga som ändå 
kommer att vara en del av varje persons karriär.  Slutligen är det sista steget att agera och i detta 
sammanhang menas det agera utifrån de oförutsedda händelser en person råkat ut för, att dra lärdom 
av saker som hänt samt planera för framtiden (Mitchell, 1999). 
                                                      

3.2 John Holland
John Hollands teori är också relevanta för detta examensarbete och hans tankar och reflektioner har 
fått stort genomslag sett över längre tid. Denna teori utgår från olika typer av personligheter som 
genom sin sociala bakgrund men också de tidigare erfarenheter dessa haft tenderar att söka sig till 
en viss typ av yrke eller karriärbana. Hollands teori tar sin utgångspunkt i att varje person tillhör 
något av följande personlighetstyper (även om de naturligtvis också kan vara en kombination av två 
eller flera av dessa): den realistiska, den undersökande, den artistiska, den sociala, den 
entreprenöriella samt den konventionella. Jag har i detta sammanhang valt att översätta de engelska 
beteckningarna, varför översättningen kan vara olika beroende på vem som gjort den (The career 
key, 2012). 
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Holland (2005) menar att till var och en av dessa personlighetstyper korrelerar en miljö. Detta är en 
viktigt ingrediens i teorin eftersom graden av överensstämmande mellan personlighetstyp och miljö 
styr i vilken grad individen är nöjd med sin karriärsituation. Så långt kommen i teorin går det  att 
identifiera vilken kombination av personlighetstyper som den aktuella personen är. 

Hollands teori skiljer sig en del från de andra teorierna som har legat till grund för detta arbete 
genom att den bärs upp av ett antal instrument, vissa är konstruerade för att individen själv ska 
arbeta med dem medan andra kräver ett samarbete mellan vägledare och klient. Ett verktyg som 
tillhör den första kategorin är the self-directed search som är en manual för individen att arbeta med 
på ett självständigt vis, detta kan ses som ett introduktionsstadium för att ge personen en 
grundläggande guidning över sina intressen och preferenser rent allmänt (Holland, 2005). 

3.3 Mark L. Savickas
Det som är intressant med Savickas (2002) teori är det faktum att den är skapad med tanke på en så 
komplex omvärld som vi människor faktiskt befinner oss i och hur många parametrar som spelar in 
när en människas karriär konstrueras. Den grundläggande tanken är att en människas liv tar sin form 
genom de sociala roller som förekommer i samhället och individens omedelbara omgivning. 
Naturligtvis är det inte någon enstaka händelse som formar en människa, snarare är det en räcka 
med olika typer av händelser som tillsammans utgör byggstenarna i karaktären hos en individ. 

På samma sätt som samtida fenomen spelar en stor roll i en människas liv tillskriver Savickas även 
det sociala arvet från föräldrar en viss betydelse. Det vis som föräldrarna har framlevt sina liv 
övergår även till viss del på barnen, exempel på detta kan vara olika typer av färdigheter och 
talanger samt utbildningsnivå till värderingar i olika typer av frågor (Savickas, 2002). 

Det är vanligt förekommande påstående att en viss typ av yrke kräver en människa med en viss typ 
av karakteristika, detta finns även hos Savickas. Han ser det även som att det finns ett ganska stort 
spann av avvikelser innanför denna norm och att det faktiskt kan variera en hel del, dock är det en 
uppsättning av egenskaper hos människor som återfinns inom ett visst yrke som är gemensamma. 
Yrkesmässig självuppfattning är ett begrepp som är signifikant för Savickas teori och det handlar 
om den enskilda individens uppfattning av hur utvecklingsmöjligheterna ser ut inom den valda 
yrkesbanan samt hur dessa uppfattningar stämmer överens med verkligheten. Både sociala och 
individuella aspekter spelar roll för hur självuppfattningen utvecklas hos individen (Savickas, 
2002). 

Savickas (2002) talar även om olika typer av förändringar i karriären och orsakerna bakom dessa. I 
hans teori har karriärförändringar ett cykliskt förlopp, en process som startar, expanderar för att 
sedan avta igen. Ett liknande förlopp sker då en individ gör förändringar inom sin yrkesram, 
exempelvis avancerar på sin arbetsplats utan att för den skull byta karriär. 

En annan viktig aspekt av Savickas teori om karriärkonstruktion är begreppet karriärmognad som 
närmast har uppgiften att visa på hur individens ålder stämmer överens med den position individen 
har i sin karriär (Savickas, 2002).  

Det  finns det delar som blir högst relevanta för detta arbete eftersom den framför allt har behandlat 
individer som kommit en bit på väg i sin karriär samt att teorin fokuserar på hur en individ 
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responderar på förändringar i denna karriär, planerade som oplanerade. 

4. Metod

Vid sökning efter olika tidigare forskning relaterat till detta ämne visade det sig inte helt lätt att hitta 
just forskning knutet till vuxnas karriärövergångar,  detta gör att ämnet känns än mer intressant att 
undersöka eftersom det inte tycks finnas särskilt mycket forskning som rör den svenska 
arbetsmarknaden ur just denna aspekt. Detta gör att undersökningen kan väcka frågor som kan leda 
till vidare forskning inom ämnet. 

4.1 Metodval
För denna uppsats har jag valt enkätundersökningen som metod. Detta har skett efter noggrant 
övervägande huruvida denna typ är den lämpligaste för de forskningsfrågor jag formulerat. Trost 
(2007) formulerar det som att ”...med tiden har det svenska språkbruket lett till att termen enkät  
kommit att betyda just frågor som besvaras med den svarandes egen hand.” Dock kan denna 
undersökning utformas på många olika sätt, beroende på vad som ämnar undersökas. Då jag 
önskade fokus och koncentration kring forskningsfrågorna i denna undersökning blev det alltså 
enkätundersökningen som blev den lämpligaste metoden. Att enkätundersökningen är ett begrepp 
med flera aspekter beskriver Trost vidare: ”...vill man poängtera att det är fråga om en 
intervjuundersökning använder man vanligen termen interview questionnaire.”

Arbetet i sin helhet har genomförts som ovan nämnts på ett kvalitativt vis eftersom jag önskar att 
varje informant ska få komma fram på ett tydligt och rättvisande sätt. Enligt Backman (2008) ska 
undersökningens ingående försökspersoner beskrivas med för problemställningen relevanta 
karakteristika, vanliga sådana är kön, ålder, utbildning, årskurstillhörighet, geografiskt område och 
så vidare (Backman, 2008). Jag valde för denna undersökning att presentera informanterna med 
ålder samt presentera de yrken de valt att utbilda sig till, detta enligt Backmans teorier om 
information som är relevant för den förhandenvarande studien. 

Jag har valt att ge informanterna frågorna i form av ett formulär med öppna frågor som de fått 
besvara skriftligen. Detta har skett efter noggrant övervägande och med medvetenhet om att 
metoden är tämligen ovanlig i dessa sammanhang. Jag anser dock att detta passar bäst för den 
omfattning som mitt examensarbete ska ha och detta kan ses som en avgränsning då jag bedömer att 
att personliga intervjuer skulle inbringa ett mycket omfattande material som ej är adekvat för 
frågeställningarna. En kvalitativ forskningsintervju förutsätter att frågorna ställs muntligen och 
informanterna har här möjlighet till följdfrågor och kompletteringar (Kvale, 2009). Denna metod 
har valts bort till förmån för den mer strukturerade enkäten. 

Fasen då själva undersökningen genomförs beskrivs av Backman (2008) som observation och 
beskrivs som den fas då forskaren skaffar sig belägg för sina hypoteser, detta kan ske på en rad 
olika sätt, exempelvis genom frågeformulär eller intervjuer (Backman, 2008)

En annan tänkbar möjlighet i detta arbete hade varit att intervjua samtliga informanter muntligen, då 
enkäten till sin utformning mer kan ses som ett mätinstrument för att mäta exempelvis människors 
beteende (Trost, 2007), dock valdes denna metod bort då jag upplevde att detta skulle utgöra en 
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svårighet för uppsatsens fokus. De informanter jag använt i undersökningen besitter rikliga 
erfarenheter medan det område jag avsett att undersöka kan uttryckas som lite mer begränsat. För 
att få ut största nytta och mest relevant information från informanterna har jag därför valt att göra på 
det sätt som nämns ovan. Jag upplever att denna form har fungerat mycket bra och att det har blivit 
precis den avgränsning av ämnet som jag önskade att examensarbetet skulle ha. 

4.2 Etiska överväganden  
De forskningsetiska principerna har beaktats i enlighet med den publikation om god forskningssed 
som Vetenskapsrådet publicerar på sin hemsida (Vetenskapsrådet, 2010). Jag gav samtliga 
informanter så utförlig information som möjligt runt den intervjuenkät av mer omfattande slag som 
tilldelades dem. Informanterna har informerats om att de garanteras anonymitet samt hur 
informationen kommer att behandlas. Dessutom kommer jag att upplysa dem om att deras svar efter 
undersökningen kommer att förstöras så att ingen obehörig kan ta del av materialet. 

4.3 Urval
I Rapporter och uppsatser diskuteras urvalskriterier generellt som att:

 ”det slutliga urvalet av primärstudier är självklart beroende av det valda problemet. Det är  
vanligen karakteristika i primärstudierna som blir föremål för urvalet. Det kan röra sig om en viss  
behandling (manipulation), en viss typ av försökspersoner (kön, ålder, utbildning, diagnos etc.), ett  
speciellt utfall (resultat) etc.” (Backman, 2008)

För denna undersökning har jag sökt informanter enligt urvalskriterierna ålder samt 
utbildningssituation, detta för att kunna undersöka min specifika frågeställning. Då undersökningen 
har en kvalitativ ansats kan personer väljas ut via andra kriterier än i de statistiska urvalsmetoderna 
och detta kan också komma att ändras, detta för att om det behövs medge ökad förståelse och insikt 
till studien (Backman, 2008). Jag har därför inte använt mig av någon form av statistisk 
urvalsmetod utan koncentrerat mig på att söka upp personer i min närhet som uppfyllde kriterierna 
för att var med i denna typ av undersökning. 

Jag har valt att ha med fem informanter för min undersökning.  Dessa skulle bestå av en grupp 
människor som har gjort någon form av yrkesval under sitt liv som har inkluderat en ny utbildning 
eller vidareutbildning av något slag. Anledningen att jag valt detta perspektiv är att jag vill 
undersöka de bakomliggande orsakerna till att göra en större satsning för att komma vidare i 
karriären, inte bara de förändringar som kommer sig av att en person kanske avancerar inom sitt 
eget yrke eller på den egna arbetsplatsen. 

Kontakt med informanterna togs via telefon eller email där de informerades om studien, vad den 
avsåg att undersöka, om de önskade medverka samt hur upplägget av undersökningen skulle gå till. 
Informanterna fick beskrivet för sig att de skulle få en enkät med öppna frågor som skulle besvaras 
skriftligen samt att om det fanns några oklarheter eller frågor fick de gärna höra av sig till mig via 
telefon. Två av informanterna valde också att göra på detta sätt då de kände att de hade mer att 
tillägga än vad frågorna egentligen rymde. 

Även om informanterna naturligtvis garanteras anonymitet så har de här presenterats med ålder 
samt vilket yrke personen har valt att utbilda sig till, detta i enlighet med att presentera de 
karakteristika som är relevanta för studien (Backman, 2008). Samtliga av informanterna är mellan 
40-55 år gamla, vilket gör att de har kommit en bit i sina karriärer samt har en hel del erfarenhet 
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bakom sig. 

Informant 1 är cirka 50 år gammal och studerar till studie- och yrkesvägledare.
Informant 2 är cirka 40 år gammal och håller på att avsluta sina studier till läkare. 
Informant 3 är cirka 45 år gammal och studerar till skolledare. 
Informant 4 är cirka 55 år gammal och har avslutat sina studier till trädgårdsmästare.
Informant 5 är cirka 50 år gammal och studerar till studie- och yrkesvägledare

4.4 Genomförande
Fasen då själva undersökningen genomförs beskrivs av Backman (2008) som observation och 
beskrivs som den fas då forskaren skaffar sig belägg för sina hypoteser, detta kan ske på en rad 
olika sätt, exempelvis genom frågeformulär eller intervjuer (Backman, 2008)

Observationen började med att, såsom beskrivits ovan, kontakt togs med de tilltänkta informanterna 
via telefon eller email där de informerades om syftet med undersökningen samt hur undersökningen 
skulle gå till rent praktiskt. Jag beslutade mig för att ge informanterna en betänketid av tio dagar för 
att om jag inte fått svar därefter kontakta dessa igen för att fråga huruvida de ville medverka i 
studien eller ej. I samtliga av dessa fall behövde jag inte vänta den förutbestämda tiden, 
informanterna kontaktade mig i allmänhet efter bara ett par dagar för att säga att de ville medverka i 
studien. Detta gjorde att ingen kontakt behövde tas med någon som sedan valde att inte medverka i 
studien utan endast fem informanter behövde sökas upp. 

Då denna studie inte har någon form av geografisk begränsning valde jag att skicka enkäten via 
email till de informanter som befann sig längre bort medan jag personligen överlämnade enkäten till 
de informanter som befann sig i närheten. Jag är medveten om att detta i någon mån kan ha 
påverkat svaren men bedömer dock att påverkan inte kan ha varit så stor att den är relevant i 
sammanhanget. 

Informanterna fick besvara dessa frågor enskilt, jag närvarade inte därför att jag upplevde en risk att 
få olika utfall eftersom jag inte hade möjlighet att närvara då samtliga informanter besvarade 
enkäten. Alla fick tio dagar på sig att besvara enkäten och skicka tillbaka den, vilket alla också 
gjorde inom utsatt tid. Samtliga informanter skickade sina svar via email till mig varefter dessa 
sammanställdes enligt med de frågeställningar som arbetet har. 

4.5 Bearbetning av data

Själva momentet med analysen görs lättast med någon form av strukturering som förberetts redan 
innan observationen påbörjats. Huvudsaklig analys sker dock ofta regelbundet under själva 
insamlandet av informationen (Backman, 2008).

Resultaten har därför bearbetats genom sammanställning fråga för fråga skriftligen såsom de 
presenterats i enkäten, detta därför att alla informanter ska få komma till tals samt att det skulle gå 
lättare att jämföra svaren och finna likheter och olikheter. Därefter har frågorna placerats in i avsnitt 
uppdelade efter frågeställningarna. Först har svaren från frågorna sammanfogats till ett enda 
dokument där jag för varje enkätfråga har infogat svaren från respektive informant. Detta har gjorts 
för att tydliggöra skillnader och likheter mellan informanterna. Resultaten från enkäterna har 
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analyserats enligt det forskningsfundament som finns att ta del av i denna teoridel av 
examensarbetet i det att varje forskningsinriktning har tilldelats ett eget avsnitt där jag analyserar de 
resultat jag fått fram utifrån just den inriktningen. Analysen består dessutom av en längre diskussion 
där jag främst beaktat den grundläggande frågeställningen för arbetet, men även tittat en del på 
intressanta aspekter som uppkommit under undersökningens gång. 

Uppdelningen av presentationen av resultatet har jag valt därför att det teoretiska fundamentet utgör 
en samling av olika teorier, alla fokuserandes olika aspekter men tillsammans bildandes en bra 
helhet i arbetet. Dock ger den teoretiska ramen inte utrymme för alla funderingar och reflektioner 
kring de svar intervjuerna har gett, därför valde jag att också använda mig av en avslutande 
diskussion i samband med analysen av resultat. Där har möjligheten funnits att under lite friare 
former titta på och analysera de resultat som framkommit. 

5. Resultatredovisning

Jag väljer att redovisa resultatet från min undersökning genom att presentera svaren för samtliga 
informanter uppdelat efter de frågeställningar som presenterats i inledningen (se enkät i bilagan), 
detta därför att jag vill skapa största möjliga tydlighet kring de svar som uppkommit. Flera frågor 
från enkäten presenteras under samma avsnitt eftersom jag valt att dela upp svaren utifrån arbetets 
frågeställningar. 

5.1 Tiden innan karriärbytet
Under detta avsnitt presenteras de frågor och svar som är relaterade till frågeställningen ”Hur såg 
tiden innan karriärbytet ut?”

Berätta om de tidigare yrken du haft under din karriär, vad har varit bra respektive dåligt med  
dem?

Som en första fråga, som också tenderade att bli tämligen omfattande bad jag mina informanter 
berätta om sina tidigare yrkeserfarenheter samt att ge en personlig bild av vad som informanterna 
upplevt som bra respektive dåligt med dessa. Flera av informanterna hade bred erfarenhet från flera 
yrken, ibland inom vitt skilda områden. Dock fanns det en tydlig gemensam nämnare som blev 
intressant att titta närmare på och det var det faktum att de allra flesta hade, oavsett hur många olika 
yrken det rörde sig, uteslutande arbetat med människor i en eller annan form. 

Exempel på detta är  informant nummer två som idag snart är färdig med sin läkarutbildning, kunde 
redovisa hur hon av en slump hamnade i skolvärlden som lärare och då blev kvar och skaffade sig 
en lärarutbildning. Sedan uppger informanten en anledning till bytet av yrkesval som man också 
kan se går igen hos flera i undersökningen och det är det faktum att arbetet ”upplevdes som tungt” 
och att arbetsinsatsen kanske inte alla gånger ”motsvarade den lön som utbetalades”. Det kan 
konstateras att intresset för människor ofta har fått respondenterna att söka sig till liknande arbeten, 
ofta dock i andra typer av befattningar. 

Detta gäller även för informant nummer fem som hade ett brett spektrum av olika yrkeserfarenheter 
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bakom sig innan detta senaste yrkesval. Karriären har innefattat arbeten som barnflicka och arbeten 
inom vården, såsom sjukvårdsbiträde och mentalskötare till att närma sig skolvärlden genom att 
först arbeta som elevassistent och därefter lärare. Informanten har även prövat på att inneha en 
chefsposition inom detta område men tyckte att yrket blev otillfredsställande i det att pengar styrde 
snarare än människors väl och ve. 

Informant nummer fyra har prövat på många olika yrken och beskriver utförligt fördelar och 
nackdelar med att dessa yrken i sina svar. Bland fördelarna kan framför allt märkas de möjligheter 
till olika former av utblickar som dessa byten har gett, samt den personliga utveckling det har 
inneburit att befinna sig i flera olika yrkesroller. Bland nackdelarna nämner informanten bristen på 
möjlighet till reflektion och tillbakablickar eftersom de snabba bytena av arbete inneburit ett krav 
att ”alltid hänga på i ett högt tempo och visa sin kapacitet”. Precis som hos flera av de andra 
informanterna nämns också den dåliga lönen som en nackdel. 

Informant nummer ett avviker kanske i någon mån från detta mönster även om man även här kan  se 
att det finns en bakgrund med yrkeserfarenhet från människovårdande yrken. Informanten startade 
sin yrkesbana inom hemtjänst för att sedan arbeta i förskola och efter det arbeta som vikarie i 
skolan. Arbetsbördan och den dåliga lönen gjorde dock att respondenten sökte sig vidare och 
prövade andra typer av yrken såsom fotograf och tidningsbud. Denna informant avviker från de 
andra i det att den påbörjade yrkesbanan är inom samma typ av yrke som denna nu utbildar sig till, 
däremellan har informanten prövat på andra typer av yrken. 

Informant nummer tre kanske hade de djärvaste karriärbesluten bakom sig, efter sin lärargärning i 
de samhällsorienterande ämnena har det ena lett till det andra och hon har arbetat som såväl 
lärarutbildare på högskolan som föreläsare för sexuellt likaberättigade. I denna infomants 
yrkeskarriär har det tagits avstamp i en grundutbildning vilken sedan har utvecklats åt alla möjliga 
håll, dock med den pedagogiska kärnan i botten. 

En ytterligare gemensam nämnare som är väl värd att framhållas här är det faktum att så gott som 
alla informanter till största del upplevde sina tidigare yrken som totalt sett positiva och nämner i 
samband med detta det meningsfulla i att arbeta med människor. Det är snarare parametrar som 
lönen som framhävs i samband med eventuella nackdelar med tidigare arbeten men i stort sett har 
de flesta informanterna upplevt arbetena som positiva. 

Kan du peka på någon punkt när det blev klart för dig att du behövde göra ett byte av karriär?  
Vad hände i samband med detta?

Nästa fråga är mycket viktig för undersökningen och rör de tidpunkter i livet där informanterna på 
något vis kommit fram till att ett byte av karriär är önskvärt eller rent av en nödvändighet. 
Dessutom bad jag informanterna berätta om det var någon särskild händelse som var den utlösande 
faktorn till att beslutet om behovet av ett karriärbyte skapades. Här blev de flesta av informanterna 
detaljerade i sina svar och det visade sig att de flesta kunde peka på en specifik och tydlig punkt när 
de känt att ett byte av karriär blivit en nödvändighet.

I samband med denna fråga kanske också nackdelarna med tidigare arbeten kom fram, dock var det 
ibland så att informanterna uppgav egna vändpunkter i livet som kanske inte direkt hade anknytning 
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till arbetet men som ledde till ett behov att förnya och förändra. Detta gäller exempelvis informant 
nummer två som brände ut sig i en kombination av tufft yrkesliv och privatliv och därigenom 
började fundera på förändring som också kom att omfatta arbetslivet. Dock var det för informanten 
inget enkelt beslut att lämna skolvärlden och detta skedde först efter att ha prövat att vara 
speciallärare istället, något som tyder på att personen trivdes mycket bra med denna typ av arbete. 
Dock nämns också det faktum att det är svårt att ständigt fungera som en inspirationskälla för 
eleverna utan att själv ha möjlighet till påfyllning som en anledning till byte av inriktning i 
arbetslivet. 

Ett par av informanterna har uppgivit att arbetsplatsen i sig snarare än yrket var den orsak som fick 
dem att bestämma sig för att byta yrke. I samband med detta nämns undermålig ledning, tuffa 
sparkrav och ökat tryck på personalen. Informant nummer ett upplevde sin senaste arbetsplats som 
”smått katastrofal” eftersom upplevelsen för denna var att arbetet inte gick att sköta ordentligt, givet 
de betingelser som nämnts ovan. En allmän otillfredsställelse gjorde alltså att behovet växte även 
om informanten upplevde att dennas lärarexamen var alltför snäv för att kunna fortsätta att arbeta 
inom skolan och det som då återstod var arbete på förskolan vilket inte var ursprungsplanen. 

Ibland kan det också bli det personliga behovet av att förkovra sig och utvecklas som på sikt leder 
till ett byte av yrke, vilket gäller för informant nummer fem som upplever det som ett genombrott 
att börja läsa på högskolan trots sina läs- och skrivsvårigheter. För denna informant kom 
möjligheten att pröva på yrket innan själva ansökan till utbildningen, vilket underlättade valet av 
utbildning. Dessa tre respondenter ovan visar på en hel del olikheter vad gäller anledningarna till 
byte av yrke även om de kommer från liknande yrkesbakgrunder tidigare.

Informant nummer tre kände ett större behov av att kunna vara med och förändra och påverka än 
vad det dåvarande läraryrket kunde erbjuda, beslutet att gå vidare i karriären växte fram under en 
längre tid hos informanten men detta gav också möjlighet att riktigt tänka igenom vad som var nästa 
steg, vilket informanten menar hjälpte henne då hon väl tog steget och gick vidare. 

Den som kanske tydligast kan peka på en viss händelse som utlöste ett behov av byte av arbete var 
informant nummer fyra som nämner en uppkommande allergi i den dåvarande arbetsmiljön som 
gjorde det omöjligt att fortsätta på denna arbetsplats. Det är alltså många olika typer av skäl som 
ligger bakom informanternas drivkraft att byta arbete och ta ett steg vidare i karriären. 

5.2 Plötsligt infall eller lång process

Detta avsnitt behandlar frågor och svar relaterade till frågeställningen ”Hur ser processen för 
karriärbytet ut?”

Var insikten om ditt behov av karriärbyte något som växt fram under lång tid eller som kommit  
plötsligt av någon anledning? 

Som en följd av den andra delfrågeställningen i undersökningen ville jag också ta reda på huruvida 
beslutet om ett byte av karriär var ett beslut som växt fram långsamt hos informanterna eller något 
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som började som ett spontant infall. 

 Frågorna har en allmän karaktär och tittar på karriär och yrkesval i ett allmänt perspektiv. Eftersom 
informanterna alla har haft ett eller flera yrken tidigare önskade jag undersöka huruvida det var ett 
mer genomtänkt eller mindre genomtänkt beslut att ge sig i kast med denna nya utbildning.

De flesta av informanterna hade tänkt igenom valet av utbildning mycket noggrant, detta oftast på 
grund av att de flesta kanske redan hade ett antal år på högskolan bakom sig och därigenom inte 
möjlighet att exempelvis få studiemedel för att studera igen, vilket ofta kan göra beslutet större att 
fatta. 

Informant ett nämner att det viktigaste i dennas fall var att utbildning skulle leda till ett specifikt 
yrke vilket styrker ovanstående påstående att studierna i sig inte längre är ett självändamål för 
personer som redan innehar en yrkesutbildning eller flera. Informanten nämnde även forskarbanan 
som en tänkbar väg i samband med denna planerade utbildning men valet föll sedan på en kortare 
utbildning med tydlig yrkesutgång. 

Informant nummer fem är den som kanske upplever att det tog längst tid att fatta beslutet eftersom 
det kom efter cirka nio års arbete som outbildad inom samma yrke. 

Informant nummer två upplever att beslutet att byta yrke var en process som mognade under en 
längre period, varav vissa perioder var vilande då informanten gick vidare inom sitt dåvarande yrke. 
Respondentens yrkesdrömmar har hängt med och att de för samtliga informanter inte tycks ha 
förpassats till att enbart vara drömmar utan har genomförts vid ett tidigare eller senare tillfälle i 
livet. Något liknande svar kan ses hos informant nummer tre, med den skillnaden att hon inte 
upplevde att det fanns möjligheter att avancera inom det egna yrket. Vilande perioder fanns det 
dock, där det kanske fokuserades på familjelivet istället för den yrkesmässiga karriären. 

Informant nummer fyra hänvisade till det faktum att allergin satte punkt för det dåvarande arbetet 
men påpekar samtidigt att det fanns ”framväxande intressen” som hjälpte till på vägen att staka ut 
en vidare karriärväg. 

5.3 Aspekter av karriärbytet

Detta avsnitt behandlar frågor och svar relaterade till frågeställningen ”Hur värderar kvinnorna 
själva sitt karriärbyte?”

Tror du att det är en fördel eller nackdel att byta karriär flera gånger under ett yrkesliv? 

Eftersom den gemensamma nämnaren för samtliga informanter är att de har minst ett tidigare yrke i 
bagaget kom nästa fråga att beröra synen på huruvida det skulle kunna vara en fördel eller en 
nackdel att byta karriär flera gånger under ett yrkesliv. Sett mot en bakgrund av ett samhälle som 
blivit alltmer dynamiskt till sin utformning förde flera av informanterna en diskussion runt frågan 
som blev mycket intressant då det inte tycktes finnas något självklart svar. 
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Även i detta sammanhang kommer de ekonomiska aspekterna in. Detta framhäver informant 
nummer två tydligt då de ekonomiska övervägandena blev viktiga i samband med att denna blev 
antagen till utbildningen. Detta kan bero på att det också är en avsevärd skillnad i längd mellan 
olika utbildningar och att informantens utbildning innebär minst elva terminers intensiva studier. 
Även om den uppenbart ekonomiska nackdelen nämns så är det livskvaliteten som kommer högst 
på listan över fördelar för klienten. Dessutom nämner informanten något som nog kan vara 
signifikant för många idag vad gäller karriär och synen på den och det är känslan av att inte orka 
inneha ett och samma yrke genom hela yrkeslivet, ett behov av att växla emellan olika professioner, 
att utvecklas och gå vidare. En mer dynamisk inställning till begreppet karriär kan man skönja hos 
flera av de tillfrågade. 

Informant nummer fem säger sig inte ha upplevt några nackdelar av att byta yrkesinriktning, enbart 
fördelar, framför allt vad gäller den personliga utvecklingen. Det verkar generellt som att 
möjligheten till utvecklingen för den egna personen står högt i fokus hos informanterna, tanken på 
huruvida det skulle kunna uppfattas på annat sätt av omgivningen tycks inte relevant i 
sammanhanget. Detta påpekar också informant nummer fyra som ser enbart fördelar med 
karriärbyten i livet, eftersom dessa leder till ”nya utblickar” och därigenom en ”större personlig 
utveckling” för en individ än om den hade stannat på en och samma arbetsplats. Samma svar gav 
informant nummer tre. 

Dock finns det en del eftertanke även kring denna fråga. Informant nummer ett ger påståendet att 
det, trots att det positivt att byta karriär även flera gånger under ett yrkesliv, ”inte är bra att hoppa 
mellan arbetplatser hur som helst och inte för ofta”. Dessutom ser informanten en fara i att kanske 
byta ner sig i samband med ett nyval av yrke, att omgivningen kan börja undra om en person går 
från ett uppenbart mer krävande yrke till ett yrke med sämre möjligheter och sämre betalt.

Vad tycker du är viktigast vad gäller ditt arbete? Inflytande, möjlighet att avancera, balans  
mellan jobb och fritid etc.?

Efter denna diskussion gick frågorna återigen mot att bli av mer personlig karaktär och 
informanterna fickbeskriva vad som personligen är viktigt för dem med det yrke som de har valt, 
oavsett vilket yrke och vid vilken tidpunkt. Det som efterfrågades här var av karaktären mer 
allmänna värderingar och huruvida dessa hade ändrats under informanternas karriär eller inte.

Informant nummer ett nämner tveklöst balansen mellan jobb och fritid som det primära i sitt 
yrkesliv och motiverar detta med att det inte är någon livskvalitet att ”komma hem från jobbet och 
inte orka med något annat”, detta dessutom en anledning till att respondenten valde att lämna sin 
gamla profession. Informanten såg en svårighet i att kunna avancera inom det valda yrket varför det 
inte var det mest prioriterade i bytet av arbete. Ett liknande svar kunde återfinnas hos informant 
nummer fyra som också prioriterade balansen i allra första hand och efter det möjlighet att ha 
inflytande i den egna arbetssituationen samt möjlighet att påverka slutresultatet av detta. 

Informant nummer två nämner trivsel som det allra viktigaste på en arbetsplats, detta oberoende av 
vilket arbetet egentligen är. Dessutom nämns möjligheten till den personliga utvecklingen, kanske 
denna är viktigare än möjligheterna att avancera inom yrket. Återigen är de personliga aspekterna 
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av yrkeslivet i fokus. Att ständigt känna att man förbättras själv som person samtidigt som man 
bidrar till en utveckling på arbetsplatsen sammanfattar den situation som informanten föredrar och 
prioriterar högst. 

Informant nummer fem tycker inte personligen att möjligheten till avancemang är särskilt viktigt 
och nämner sin ålder som ett skäl till detta. Då denna redan har kommit långt i sitt yrkesliv är det 
istället möjligheten till inflytande som står högt i kurs, något informanten också upplever sig ha 
möjlighet till på sitt nuvarande arbete. Däremot nämns här också att en utveckling inom ett yrke i 
hög grad har med personen själv att göra, på vilket sätt vi utvecklar och utvecklas samt de 
möjligheter som tas för att förnya och förbättra. 

Här skiljer sig svaren hos informant nummer tre från de övriga i det att inflytande kändes som 
högsta prioritet, informanten förklarar detta med att hon kände ett så ”kompakt missnöje med 
möjligheten till inflytande i sitt tidigare arbete” att detta önskemål helt kom att överskugga andra 
aspekter. 

Upplevde du det som en försvårande omständighet att ditt nya yrkesval krävde en  
vidareutbildning? 

En intressant aspekt av detta med byte av karriär och förändring av yrkesval är att det inte alltför 
sällan fordrar någon form av vidareutbildning och därför kom undersökningens nästa fråga att röra 
detta faktum och huruvida respondenterna såg detta som ett hinder eller en möjlighet. 

Det är genomgående så att informanterna ser värdet av en yrkesutbildning och väljer detta som 
något att prioritera, trots mycket arbete och höga kostnader. Informant nummer fyra menar att 
förutom att se vidareutbildning som enbart positivt även att detta är något som alla människor borde 
få möjlighet till. 

Informant nummer ett upplever att hon inte till fullo skulle kunna ha blivit bra inom sitt yrke om 
denna inte hade ”en yrkesutbildning med sig i bagaget”. Informant nummer fem nämner den 
ekonomiska biten som en anledning till något som försvårat hennes beslut att vidareutbilda sig. 
Flera av informanterna har inte längre rätt till studiemedel, antingen på grund av ålder eller på 
grund av att terminerna med studiemedel har förbrukats och det försvårar naturligtvis studietiden 
väsentligt. De flesta nämner perioden av utbildning som mycket tuff men upplever den ändå som en 
ren nödvändighet. 

För informant nummer två var det aldrig ett problem på det personliga planet med valet att påbörja 
ytterligare en högskoleutbildning, dock var det även här de ekonomiska aspekterna som försvårade 
och detta kan nog ses som något som delas av de flesta av informanterna i undersökningen. Fördelar 
vägs mot nackdelar, den personliga utvecklingen mot den ekonomiska bördan, informanterna tycks 
ha ungefär samma uppfattning i denna fråga. 

Lättast kanske det var för informant nummer tre som blev erbjuden utbildning som ett led i den 
tjänst hon redan hade, vilket gav möjligheten att studera på arbetstid med bibehållen lön. Detta 
gjorde att ”beslutet blev enkelt och odelat positivt”, enligt informanten.
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Vad har du mött för reaktioner på ditt val att byta yrke? 

Att titta på omvärlden och hur den förhåller sig till detta med karriär och karriärbyten kändes också 
viktigt varför jag bad informanterna att berätta om vilka reaktioner de fått från sin omgivning då det 
stått klart att de börjat studera för att göra ett byte av yrke. Denna aspekt upplever jag som nog så 
viktig då den kunde säga en del om vad för utveckling som skett vad gäller denna typ av 
värderingar ute i samhället. Vi talar ofta om en mer dynamisk verklighet men förhåller det sig så 
vad gäller den enskilda personens åsikter? 

Informant nummer två upplevde enbart positiva reaktioner vilket denna upplevde som förvånande, 
samt att många såg detta som inspirerande, och kanske som en förebild att själv kunna våga agera 
utifrån sin situation. Informanten själv upplevde dock att det kunde kännas som en svårighet att 
berätta om sin utbildningssatsning av rädsla för vad andra skulle kunna tycka, en oro som visade sig 
vara obefogad. Informantens barn har också kommit med kommentarer som ifrågasätter varför 
”man ska plugga när man inte behöver det”!

Även informant nummer fem har uteslutande mött på positiva reaktioner även om denna har valt att 
studera till ett yrke som denna redan utövar. Informant nummer ett har upplevt sig vara ”en förebild 
och något av en ambassadör” för sin yrkesgrupp.

Någon som blev något mer ifrågasatt var informant nummer fyra då flera påståenden angående det 
nya yrket dök upp, framför allt de aspekter som var lönerelaterade, många i informantens närmaste 
krets hade svårt att förstå att informanten valde att gå från ett lågavlönat yrke till ett annat. Det 
tycks dock även vara så att i denna informants fall har de positiva reaktionerna varit fler än de 
negativa. Även respondent nummer tre har upplevt att hon blivit ifrågasatt när hon valt att gå vidare, 
många i omgivningen hade synpunkter på valet att lämna det trygga yrket hon först studerat till, 
detta pågick under några år men kritiken la sig sedan informanten ”tillträdde sin första 
skolledartjänst. När informanten nu utbildar sig inom detta område har kritiken tystnat helt. 

Har du någon gång under din utbildning till ditt nya yrke haft tvivel om att denna profession  
kommer att passa dig? 

Som en avslutande fråga ville jag gärna veta huruvida informanterna under den tid de gått denna 
utbildning haft tvivel rörande det nya yrkesvalet, tvivel som gjort att tankar på avhopp eller 
liknande kommit. Det kan finnas fog att anta att en person med tidigare yrkeserfarenheter kan 
uppleva det som ett tämligen stort steg att gå tillbaka till skolan och vidareutbilda sig under en 
längre tid och därför ville jag veta hur det förhöll sig med detta. 

En del problem så informant nummer fyra eftersom det förhandenvarande bytet av yrke innebar en 
övergång ”från ett teoretiskt yrke till ett mer praktiskt” vilket föranledde viss oro huruvida det nya 
yrket skulle ”orkas med rent fysiskt”. Informant nummer fem talar om sitt dåliga självförtroende 
innan utbildningen påbörjades och att det snarare var tvivel om den egna kapaciteten att klara 
utbildningen än tvivel om huruvida professionen skulle passa som var stötestenen. Informanten 
upplevde dock att stöttningen från omgivningen varit så stark att dessa tvivel efterhand försvunnit 
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samt att utbildningens kvalitet i sig har inneburit en positiv överraskning och därigenom har stärkt 
insikten om att såväl utbildning som framtida yrke är rätt val.

Informant nummer två upplever sig själv som en ”funderande och analyserande individ” vilket har 
lett till många funderingar och ibland rena ifrågasättanden av utbildningen och det nya karriärvalet, 
kanske främst för att utbildningen i sig är så pass krävande. Informanten uppger också att det under 
utbildningen funnits tvivel om huruvida det här är det rätta yrkesvalet i slutändan men menar 
samtidigt att det har gett samma resultat, ett konstaterande om att det här är ”rätt väg att gå”. 

Mest okomplicerat har det kanske varit för informant nummer ett och tre som kort och koncist 
meddelar att de ”inte på något sätt har haft några tvivel om att denna profession är helt rätt 
yrkesval”. 

6. Analys 

I min analys av resultaten samt diskussion kring svaren i  enkätundersökningen har jag valt att dela 
in detta i två delar, där jag dels kommer att titta på resultaten, dels avsluta med en diskussion av mer 
generell karaktär. Innan detta kommer dock teorierna återigen att presenteras samt dess relevans för 
arbetet att undersökas. 
 

6.1 Teoriernas relevans
I teorin planned happenstance spelar människans sociala miljö en stor roll, dock är denna inte 
avsedd att vilas i utan har snarare till uppgift att göra människan mer öppen och mottaglig för 
förändringar. Att utveckla en dynamisk personlighet är något av en förutsättning för att teorin ska 
fungera. 

Jag upplever i högsta grad mina informanter som både nyfikna och dynamiska personligheter och 
det finns också mycket av det samlande intervjustoffet som går attt relatera till planned 
happenstance. Till exempel har så gott som samtliga informanter en hel rad av tidigare yrken bakom 
sig där det beskrivs som att den ena händelsen har lett till den andra vad gäller tidigare 
yrkesövergångar. Även om beslutet om att starta en vidareutbildning till ett nytt yrke är väl 
genomtänkt hos de flesta kan det märkas att det är flera slumpmässiga händelser som trots allt har 
lett fram till detta senaste beslut, exempelvis ohälsa i det tidigare arbetet eller missnöje med den 
tidigare arbetssituationen. 

Planned happenstance är ju en process i fyra steg vilket gör den idealisk för en vägledningssituation. 
Det andra steget i processen som utgörs av positivt tänkande. Detta kan jag se genomgående hos 
mina informanter och kanske också har lett till en dynamisk syn på yrkesliv och karriär. Efter detta 
följer att vara beredd på det som inte går att förutsäga vilket jag också upplever att mina 
informanter i hög grad är, det upplevs som att de flesta ser med stor trygghet och med tillförsikt på 
framtiden. 

Själva agerandet är en naturligtvis en viktig del i teorin och detta är också mycket tydligt en talang 
som samtliga informanter besitter. Att lyfta sig från en situation som inte är helt tillfredsställande 
och att ta ett beslut om framtiden som medför en stor ansträngning kräver styrka i sig, detta kan 
också ses bland informanternas svar då de med stor tydlighet visar att de tagit lärdom av saker som 
inte varit bra på tidigare arbetsplatser och nu strävar mot nya mål som ska ge större tillfredsställelse 
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i yrkeslivet. 

Ställt mot frågeställningen för arbetet är det tydligt att informanterna i hög grad har agerat enligt 
planned happenstance då de har banat sig fram i karriären. Det som fått dem att byta karriärväg är 
många gånger en anpassning till de situationer de hamnat i vilket verkligen bör kunna beskrivas 
som en både dynamisk och positiv hållning. Informanterna har också sett till att reagera och agera 
enligt givna förutsättningar. 

Vid närmare granskning av John Hollands teori så blir det också tydligt att informanterna i min 
undersökning tillhör ungefär samma personlighetstyp och därigenom kan sägas dela intressen och 
strävan. I detta fall har det inte gjorts någon närmare analys av informanterna enligt denna teori men 
gemensamt för de alla är att de på något sätt kan sägas tillhöra personlighetstypen S, nämligen den 
sociala. De har alla valt yrken som har med människor att göra och då de har valt att gå vidare i 
karriären och utbilda sig har det också varit till människorelaterade yrken. Däremot består alla 
informanterna av olika kombinationer vad gäller de övriga personlighetstyperna, dock är likheten 
intressant att notera. Ett annat viktigt inslag är den miljö som motsvarar varje personlighetstyp och 
som avgör graden av trivsel för individen. Det verkar som att informanterna har en ganska bra 
korrelation mellan dessa båda och det verkar också som att de trivs och med tillförsikt ser fram 
emot sitt nya yrke. 

¨

Det är vårt att i någon större utsträckning analysera informanternas svar utifrån Hollands teorier 
men det är värt att notera sambandet mellan miljö och personlighet som förekommer inom många 
vägledningsteorier då det kan konstateras att det i detta fall tycks ha slagit väl ut. 

Savickas presenterar en mer komplex teori där hänsyn tas till en mängd olika parametrar, till att 
börja med talas det i teorin om en persons arv från föräldrarna samt de grundläggande sociala roller 
som formar individen i samspel med omgivningen. Jag har i min undersökning inte valt att gå 
närmare in på de grundläggande pelare på vilka mina informanters karaktär vilar, dock kan det dras 
en försiktig slutsats att det finns vissa grundläggande karaktärsdag som de alla delar, exempelvis 
social kompetens och handlingskraft. 

Då Savickas menar att det fordrar en viss typ av människa att passa för en viss typ av yrke så kan 
man även hålla med om det vid en titt på informanterna och den bild av dem som framkommer i 
samband med intervjuundersökningen. Yrkesmässig självuppfattning är ett begrepp som är centralt i 
teorin och det bör kunna sägas att informanternas uppfattning om sig själva i detta sammanhang 
känns tämligen god. 

Det blir intressant när det kommer till Savickas syn på karriärer och dess förlopp i det att han ser det 
som en cykel där processen först startar, expanderar och sedan avtar igen. Detta märks tydligt då 
informanterna berättar om sina tidigare yrkeserfarenheter där ett cykliskt förlopp kan skönjas hos 
vissa av informanterna. Flera berättar om sin entusiasm i början av ett nytt yrke men att de sedan 
även började upptäcka nackdelar vilket fick dem att så småningom söka sig mot ett nytt yrke. 

Vad gäller begreppet karriärmognad kanske det dock kommer till någon form av avvikelse, främst 
därför att min målgrupp gäller just vuxna människor som gör någon form av karriärbyte. Den 
karriärmognadsgrad som motsvarar den ålder som mer eller mindre samtliga av mina informanter 
befinner sig betecknas som ett vidmakthållande av det man tidigare byggt upp, alltså en 
yrkesmässigt mycket stabil situation. Detta kanske inte kan sägas vara den främsta av karaktärsdrag 
som kan beteckna mina informanter men talar istället om den dynamiska inställning till arbete och 
karriär som finns idag. 
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Givet frågeställningen finns det cykliska förlopp som en naturlig del av orsakerna bakom 
informanternas byte av yrken. Genom att se karriären som olika processer blir det tydligt att den är 
ett fenomen i ständig rörelse vilket i sin tur förklarar informanternas byte från ett yrke till ett annat.

6.2 Forskningsresultat 
Den övergripande frågeställningen för arbetet handlade om orsakerna till vuxna kvinnors 
övergångar från ett yrkesval till ett annat under en karriär. Försökspersonerna för undersökningen 
har valts ut enligt kriterierna ålder samt att de valt en ny karriärväg nyligen, alternativt håller på att 
byta karriär. Orsakerna till dessa byten var många men flera av kvinnorna beskriver utförligt olika 
former av missnöje med den tidigare karriären som lett fram till beslutet att välja en annan 
karriärväg. Flera av informanterna upplevde någon form av stress i sitt tidigare arbete, flera nämnde 
en känsla av att inte räcka till. De begränsade möjligheterna till utveckling nämns också i 
enkätsvaren, samt att inte ha möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Det nämns även det faktum att det idag är vanligt att en individ skaffar sig flera yrkesutbildningar 
under en livstid, detta för att anpassa sig till en mer dynamisk verklighet. Det kan alltså sägas finnas 
många orsaker till dessa kvinnors yrkesövergångar. Denna mångfald är också något jag finner stöd 
för i Bartosz (2006) studie om kvinnors karriärövergångar i olika livsfaser. 

Vad gäller processen för karriärbytet beskriver flera av informanterna att beslutet att skaffa sig ett 
nytt yrke som krävde någon form av vidareutbildning var ett beslut som växt fram under längre tid 
hos dem. För vissa av informanterna var vägen till att ta ett beslut att vidareutbilda sig något kortare 
i det att de kanske tidigare hade praktiserat detta yrke, dock utan att ha en utbildning för det. Någon 
av informanterna nämnde att vidareutbildningen initierades av hennes arbetsplats medan övriga 
informanter tagit initiativet till vidareutbildning på egen hand. 

Under processens gång har flera av kvinnorna i studien berättat om en hel del tvivel rörande såväl 
den egna kapaciteten som de eventuella reaktionerna från omgivningen. Här nämndes även den 
ekonomiska faktorn, flera av informanterna har bekostat sina studier själv eftersom studiemedel 
endast kan fås under en begränsad period och flera av informanterna dessutom hade förbrukat sitt 
studiemedel. I efterhand tyckte dock samtliga informanter att de eventuella uppoffringarna varit värt 
besväret. Detta kan också återfinnas i studierna jag tagit del av och understryker aspekten att det 
inte är helt okomplicerat att slå in på en ny karriärväg. 

Ingen av kvinnorna i studien har haft någon negativ aspekt att presentera generellt kring att skaffa 
sig en vidareutbildning och en ny karriär. Tvärtom har ett par av informanterna uttalat det som 
något som alla människor borde göra. Samtliga av kvinnorna i studien har värderat sitt karriärbyte 
mycket högt och har tyckt att det varit en investering för framtiden. Ingen av informanterna nämner 
någon ånger i samband med karriärbytet även om flera uttryckt tvivel och osäkerhet under 
processens gång. 

7. Diskussion
Diskussionen har delat in i två delar för att sträva mot att ge en tydligare bild av vad som 
analyseras. Därför inleds avsnittet med en diskussion kring den valda metoden och fortsätter sedan 
med en diskussion runt de resultat som intervjuundersökningen har gett. 

20



7.1 Metoddiskussion
Jag valde i min undersökning att endast arbeta med kvinnliga informanter av den anledningen att 
kvinnors övergångar från ett yrke till ett annat intresserar mig särskilt. Traditionellt sett har kvinnor 
haft svårare på arbetsmarknaden och att hävda sig, men på senare tid har detta förändrats. Idag är 
det fler kvinnor än män som utbildar sig på högskola och universitet och kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden börjar även den att se annorlunda ut. Därför valde jag att ha med fem kvinnor i 
min undersökning som alla hade gjort ett aktivt val att byta från ett yrke till ett annat, somliga med 
en stor satsning med en lång utbildning för att nå detta yrke, andra med lite kortare väg att gå. Det 
övergripande intresset för mig personligen var dock att titta närmare på huruvida dessa kvinnor var 
på väg till sitt nya yrke eller snarare från sitt gamla. Detta kommer att stå i fokus för denna 
diskussion. 

Jag sökte informanter med olika bakgrund för min undersökning, dock visade sig detta vara svårt 
eftersom många kom från liknande bakgrunder. Detta kan kanske förklaras med att kvinnor ofta är 
överrepresenterade inom sociala yrken och att det är där många börjar sin yrkesbana. Hur som helst 
så var det en påfallande likhet med bakgrunden i människovårdande yrken till att informanterna 
nästan uteslutande sökte sig till liknande yrken men dock med lite högre status eller bättre 
förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. 

Metoden som valdes för att genomföra undersökningen var att göra en enkät som besvarades 
skriftligen av informanterna. Även om den kvalitativa forskningsintervjun också kunde tänkas 
användas som metod upplevde jag att jag önskade så specifika svar som möjligt relaterat till mina 
frågeställningar, vilket gjorde att enkäten passade bra som undersökningsmetod. Jag är dock 
medveten om dess begränsningar, exempelvis i det att det blir svårare att utveckla en fråga eller 
ställa följdfrågor. Detta avhjälptes dock av att jag informerade informanterna att de var välkomna 
att ta kontakt med mig om de kände att det var något som behövde fördjupas eller utvecklas. 

7.2 Resultatdiskussion
Något som kom upp tämligen tydligt i undersökningen var att informanterna nämnde ungefär 
samma fördelar respektive nackdelar med sina tidigare yrken. Även om det tycktes som att många 
egentligen uppfattade sina arbeten som både stimulerande och intressanta så nämns den tunga 
arbetsbördan som en anledning att söka sig mot ett annat yrke. Dessutom var det mycket vanligt 
förekommande att lönen nämndes som en direkt orsak till missnöje vilket kanske inte kan sägas 
vara helt ovanligt. Tyvärr är det väl så att de yrken som är människorelaterade sällan är de bäst 
betalda rent generellt. Flera av informanterna upplevde också att de önskade större inflytande och 
mer möjligheter att påverka. Bland de fördelar som nämns framkommer känslan av att göra något 
viktigt samt att arbetet i sig ofta upplevdes som intressant.

När frågan uppkom om vad som informanterna upplevde som viktigt i sitt yrkesliv idag var det 
påfallande många som direkt nämnde balansen mellan arbete och fritid som det allra viktigaste. 
Detta bör kunna ses som en direkt reaktion på den tunga arbetsbörda som flera av informanterna 
menar att de upplevt i sina tidigare yrken. Delvis kanske detta resultat kan ses som en spegling av 
den grupp informanter jag valt att undersöka, flera av dessa har redan ett långt yrkesliv bakom sig 
och kanske inte i första hand prioriterar att arbeta hårt för att utveckla den egna yrkeskarriären på 
detta stadium. Förutom detta så framkom att möjligheten till inflytande i arbetssituationen samt 
möjligheter att få vara med och utveckla sin arbetsplats stod högt i kurs hos de tillfrågade. Även 
detta bör kunna ses som ett resultat av informanternas tidigare arbetsupplevelser. Många upplevde 
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att den begränsade möjligheten att påverka var något som verkade dränerande i tidigare arbeten. 

En av de aspekter jag valt att titta på i min undersökning var just det faktum att informanterna valt 
att satsa mot ett nytt yrke som krävt någon form av vidareutbildning. Anledningen till  att jag ansåg 
denna aspekt intressant att undersöka var att ett yrkesval som kräver en ny utbildning i vuxen ålder 
alltid medför en större medveten satsning för personen som bestämmer sig för detta. Ibland kan en 
persons karriär utvecklas genom exempelvis avancemang på den egna arbetsplatsen men i denna 
undersökning var jag främst intresserad av de personer som valt att självständig slå in på en annan 
väg rent karriärmässigt. I samband med detta uppkom då frågan huruvida informanterna upplevde 
det som försvårande att det nya yrket krävde en utbildning. Det visade sig att det inte var ett helt lätt 
beslut för alla och att det uppkom många svårigheter, såsom dålig ekonomi och brist på tid, i 
samband med detta. Det var dock intressant att notera att alla informanter var beredda att offra en 
del för att nå till det nya yrket och att eventuella svårigheter i samband med detta helt enkelt fick se 
till att övervinnas. Det verkar också som att ingen informant i slutändan har ångrat sitt val, tvärtom 
har det bidragit till ett större självförtroende ur flera synvinklar. En av informanterna som hade en 
dyslexiproblematik upplevde exempelvis segern som ännu större i samband med att hon klarade av 
sin utbildning. 

Ibland kan omgivningen ha en betydligt mer konservativ inställning än vad som tidigare uppfattats 
och just detta kan komma till uttryck när en person väljer att avvika från den yrkesväg som denna 
har slagit in på för att gå mot helt nya mål. Det är inte alltid självklart att omgivningen har en rakt 
igenom positiv inställning till detta. I respondenternas fall tycktes det dock som att de allra flesta 
ändå premierade initiativet med vidareutbildning och att det faktiskt till största del var något som 
uppmuntrades. Jag önskade titta närmare på detta eftersom jag ville se huruvida gamla deviser om 
att stanna i det yrke man en gång valt fortfarande gäller. Inte sällan kan det också vara så att kanske 
avundsjuka kan ligga till grund för en eventuell missunnsamhet, ibland kan det nog vara så att 
betydligt fler människor skulle önska att de orkade göra den satsning det innebär att utbilda sig till 
ett nytt yrke. Dock kan det vara så att de svar som framkom i undersökningen tyder på att 
inställningen till detta fenomen börjar förändras och att vidareutbildning i framtiden kanske 
kommer att bli mer regel än undantag, detta för att anpassa sig till den alltmer dynamiska 
arbetsmarknaden. 

Detta visar sig också då nästan samtliga av informanterna menar att de ser det som en fördel att byta 
yrke en eller kanske till och med flera gånger under ett yrkesliv, dock menade vissa att det var 
viktigt att dessa yrkesbyten medförde någon form av förändring i positiv riktning, det vill säga ett 
avancemang på ett eller annat sätt, eftersom det annars kunde uppfattas som att personen inte 
orkade med trycket i arbetslivet. Detta visar dock på att karriärbyten varken är något ovanligt eller 
konstigt i vårt arbetsliv idag. 

Även om det har varit positivt för informanterna att utbilda sig och gå vidare i karriären har det 
dock funnits stunder av tvivel, både huruvida den egna kapaciteten var tillräcklig eller om det nya 
yrket skulle komma att passa. Det tycks som att nästan ingen av informanterna inte har haft någon 
form av dubier under sin utbildningsgång, vilket kanske bör kunna uppfattas som helt normalt mot 
bakgrunden att satsningen som det kräver att ta sig an en ny utbildning är så pass stor att det blir 
naturligt att någon gång ifrågasätta det egna valet. Vissa av informanterna upplevde sig hjälpta av 
det faktum att de redan hade några år i det yrke som de nu utbildade sig till vilket hjälpte till att 
stärka dem. 
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De resultat som framkommit under undersökningen upplever jag som både talande och intressanta. 
Många av informanterna var påfallande eniga i sina svar och huruvida det kommer sig av att de 
kanske är ungefär samma åldersgrupp eller kommer från liknande yrkesbakgrunder kvarstår att titta 
närmare på. Dock visar resultaten på en dynamisk inställning till arbete och yrkesliv, att det är en 
process som är i ständig utveckling och att den stig en person slagit in på inte nödvändigtvis 
behöver vara den som kommer att följas under yrkeslivet utan tvärtom kommer att avvika ifrån mer 
än en gång. Dessutom visar de på en benägenhet till utveckling under hela yrkeslivet samt en 
önskan om att utveckla och förverkliga sig själv, karriären är en del av den egna identiteten. 

För att återgå till den ursprungliga frågeställningen så tycks det naturligtvis finnas en mängd orsaker 
till att byta karriär i vuxen ålder och huruvida informanterna var på väg till ett nytt yrke eller ifrån 
ett gammalt var inte lätt att avgöra. Resultaten tyder på att informanterna faktiskt var på väg både 
från och till, lusten till det nya yrket kändes ofta lika stor som en vilja att utvecklas vidare från det 
gamla yrket. Dock är det kanske inte fel att anta att om en person är nöjd med alla aspekter av det 
yrke denna har valt så kanske inte ett byte av yrke känns så aktuellt. I det avseendet är samtliga 
informanter på väg från sitt gamla yrke. Avslutningsvis vill jag bara tillägga att tidens tecken gör 
arbetsmarknaden mer dynamisk vilket också ställer nya krav på den som vill vara med och 
utvecklas, vilket gör att respondenterna i denna undersökning känns både uppdaterade och med i de 
förändringar som hela tiden sker. 
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Bilagor

Enkätundersökning 

Intervju angående strategier och vägar som lett till valet att göra ett karriärbyte som innefattar  
någon form av vidareutbildning 

1. Berätta om de tidigare yrken du har haft under din karriär, vad har varit bra respektive dåligt 
med dem?

2. Kan du peka på någon punkt när det blev klart för dig att du behövde göra ett byte av 
karriär? Vad hände i samband med detta? 

3. Var insikten om ditt behov av karriärbyte något som växt fram under lång tid eller som 
            kommit plötsligt av någon anledning?

4. Varför föll valet av byte av karriär på just detta yrke?
5. Tror du att det är en fördel eller nackdel att byta karriär flera gånger under ett arbetsliv?
6. Vad tycker du är viktigast vad gäller ditt arbete? Inflytande, möjlighet att avancera, balans

            mellan jobb och fritid etc. 
7. Upplevde du det som en försvårande omständighet att ditt nya yrkesval krävde en 

            vidareutbildning?
8. Vad har du mött för reaktioner på ditt val att byta yrke?
9. Har du någon gång under din utbildning till ditt nya yrke haft tvivel om att denna nya

           profession ska passa dig?
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