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Sammanfattning
Karriär är idag ett uppdaterat begrepp som innefattar hela individens liv med åtaganden, sociala relationer
och arbetsplatser. Karriären är under ständig utveckling och förs framåt med hjälp av olika vändningar och
skiften, också kallade brytpunkter. Studiens syfte var att skapa kunskap kring karriärutvecklingen och dess
brytpunkter, vilket gjordes genom att studera fyra individers karriärberättelser. Dessa individer hade alla
genomgått både frivilliga, påtvingade och strukturella brytpunkter inom sitt yrkesverksamma liv. Resultatet
visar att en karriär består av olika sorters brytpunkter och rutiner, men att det kan vara svårt att kategorisera
dem. Därav blir en av slutsatserna att brytpunkter och rutiner är en enhetlig process som tillsammans skapar
och utvecklar en människas karriär.
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Förord
Denna uppsatsen ett liv. Så känns det idag när jag plitat ner den sista punkten i protokollet och ljuset i
tunneln är inom nåbart avstånd. Ett kapitel i livet håller på att ta slut och det är dags att så småningom börja
på en ny vit sida.
Vägen till examen har varit både krokig, rak, lång och effektiv. Att studera på distans var någonting som
kändes som ett stort steg för ett par år sedan och frågorna var lika många som timmarna framför böckerna –
men idag är känslan en annan.
Att studera på distans ser jag nu som det moderna sättet att tillgodogöra sig ny kunskap. Distans innefattar så
många olika verktyg och konkretiserar verkligen vad frihet under ansvar betyder i praktiken.
Jag vill tacka mina goa studievänner. Vi som inte hittade rätt bussar, seminarier eller lärare i början, vi rör
oss nu obehindrat på campusområdet i Umeå. Vi bokar flyg, buss och tåg för att utbyta tankar och vi bor
inhysta hos tanter, vänner och släktingar för att slutföra det vi påbörjat. Vi är ett så otroligt viktigt och brett
kontaktnät inför framtiden.
Så vill jag även rikta ett tack till våra undervisande lärare. Ni har trott på oss, tvivlat på oss och peppat oss.
Ni har fått oss att riva vårt hår, men samtidigt gett oss mycket matnyttig information att gå tillbaka till ute i
skolans värld. En stor eloge till er för era svar, skypemöten och ert engagemang. Utan er skulle vi inte stå här
idag.

Kinna 3 juni 2016

Ida Ahlbom

Inledning
Arbetsannonserna idag definieras av många fina ord i stil med flexibilitet och livslångt lärande. För individen
betyder detta en ständig utveckling för att vara anställningsbar och attraktiv på arbetsmarknaden. Många
byter jobb och till och med bransch mitt i karriären och det är inte lika vanligt som förr att man stannar kvar
på samma arbetsplats livet igenom. Samtidigt som denna utveckling sker på en samhällsnivå utvecklas även
definitionen av karriär på individnivå. En karriär som förr betydde 30-40 år på samma arbetsplats, har idag
fått en vidare definition som lutar mer mot att klättra på karriärstegen, kanske från jobb till jobb, samtidigt
som livspusslet och hälsan prioriteras allt högre.
I slutet av februari 2015 gick Svenska Yle i Finland1 ut med en kampanj vid namn #Mittjobb. Projektet ville
genom en öppen granskning ta reda på hur människorna påverkas av den ständigt omväxlande
arbetsmarknaden. Efter hundratals kommentarer och berättelser konstaterade projektet att fler och fler
upplever ”en större osäkerhet på arbetsmarknaden” (Svenska Yle, 2015) men resultatet säger samtidigt att
en viss flexibilitet på arbetsmarknaden inte nödvändigtvis är dålig, utan kan gynna både arbetstagare och
arbetsgivare (Svenska Yle, 2015). I slutet av september 2015 ramlade jag över en artikel med ämnet
karriärbyte. Författaren Emmeli Nilsson konstaterade att ”när folk tillfrågas brukar över hälften svara att de
vill byta jobb” (Nilsson, E. 2012). Därav väcktes intresset för att vidare diskutera karriärbyten och vad det är
som påverkar individers karriärutveckling. Vad är det som påverkar en individ till att byta jobb och kanske
till och med bransch?
Enligt Svenska akademiens ordbok (1935) handlar ordet karriär om befordran, att stiga i graderna och göra
karriär. Ordet förknippas med framgång, avancera och stiga i tjänst. Donald E. Super (Amundson, E., JoAnn,
H-B. & Spencer G. 2014) talar om att karriären idag är så mycket mer än definitionen av jobb och arbete.
Han påstår att en karriär idag är en kombination av alla aktiviteter som pågår i livet och för att uppnå en
positiv karriärutveckling gäller det att göra val med medvetenheten om att fördela tiden mellan alla olika
livsroller. Fungerar inte familjelivet fungerar inte arbetet – eftersom karriären är en helhet.
Hodkinson och Sparkes (2007) tankar om karriären har några gemensamma faktorer med Supers tankar.
Hodkinson & Sparkes talar i sin teori Careership om att karriären kan ses som ett förlopp som löper på enda
tills det kommer en punkt som bryter flödet. Dessa brytande faktorer har de sedan kategoriserat och valt att
kalla frivilliga, strukturella eller påtvingade brytpunkter. Författarna menar att brytpunkter av olika slag inte
endast påverkar individens karriär, vardag och rutiner, utan även individen som person.
I arbetet som studie- och yrkesvägledare är det av största vikt att ha en djupare förståelse för hur brett
begreppen karriär och karriärutveckling är idag. En individs karriär omfattar inte endast de timmar denne
befinner sig på arbetet, utan är ett samlat begrepp för hur individens jobb, hälsa och sociala liv samverkar.
När vardagen hemma eller i den sociala kretsen är i obalans kan detta påverka individens karriär, samt vice
versa. Eftersom detta är ytterst viktigt att ha kunskap om i arbetet med vägledning, ansågs ämnet viktigt att
läsa om och forska i.
En hypotes för studien är att människors karriärbyten är initierade av och ett resultat av både påtvingade och
frivilliga brytpunkter i individens liv. Jag tror att individen hanterar olika sorters brytpunkter på olika sätt,
men att de frivilliga brytpunkterna ofta är mer motivationshöjande och en sorts önskan om att öka
livskvaliteten och ta kontroll över vardagen. Genom att göra karriär strävar vi efter bekräftelse och
självförverkligande i jakten på en fungerande vardag och god hälsa.

Antaganden
Denna studie är initierad av tanken om att varje individ går igenom olika sorters brytpunkter i sina
yrkesverksamma liv. Grundantagandet värderar inte dessa brytpunkter som positiva eller negativa, utan syftar
mer till att undersöka hur människorna reagerat och påverkats av att livet förändrats.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Yle!(Yleisradio)!är!finska!motsvarigheten!av!SVT,!Sveriges!television.!Svenska!Yle!är!alltså!den!svenskspråkiga!delen!av!
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Syfte
Syftet med detta examensarbete är skapa kunskap kring vilka brytpunkter som påverkat individernas karriär
och karriärutveckling. Utifrån detta syfte har jag valt att fokusera på nedanstående frågeställningar:
! Vilken sorts brytpunkter har förekommit i individens karriär?
! Hur har individens karriär påverkats av brytpunkterna?
! Vilka sorts brytpunkter har gett mest motivation till vidare karriärutveckling?

Avgränsningar
Denna studie avgränsar sig till att analysera respondenternas karriärberättelser enligt vad de själv anser att ha
varit viktiga händelser och brytpunkter i sina karriärer. Därefter analyseras svaren enligt Hodkinson &
Sparkes teori om tre olika sorters brytpunkter – frivilliga, påtvingade och strukturella brytpunkter
(Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 39). Vidare avgränsas studien av att innefatta fyra respondenter
som anses vara representativa för studiens syfte. Studien har medvetet valt att ha med både kvinnor och män
som respondenter, eftersom detta skapar större möjligheter för intressanta jämförelser i analysen.
Studien kommer därtill att använda sig av en snäv definition av ett narrativ. Enligt Czarniawska (2004, sid 1)
kan varje mänskligt uttryck anses vara ett narrativ, medan denna studie avgränsar sig till att använda sig av
respondenternas muntliga berättelser.

Disposition

!

!!Inledning!

Arbetets första kapitel beskriver idén och grunden till denna studie. Hur intresset för ämnet
uppstod och varför det är viktigt att tala om brytpunkter i karriären. Kapitlet mynnar ut i
studiens syfte och vilka forskningsfrågor som är ställda.

Bakgrund!
och!teori!

Den andra delen i uppsatsen presenterar tidigare, relevant forskning som är gjord inom
ämnet. Kapitlet presenterar även den teoretiska ansatsen i studien för att ge läsaren en bred
förförståelse för ämnet.

!
Metod!

Kapitlet metod motiverar valet av ämne samt beskriver studiens metodval och upplägg.
Urvalsförfarande, bearbetning av data och etiska ställningstaganden är tre viktiga delar av
kapitlet, som lägger grunden för forskningsupplägget.

Resultat!
och!analys!

Resultatet presenteras och analyseras utifrån studiens teoretiska ansats. Resultat och analys
presenteras i två skilda delar för att få ett så välstrukturerat och tydligt arbete som möjligt.

Diskussion!

Slutligen presenteras en diskussion utifrån resultaten som studien kommit fram till.
Frågeställningar, synpunkter och ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, blandas med
samhälleliga fenomen och debatter.
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Bakgrund
För att kunna göra en studie om karriärval och brytpunkter krävs en grundläggande kunskap om vad det är
som påverkar en individ i valsituationer, samt vad begreppet karriär innefattar i dagens samhälle. Detta
kapitel kommer att presentera tidigare forskning och teorier kring begreppen karriär och val. Dels för att
skapa en bild av vilken forskning som redan finns inom ämnet, men även för att visa på att denna studie är
ytterst i tiden. Efter genomgången av tidigare forskning inom området kommer Hodkinson och Sparkes teori
Careership att figurera som en av de mest centrala teorierna, eftersom författarna skrivit mycket kring
brytpunkter, rutiner och karriärförlopp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forskningen och
teorierna som använts.

Karriär och karriärval
Teorier och tankar kring karriär och karriärval är i dagens läge relativt många. De flesta av dessa teorier har
sociologiska utgångspunkter och har många gemensamma teman så som vägledning, biologiska faktorer,
miljöpåverkan och erfarenheter. Lundahl skriver om att människans karriärval idag är så mycket mer
komplexa än förut, eftersom att arbetsmarknaden idag ter sig mer snårig och utbredd än för bara några
decennier sedan. Därtill försvåras valen som skall göras eftersom arbetsmarknaden idag innefattar både
Sverige, Europa och så gott som hela världen (Lundahl, L. (2011, sid 15).
Donald Super talar om att alla aktiviteter i en människas liv är en del av dennes karriär och att definitionen av
begreppet karriär är så mycket bredare än arbete (Amundson, E., JoAnn, H-B. & Spencer G. 2014, sid 20).
Super talar om att tidfördelningen mellan individens olika livsroller måste vara i balans för att livet skall
kännas tillfredsställande. Därtill ska individen vara beredd på och medveten om att olika roller behöver olika
mycket tid under olika delar av livet. Ibland tar familjelivet mer tid och då finns det inte möjlighet att jobba
lika mycket (Amundson, E., JoAnn, H-B. & Spencer G. 2014, sid 21). Super talar även om att karriären
påverkas och formas av individens självuppfattning. Han anser att en framgångsrik karriärutveckling är att ha
en stark självuppfattning och kunna fördela tiden mellan de olika livsrollerna. (Amundson, E., JoAnn, H-B.
& Spencer G. 2014, sid 21 )
Mark Savickas (Amundson, E., JoAnn, H-B. & Spencer G. 2014, sid 24) har utifrån Supers teori också
funderat på karriären och hur begreppet ska identifieras i dagens samhälle. Han påstår att karriärer är
konstruerade av individen och skapas när individen väljer vägar som uttrycker deras drömmar eller mål i
livet. (Amundson, E., JoAnn, H-B. & Spencer G. 2014, sid 24)
Hodkinson & Sparkes ser karriären som en process som påverkas av sociala och kulturella faktorer och som
tar vändningar i brytpunkter, rutiner och slumpmässiga händelser. (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid
39). De anser att en människas beteende är för komplext för att hålla kvar den gamla definitionen av karriär.
Karriären idag går inte att ses som en linjär utveckling, utan karriären är idag någonting bredare, mer
oberäkneligt och slingrande än förut.
Det kan alltså konstateras att innebörden av begreppet karriär har förändrats under de senaste decennierna.
Karriär är någonting som omfattar livet i stort och inte endast timmarna individen befinner sig på
arbetsplatsen. En förförståelse för förändringen av begreppet karriär är av största vikt att ha med sig när
individers brytpunkter och rutiner i karriären skall undersökas.

Att göra val mitt i livet
Hallqvist (2015, sid 293) menar i sitt kapitel i boken Karriärvägledning att de val som individen gör är en
väldigt viktig del av dennes karriärutveckling. Han har gjort en studie av anställda i åldern 33-55 år som alla
arbetar och omges av ett trygghetsavtal. Ett avtal som ger dem rätt till stöd vidare i karriären ifall de av någon
anledning förlorar sitt nuvarande arbete. Hallqvist undersökte hur dessa respondenter reagerade på varsel om
uppsägning samt hur de gjorde för att klara av situation på bästa möjliga sätt. Studien kom fram till att
individerna som hotas av en uppsägning använde sig av olika sorters strategier för att klara av det karriärval
som en uppsägning eller liknande ställde individen inför (Hallqvist, A. (2015), sid 310).
För att en individ skall klara av att ta sig vidare i karriären, trots motgångar, anser Hallqvist att det är många
faktorer som spelar in i processen. Han talar om att individerna gör olika strategiska val. Med strategiska val
!
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menar han inte att ”personer nödvändigtvis agerar strategiskt och att de val som människor gör är överlagda,
utan att valen är strategiska med avseende på de konsekvenser som följer på dem.” (Hallqvist, A. (2015), sid
296). Människan har ett konsekvenstänk innan valen görs, för att ta reda på vad som gynnar denne bäst.
Enligt resultaten av studien som gjordes börjar processen med på vilket sätt individen får reda på beslut som
påverkar dennes karriär. Det visade sig att en uppsägning kunde för en del upplevas som väldigt negativt och
jobbigt, medan en del såg uppsägningen som en ny chans och ett tillfälle för utveckling. Den som upplevde
situationen som en ny chans sökte kanske direkt upp nya utbildningar eller kartlade möjligheterna till
utveckling, medan en som upplevde situationen som jobbig först tog kontakt med arbetsförmedlingen för att
snabbt få till exempel ekonomin på fötter igen och komma sig ur det jobbiga (Hallqvist, A. (2015), sid 297).
Det är val som dessa som Hallqvist talar om att är strategiska.
En omställningsprocess, i stil med att bli uppsagd, innehåller en hel massa strategiska val som individen skall
igenom innan en ny rutin skapats. Därför påpekar Hallqvist att ”det visar sig alltså att karriärval kan förstås
som ett flertal olika strategiska val snarare än ett enda.” (Hallqvist, A. (2015), sid 297). Hallqvist menar att
man ska se på karriärval som en process av ett flertal strategiska val, ”processen som följer på en uppsägning
består av en sekvens av händelser, val och handlingar” (Hallqvist, A. (2015), sid 297) och därtill skall man
komma ihåg oväntade, slumpartade händelser som många respondenter i studien hänvisade till när de talade
om sin karriärutveckling.
Hallqvist talar även han om att begreppet karriär förändrats över tid och poängterar att ”våra identiteter är
inte längre givna till oss som gåva utan i stället möts vi själva av frågan vilka vi vill vara” (Hallqvist, A.
(2015), sid 301). Människan skapar sig själv och sin identitet genom nya erfarenheter, samhälleliga fenomen
och internationell konkurrens, vilket innebär att individen tvingas göra nya karriärval i livet för att hänga med
i utvecklingen.

Mödan att finna och nå sina karriärmål
Även Lidström har forskat i växlingarna mellan olika sysselsättningar och delvis fokuserat på de sociala
relationernas betydelse vid en individs karriärutveckling. Deltagarna i Lidströms studie hade alla varit med
om flertalet övergångar inom sin karriär, där byte av jobb var den mest förekommande övergången.
Studien förstärker det som även Hallqvist talade om i sin undersökning, att de som varit med om en
karriärövergång har upplevt övergången på olika sätt. Enligt Lidström har en del upplevt övergången som
någonting positivt där nya utmaningar och möjligheter funnits att välja mellan. Medan en annan del av
respondenterna ansåg att övergångarna mest var förknippade med ångest och ovisshet (Lidström, L. (2010),
sid 105). Oberoende av hur dessa övergångar upplevts så är det just övergångarna som individerna anser som
viktiga steg i sin karriärutveckling. Studien visar även att de unga vuxna som hade erfarenheter av att byta
från ett jobb till ett annat sällan såg bytet som ett aktivt val. De individerna kände ofta att hoppa mellan jobb
var en resa från utbildningen ut på arbetsmarknaden. Det var först när ungdomarna fått en mer varaktig
anställning som de lade större vikt vid övergången (Lidström, L. (2010),sid 108).
Vidare konstaterar Lidström att en individs sociala relationer är något av det allra viktigaste i karriären.
Lidström menar att individerna ofta ”framhåller släktingar som viktiga källor för känslomässigt, ekonomiskt
och praktiskt stöd i utbildning, arbete och arbetslöshet.” (Lidström, L. (2010), sid 109). Men studien visade
samtidigt att dessa sociala relationer även kan inverka som en broms i individens utveckling. Dysfunktionella
familjesammansättningar, kriser och föräldraskap kan alla vara faktorer som förändrat karriärplanerna.
Slutligen menar Lidström att en individs karriärutveckling kan vara krokig och snårig, men kan ses som en
etableringsprocess på arbetsmarknaden och som ett steg på väg mot sina karriärmål. Lidström påpekar
att ”etableringen i arbetslivet kan uppfattas som ett kontinuerligt konstruerande av karriär och identitet, en
process som formas av både individen själv och aktörer i omgivningen” (Lidström, L. (2010), sid 123).
Kvinnor!och!brytpunkter!
Inom ämnet karriärbyten och karriärutveckling har det även skrivits en del examensarbeten. Frida Engström
har undersökt kvinnors upplevelser av att byta sysselsättning och har genom studien fått svar på en del frågor
!
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kring denna process. Engström talar om att kvinnorna upplever att karriärbyten sker i samråd med livet i
övrigt, vilket leder till att det är komplext att undersöka en så kallad brytpunkt utan att ta kontexten i
beaktande. Detta försvårar kartläggningen av brytpunkter i individernas karriärer, samtidigt som en brytpunkt,
ett karriärbyte, en utveckling kan vara en lång process som sträcker sig över flera år.
Engströms resultat pekar på att kvinnorna genomgår många olika sorters brytpunkter under sin karriär och
menar att byte av jobb är den mest förekommande brytpunkten. Kvinnorna byter arbete av olika själ, men
oftast handlar det om en önskan att utvecklas.
Slutligen talar Engström om att en kvinnas karriär är någonting ytterst komplext och därför är det en
utmaning att undersöka detta ämne. Därför väljer Engström att konstatera att en ”karriär kan beskrivas som
en livslång process av brytpunkter och rutiner.” (Engström, F. 2011).

Sammanfattning av tidigare forskning
Forskningarna som är gjorda inom ämnet karriär och karriärutveckling pekar alla på att karriären idag är så
mycket mer komplex än vad den varit förut. Marknaden globaliseras, karriären är ett sätt att utveckla sig själv
på och valen är så många fler och så mycket mer omfattande än för ett halvt decennium sedan. De flesta av
studierna är överens om att det finns flertalet faktorer som påverkar individen inför olika val, vilket gör
karriärutvecklingen till en komplex process påverkad av den aktuella kontexten.
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Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel redovisas den kunskapsbakgrund som anses vara relevant för studien. Teorier som ger en bred
utgångspunkt inför att förstå det komplexa situation en individ står inför när brytpunkter i karriären är ett
faktum. I slutet av kapitlet görs även en kort sammanfattning av teorierna.

Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu är mannen som myntade begreppen kapital, habitus och fält, begrepp som sedan dess funnits
med inom sociologin. Bourdieu lånade begrepp från ekonomin för att förklara och sätta ord på olika sorters
kulturella och sociala fenomen. (Broady, D. 1998, sid 6). Kapital är enligt Broady:
”… något vars värde erkännes, något för vilket det existerar en marknad.” (Broady, D. 1998, sid 6)
Kapitalet är alltså någonting relativt, finns det inte en efterfrågan för det aktuella kapitalet, är kapitalets värde
inte så stort. Är kapitalet eftertraktat på marknaden, stiger det även i värde. Kapital är alltså tillgångar som
individen besitter både symboliskt och materiellt. (Broady, D. 1998, sid 7). För att få en djupare förståelse för
vad som kan ingå i en individs kapital har Bourdieu delat in begreppet i olika sorters kapital, så som socialt,
kulturellt och ekonomiskt kapital. (Holgersson, U. 2011)
Det sociala kapitalet betecknar de sociala tillgångar en individ har – de grupptillhörigheter, kontakter och
nätverk denne ingår i. I vardagslivet kan detta ses som familjen, vännerna, kollegorna och föreningslivet
individen är involverad i (Holgersson, U. 2011). Vidare är den mest konkreta delen av Bourdieus
kapitalbegrepp är det ekonomiska kapitalet. Det utgörs av de materiella tillgångar individen har tillgång till,
så som pengar, arv och förmögenhet (Holgersson, U. 2011).
Bourdieu menar ändå inte att till exempel en högt värderad utbildning automatiskt leder till en positiv
karriärutveckling. För att det sociala kapitalet ”till skillnad från andra kapitalarter låter sig inte lagras i
materiella tillgångar eller i institutioner, teorier och texter, examina och titlar.” (Broady, D. 1998, sid 15).
Detta betyder att människan hela tiden behöver utvecklas för att ha ett färskt, uppdaterat kapital. Människan
kräver även fungerande, sociala kontakter till familj och vänner – någonting som inte lagras, utan behöver
underhållas. Till skillnad från det sociala och ekonomiska kapitalet är det kulturella kapitalet lite mer abstrakt
och komplext. Det kulturella kapitalet är det som ger makt och möjligheter i sociala sammanhang. Det är den
bildning, de attityder och värderingar som individen använder sig av, som speglar sig i hur denne är och beter
sig.
Som ett paraplybegrepp för alla dessa kapitalformer myntade Bourdieu begreppet symboliskt kapital. Det
symboliska kapitalet ligger på en annan nivå än de övriga begreppen och syftar på ett kapital som fått värde
och anses eftertraktat.
”Det vill säga de ekonomiska, kulturella eller sociala kapitalen får en symbolisk mening när de
synliggörs och erkänns. Förstå då blir de till maktfaktorer.” (Holgersson, U. 2011, sid 54).
Individen påverkas av olika faktorer och alla dessa erfarenheter, influenser och minnen formar det som
Bourdieus kallar habitus. Habitus är människans struktur över hur man tänker, handlar och orienterar sig i
världen. Habitus är skapat av allt som människan varit med om förr i livet och formas fortsättningsvis av allt
denne är med om. Broady menar också att ”Habitusbegreppet hänger nära samman med begreppet kapital.
Enligt Bourdieu är habitus en av kapitalets existensformer.” (Broady, D. 1998, sid 17). Alla är utrustade med
habitus, men sen är det omgivningen och de andra människorna som avgör hur vår habitus värderas.
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Careership – Hodkinson & Sparkes
Med Bourdieus tankar i grunden har Phil Hodkinson och Andrew Sparkes tillsammans kommit fram med en
karriärvalsteori som är uppdelad i tre komponenter som ständigt samverkar med varandra. Teorin grundar sig
på tankarna om fält, kapital och habitus och försöker strukturera upp vad som påverkar individens val och
hur denne handlar. De tre delarna är pragmatisk-rationellt beslutsfattande, individens interaktion med andra
och ett mönster av vändpunkter och rutiner (Lundahl, L. 2011, sid 25). Denna teori kommer att användas som
ram för studien och kommer att presenteras mer ingående här under.
Hodkinson & Sparkes menar att människans beteende är för komplext för att kunna förklaras med metaforer.
Istället bör man se människans karriärutveckling som en process, ett förlopp, som påverkas av både inre och
yttre faktorer. Hodkinson & Sparkes påstår att människan dagligen påverkas av både sociala, kulturella och
strukturella faktorer som finns omkring oss, vilken gör skapandet av en karriärteori ytterst svårt (Hodkinson,
P. & Sparkes, A. (2007), sid 39).
Att fatta beslut utifrån habitus
Pragmatiskt rationellt beslutsfattande handlar om att de beslut som en individ tar grundar sig i dennes habitus
och kapital. Hodkinson och Sparkes väljer att benämna detta enligt att individen fattar beslut inom sin
handlingshorisont. (Lundahl, L. 2001, sid 26). Handlingshorisonten skapas av habitus, klass, kön och
erfarenheter och det som individen uppfattar som möjligt och åtkomligt är det som ryms innanför dennes
handlingshorisont. De alternativ som inte finns med här har individen sorterat bort och ansett olämpliga eller
omöjliga. Individen har kanske en dålig erfarenhet av att tala inför andra, då finns det stor risk att till exempel
jobb som går ut på att tala inför andra inte finns med i individens handlingshorisont. Känner individen
däremot att denne är väldigt duktig på att måla, då ser denne många möjligheter till att få skapa konst på
olika ställen. Handlingshorisonten är helt enkelt ett sätt för människan att sortera och kategorisera sin
omgivning och kan fungera både bra och begränsande när olika val skall göras. (Hodkinson, P. & Sparkes, A.
(2007), sid 33.)
Val och beslut påverkas av andra människor
Besluten påverkas inte endast av den egna uppfattningen och sorteringen av omvärlden. Individen som skall
fatta ett beslut påverkas även av andra människor. I den andra dimensionen av Hodkinson och Sparkes teori
är begreppet fält väldigt närvarande. De menar att olika personer i individens omgivning påverkar
beslutsfattandet med sina egna fält. I interaktion med andra individer utgår alla från sina egna
handlingshorisonter och påverkar därmed beslutsfattaren med sitt fält och kapital (Hodkinson, P. & Sparkes,
A. 2007, sid 37).
Lundahl (2011) har undersökt ungdomars val och konstaterade att de ofta var rationella när de fattade sina
beslut. Många ungdomar godkände eller sorterade bort alternativ baserat på familjers och vänners råd eller
baserat på grannens berättelse om företaget. Valen var baserade på viss specifik information insamlad från
den närmaste kretsen, det vill säga att valet var ytterst kontext relaterat och kunde inte separeras från uppväxt,
bakgrund eller kultur. Det kan ses som exempel för hur Hodkinson & Sparkes menar att ett val endast kan
förstås i ett större perspektiv där man tar kontexten i beaktande. (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid
33.)
När en individ ska välja kan interaktionen med andra individer, så som föräldrar, vänner, familj, ske på olika
sätt. Ibland är det genom en diskussion, genom en förhandling eller till och med genom att bråka med
varandra. Viktigt att komma ihåg här är att vi alla går in i en interaktion med olika förutsättningar. Alla
besitter olika former av kapital, vilket gör att makten varierar inom olika fält. En individ kanske besitter mer
ekonomiskt kapital, medan den andra har ett större kontaktnät och därmed ett större socialt kapital. Detta
leder till att vi som individer klarar oss olika bra i olika interaktioner (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007),
sid 37).
Brytpunkter
Inom den tredje dimensionen i teorin talar författarna om karriären som ett förlopp. Ett förlopp som löper på
enda tills individen stöter på en vändpunkt eller brytpunkt. Dessa brytpunkter kan i sin tur delas in i tre olika
grupper; påtvingade, strukturella och frivilliga brytpunkter (Lundahl, L. 2010, sid 27). När en individ är med
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om någon av dessa brytpunkter sker en förändring både i rutinerna, men även i individen. Hodkinson och
Sparkes menar att:
”As a decision is made whitin a turning-point, the habitus of the person is
changed.” (Hodkinson, P. & Sparkes, A. 2007, sid 39)
När individen är med om någon av de tre brytpunkterna ställs individen inför ett val. Väljer individen att ta
till sig det som skett och hur väljer individen att hantera situationen. Hur mycket brytpunkterna påverkar
individens habitus varierar förstås beroende på hurudan brytpunkt det handlar om och hur trygg individen är i
sin dåvarande identitet (Hodkinson, P. & Sparkes, A. 2007, sid 39).
Frivilliga brytpunkter är en händelse som individen själv initierar. Dessa brytpunkter förekommer ofta när
individen upplever någonting i livet som negativt och har en önskan om att förändra situationen med hjälp av
en brytpunkt. (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 39). Individen är då själv den drivande kraften i
förändringen med målet att göra sig av med det som påverkar livet negativt. De frivilliga brytpunkterna kan
till exempel vara att flytta, söka nytt jobb eller skola om sig.
Brytpunkter som sker utan att individen själv kan påverka förloppet kallas påtvingade brytpunkter. Individen
sägs upp från jobbet, blir allvarligt sjuk eller är med om en olycka som leder till att denne tvingas till en
brytpunkt. En form av dessa påtvingade brytpunkter är det som författarna kallas för en strukturell brytpunkt.
De strukturella brytpunkterna är ofta mer förutsägbara än de påtvingade, och handlar ofta om omplaceringar,
permitteringar eller andra strukturella förändringar. Påtvingade och strukturella brytpunkter kan enligt
Hodkinson & Sparkes upplevas som traumatiska för individen, eftersom de oftast kommer plötsligt och
oväntat (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 40).
Brytpunkter i en människas liv innebär en utveckling som gör att individens identitet och vardag förändras.
Kommer dessa brytpunkter snabbt och påtvingat kan det vara svårare för individen att ta till sig förändringen.
Även här påpekar författarna att förändringen upplevs högst individuellt och samma sorts brytpunkt påverkar
enskilda individer högst olika (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 40).
Rutiner
När en individ varit med om en brytpunkt förekommer det därefter en period av rekognosering. Individen
skall förverkliga sitt beslut och bli ett med sin förändrade situation. Det är tiden mellan dessa brytpunkter
som Hodkinson & Sparkes har valt att kalla för rutin (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 40). Denna
studie har valt att även ta i beaktande rutinerna respondenterna berättar om, eftersom att Hodkinson &
Sparkes påstår att brytpunkter inte kan studeras isolerade, utan oftast är en produkt av rutinerna emellan
brytningarna. (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 40).
Författarna har identifierat fem olika rutiner som människan skapar sig efter en brytpunkt. Dessa rutiner kan
användas var för sig, men kan även användas parallellt med varandra. De fem olika rutinerna är confirmatory
(bekräftande), contradictory (motsägelsefulla), socialising (sociala), dislocating (förskjutande) och
evolutionary (evolutionära).2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Egen!översättning!

!

8!

!
Rutinerna är följder av olika sorters brytpunkter och nedanför ges en översikt på hur dessa rutiner påverkar
individen.
Tabell 1.
Egen tolkning av Hodkinson & Sparkes teori om rutiner (Hodkinson, P. & Sparkes, A. (2007), sid 40).
RUTIN

VAD KÄNNETECKNAS RUTINEN AV?

Bekräftande
rutiner

Valet känns rätt och individens
karriärval förstärks.
Ex: Individen har sökt ett nytt jobb

Motsägelsefulla Känns inte bra, individen kan ångra
rutiner
sitt val. Det blev inte som man tänkt
sig.
Ex: Det blev inte som man tänkte sig
på det nya jobbet och individen
beslutar sig för att inte stanna kvar.
Sociala rutiner

Förskjutande
rutiner

Valet är till en början ofta tillfälligt,
men som efter en tid blir vardag.
Ex: Individen har fått en tillfällig
anställning, men stannar kvar på
samma arbetsplats i flera år.
Längtar tillbaka till hur det var före
situationen förändrades.
Ex: Individen avskedas, eller blir
allvarligt sjuk.

Evolutionära
rutiner

Tiden gör att man känner sig redo för
att ta ett nytt steg.

VAD LEDER DEN TILL?

! Identiteten och
individens habitus
utvecklas.
! Den nya identiteten blir
en del av den egna
personen.
! Vill inte ta till sig den
nya identiteten.
! Leder ofta till en ny
brytpunkt
ELLER
till utvecklandet av
strategier för att fokusera
på positiva saker.
! Individen utvecklar en
identitet den från början
inte eftersträvat.

! Tar inte till sig den nya
identiteten.
! Försvårar situationen för
individen att komma
framåt, eftersom denne
hellre går tillbaka till det
som var, även om detta är
omöjligt.
! Individen växer ur sin
nuvarande identitet och
fortsätter naturligt framåt.

Ex: Individen längtar framåt,
exempelvis till högre studier eller
andra utmaningar.
Alla rutiner finns till för att människan skall kunna fungera normalt efter en brytpunkt. Blir man uppsagd från
jobbet, allvarligt sjuk eller väljer att skola om sig, betyder detta en förändring både i vardagen, men även i
individens identitet. Rutinerna är olika strategier för att ta till sig det nya och vänja sig med att livet ändrat
lite grann.
Under senare år har Phil Hodkinson kommit ut med reviderande tankar kring sin egen Careership teori.
(Hodkinson, P. 2008). Han menar att en ren kategorisering av brytpunkter och rutiner inte kan göras,
eftersom brytpunkter är en lång process och inte enstaka, korta händelser. I en ny studie som Hodkinson
gjorde konstaterade han att rutiner kunde te sig som brytpunkter och tvärtom och att man därför behöver se
både brytpunkterna och rutinerna som mer komplexa och kontextbaserade än vad de ursprungligen gjorde i
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sin Careership-teori (Hodkinson, P (2008), sid 11). Dessa tankar tas i beaktande i analysen av studiens
insamlade material.

Maslows behovstrappa
Att gå vidare i karriären handlar till en viss del om motivation hos individen. Den amerikanske psykologen
Abraham Maslow är en av forskarna som ville ta reda på vad det är som motiverar människan och kom fram
till att det handlar om olika sorters behov som behöver bli tillgodosedda. Han ansåg att dessa behov kan
rangordnas i en hierarki som senare blev kallad behovstrappan, eller behovshierarkin. Den första och mest
spridda tankarna av Maslow bestod av en pyramid i fem nivåer, som visade på i vilken ordning människan
behöver få sina behov tillfredsställda. Maslow menade att ifall behoven på de lägsta trappstegen inte är
tillgodosedda, kan en individ inte tillgodose behov som finns på högre nivåer (Vår tids psykologi, 2007, sid
107).
Enligt den ursprungliga teorin om behovspyramiden består pyramidens botten av basala biologiska och
fysiologiska behov. Människan behöver sömn, mat, sex, vatten, skydd, värme och luft för att överleva och för
att kunna fungera. Utöver det behöver människan uppfylla den andra nivåns krav på säkerhet – så som
ordning, lagar, trygghet och avsaknad av rädsla. När en individ har uppfyllt dessa krav kliver denne upp till
nästa nivå och behöver därtill fylla sina sociala behov. Människan behöver närhet, vänner, intimitet, kärlek
och olika sorters relationer till andra människor (Maslow, A. H. 1943, sid 372).
Näst sista nivån i pyramiden anser Maslow att handlar om uppskattning. När alla grundbehov är
tillgodosedda kommer människan att söka efter uppskattning. Respektera andra, bli respekterad av andra och
att skapa sig ett självförtroende. Först efter att denna nivås behov är tillgodosedda klättrar individen upp till
toppen som kallas självförverkligande. När människan når denna nivå i pyramiden är det i jakten på ett
självförverkligande – individen vill nå personlig utveckling (Maslow, A. H. 1943, sid 385).

Bild 1.
Bilden gjord av Imsen (2006, sid 468) och visualiserar Maslows behovshierarki. Det är först när det
grundläggande behoven är tillfredsställda som en individ kan klättra uppåt i hierarkin.
Maslow menar att alla människor har förmåga att nå den högsta nivån – självförverkligandet, men att många
av de försöken avbryts på grund av att behov lägre ner i hierarkin inte är tillgodosedda. När Maslow
studerade människor som han ansåg nådde den självförverkligande nivån, bestämde han sig för att identifiera
några karaktärsdrag bland dessa personer. Han menade att endast två procent av alla människor kommer att
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nå ett riktigt självförverkligande, och enligt Maslow hade dessa individer karaktärsdrag i stil med en förmåga
att se livet objektivt, behov av egen tid, spontanitet i både tankar och beteende, men att de även var kreativa,
problem-centrerade och accepterade sig själva som de var. Dock ville Maslow poängtera att alla individer
han studerade nådde sitt självförverkligande på ett unikt sätt – det behövdes ingen perfekt människa för att
klara det (Maslow, A. H. 1970, sid 176).

Sammanfattning av teorierna
Syftet med att samla en del teorier kring karriär och karriärval var att ge en förförståelse för vad denna studie
kommer att undersöka. Det är viktigt att förstå innebörden av olika begrepp, samtidigt som den teoretiska
utgångspunkten ligger till grund för studien och analysen av resultaten.
Teorierna som är utvalda för denna studie pekar alla på att de karriärval en människa gör är ytterst
individuellt och väldigt komplext. Alla är överens och att det finns en hel del faktorer som kan påverka valet
och de olika besluten på vägen. Hodkinson & Sparkes utgår från Bourdieus tankar och talar om att allt ifrån
människans habitus och kapital till andra människors fält kan påverka valet (Hodkinson, P. & Sparkes, A.
2007), medan Maslow säger att ingen når självförverkligande innan basbehoven är tillfredsställda (Maslow,
A. H. 1970). Alla teorierna är överens om att karriären och karriärvalen påverkas av kontexten, vilket denna
studie kommer att ta i beaktande i analysen.
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Metod
Valet av metod baserar sig på vilket problemområde som studien avser fokusera på. Syftet med studien är att
skapa kunskap om vilka brytpunkter som påverkar människans karriär och karriärutveckling och för att skapa
förståelse för ämnet kommer en narrativ ansats att användas.

Den narrativa forskningen
Det är viktigt att veta att ett narrativ kan ses ur ett brett perspektiv och kan avse alla mänskliga uttryck så som
bilder, gester, berättelser och konstverk, eftersom begreppet narrativ ofta översätts direkt till berättelse i
muntlig eller skriftlig form (Riessman, 2008). Denna studie har, med kunskap om olika sorters narrativ,
aktivt valt att endast fokusera på de muntliga berättelserna som forskningsmaterial. Detta eftersom att en
individs berättelse om sitt liv anses ge tillräckligt med information för att undersöka studiens syfte. Kunskap
hos en respondent ses som personlig, lokal och subjektiv, vilket gör narrativen till en bra metod att beskriva
olika aspekter av världen (Eklund, G. sid 25). Studien har valt att lägga fokus på den intervjuades berättelse,
samt varför den intervjuade väljer att presentera just en viss information och inte en annan i sin berättelse
(Johansson, C. sid 27). Detta eftersom en individs berättelse inte enbart är ett sätt att återskapa sin
livshistoria, utan även ett sätt att skapa sin identitet, vilket även brytpunkterna och rutinerna i en individs liv
har som uppgift (Riessman, 2008, Hodkinson & Sparkes 2007).
I detta kapitel beskrivs forskningens tillförlitlighet samt hur datainsamlingen gjordes. Kapitlet tar även upp
urval, databearbetnings- och analysmetod.

Tillförlitlighet
Eftersom tillförlitligheten i en kvalitativ studie inte kan mätas på samma sätt som i en kvantitativ, blir istället
transparensen ytterst viktig. En studie når genom att forskaren på ett tydligt och överskådligt sätt redovisar
för tillvägagångssättet vid datainsamling och bearbetning, samt påvisar en medvetenhet om hur olika faktorer
påverkar studien (Bryman, 2011).

Urval och urvalsförfarande
För att hitta respondenter som var lämpliga för studiens syfte utnyttjades de sociala mediernas
spridningskraft. Inlägg om att respondenter till ett examensarbete med ämnet brytpunkter i karriären spreds
på Facebook, Twitter och Instagram. Detta var ett praktiskt och tidseffektivt sätt att hitta relevanta och
intresserade respondenter. Studien ville intervjua män och kvinnor som har en karriärberättelse som
innefattar flera olika arbetsplatser och gärna inom olika branscher. Individer som skolat om sig, blivit
uppsagda, flyttat eller varit med om andra händelser som varit signifikanta för hur deras karriär utvecklats.
Annonssvaren som ramlade in som svar på annonserna kartlades och sorterades enligt antalet brytpunkter,
olika sorters brytpunkter, kön, ålder och bransch. Dessa faktorer valdes ut för att den insamlade empirin
skulle ge en bred möjlighet till intressanta jämförelser (Johansson & Svedner 2010, sid17).
Som resultat av processen består denna studie av totalt fyra respondenter i åldern 38 till 62 år. Dessa
individer har alla genomgått omskolningar och bytt jobb under sin yrkesverksamma tid. Gemensamt för alla
respondenter är att de själva visat intresse för deltagande i studien. Tre av fyra respondenter är födda i
Sverige, en respondent är född i Finland, men har bott hela sin karriär i Sverige.
Tabell 2. Fiktiva namn på alla respondenter.
RESPONDENT

ÅLDER

NUVARANDE SYSSELSÄTTNING

Lasse
Elisabeth

62 år
53 år

Anna
Henrik

38 år
41 år

Egenföretagare, IT-konsult
Ekonomisk administratör, studerar till
undersköterska
Vårdare på äldreboende, egenföretagare, café
Personlig assistent, bonde
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Tabellen ger en översikt över respondenterna och deras branschbyten. Dessa branschbyten visar på hur stora
förändringar som skett inom deras karriär, samt att ett fåtal respondenter sitter på väldigt mycket fakta kring
studiens ämne.

Datainsamlingsmetod
Metodvalet grundar sig i studiens syfte. Eftersom syftet är att studera individers upplevelser av brytpunkter i
karriären används en kvalitativ forskningsintervju för att samla in data om respondenternas karriärer,
brytpunkter och karriärutvecklingar. Syftet med att studera ett fenomen genom kvalitativa
forskningsintervjuer är att utforska och identifiera olika fenomen och processer (Patel, R. & Davidson, B.
(2011), sid 82).
Inom forskningsmetodiken finns dock en viss grad av kritik gentemot kvaliteten i att använda sig av
intervjuer med både låg grad av standardisering och strukturering. Patel & Davidson förklarar att denna kritik
konstaterar att ”kvalitativ forskning inte är en enhetlig företeelse” (Patel, R. & Davidson, B. (2011), sid 82)
och Trost i sin tur citerar kritikerna med ”att kvalitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på
något sätt malplacerat eller till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier”( Trost, J. (2010), sid 133).
Författarna är sjungande överens om att styrkorna i de kvalitativa studierna är att man kommer närmare inpå
respondenternas vardag, samt får en bredare och djupare förståelse för fenomenen de anser undersöka.
Livslinjen som datainsamlingsmetod
Livslinjen är ett verktyg inom den konstruktivistiska vägledningen som syftar till att kartlägga respondentens
livsrum – både bakgrund, nuvarande situation och framtidstankar. Konkret handlar det om att rita upp en
livslinje som går upp och ner enligt hur individen upplevt olika delar av livet, samtidigt som den är till hjälp
för att hitta återkommande teman och mönster i den skissade kartan (Brott, P. E. 1986). Livslinjen är ett
ypperligt verktyg att använda sig av för att få ett brett perspektiv på individens karriär och liv. Eftersom att
denna studie fokuserar på karriären och individens karriärutveckling, används livslinje-metoden en aning
modifierat på så sätt att livslinjen börjar när respondenten tog steget in på arbetsmarknaden. För denna studie
kallas resultatet för karriärlinje och insamlingsmetoden är en del av den narrativa forskningsansatsen.

Databearbetning
Sammanlagt gjordes 4 intervjuer och varje tillfälle varade mellan 35 och 80 minuter. För att behålla fokus
användes en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1), som gav utrymme för följdfrågor ifall det behövdes.
Detta gör att undersökningen i sig har en låg grad av standardisering, men en högre grad av strukturering
eftersom intervjuerna följt samma teman och till viss del samma frågor (Trost, 2005). Intervjuerna
genomfördes över Skype, med både bild och ljud och spelades samtidigt in. Detta för att till fullo kunna
koncentrera sig på respondentens historia, men även för att kunna återvända till all insamlad data (Trost,
2005).
Efter insamlingen av all data gjordes en genomgång av intervjuerna. Dels för att skapa ett helhetsintryck,
men även för att skapa en bild av hur analysen skulle byggas upp (Riessman, 2008). Under bearbetningen av
materialet delades alla berättelser in i kategorier enligt vad studien söker svar på och därefter
utkristalliserades teman och underrubriker till resultat- och analysdelen. För att behålla respondenternas
konfidentialitet fick alla respondenter och eventuella företag fiktiva namn redan vid transkriberingen.
Enligt Kvale (2014) bör analysen påbörjas redan under planeringen av forskningen. Detta eftersom han anser
att ifall forskaren inte är klar med vad denne är ute efter, är det svårare att ställa rätt frågor under intervjuerna
(Kvale, 2014). Förarbetet innan intervjuerna ser man i kategoriseringen av resultaten. Hodkinson & Sparkes
teori val väl genomläst och ledde till att det fanns en viss djupare förståelse för intervjusvaren redan under
intervjuns gång.
Patel och Davidson talar om att det alltid är viktigt att värna om all data som samlas in. I ett
forskningssammanhang anser samma författare att alla uppgifter alltid skall behandlas konfidentiellt, vilket
betyder att en studie skall vara extra noga med att respondenten inte går att identifiera, samt att inga uppgifter
förs vidare till en annan part (Patel, R. & Davidson, B. (2011), sid 63).
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Begrepp
I denna studie kommer generella begrepp som skolan, företaget och föreningen att användas. Dessa begrepp
kan innefatta olika nivåer på skolform, olika sorters företag och föreningar. Valet att generalisera dessa
begrepp handlar om att avidentifiera respondenterna, så att de inte skall kunna kopplas till specifika företag,
skolor eller föreningar.

Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådet i Sverige har tagit fram fyra huvudsakliga riktlinjer när det gäller forskningsetiken inom
humaniora och samhälle. De aspekterna de anser att varje forskare skall överväga är kravet om information,
samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt. Dessa principer handlar om att forskaren skall informera
respondenterna om vad forskningens syfte är, vad det insamlade materialet kommer att användas till, att
respondenterna när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, samt hur respondenternas personuppgifter
kommer att hanteras (Vetenskapsrådet, 2002).
Med hänsyn till dessa har det gjorts ett antal etiska ställningstaganden inom ramarna för denna studie. För att
uppfylla informationskravet har varje respondent fått information om vad studien handlar om, dels muntligt
över telefon, men även i pappersform (se följebrev, bilaga 1). Varje respondent har även blivit tillfrågad att
ge sitt samtycke gällande inspelning av intervjun. Samtidigt har de fått information om att de har möjlighet
att avbryta intervjun, alternativt inte svara på någon fråga, ifall de känner så.
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Resultat
För att denna studie skall svara på forskningsfrågorna och syftet som angetts, presenteras studiens resultat
först på ett övergripande sätt. De olika berättelserna presenteras i kronologisk ordning för att sedan
ytterligare redovisas enligt kategorier och underrubriker inspirerade av intervjuguiden och respondenternas
berättelser. Citaten som används är omskrivna från talspråk för att bibehålla respondenternas anonymitet.

Lasse, 62 år
Lasse flyttade från Finland till Sverige och gick hela sin skoltid i det svenska skolsystemet. Han avslutade sin
militärtjänst och började studera till polis. Redan innan han ansåg sig vara vuxen var han utbildad sjöpolis
och kände snabbt att han var rätt person på rätt plats. Tillsammans med sin dåvarande fru bodde de ute i
skärgården och Lasse jobbade som sjöpolis i närområdet.
Ett par år senare startade Lasse och en vän ett företag tillsammans. Grundtanken bakom företaget var att
importera varor att sälja vidare. De respektive fruarna önskade sig vävstolar, vilket ledde till att Lasse och
kompanjonen importerade och sålde vävstolar i tio år på sidan om sina riktiga jobb.
”På ett bananskal halkade vi in i hemslöjdsbranschen och gjorde pengar på våra fruars idé”,
konstaterade Lasse både stolt och lite förvånat.
Så småningom digitaliserades även hemslöjdsbranschen och vävstolarna blev datastyrda. Detta var ingenting
som skrämde företagarna – tvärtom. Lasse blev intresserad av programmeringen och systemen i de nya
vävstolarna och lärde sig hur allting fungerade.
Den dåvarande familjen bestämde sig för att lämna skärgården bakom sig och Lasse övergick till att jobba
som patrullerande polis på land. Samtidigt kom den första persondatorn till polisens huvudkontor. Eftersom
Lasse hållit på en del med datasystem och programmering utsågs han snabbt som ansvarig för de nya
maskinerna.
”… under tre år byggde jag och en inhyrd, civil kille upp ADB-enheten hos polisen. När projektet var
klart hade vi 15 datorer i ett nätverk och allt var byggt på rent intresse. Många var verkligt
imponerade” (Lasse)
Från anställd till egenföretagare
Sen kom budet många förutspått att var på väg. Polisens verksamhet skulle centraliseras och allting blev
förändrat.
”Jag stod på barrikaderna mot den där centraliseringen eftersom jag trivdes så oerhört bra med mitt
jobb där. Men det var ju lätt för mig att vara kaxig som hade något annat att gå till, det var ju synd
om de andra.”(Lasse)
Lasse hade sitt företag att falla tillbaka på. Under den tiden hade han börjat jobba lite smått med utskrifter
och elektroniska blanketter, han märkte dock snabbt att han saknade relevant kunskap för att kunna erbjuda
sina tjänster professionellt. För att få lite mer kött på benen valde han att bygga på med en utbildning till
verksamhetsarkitekt, samt några kurser på olika universitet.
”Efter 20 år inom polisen började jag kalla mig IT-konsult istället. Det var en omställning. Men
samtidigt tjänade jag mer på fritiden än på mitt riktiga jobb, så det gick ingen nöd på mig”. (Lasse)
Den viktigaste brytpunkten i karriären
Efter omstruktureringen jobbade Lasse som konsult och tog sig an projekt i olika storlekar och former. Under
en period på sex år var han med och byggde upp Arbetsförmedlingens ärendehanteringssystem. När det
projektet närmade sig sitt slut funderade Lasse och en ny vän att starta ett nytt företag, men samtidigt lade
Lasse märke till att hälsan inte höll sådana storslagna planer.
Lasse var utbränd efter det stora projektet hos Arbetsförmedlingen och sjukskrevs för en längre tid. Lasse
konstaterade själv att sjukskrivningen var ett klokare beslut än att kasta sig in i att bygga upp ett nytt företag.
!

15!

!
”Livet hade säkert sett annorlunda ut idag ifall jag inte gått in i väggen och stannat upp. Nu i
efterhand vad det de klokaste jag kunde göra. Jag fick egentligen välja mellan ett nytt bolag och livet.
Jag valde såklart livet”. (Lasse)
Sedan dess jobbar Lasse halvtid och har flyttat ut till skärgården igen. Idag är Lasse en väldigt nischad
konsult som har stenkoll på utskrifter och olika sorters elektroniska formulär.
Händelser som påverkat
Lasse blickar tillbaka på karriärslinjen som ritats upp enligt hur hans berättelse och konstaterar att det finns
ett par olika faktorer som påverkat hans val av bransch och jobb under livets gång. De faktorer som Lasse
anser att är de faktorer som påverkat karriären mest är hans egen hälsa och samhällets omstruktureringar.
”Jag har sysslat med en massa olika saker, men det har bara blivit så. Man ser möjligheter och tar
dem. Det är svårare för dagens ungdomar, idag ska man ska vara 18 år, men ha erfarenhet som en
60-åring. På min tid åkte vi bananskal in i arbetslivet så länge hälsan höll.” (Lasse)

Bild 2.
Karriärlinjen för Lasses utveckling och brytpunkter.

Elisabeth, 53 år
Karriärslinjen över Elisabeths karriär börjar med en tvåårig social linje på gymnasienivå. När skolan var
avslutad fick Elisabeth jobb tack vare sitt hantverksintresse.
”Jag älskade att sy och satt ofta hemma framför symaskinen. När skolan var avslutad fick jag
sommarjobb som sömmerska på ett mindre företag och lyckan var total”. (Elisabeth)
Nöjd med sitt första jobb kollade Elisabeth efter nya jobb till hösten. Jobbet som sömmerska var en
sommaranställning och Elisabeth hade planer på att börja jobba med människor med särskilda behov. Dock
gick det inte riktigt som planerat eftersom ”… det sommarjobbet blev ett halvår som blev ett år som mitt i allt
blev sex år” (Elisabeth).
Bryta upp och flytta till en annan stad
Under åren som sömmerska hittade Elisabeth även kärleken. De flyttade så småningom ihop och skaffade
familj. När andra dottern var född fick mannen reda på att hans tjänst skulle flytta till Stockholm och att han
var tvungen att flytta dit för att få behålla jobbet. Familjen packade ihop sina saker och flyttade upp.
Elisabeth fick jobb som administratör på samma företag som mannen och båda trivdes väldigt bra.
”Allt var nytt och jobbigt till en början, men vi vande oss ganska snabbt. Jag lärde mig en massa nya
saker, men kände samtidigt att jag inte hade den kunskap som jag behövde för att kunna utföra jobbet
på bästa möjliga sätt.” (Elisabeth)
Elisabeth beslöt att studera på sidan om jobbet och läste in en påbyggnadsutbildning inom ekonomi via
vuxenutbildningen. När studierna var klara kom Elisabeth överens med sin man om att försöka bli förflyttade
!

16!

!
till Göteborgskontoret istället. De längtade hem till vänner och familj. Efter sex år i Stockholm återvände de
söderut igen.
Företaget omstrukturerar
20 år efter flytten bestämde företaget Elisabeth jobbade för att göra en radikal omstrukturering. Elisabeths
tjänst flyttade till Bukarest och Elisabeth blev uppsagd. I samband med uppsägningen kände hon att jobbet
som administratör inte lockade längre:
”Jag kände att jag kunde det jobbet då. Jag hade jobbat i olika städer och med olika människor, men
jag hade inget mer att ge jobbet och jobbet var heller inte lika utmanande och stimulerande som
förr.”(Elisabeth)
Samma år som uppsägningen bestämde sig Elisabeth för att återgå till sin tidiga önskan om att få jobba med
människor i behov av hjälp och stöd. Elisabeth sökte in till vuxenutbildningen och studerar idag till
undersköterska.
”Nu är jag på världens bästa praktikplats och jag känner hela tiden att det är det här jag vill
göra.”(Elisabeth)
Viktiga händelser som påverkat
När Elisabeth själv får plocka ut de händelser som hon anser ha påverkat hennes karriär mest nämner hon två
viktiga faktorer. Den första är företagens omstruktureringar som tvingat dem till att utvecklas och ändra på
sin vardag. Det andra hon nämner är hennes inre längtan efter nya utmaningar.
”… jag har alltid gillat utmaningar, så det kanske är det äventyrslystna, nyfikna som fått mig att
hoppa mellan så olika branscher. Men att jag blev just administratör – det var nog bara slumpen som
bestämde det!”(Elisabeth)

Bild 3.
Elisabeths karriärlinje, uppritad efter respondentens egen skiss över karriärutvecklingen.

Anna, 38 år
Redan tidigt i samtalet nämner Anna att föräldrarnas skilsmässa påverkat henne otaliga gånger. Anna beskrev
det som att skilsmässa kom plötsligt och mitt i allt hade pappa flyttat ner till Halmstad och familjen var
splittrad.
”De bråkade inte ens särskilt mycket där hemma, kändes mer som om det hänt något stort som jag
inte fick veta, och plötsligt fick jag veta att pappa skulle flytta. Jag funderade länge på om det var mig
det var fel på, men mamma försökte trösta mig med att jag inte fick tänka så”. (Anna)
Grundskolan var avklarad och redan vid våravslutningen var Anna fast besluten för att hon skulle in på
restaurangprogrammet i gymnasiet, för att sedan starta upp en egen restaurang. När gymnasiebetyget fanns i
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handen var Anna så skoltrött att hon bestämde sig för att tillsammans med kärleken flytta ner till Malmö.
Pojkvännen hade fått jobb där och Anna var redo att fly hemstaden för en tid.
”Jag ville bort. Jag ville se något annat och pröva mina vingar. Det tog länge innan mamma förstod
att jag flyttat, men i slutändan var det de bästa jag gjorde då.” (Anna)
En viktig person på vägen
Väl i Malmö sökte Anna jobb och fick ett deltidsjobb på ett äldreboende. En av damerna som bodde där
klickade direkt med Anna och några månader senare var det Annas ”låtsas-mormor”. Anna hängde mycket
hos denna mormor dels eftersom att familjen bodde långt ifrån rent fysiskt, men dels för att de kändes som ett
evighetslångt psykiskt avstånd mellan henne och familjen psykiskt.
”… dessutom hade både mamma och pappa någon ny som inte kändes som min familj, så jag var väl
lite trotsig också och vägrade hälsa på hos dem. Därför blev mormor en ventil och trygghet för mig.”
(Anna)
En tid senare sökte Anna in till universitetet för att läsa lite strökurser.
”Jag kände att jag behövde plugga för att bli något. Jag satt fast och ville framåt.”(Anna)
Mitt i studierna kom det oväntade beskedet. Annas mamma hade blivit svårt sjuk och var lovad tio månader
kvar i livet. De lovade tio månaderna blev sammanlagt elva innan Anna stod på sin egen mammas
begravning.
”Mitt i ekorrhjulet slog livet till. Visst var det en tung period just då, men samtidigt var det som om
allting stannade upp och jag fick äntligen chansen att fundera på vad jag ville.” (Anna)
Uppfylla drömmar
Efter en tids sorgearbete fick Anna en insikt om att det var nu det var meningen att sadla om och uppfylla
sina drömmar. Anna hade alltid drömt om en egen restaurang, men den runda magen fick henne att modifiera
drömmarna en aning.
”Vi jobbade ihop pengar så vi kunde köpa oss en gästhamn. Sambon älskar båtar och jag vill ha min
restaurang. Samtidigt tänkte vi på att barnet skulle få växa upp i en trygg och välkomnande miljö.
Vad var inte bättre än en gästhamn då?”(Anna)
Under mammaledigheten läste Anna in lite kurser för att uppdatera sina kunskaper om lagar, regler och
förordningar när det kom till att driva eget. Sambon jobbade på för att spara pengar och paret sålde allt de
inte behövde. Ett par år senare hittade de drömläget – en gammal gästhamn i behov av både renovering och
kärlek.
”Det kanske inte gick precis som i drömmarna. Vi mäktade inte med både barn och drömföretag.
Men de storslagna planerna ligger på hyllan idag, ungarna växer upp i en drömomgivning och jag
jobbar med mitt lilla café. Mannen gick tillbaka till sin anställning och alla stiger vi upp med ett
leende på läpparna ändå.”(Anna)
Viktiga händelser som påverkat
När Anna får frågan om vad hon själv anser vara de viktigaste händelserna som påverkat hennes karriär
tycker hon inte att någon specifik händelse varit det viktigaste.
”Jag skulle vilja säga att det viktigaste som påverkat min karriär varit stoppen jag gjort för att
komma överens med mig själv. Stannat upp, funderat, gråtit, skrattat och sen gått vidare. Känns som
om jobben i sig inte är något att hänga i julgranen, utan att det är kunskapen och relationen till mig
själv som valt vägen.”(Anna)
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Bild 4.
Karriärlinjen som ger en översikt över Annas karriärutveckling.

Henrik, 41 år
När Henrik tänker tillbaka på början av sin karriär talar han mycket om hur jobbig och trotsig han
uppfattades av de vuxna människorna som fanns omkring honom. Uppvuxen i en förort till Stockholm var
det aldrig lugnt, utan alltid något busigt som var på gång. Henrik var ett av barnen som sällan var hemma,
men som hade ett bredare kontaktnät än sina föräldrar tillsammans. När grundskolan var avklarad sökte
Henrik in till gymnasiet. Efter två års ointresserat slitande skrev han ut sig själv.
”Det kändes då som att ingen såg någon framtid för mig. Jag var bara den jobbiga ungen som ställde till
det för alla. Någon gång efter ett par år i gymnasiet bodde det väldigt mycket ilska inom mig och jag
bestämde mig för att bevisa alla att de hade fel.” (Henrik)
Med siktet på att bli lärare
Henrik kom in på den kommunala vuxenutbildningen och läste upp sina betyg så han var behörig att söka till
högskolan. Strax efter det fick han besked som att han kommit in på lärarprogrammet och började läsa till
lärare.
”Jag ville jobba som lärare då för att jag kände att jag skulle vara en tillgång för alla ungar som
klassades som jobbiga. Jag var själv jobbig och tänkte jag kunde förstå ungarna på ett annat
sätt.”(Henrik)
Men studier på högskolenivå var ingenting som passade Henriks liv. Efter knappa två år avbröt han sina
studier och gick istället in i skolans värld direkt.
”Jag började jobba som personlig assistent åt en kille som inte hade det lätt. I nästan ett år följdes vi
åt och lärde oss mycket om varandra och världen runtomkring.” (Henrik)
Privatlivet bestämde vägen
Under tiden Henrik fick en större insikt i skolans verksamhet och lärde känna killen han jobbade med, hände
en hel massa saker i hans privatliv. Efter många års letande efter en flickvän träffade han Anton en kväll på
en krog.
”Visst hade jag haft mina aningar om att jag gillade män och så… men jag trodde aldrig jag skulle
kalla mig själv för homosexuell”. (Henrik)
Strax efter att Henrik officiellt blivit tillsammans med Anton avlöste händelserna varandra. Henrik tyckte det
var svårt att få familjen att förstå, samtidigt som de alltid ville stå bakom honom i hans beslut. En dag
skämtade Henriks pappa om att Henrik borde ta över familjens gård som betalning för allt de fått utstå när
Henrik valt att dela sin vardag med en annan man.
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”En gård med grisar, åkrar och någon häst sådär. Det kändes långt ifrån min vardag, men samtidigt
var det mina rötter och familjens mästerverk. Pappa kanske var ironisk och dum i sitt uttalande, men
mer och mer övertygades jag om att ta över stället och bli en riktigt cool bonde”. (Henrik)
Slutligen flyttade Henrik och Anton in i gården tillsammans med Henriks föräldrar. Anton fixade huset så
länge Henrik lärde sig vad en bondes uppgifter är.
”Idag känns det helt naturligt att bo och jobba här, kan liksom inte tänka mig något annat. Men just
när det hände var det en väldig omställning. Vem kunde tro att en homosexuell ”storstads-Nisse”
skulle flytta ut på landet och bli bonde, haha!”(Henrik)
Viktiga händelser som påverkat
Henrik talar en hel del om sin syn på att samhället idag delar ut diagnoser åt alla ”jobbiga” barn. Så här
tycker han själv:
”Idag skulle jag säkert fått någon diagnos som barn. ADHD eller några andra bokstäver som är
populära att dela ut. Men jag klarade mig och det tror jag har fått mig att kämpa ännu hårdare. Jag har
inte fått en diagnos att använda som ursäkt. Däremot har jag gått mot alla strömmar jag hittat och är
ganska så nöjd med livet idag”. (Henrik)
Andra viktiga händelser som Henrik anser att ha påverkat hans karriär mest är stödet hemifrån.
”Mamma och pappa har alltid varit på min sida. Oberoende om jag sprängt sönder grannens
postlåda eller bestämt mig för att leva med en man. De har inte alltid haft lätt att acceptera saker.
Men å andra sidan har jag återgäldat dem med att ta hand om dem som gamla istället för att lägga in
dem på något boende någonstans.” (Henrik)

Henrik'tog'
över'gården'

Bild 5.
Henriks karriärutveckling visualiserat i en karriärlinje.

Sammanfattning av resultatet
I alla respondenters berättelser kommer det fram att det är en mängd olika faktorer som påverkar de olika
brytpunkterna i karriärerna. Respondenterna är överens om att slumpen ofta varit en bidragande orsak till att
brytpunkter förekommit, samt att jakten på utveckling alltid påverkat karriärvalen som gjorts.
Det som skiljer sig åt mellan svaren är på vilket sätt de olika brytpunkterna påverkat respondenterna.
Påtvingade brytpunkter upplevdes på olika sätt bland respondenterna. En del såg de påtvingade
brytpunkterna som en ny chans, medan andra kände de som en motgång de blev tvingade att ta sig ur. Precis
som Lidström talar om att övergångar kan upplevas – vissa upplever dessa som någonting traumatiskt, andra
ser det som en ny chans (Lidström, L. (2010), sid 108).
Slutligen var de alla överens om att karriärutvecklingen i sig handlar om ett sorts självförverkligande. Det är i
strävan efter någonting bättre som karriärval görs och utveckling sker.
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Analys
Denna studie syftar till att skapa kunskap om fyra olika individers berättelser kring vilka brytpunkter som
påverkat deras karriär och karriärutveckling. Resultatet visar att en individs karriärutveckling påverkas av
många olika sorters händelser. Dessa händelser kan utifrån Hodkinson & Sparkes (2007, sid 39) teori
betraktas som brytpunkter och tiden mellan de viktiga händelserna kan enligt teorin betraktas som rutiner.
Kapitlet kategoriseras enligt vilka sorters brytpunkter som förekommit, samt rutinerna som respondenterna
använt för att förhålla sig till dessa förändringar. Slutligen analyseras resultatet även utgående från övriga
teoretiska utgångspunkter.

Frivilliga brytpunkter
Frivilliga brytpunkter initieras ofta av individen själv och upplevs därför oftast som positiv. En frivillig
brytpunkt börjar ofta med att individen inte är nöjd med livet och har en önskan om att utvecklas och fortsätta
framåt i sin karriär (Hodkinson & Sparkes (2007), sid 39).
Nedan följer de frivilliga brytpunkter som respondenterna ansåg att de varit med om under sin karriär.
Tolkningen av att det är frivilliga brytpunkter har gjorts både av respondenterna själva, men även efteråt i
bearbetningen av materialet.
Att flytta
Under alla fyra intervjuer kommer det fram att respondenterna flyttat åtminstone en gång under sin karriär.
Respondenterna nämner inte flytten som en brytpunkt, däremot ses flytten ofta som en följd eller start av en
annan brytpunkt. Alla fyra är överens om att en flytt innebär en omställning i positiv bemärkelse. Elisabeth
var den enda respondenten som konstaterade att en flytt i sig är någonting påfrestande, både fysiskt och
psykiskt. Hon menade att man förändras som individ och att omställningen tar tid.
En flytt innebär att vidga sina vyer, skapa sig nytt kapital och utöka sin handlingshorisont. Bourdieu
(Holgersson, U. 2011) talar om att varje individ besitter ett kulturellt kapital som denne dagligen använder
sig av. Det kulturella kapitalet innefattar beteende, värderingar och attityder hos individen och speglar
individens makt och möjligheter i olika sociala sammanhang. När en individ flyttar behöver denne ta till sig
det kapital som värderas på det nya stället, samt bredda sitt sociala kapital. Detta kan ibland innebära en
omställning och kan kännas som en tung tid. Det var det som Elisabeth lade ord på när hon beskrev sina
känslor kring flytten till en annan stad.
Valet att studera
Alla fyra respondenter nämner studier som en brytpunkt under sin karriär och alla fyra har även studerat
vidare under en senare tid i sin karriär. Valet att börja studera har för alla respondenter varit frivilligt och
med siktet på framtiden. Lasse valde att läsa kurser inom IT för att kunna vidareutveckla sitt intresse och sitt
företag. Han såg utbildningen som en investering i framtiden, samtidigt som han gjorde det för att utvecklas
själv. Henrik ville läsa upp sina betyg på Komvux3, för att nå sin dröm och utbilda sig till lärare. Dels ville
han bli lärare för att få hjälpa ungdomar, dels för att han ansåg att utbildning gjorde honom mer attraktiv på
arbetsmarknaden, något som kunde tolkas både som en evolutionär rutin, men även som ett steg mot ett
självförverkligande.
Anna valde utbildning som en del i sin personliga utveckling och för att komma vidare i sin karriär och
därmed även hon jobba sig mot ett självförverkligande. Anna hade dock motgångar på vägen och möttes av
att mer basala behov behövde tillfredsställas innan hon kunde kliva ytterligare i karriären. Elisabeth utbildade
sig först för att hålla kvar jobbet, men började studera igen på senare dagar, eftersom hon ville skola om sig
och göra någonting helt nytt. Att utbilda sig för att hålla kvar sitt jobb kan tolkas som både en frivillig eller
en påtvingad brytpunkt. I detta fall ville Elisabeth studera vidare för att ha en bredare kunskap om sitt yrke,
vilket ledde till att brytpunkten tolkades som frivillig.
Respondenternas svar om utbildning stärker orden om att dagens arbetsmarknad är mer komplex än förut och
kräver ständig utveckling av individen. Dessa tankar bekräftar även Bourdieus teori om att individen har
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Kommunal!vuxenutbildning.!!
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olika sorters kapital att tillgå. Besitter du kapital som är eftertraktat på marknaden är kapitalets värde högt.
Det vill säga att har du kunskapen som krävs för en specifik utbildning eller ett visst jobb, då är du högre
värderad än de som saknar den kunskapen. Henrik läste upp sina betyg på Komvux för att tillgodogöra sig
den kunskap han behövde för att komma in på lärarutbildningen. Vilket påvisar att genom utbildning kan
individen stärka sitt kapital och därmed göra sig mer attraktiv på olika delar av arbetsmarknaden.
I respondenternas berättelser framgår det att studier och valet att studera ofta är någonting som vuxit fram i
interaktion med andra människor och den närmaste omgivningen. Anna fick stöd av relationen till damen hon
kallade mormor och Henrik fick stöd i samråd med sin pappa kom därmed överens om att han skulle lära sig
vad som krävs för att vara bonde på gården. Detta visar på hur människors fält påverkas av andra människors
fält, men även att människor omkring oss har en betydande roll i de val som vi gör. Detta resultat har även
Lidström (2010) fått som resultat i sin studie kring karriärövergångar. En individs sociala relationer är en
ytterst viktig och påverkande faktor när det kommer till att göra karriär.
I alla fyra respondenters berättelser dyker valet att studera upp i tiden mellan det som individerna själva
väljer att kalla brytpunkter i karriären, trots att de ofta senare i sina berättelser talar om studierna som en
brytpunkt. Det föder frågan om valet att påbörja studier är en brytpunkt, eller om det är en rutin för att
handskas med andra brytpunkter. Ingen av respondenterna påstår att valet att studera var en klar brytpunkt,
utan att studierna antingen kom efter eller innan en brytpunkt. Dessa svar påvisar hur komplext relationen
mellan brytpunkter och rutiner är.

Påtvingade och strukturella brytpunkter
När individen kommer till en brytpunkt denne själv inte initierat kallar Hodkinson & Sparkes (2007)
brytpunkten för påtvingad eller strukturell. De strukturella brytpunkterna är ofta mer förutsägbara än de
påtvingade, dock kan båda kategorierna av brytpunkter till en början upplevas som väldigt negativa och
traumatiserande.
Sjukdom och sorg
Ett brinnande intresse övergick till någonting ohälsosamt och Lasse fick en utmattningsdepression efter att ett
stort projekt avslutats. En typisk påtvingad brytpunkt i livet som kan upplevas som både jobbig och
traumatisk. Även Annas stora sorg över sin mamma kan kategoriseras som påtvingad och traumatisk
eftersom den kom så plötsligt och förändrade vardagen radikalt. Båda respondenterna var dock överens om
att de påtvingade brytpunkterna i stunden var väldigt jobbiga, men att de på lång sikt ledde till en omställning
i positiv bemärkelse. En påtvingad brytpunkt kan alltså följt av en rutin av socialisering leda till att individen
senare anser att den påtvingade brytpunkten var positiv.
Engström (2011) konstaterade i sin studie att både hälsa och ohälsa är någonting som påverkar individen i
dennes karriär. Engström sade att hälsan kan vara orsaken till både frivilliga och påtvingade brytpunkter.
Ofta upplevs ohälsa påverka karriären negativt till en början, men ses ofta som någonting positivt när
processen närmar sig sitt slutskede.
Omstruktureringar
Det framgår av respondenternas svar att påtvingade och strukturella brytpunkter kan leda till olika slags
rutiner, men att de även kan leda till nya brytpunkter. När Elisabeth blev uppsagd från jobbet hon haft i
nästan 20 år genomgick hon en evolutionär rutin för att sedan komma fram till den frivilliga brytpunkten att
börja studera. Den evolutionära rutinen som Elisabeth genomgick mellan brytpunkterna gjorde att den
påtvingade, tråkiga brytpunkten så småningom inte upplevdes negativ längre. Detta eftersom hela processen i
sig fick en positiv utgång och Elisabeth utvecklades i önskad riktning.
När Lasse däremot blev medveten om arbetsplatsens omstruktureringar hade han på sidan av jobbet
genomgått en så kraftig socialiseringsrutin, att han kände att han hörde mer hemma på den arenan, än vad
han gjorde efter omstruktureringarna på jobbet. Detta ledde till att uppsägningen inte var en traumatiserande
strukturell brytpunkt, utan tolkades nästan som en frivillig brytpunkt av Lasse själv. Lasse kände att han själv
delvis varit med och initierat brytpunkten, vilket kan ha varit en deltagande faktor till att den påtvingade
situationen inte kom helt utan förvarning.
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Rutiner mellan brytpunkter
Elisabeth fick sitt första jobb som sömmerska genom ren tur. Ett sommarjobb för att klara av
semestermånaderna, men som hon inte hade någon tanke att skulle fortsätta efter det. Rätt som det var hade
hon jobbat kvar på företaget i sex år, vilket är ett strålande exempel på hur en social rutin fungerar. Valet var
till en början tillfälligt, men blev snabbt en vardag som inte var tänkt från början. (Hodkinson & Sparkes
(2007), sid 40). Ett annat exempel på en social rutin är Lasse som genom ett starkt intresse för
programmering av datasystem kom in i IT-världen. Det företag som först var ett roligt intresse, utvecklades
sakta till att bli Lasses huvudsakliga inkomstkälla. Detta skulle därför kunna ses som en social rutin som
ledde fram till att Lasse redan identifierade sig som IT-konsult när brytpunkter kom och gled därmed över till
den branschen.
Hallqvist (2015, sid 297) undersökte hur personer reagerade på hot om att bli uppsagda och kom fram till att
varje individ använde sig av olika sorters strategiska val när de väl hamnade i situationen. Här kan vi dra en
parallell till Hodkinson & Sparkes (2007) rutiner. Om Hallqvist ser individernas agerande vid hot om
uppsägning som strategiska val, kallar Hodkinson & Sparkes detta för rutiner. När Elisabeth fick reda på att
hon skulle bli uppsagd gick hon in i en evolutionär rutin. Hodkinson & Sparkes (2007, sid 40) säger att
evolutionära rutiner kännetecknas av att individen längtar framåt och känner sig redo för nya utmaningar,
precis som Elisabeth beskrev att hon kände när hon blev uppsagd. Även Henrik var inne i en evolutionär
rutin innan han började studera till lärare. Henrik beskrev det som om han ville bevisa andra att han kunde
och ville därför ta ett steg framåt.
Tabell 4. Nedan presenteras en sammanfattning av de rutiner som förekommit i respondenternas berättelser.
RUTIN

HUR RUTINERNA TOG SIG UTTRYCK HOS RESPONDENTERNA

Bekräftande rutiner

Blivit mer säkra på valet de gjort, valet känns rätt och utveckling i den nya
riktningen känns bra.
Fattat karriärbeslut som de ångrat. Kom fram till att de inte ville studera
där/ jobba där. Började fundera på nya sysselsättningar. Ville bort.
Tog till sig den nya identiteten även fast det inte var meningen från
början. ”Halkade in på ett bananskal”.
Visste inte vart man ville eller hur man ska ta sig vidare. Kändes sig trängd,
men hade på samma gång inte någon klarhet i hur man skulle komma ifrån
läget.
Redo för att ta ett nytt steg. Sugen på nya utmaningar. Viljan att fortsätta
framåt. Inspirerad.

Motsägelsefulla
rutiner
Sociala rutiner
Förskjutande
rutiner
Evolutionära
rutiner

Handlingshorisonten vidgas
Brytpunkter och rutiner har ofta hjälpt respondenterna att vidga sin handlingshorisont. Nya utmaningar, nya
möjligheter och främmande platser hjälper individen att bekanta sig med nya saker och därmed bredda
handlingshorisonten. Henrik fick erbjudandet om att bli bonde och ta över familjens gård, någonting som han
sorterat bort och ansett olämpligt fram till den dag då familjen ställde krav på honom och ansåg övertagandet
av gården som ett sätt återgälda familjen. Han vidgade sin handlingshorisont med hjälp av en betydelsefull
relation, som i detta fall var Henriks pappa.
Resultatet av studien visar att både Anna och Henrik nämner en eller flera personer som varit viktiga i deras
karriärutveckling. Lidström (2010, sid 109) visar i sin studie att det är vanligt att individer nämner släktingar,
vänner och familj som viktiga faktorer i sina beslut, men att de sociala faktorerna även kan vara en broms i
utvecklingen. Anna kände att föräldrarnas skilsmässa var tung och bromsade ner hennes drömmar och
utveckling, vilket ledde till att hon flyttade från staden. Flytten i sin tur ledde till en breddad
handlingshorisont som så småningom gav henne insikten om att hennes dröm går att förverkliga. Anna gick
alltså igenom en hel sorgeprocess innan hon insåg att drömmen hon haft, men som hon sorterat bort, kunde
vara ett alternativ som gick att förverkliga. Detta visar på att brytpunkterna som förekommer i individernas
liv hjälper till att vidga handlingshorisonten och därmed öka chanserna för ett självförverkligande.
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Sammanfattning av analysen
Studien visar att det finns en viss komplexitet i att kategorisera brytpunkter och rutiner i individers
karriärberättelser. Brytpunkterna identifieras ofta med konkreta vändningar så som att byta jobb, bli uppsagd
eller inleda studier, medan rutinerna ses som tiden där emellan. Detta gör det även komplext att kategorisera
svaren som respondenterna gett. En påtvingad brytpunkt kan till en början upplevas som negativ, men efter
en tid anser individen samma brytpunkt känns ytterst positiv. Detta leder till att studiens resultat stämmer
överens med det som Hodkinson & Sparkes upptäckte i sin reviderade version av Careership-teorin – det vill
säga att brytpunkter och rutiner i en människas liv ter sig lika komplext som människan själv.
Tabell 4. Analys av resultatet enligt Hodkinson & Sparkes teori Careership.
RESPONDENT

VILKA SORTERS BRYTPUNKTER SOM
FÖREKOMMIT?

VIKTIGA HÄNDELSER SOM ENLIGT
RESPONDENTERNA SJÄLVA PÅVERKAT
KARRIÄREN VÄLDIGT MYCKET

Lasse

Frivilliga brytpunkter: Flyttade till en ny stad,
började jobba som IT-konsult
Påtvingade brytpunkter: Fick en
utmattningsdepression
Strukturella brytpunkter: Blev uppsagd från
jobbet
Frivilliga brytpunkter: Flyttade till en ny stad,
skolade om sig
Påtvingade brytpunkter: Flyttade till en ny
stad
Strukturella brytpunkter: Blev uppsagd från
jobbet
Frivilliga brytpunkter: Flyttade till en ny stad,
fick barn, började studera, sökte nytt jobb
Påtvingade brytpunkter: Föräldrarnas
skilsmässa, mammans död
Frivilliga brytpunkter: Började studera,
slutade studera, flyttade till en ny stad, sökte
nytt jobb, blev kär
Påtvingade brytpunkter: Tog över familjens
gård

Den egna hälsan och samhällets
omstruktureringar.

Elisabeth

Anna

Henrik

Omstruktureringar och den egna
nyfikenheten.

Relationen till sig själv och utvecklandet
av den.
Stödet hemifrån och hans vilja att gå rakt
emot strömmen.

När respondenterna själva fick välja vilka brytpunkter de ansåg att ha påverkat karriären mest valde alla ut
någon brytpunkt som handlat om den personliga utvecklingen. Nyfikenhet, vilja att gå mot strömmen, den
egna hälsan och relationen till sig själv var faktorer som spelat störst roll i karriärutvecklingen. När svaren
presenteras så föds frågan om en människas karriär främst är en form av det självförverkligande som Maslow
talar om i sin teori kring människans motivation. När alla basbehov hos människan är tillgodosedda kan
denne klättra uppåt i en behovshierarki, i försök att nå toppen som enligt Maslow är ett självförverkligande.
Respondenterna i denna studie valde alla ut brytpunkter som handlade om ett slags självförverkligande – en
utveckling, en önskan om förändring.

Slutsatser
Utifrån denna studies forskningsresultat kan ett par slutsatser dras i enlighet med Hodkinsons (2008)
reviderade teori. Det som Hodkinson & Sparkes (2007) kallar för brytpunkter och rutiner är processer som
avlöser varandra under karriärens gång. Processerna utvecklar individernas identitet, habitus och
handlingshorisonter genom att individen går igenom valsituationer och slumpmässiga händelser i interaktion
med omgivningen.
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Resultatet pekar på att brytpunkter är en tidskrävande och komplex process som pågår under en längre tid
under en människas karriär. Därtill är brytpunkterna väldigt beroende av hur individens liv ter sig i övrigt,
vilket betyder att brytpunkter aldrig kan studeras utan att ta hela individens liv i beaktande. Detta i sin tur
leder till att det är svårt att urskilja när livet befinner sig i en brytpunkt och när det är en rutin – vilket
återigen bekräftar det komplexa förhållande som råder.
Vilka sorters brytpunkter har förekommit i individens karriär?
Respondenternas berättelser pekar på att det förekommer flera olika sorters brytpunkter i en individs
karriärutveckling. Inom ramen för fyra respondenters karriärberättelser har både frivilliga, påtvingade och
strukturella brytpunkter påträffats, varav frivilliga sådana är de mest förekommande. Dessa frivilliga
brytpunkter har ofta initieras av längtan efter personlig utveckling och möjligheten att klättra på karriärstegen.
Den vanligaste frivilliga brytpunkten som påträffades var byte av jobb, samt vidare studier för att höja sin
anställningsbarhet på arbetsmarknaden.
Hur har individens karriär påverkats av brytpunkterna?
Hur individernas karriär påverkades av olika brytpunkter har under studiens gång konstaterats vara ytterst
individuellt. Brytpunkter i karriären är ett så brett och komplext begrepp att hela individens habitus, fält och
kapital måste tas i beaktande för att kunna tolka hur denne påverkats av brytpunkter.
I respondenternas berättelser kommer det oftast fram att de påverkats i positiv bemärkelse av olika
brytpunkter, men även att de tagit lärdomar av negativa erfarenheter.
Vilka sorts brytpunkter har gett mest motivation till vidare karriärutveckling?
Enligt respondenterna i denna studie går det inte att urskilja någon specifik sorts brytpunkt som skulle ha gett
mest motivation till vidare karriärutveckling. När individen kommit så långt att den initierat en brytpunkt,
måste denne redan då vara motiverad till utveckling, vilket i sin tur föder frågan ifall det är rutinerna som ger
mest motivation till vidare utveckling.
Respondenterna i studien lyfter ofta upp personlig utveckling som en orsak till brytpunkterna som
förekommit i deras liv. Därav väcks frågan om det är strävan efter självförverkligande som är det som skapar
motivation till karriärutveckling, och att brytpunkter och rutiner sedan är ett sätt att försöka nå fram.
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Diskussion
Studiens syfte har varit att skapa kunskap kring de brytpunkter och rutiner som kan förekomma i en individs
karriärutveckling. Genom fyra respondenters karriärberättelser har en ökad förståelse för ämnet uppnåtts.

Metoddiskussion
Under studiens gång har en del val gjorts för att kunna genomföra och avgränsa arbetet. I denna
metoddiskussion påvisas att studien varit medveten om eventuella följder av dessa avgränsningar.
De finns en medvetenhet om att de kriterier som urvalsförfarandet grundade sig på kan medföra en viss
begränsning. Dels att urvalet är gjort via sociala medier där endast en utvald grupp har möjlighet att se
förfrågan, men dels även för att urvalet grundar sig på att individerna själva får anmäla sitt deltagande ifall de
anser att de varit med om ett par brytpunkter i karriären. Detta kan leda till en snedvridning av urvalet, men
trots dessa faktorer anses urvalet vara representativt för syftet. Syftet är att skapa kunskap om brytpunkter
och hur dessa hanteras, vilket anses möjligt att göra med hjälp av dessa respondenters berättelser.
En svag punkt i insamlandet av data var att respondenterna själva fick avgöra vad de ansåg vara brytpunkter i
sin karriär. Detta kan i sin tur leda till att alla brytpunkter och rutiner inte kommer med i resultatet eftersom
att individerna tolkar begreppen på olika sätt. Dels för att individen inte har förmåga att identifiera alla
brytpunkter under en så kort intervju, men även för att individen kanske inte alltid är medveten om att olika
händelser kunde kategoriseras som en brytpunkt. För att komma från detta problem borde respondenterna fått
en bredare förförståelse av vad som menades med brytpunkter.
På grund av olika omständigheter gjordes intervjuerna via nättjänsten Skype. Detta kan medföra ett bortfall
av viktig information eftersom det spontana kroppsspråket och gesterna inte är tillgängliga på samma sätt
som vid en traditionell intervju. Därför blir det än viktigare att spela in samtalet och noggrant tolka på vilket
sätt respondenten svarar, samt tolka in pauser och småord mellan svaren.

Resultatdiskussion
Resultatet visar att det går att hitta både brytpunkter och rutiner i en individs karriär. Brytpunkterna har,
bland dessa respondenter, oftast sammanfallit med yttre omständigheter så som flytt, relationer och
omstruktureringar. Men trots att individerna målar upp tydliga brytpunkter i sina berättelser är det svårt att
urskilja rutiner och brytpunkter från varandra.
Dessutom uppfattas inte alla brytpunkter som avgörande, utan är normala steg i karriärutvecklingen. Det är
först när brytpunkten sammankopplas med starka positiva eller negativa känslor som individen anser det vara
en betydelsefull brytpunkt. Uppfattningen om brytpunkten varit avgörande eller inte kan även förändras över
tid. Precis som Hodkinson (2008) konstaterade i sin reviderade teori ses brytpunkter och rutiner som en
enhetlig process. Detta gör att en brytpunkt som först ansågs negativ, kan förändras till en positiv brytpunkt
beroende på hur individen hanterar den under rutinen mellan valen som görs. Besluten kanske fattas strax
innan brytpunkten, men rutinerna där emellan har en väldigt betydande roll för resultatet.
Jag tror att brytpunkter av alla de slag är nyttigt för varje individ. Vi behöver utvecklas och utsättas för
utmaningar för att bli den bästa versionen av oss själva. Förekommer det inte tillräckligt med frivilliga
brytpunkter i livet, kommer livet se till att skapa strukturella eller påtvingade brytpunkter, så att vi fortsätter
utvecklas och ta oss framåt i karriärutvecklingen. Människan behöver någonting att sträva efter.
Karriären som självförverkligande
De mål som denna studie visar att respondenterna har med sin karriär är att nå en form av självförverkligande.
Oberoende ålder när de varit med om en brytpunkt valde de på ett visst sätt för att få det bättre på något sätt,
eller avancera inom något system. Jag anser detta vara ett bra resultat kring tanken om att karriären är ett sätt
att förverkliga sig själv. Maslows behovshierarki har en nypa sanning inom sig. Det är svårt att avancera och
utveckla sig själv ifall relationerna inte fungerar, magen är hungrig eller man ständigt går omkring och är
rädd. Det ligger en sund grundtanke i Maslows behovstrappa, som jag är mer och mer är benägen att hålla
med om. Människan behöver inte en karriär för att överleva, men människan mår väldigt bra av att få
utveckla och utmana sig själv i jakten på ett självförverkligande.
!
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Hur vägleda genom förändring?
Som studie- och yrkesvägledare är det av yttersta vikt att besitta kunskap om hur människans
karriärutveckling kan te sig. Detta för att själva vägledningen ofta sker i ett läge där individen befinner sig i
närhet av eller inom en brytpunkt i livet. Hodkinson och Sparkes talar om att brytpunkterna förändrar en
individs habitus och Krumboltz talar om hur stor inverkan förebilder har på individerna som vägleds. Dessa
två konstateranden är väldigt viktiga att ha i tankarna för att kunna vägleda medvetet. Med hjälp av kunskap
kring val, vändningar och begrepp inom området, tror jag att man även utvecklas som vägledare och bygger
på sin förmåga att vägleda enligt den breda definitionen av karriär för att se hela människan.
Vidare!forskning!
För att utveckla och fördjupa denna studie skulle det vara intressant att vidare undersöka ifall
utbildningsbakgrund bland respondenterna påverkar resultaten av brytpunkter. Är det lika vanligt att
brytpunkter förekommer hos individer som har en högre högskoleutbildning? Respondenterna som deltog i
denna studie hade endast examen på gymnasienivå och utbildningsbakgrunden togs inte i beaktande dess mer.
Därav väcktes intresset för att undersöka ifall utbildningsbakgrunden bland både män och kvinnor skulle öka
eller minska antalet brytpunkter i karriärutvecklingen.
Karriär är idag någonting brett och komplext. Det är svårt att rama in och ännu svårare att beskriva. Men en
karriär idag är samtidigt friare, mer kreativ och mer skapande än förut. Vi skapar oss själva i relation till
andra människor, nya händelser och gamla erfarenheter. Konstaterandet att karriären är en skapande process
kan vara skönt att falla tillbaka på just den stunden när livet skapar brytpunkter i karriären.
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Intervjuguide

Bilaga 2

Presentation av ämnet och vad jag anser med brytpunkter
Bakgrundsfrågor
T
T

Kön och ålder
Sysselsättning just nu

Livslinje
T
T
T
T
T

Rita upp en karriärslinje
När tog du steget in på arbetsmarknaden?
Vilken/vilka händelser skulle du anse att har varit viktiga i din karriär?
Vilken/vilka brytpunkter har förändrat/utvecklat din karriär?
Kan du se något mönster i berättelsen?

Hantering av brytpunkter
T
T
T

Hur hanterade du att vardagen förändrades så?
Hur kändes det efteråt? Var du nöjd/missnöjd?
Hur påverkades din karriär av brytpunkterna?

Rutiner
T
T

!

Hur anser du att din karriäridentitet har ändrat sedan ditt första jobb och ditt nuvarande jobb?
Vilka sorts brytpunkter har gett mest motivation till vidare karriärutveckling?
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