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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur uppkomsten av barn påverkar kvinnors 

karriärutveckling samt att utreda var kvinnorna vänder sig för att diskutera sina 

framtidsplaner. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex kvinnor i åldrarna 29-41 år 

bosatta i en glesbygdskommun med barn i olika åldrar. Respondenterna har haft skiftande 

utbildnings - och yrkesnivå och samtliga har genomfört en karriärförändring sedan de blivit 

föräldrar. Resultatet av studien visar att kvinnorna format sin karriär utifrån barnen och 

familjen samt att rutinen som följer brytpunkten är mer avgörande än brytpunkten i sig. 

Annorlunda uttryckt så är föräldraledigheten viktigare för kvinnornas karriärutveckling än 

den specifika brytpunkten - barnafödande. Ytterligare slutsatser som kan dras från 

kvinnornas berättelser är att värderingarna och identiteten genomgår en förändring i 

rutinen. Det framkommer i kvinnornas berättelser att deras handlingshorisont förändrats 

radikalt i samband med barnens tillkomst och blir mer begränsande. Resultatet visar vidare 

att kvinnorna i första hand vänt sig till sin partner för att diskutera framtidsplaner och karriär 

och att professionellvägledning inte varit tillgänglig för någon av kvinnorna.  

 

Nyckelord: Värderingar, Brytpunkt och rutiner, kvinnors karriärutveckling, Careership, 

Handlingshorisont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate how the emergence of children affects women's 

career development and where the women turn to discuss their future plans. The study is 

based on interviews with six women aged 29-41 years living in rural districts with children of 

different ages. The respondents had a diverse educational background and occupational 

level, and all have made a career change after becoming parents. The results of this study 

show that women shaped their career around their children and family and that the routine 

that follows the turning point is more crucial than the turning point itself. In other words, 

parental leave is more important to the women’s career development then the specific 

turning point – child birth. Additional conclusions that can be drawn from the stories are 

that the values are undergoing a change in routine as well as their identity. In the women’s 

stories, it turns out that their horizon of action had changed radically after the birth of their 

children and becomes more limited. The results showed that women first discussed their 

future career plans with their partners and that professional guidance has not been available 

for some of the women. 

 
Keywords: Values, Turning points and routine, Women’s career development, Careership 

Horizon of action 
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1 Inledning 
 

Att bli mamma är en omvälvande händelse som påverkar det mesta i ens liv. Det är en tid då 

de flesta värderar och framförallt prioriterar om sitt liv och sin karriär. I 

karriärutvecklingstermer benämner man denna typ av händelser som brytpunkter. Det vill 

säga tidpunkter i livet då en individ bryter upp från sin nuvarande sysselsättning för att gå 

vidare till nästa. 

Övergången från grundskola till gymnasieskola, de första stapplande stegen på 

arbetsmarknaden efter en högskoleutbildning, uppsägning eller sjukskrivning är brytpunkter 

som på ett eller annat sätt påverkat en individs karriärutveckling. De händelser som här 

räknats upp är mer eller mindre tvingande brytpunkter, där individen har få valmöjligheter 

och där samhället ställer upp med professionell vägledning. Men hur ser det ut för de 

individer som initierar förändringen själv? Vad finns det för stöd när det gäller vägledning för 

kvinnor som genomgår en frivillig brytpunkt? 

Mitt intresse för detta har vuxit fram då jag själv genomgått en stor förändring i min karriär 

sedan jag blev förälder. Jag har dessutom sett liknande förändringar skett bland vänner och 

bekanta. Mitt resonemang får stöd av en SCB rapport från 2007. Denna studie undersöker 

sambandet mellan kvinnors föräldraledighet och befordringsmöjligheter. Över 50 procent av 

kvinnorna hade 10 år efter föräldraledigheten bytt sysselsättning (SCB, 2007:3, s.34). 

Majoriteten av dessa hade påbörjat en ny föräldraledighet, trots detta är det en relativt stor 

grupp som byter yrkesbana när de får barn (SCB, 2007:3). Med bakgrund av detta kan den 

här studien vara ett tillskott då jag får ökad kunskap om hur barnafödande påverkar kvinnors 

karriärutveckling.  Vidare kan den hjälpa studie – och yrkesvägledare att förstå hur de kan 

vägleda dessa individer och vilka metoder som är lämpligast. 

 

1.1 Begrepp 

 

I min studie kommer jag att använda begreppet brytpunkter. Med detta menar jag 

tidpunkter då individen bryter upp i karriären och går vidare till en annan sysselsättning. När 

jag talar om andra sysselsättningar menar jag inte nödvändigtvis aktiviteter på utbildnings - 

och arbetsmarknaden.  De kan även vara aktiviteter som föräldraledighet, sjukskrivning eller 

eget företagande. Jag ansluter mig till Ulf Gruffmans(2007) resonemang där han motsätter 

sig synen på att brytpunkter endast uppstår inom arbetsliv och utbildning. Han menar att 

brytpunkter som inträffar inom andra livsområden, dödsfall i familjen, skilsmässa eller som i 

mitt arbete tillkomsten av barn kan ha lika stor betydelse för karriärutvecklingen som 

strukturella brytpunkter (Gruffman, 2007) .  
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Begreppet karriär kan tolkas på två sätt. Antingen likställer man det med att klättra på en 

stege, där karriären är förutsägbar och varje trappsteg är ett steg närmare målet. Karriär i 

denna studie bör dock ses i likhet med Hodkinson och Sparkes (1997) beskrivning. Det vill 

säga, att karriär är en vandring mellan brytpunkter med ett förlopp som är svårt att förutse 

(Hodkinson och Sparkes, 1997). Det är med detta som brytpunkter och karriär ska förstås i 

mitt arbete. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur barnafödande påverkar kvinnors 

karriärutveckling. Studien syftar till att undersöka om karriärutvecklingen hos kvinnor tar en 

annan riktning när de blir föräldrar och i så fall den bakomliggande orsaken till detta. Som 

blivande studie- och yrkesvägledare är jag även intresserad av att utreda vilken hjälp i form 

av vägledning dessa kvinnor erhållit.  Frågeställningarna är: 

 

 Hur påverkar tillkomsten av barn kvinnors karriärutveckling? 

 Vilken vägledningshjälp har kvinnorna erhållit? 

 Hur påverkas kvinnornas värderingar när de får barn? 

2 Bakgrund 
 

Jag funnit tre intressanta rapporter som jag anser relevant för mitt arbete. Dessa skall 

redovisas i följande kapitel. Utöver detta skall jag redogöra för Jaakko Honkanens (2010) 

studie som behandlar brytpunkter. 

 

2.1 Föräldraledighetens påverkan på karriären 

 

I den första rapporten som ska beskrivas har Duvander (2007:3) undersökt hur kvinnors 

karriär, i form av befordringsmöjligheter och löneökning påverkas av barnafödande. Syftet 

var att studera hur föräldraledighetens längd påverkar den fortsatta arbetslivskarriären. 

Detta har man gjort genom att följa kvinnors förflyttningar på arbetsmarknaden 10 år efter 

föräldraledighet. Därefter har föräldraledighetslängd jämförts med befordringsmöjligheter. 

Statistiken visar att drygt hälften har genomfört ett byte av sysselsättning 10 år efter 



 

3 
 

föräldraledigheten och endast 8 procent har befordrats (Duvander, 2007:3, s.34). 

Majoriteten av dessa kvinnor har påbörjat en ny föräldraledighet, andra startat eget, 

påbörjat en utbildning eller blivit arbetslösa . Denna rapport visar att kvinnors karriär 

genomgår en förändring i samband med barnafödande. Duvander (2007:3) nämner två 

möjliga förklaringar till detta. För det första menar hon att kvinnorna får annan inställning till 

arbete. Att bli förälder kräver mycket engagemang och detta kan skapa en konflikt mellan 

arbete och tid med familjen. En annan möjlig förklaring kan vara att kvinnor som väljer att 

stanna hemma under en längre period sänder ut vissa signaler till arbetsgivare om vad de 

prioriterar. Detta leder i sin tur till begränsande chanser att befordras. Kvinnor med lång 

föräldraledighet är möjligen mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Rapporten ger inget 

svar på denna fråga men efterlyser mer forskning på området för att förstå sambandet 

mellan föräldraledighet och befordringsmöjligheter (Duvander, 2007:3).     

 

2.2 Brytpunkter mitt i livet 

 

Jaakoo Honkanens (2010) studie av 17 kvinnor, som mitt i livet bryter upp och påbörjar en 

vuxenutbildning har till stor del inspirerat mig. Studien behandlar brytpunkter och vad som 

föranlett kvinnornas beslut att förändra sina liv. Honkanen anlägger ett livsloppsperspektiv 

och resultatet visar tydligt att karriärutveckling är en ständigt pågående process. Honkanen 

menar att kvinnornas val i allmänhet och till komvux studier i synnerhet har påverkats av 

den historiska plats kvinnorna befunnit sig i, timing, sociala relationer och tillfälligheter. 

Ytterligare en slutsats Honkanen drar är att kvinnorna själva sett sig som styrande när de 

gäller sina karriärbeslut. Värderingar och då framförallt de familjecentrerade är ytterligare 

en viktig förklaring till kvinnornas karriärutveckling. Familjebildning beskrevs av flertalet 

kvinnor som den mest betydelsefulla brytpunkten och att karriären formats utifrån familjens 

behov (Honkanen, 2010).   

Trots att kvinnorna i studien tagit eget ansvar över sin karriärutveckling så har studie - och 

yrkesvägledningen inom vuxenutbildningen varit till stor hjälp, när beslutet att studera väl 

tagits. Dessförinnan har kvinnorna gått igenom år av vantrivsel och sjukskrivning. Detta tyder 

enligt Honkanen(2010) på att det finns ett stort behov av uppsökande vägledning, 

exempelvis på arbetsplatser. Han menar vidare att vägledningen måste anpassa sina 

metoder så att de passar individer med denna bakgrund. I annat fall finns det risk att 

vägledning endast blir ett arbetsmarknadspolitiskt instrument (Honkanen, 2010).   

 

2.3 Vägledning för ett livslångt lärande 

 

 En utredning från 2001 tar upp problemet med att vägledning inte erbjuds för samtliga 

samhällsmedborgare. Rapporten behandlar frågan om det livslånga lärandet som är 
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högprioriterat inom EU. Framförallt för att detta anses öka anställningsbarheten bland 

innevånarna. I arbete mot ett livslångt lärande har studie - och yrkesvägledningen enligt 

utredningen en nyckelroll, men den måste förnya sina metoder och tekniker. Fokus bör 

flyttas från att enbart ge information till att hjälpa individer att sätta upp mål och planera för 

sin egen karriärutveckling. Då karriären ständigt interagerar med andra roller i livet bör 

vägledningen bli mer holistisk om den ska kunna möta ett ökat krav från fler målgrupper 

(SOU, 2001). Utredningen menar att fler grupper oavsett ålder och sysselsättning bör få 

tillgång till vägledning. De föreslår att vägledningen skall ske lokalt, finnas på alla orter som 

en ständigt tillgänglig service. Vidare menar författaren att vägledning måste sluta ses ur ett 

snävt skolperspektiv, det krävs en helhetssyn och man måste inse att människor har olika 

behov av vägledning beroende på vilken period de befinner sig i livet (SOU, 2001). 

Rapportens slutsatser är i likhet med Honkanens(2010) resonemang.  Där han menar att 

vägledningen bör skifta fokus från arbetsmarknadens behov till individens och ägna sig åt 

mer uppsökande verksamhet.  

Denna rapport bekräftar mina misstankar om att en stor grupp individer i samhället inte får 

tillgång till professionell vägledningshjälp. Den visar också att karriär är en process som 

pågår genom hela livet och för att möta nya målgrupper måste studie - och 

yrkesvägledningen anpassa sina metoder.   

 

2.4 Framtidens vägledning 

  

Att utveckla vägledningsmetoder för att möta framtidens krav på livslångt lärande tas även 

upp i SOU rapporten Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45). Utredningen tar sin 

utgångspunkt i debatten om det livslånga lärandet och framför liknande önskemål och kritik 

som de två ovannämnda studierna. Att individens karriär är en ständigt pågående process 

och att människor periodvis är i stort behov av vägledning aktualiseras i rapporten och 

författaren ger ett antal förslag på hur vägledningen bör utvecklas. Utredningen menar i 

likhet med Debatten om det livslånga lärandet (2001) att alla bör ha tillgång till vägledning 

och att hjälpen skall nå ut till fler målgrupper. Objektiv, lokal och kostnadsfri vägledning 

efterlyses och man menar att det är kommunens ansvar att genomföra och samordna detta 

(SOU 2001:45). Enligt utredningen har en stor grupp i samhället inte tillgång till vägledning. 

De som befinner sig i en reglerad utbildningsform eller är inskrivna som arbetssökande 

kommer naturligt i kontakt med denna profession. Författarna menar vidare att det finns en 

stor brist när det gäller vägledning för övriga kategorier. En instans förutom skolväsendet 

som har till uppgift att vägleda samhällsmedborgarna är arbetsförmedlingen. Men på grund 

av stora förändringar på arbetsmarknaden så har de mesta vägledningsresurserna lagts på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och på grupper som mest behöver hjälp såsom 

långtidsarbetslösa och ungdomar. Detta har lett till att stora målgrupper bortprioriterats 

(2001:45).  
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Förutom att vägledningen bör rikta sig till en större målgrupp måste nya tekniker och 

metoder tas fram för att möta nya typer av klienter. Vägledningen måste fokusera mer på 

individens behov och inte på arbetsmarknadens. Enligt rapporten har arbetsförmedlingen 

goda kunskaper om strukturella förändringar på arbetsmarknaden men att man måste 

frångå tanken att matcha individens egenskaper mot arbetsmarknadens behov (2001:45). 

Det är tydligt att det finns ett stort behov av vägledning genom hela livet. Idag prioriteras 

vägledning i strukturella brytpunkter såsom övergången mellan grundskola och 

gymnasieskola medan stora grupper i samhället aldrig kommer i kontakt med professionen. 

Lisbeth Lundahl (2010) konstaterande följande:  

 

”För att anknyta till Hodkinsons och Sparkes careershipteori borde frågor om 

individens utveckling och val inte bara aktualiseras i brytpunkterna, som nu till stor 

del är fallet, utan inlemmas i rutinerna däremellan för att öka den enskildes 

diskursiva medvetande och göra karriärvalen något mer rationellt grundande än de i 

många fall är” (Lundahl, mfl., 2010, s.230) 

3 Teorier 
 

I detta kapitel redovisas två teorier som jag anser är relevant för min studie. Inledningsvis 

kommer jag att presentera Duanes Brown yrkesvalsteori som bygger på värderingar. 

Därefter kommer en beskrivning av Hodkinson och Sparkes Careershipteori som bland annat 

behandlar brytpunkter och rutiner.  

 

3.1 Värdering påverkan på karriären 

 

Duane Brown (2002) har utvecklat en yrkesvalsteori som behandlar värderingar och dess 

betydelse för yrkesvalet. Teorin kan ses som en kritik mot de klassiska yrkesvalsteorierna 

som han menar har för stort fokus på vita europeiska män och bortser från 

minoritetsgrupper. Teorin kan tillämpas på alla grupper i samhället oavsett kön, etnisk 

bakgrund eller klass. Den bygger på antagandet att värderingar påverkar dina yrkesval, 

förutom att de bestämmer dina yrkesval avgör det även hur du trivs på din arbetsplats 

(Brown, 2002).  

Definitionen av värderingar enligt Brown är följande; Han förklarar det som en grundtro eller 

en föreställning som medvetet eller omedvetet är där och guidar individen i stora och små 

beslut. Brown skiljer på yrkesvalsrelaterade värderingar och livsvärderingar. Med 

yrkesvalsrelaterade värderingar menar Brown värderingar som kan kopplas ihop med yrken 
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och karriär såsom prestige, möjlighet att klättra i karriären eller ekonomisk belöning. 

Livsvärderingar bygger på sociala relationer såsom familjeorienterade värderingar. Alla 

individer har en uppsättning värderingar. Om man liknar det vid en poängtavla så kan alla 

individer rangordna sina värderingar i en typ av system. Det man sätter högst upp på 

poängtavlan är med andra ord det man värderar mest. Detta beror i sin tur på din sociala 

bakgrund, om du är man eller kvinna eller vilken kulturell grupp du tillhör. Värderingar kan 

enligt Brown prioriteras om och en ny poängskala eller rangordning uppstår. Majoriteten av 

en individs värderingar är omedvetna och för att en person ska kunna ranka och prioritera 

sina värderingar måste de kartläggas och detta kan ske genom vägledningssamtal (Brown, 

2002). 

Att dina värderingar är avgörande för yrkesvalet beror på att de ligger till grund för individers 

målsättning. Inför varje beslut, så också inför yrkesvalsbeslut formulerar man mål. Målet 

med yrket kan vara att uppnå en hög position eller välstånd, eller det kan vara att få ett jobb 

som man kan kombinera med familjelivet. På så sätt är dina värderingar indirekt avgörande 

för din målsättning och direkt avgörande för dina karriärbeslut (Brown, 2002).  

Sammanfattningsvis bygger Browns teori på att värderingar både livs och yrkesrelaterade är 

avgörande för våra karriärbeslut. Varje individ har ett system där värderingar rangordnas. 

Hur dessa rangordnas beror bland annat på social bakgrund eller om du är man eller kvinna. 

För att en person ska känna tillfredställelse och framgång i sitt liv måste ens värderingar 

förverkligas.  Värderingar är ett centralt begrepp i min studie och Brown yrkesvalsteori kan 

hjälpa mig förklara varför kvinnorna prioriterar om sina värderingar.  

 

2.2  Careershipteorin 

 

I mitt arbete har Hodkinson och Sparkes (1997) Careershipteori fungerat som utgångspunkt 

för att förstå och förklara kvinnornas karriärval. Careershipteorin är en modern 

yrkesvalsteori som presenterades i slutet av 90-talet av Phil Hodkinson och Andrew C 

Sparkes. Teorin är resultatet av en Brittisk studie där man undersökte ungdomars 

valprocesser efter att de lämnat sina studier (Hodkinson och Sparkes, 1997). 

Teorin är sociologiskt inriktad och bygger delvis på Bourdieus arbete med habitus, fält och 

kapital. Habitus kan beskrivas som ett system av inlärda dispositioner som alla individer 

innehar. En persons habitus styr dennes handlande och därmed personens karriärval 

(Lundahl, 2010). Hodkinson och Sparkes kritiserar rådande teoretiska förklaringar till 

karriärval som de menar antingen är för social deterministisk, eller ger individens fria vilja för 

stort utrymme. Forskarna menar vidare att social bakgrund har tilldeltas för stor betydelse 

vid förklaring av karriärval. De menar att tidigare teoretiker frikopplat individen från beslutet 

och lagt hela förklaringen på strukturella faktorer, därmed bortser man från en mängd 

omständigheter som även de påverkar karriärvalet.  
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Teorin bygger på 3 dimensioner som alla är sammanflätande och avgörande för individens 

karriärbeslut. De tre dimensionerna är följande; Praktiskt rationellt beslutsfattande, 

Interaktion med andra aktörer på fältet samt Brytpunkter och rutiner. 

 

2.3.1 Praktiskt rationellt beslutsfattande 

 

När författarna studerade materialet från undersökningen fann de att ungdomarna tillsynes 

tog rationella och sakliga beslut. Dessa var i sin tur influerade av tidigare erfarenheter från 

exempelvis sommarjobb. Råd och information från vänner, familj och släkt påverkade också 

ungdomarnas val. De fann även att de karriärbeslut de tog influerades av känslor. Till synes 

gör individerna i studien rationella och sakliga val byggda på information och erfarenheter 

men Hodkinson och Sparkes menar att dessa val är invävda i den sociala kontext personen 

befinner sig i. Med andra ord formas individens val av dennes habitus eller som författarna 

sammanfattar det; ”No one can step outside their habitus so decision making can never be 

contex free” (Hodkinson och Sparkes, 1997, s,7).  

 

2.3.2 Handlingshorisont 

 

För att förstå vad en individ baserar sina karriärval på är handlingshorisont ett användbart 

begrepp. Med handlingshorisont menar Hodkinson och Sparkes (1997) vad en person som 

står inför en valsituation anser vara möjligt. Poängtera att de menar vad personen ifråga 

anser vara möjligt inte vad som faktiskt är möjligt på arbetsmarknaden. Handlingshorisonten 

begränsar och möjliggör för individens karriärutveckling. En persons habitus skapar 

handlingshorisonten men inom den gör individen medvetna och sakliga val. ”What can be 

seen and therefore chosen depends on the horizon of action” (Hodkinson & Sparkes, 1997, 

s;9). Exempelvis så ser en kvinnlig undersköterska en annan uppsättning val än en manlig 

civilekonom. Det finns enligt författarna ingen person som överväger alla valmöjligheter som 

finns ute på utbildnings - och arbetsmarknaden.  

 

2.3.3 Interaktion med andra aktörer på fältet 

 

I sin forskning använder sig Hodkinson och Sparkes av begreppet fält. I detta sammanhang 

kan det likställas med utbildnings - och arbetsmarknad. Om man ser på arbetsmarknaden 

som en spelplan, där alla spelpjäser (individer) har olika mängd kapital. Även begreppet 

kapital är hämtat från Bourdieus arbete. Kapital kan beskrivas som en individs resurser, det 

kan vara kulturellt, ekonomisk eller symboliskt. Ju mer kapital en person har desto mer makt 

har han eller hon över spelets regler. Ungdomar har i regel lite kapital och har därmed 
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svårare på arbetsmarknaden. Samtidigt som det råder en osynlig maktsymmetri mellan olika 

aktörer så har spelarna olika intressen. Arbetsgivare, lärare, arbetsförmedlare och ungdomar 

är bara några exempel på spelare som alla har olika intressen och mål (Hodkinson & Sparkes, 

1997).  

Fältet avgör vilket kapital som önskas, författarna ger ett talande exempel i sin artikel. En 

man med dreadlocks har ett kapital som värderas högt om han skulle söka arbete som 

bandmedlem i ett reggaeband. Detta kapital å andra sidan hade varit värdelöst om han sökt 

arbete som banktjänsteman (Hodkinson och Sparkes, 1997, s, 9). Exemplet belyser hur 

betydelsefullt rätt kapital är och visar hur avgörande det kan vara vid karriärbeslut.   

 

2.3.4 Brytpunkter och rutiner 

 

Ett centralt tema i Hodkinson och Sparkes forskning är hur brytpunkter och rutiner påverkar 

karriärbesluten. Brytpunkter har tidigare studerats men det som utmärker de ovannämndas 

arbete är att de tittat på tiden i anslutning till brytpunkten. Denna period har fått 

benämningen rutiner och kan ses som en period som sammanfaller innan eller efter en 

brytpunkt.  Under denna tid får individen möjlighet att omprioritera, utvärdera och fundera 

över ett karriärbeslut. En brytpunkt är en förändring i livet som kommer som en respons på 

en viktig händelse. Exempelvis, barnafödande, uppsägning eller övergång till gymnasieskola 

från grundskola.  Det är en tidpunkt då man bryter upp från sin nuvarande sysselsättning och 

hoppar vidare till nästa. 

De har identifierat tre typer av brytpunkter. Den första är, Strukturella brytpunkter. Dessa 

brytpunkter är förutsägbara. Ett exempel kan vara övergången från grundskola till gymnasiet 

eller från gymnasiet ut till arbetslivet. Frivilliga brytpunkter initieras av individen själv såsom 

att påbörja högskolestudier mitt i livet. Den tredje och sista brytpunkten som listas av 

författarna är Påtvingade brytpunkter. Påtvingade brytpunkter orsakas av yttre 

omständigheter exempelvis en uppsägning eller sjukskrivning (Lundhal mfl, 2010). I mitt 

arbete är det de frivilliga brytpunkterna, som studien fokuserar på.  

Brytpunkt och rutinen som följer förändrar individens habitus, eller annorlunda uttryckt 

personen identitet. Erfarenheter en person får under en brytpunkt och den 

sammankopplade rutinen, bidrar till att individen värderar om sitt liv och därmed gör nya 

karriärval.  Författarna har identifierat fem olika rutiner och jag ska kort sammanfatta dem. 

Den första benämner de Bekräftande, en period av rutin där en individ bekräftar en redan 

vald och önskad karriärbana. Den nya och den gamla identiteten hamnar inte i konflikt. Den 

andra rutinen är den Motsägande, där perioden av rutin kännetecknas av en motsättning 

mellan nuvarande yrkesidentitet och den önskade. Ett exempelvis är om en person drömmer 

om att bli mäklare men istället börjar arbeta som snickare. Då krockar din tänkta 

yrkesidentitet med din nuvarande. Ett sätt att hantera detta missnöje är att fokusera mer på 
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andra områden i livet såsom ett fritidsintresse. Den tredje rutinen benämner författarna som 

Socialiserande; i denna rutin accepterar individen den nya identiteten trots att det inte var 

vad de hade tänkt sig från början. Personen socialiseras in i det nya yrket. Störande är den 

fjärde rutinen som författarna beskriver i sitt arbete. I denna period av rutin kan en person 

leva med en identitet som är otillfredsställande och som de varken har förmåga att 

acceptera eller förändra.  Ett exempel på detta kan vara om en person varit med om en 

olycka och som tvingas ändra yrkesbana. Den femte och sista rutinen kallas Evolutionära, 

denna rutin uppstår när en person sakta men säkert växer ur sin karriäridentitet (Hodkinson 

och Sparkes, 1997).  

Trots att Hodkinson och Sparkes studie bygger på ungdomars karriärbeslut kan 

Careershipteorin öka förståelsen för andra gruppers yrkesval. I min studie kan denna teori 

hjälpa mig förstå vad som händer i rutinen (under föräldraledigheten och graviditeten) som 

sammanfaller när man blir mamma och hur detta påverkar karriärvalen kvinnorna gör. 

3 Metod 
 

I den här studien tillämpas kvalitativa intervjuer i kombination med livslinjemetoden. 

Respondenter har valts utifrån bekvämlighetsprincipen. Kravet har varit att de genomgått 

någon form av karriärförändring efter tillkomsten av barn. Majoriteten av intervjuerna har 

skett i respondentens hem. De har spelats in och därefter transkriberats och analyseras med 

stöd av meningskategorisering. I kommande kapitel skall jag beskriva detta närmare.  

  

3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Enligt Trost (2005) är det syftet som avgör valet av metod. Om meningen är att förstå 

människors beteenden, finna handlingsmönster och förstå hur respondenten känner, tänker 

och resonerar är kvalitativ intervju det rätta valet (Trost, 2005). Det är av den anledningen 

den kvalitativa intervjun används som forskningsmetod i den här studien. Studien fokuserar 

på kvinnornas egna beskrivningar av brytpunkten och vilken inverkan de haft på deras 

karriärutveckling.  

Den här studien bygger på vad Kvale (2009) benämner som halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Med andra ord är intervjun utformad som ett samtal men med ett antal 

fasta frågor. Min intervjuguide (se bilaga 2) består av fyra fasta frågor där följdfrågorna 

formats av personens svar. Respondenten har tala fritt och medvetet har frågor som 

innehåller varför undvikits. Istället har kvinnorna ombetts beskriva händelser och 

situationer. Syftet med kvalitativ intervju är enligt Kvale (2009) att framkalla spontana 

beskrivningar av en händelse och det är av denna anledning frågan varför undvikits.  
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3.2 Livslinjemetoden 

 

Som ett komplement och ett stöd till intervjuerna används livslinjemetoden. 

Livslinjemetoden är en av många tekniker som bygger på konstruktivistisk vägledning. Det 

som utmärker konstruktivismen är deras syn på människan som någon som ständigt formar 

sin egen verklighet i samröre med andra. Vidare menar man att det inte finns en överlägsen 

vägledningsmetod utan det är alltid upptill personen du har framför dig vilken metod som är 

lämplig. Inom konstruktivismen är berättelsen central. Fokus ligger på klientens aktuella 

händelse och vägledarens roll blir att visa på möjligheter inte hinder (Peavy ,1998). 

Livslinjemetoden utgår från respondentens egna subjektiva berättelse. Målet är att 

personen som intervjuas ska bli medveten om sina värderingar, livsroller och hur 

brytpunkter påverkar deras karriärutveckling. Meningen med detta tillvägagångssätt är 

enligt Brott att urskilja teman, mönster, betydelsefulla personer samt centrala händelser i en 

människas liv. Förutom att denna metod ger en tydlig bild över en individs karriärutveckling 

så bidrar det med en struktur för den kommande analysen.  

Metoden genomförs på följande sätt; Respondenten tilldelas ett papper med ett horisontellt 

streck, varpå personen får fylla i tidpunkter för centrala händelser i sitt liv (Brott, 2004). I 

mitt fall fick respondenten fylla i viktiga brytpunkter från gymnasiet framtill dagens datum, 

färgpennor användes för att markera positiva respektive negativa situationer. 

 

3.3 Urval 

 

Studien bygger på intervjuer med 6 stycken kvinnor i åldrarna 29-41 år. Valet av 

respondenter har skett utifrån bekvämlighetsprincipen (Trost, 2007). Han beskriver 

principen som att man tar vad man råkar finna och fyller på allteftersom man hittar personer 

som passar in (Trost, 2007, s.120). Jag har sökt lämpliga respondenter i min närmaste 

omgivning genom att fråga personer på förskolan och bland bekantas bekanta. I mitt 

urvalsförfarande har jag bortsett från ålder, bostadsort, yrke och utbildning då dessa 

faktorer inte är relevant i förhållande till syftet. Urvalskriterierna var att respondenten skulle 

ha genomfört en karriärförändring efter att de blivit föräldrar samt att de avslutat sin 

föräldraledighet. Orsaken till detta är att personen i fråga troligtvis inte hunnit göra någon 

större förändring i karriären under tiden hon varit föräldraledig.   
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3.4 Avgränsning 

 

I min studie har jag valt att fokusera på kvinnors karriärutveckling. Att kvinnors karriär 

påverkas mer av föräldraskapet än männens är mina egna antaganden. Siffror från 2006 

visar att kvinnor tar ut betydligt fler föräldradagar än männen, närmare bestämt 79 procent 

(SCB, 2006, s. 175). Majoriteten av mammorna arbetar deltid och endast 5 procent av 

papporna gör det (SCB, 2006, s.175). Även Lena Lidströms studie, En resa med osäkra mål, 

visar att mödrar i större utsträckning arbetar deltid och tar ut mer föräldraledighet 

(Lidström, 2009 ). Dessa siffror kan tolkas som att kvinnors karriär påverkas mer än männens 

när de får barn och detta och av denna orsak jag valt att enbart studera kvinnor.  På grund av 

studiens tidsramar begränsade jag mig till sex stycken respondenter i åldrarna 29-41 år. 

Vidare har jag avgränsat mig till att enbart studera en specifik brytpunkt, nämligen, hur 

karriären påverkas när man får barn.  

 

3.5 Genomförande 

 

Intervjuerna har bokats via telefon och därefter har ett bekräftelse mail skickats ut till 

samtliga respondenter. Platsen och tiden för intervjun har kvinnorna fått möjlighet att välja 

själva. Jag har följt Trost (2007) rekommendationer att inte hålla intervjun i mitt hem. I en 

intervjusituation råder en obalans i maktpositioner där intervjupersonen redan befinner sig i 

underläge. Det finns risk att detta förstärks om man genomför intervjun på min hemmaplan.  

En del av intervjuerna genomfördes på ett café som jag av erfarenhet visste det var lugnt 

under förmiddagen. Det väsentliga vid val av lokal och tid var att vi fick samtala ostört utan 

åhörare, risken finns i annat fall att respondenten blir hämmad. Resterade intervjuer 

genomfördes i respondentens hem.  Samtalen inleddes med att informera om syftet med 

studien, att bandspelare skulle användas samt att personen skulle förbli anonym.  Varje 

intervjutillfälle avslutades med att om personen hade något att tillägga.  

Intervjuerna varade cirka 45 minuter och samtliga spelades in på mobiltelefon. Fördelen 

med att använda denna utrustning är dels att ljudkvalitén håller högklass. De finns även 

stora lagringsmöjligheter, lång batterilängd samt att den är användarvänlig. Ytterligare en 

fördel med denna teknologi är att mobiltelefonen blir ett naturligt inslag och de kan bidra till 

att respondenten glömmer bort att de blir inspelade. Viss utrusning kan göra att personen 

ifråga blir påmind om att samtalet spelas in och han eller hon blir hämmad (Trost, 2007). Jag 

upplevde dock inte detta som något problem hos mina respondenter. Att jag spelade in 

intervjun berodde på att jag ville behålla fokus på min respondent och att minska risken att 
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minnas fel och återge personens utsagor på ett felaktigt sätt. Under samtalets gång 

antecknades viktiga händelser på livslinjeblanketten och värderingarna som personen fått 

sortera kategoriserades.  Jag är medveten om att det kan vara mycket tidsödande att skriva 

ut material som spelats in.  Men jag anser att jag hade haft svårigheter att återge berättelsen 

på ett objektivt sätt i annat fall. 

 

3.6 Resultatbearbetning  

 

Som jag nämnde tidigare har samtliga intervjuer spelats in. Därefter har minnesanteckningar 

gjorts i anslutning till intervjun. Jag har antecknat situationer i kvinnornas berättelser som 

varit av vikt för studiens syfte och spontana tankar som dykt upp. Största delen av materialet 

har skrivits ut ordagrant där jag även indikerat långa pauser och skratt. Transkriberingen av 

materialet har skett löpande och inletts med att lyssna igenom intervjun och göra anteckning 

på livslinjeblanketten därefter har intervjun till största del skrivits ut ordagrant. Modellen jag 

valt att använda i min analys av materialet är vad Kvale (2009) benämner som 

meningskategorisering. Jag har efter att materialet är utskrivet markerat ord och meningar 

som på ett eller annat sätt kan kopplas ihop med begrepp och teorier jag valt att utgå ifrån.  

Jag inspirerades av ett tillvägagångssätt som Trost (2007) beskriver. Tekniken går ut på att 

använda färgpennor för att markera ord och meningar. Under transkriberingen har även 

citat markerats som kan lyftas fram och fungera som exempel senare i texten 

 

3.7 Etiska ställningstaganden  

 

Inför varje vetenskapligstudie finns ett antal etiska frågor att överväga. De finns tre aspekter 

av etiska överväganden, informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenserna av min 

studie (Kvale, 2009). För att den första punkten skall kunna uppnås har jag inför varje 

intervju informerat om samtycke. Rent konkret innebär detta att respondenten får veta 

syftet med undersökningen, att frivillighet råder och vilka möjliga risker som förekommer 

(Kvale, 2009). I mitt fall har detta endast skett muntligt. Rätten att vara anonym, eller 

konfidentialitet, är ytterligare en viktig aspekt. Som forskare är det ditt ansvar att identiteten 

inte röjs. Data såsom inspelningar och utskrifter ska förvaras säkert och att det inte går 

härleda personer till exempelvis citat (Kvale, 2009). För att uppnå detta har jag använt 

fingerade namn redan i utskriften av materialet och genom hela rapporten. Även 

arbetsplatser och orter har jag maskerat. Den tredje aspekten av etiska överväganden är 

konsekvenserna av studien. Innan  arbetet med studien påbörjas bör forskaren fundera över  

möjliga konsekvenser av den (Kvale, 2009). Detta kan vara svårt att förutsäga men i mitt fall 

är det av stor vikt att samtalet inte övergår till terapi.  Detta kan avhjälpas genom att hålla 
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sig till ämnet samt att styra in samtalet till ämnet karriärutveckling om man upplever att 

detta håller på att ske.   

4 Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de sex intervjuerna. Citat från intervjuerna 

kommer att användas som belysande exempel. Respondenternas namn är fingerade i texten. 

Kapitlet är uppdelat i fem rubriker som var för sig speglar de teman som framkommit i 

kvinnornas berättelser.   

  

4.1 Presentation av respondenterna 

 

Inledningsvis kommer en kort redogörelse av kvinnornas bakgrund och karriärutveckling. 

Som nämnts tidigare bygger studien på intervjuer med sex kvinnor i åldrarna 29-41 år. 

Samtliga är idag bosatta i en glesbygdskommun och har barn under 13 år. 

Anna, 38 år gift och två barnsmor var den enda i studien med barn äldre än 9 år. Hon 

avslutade gymnasiet med höga betyg och arbetade framtill första barnets födelse som 

vikarierande förskolelärare och konsult på bemanningsföretag. Efter föräldraledigheten sa 

hon upp sig för att söka efter en tryggare anställning, som administratör på en stor 

myndighet. Efter det andra barnet, flyttade familjen från storstaden till landsbygden. Där 

började Anna studera till undersköterska. Efter några år som anställd inom vården har hon 

idag inlett studier på högskolenivå och läser till personalvetare.  

Marlene, 41 år, sambo och mamma till tre barn läser idag in gymnasiebehörigheten på 

komvux. Hennes karriärutveckling har kantats av tillfälliga anställningar framförallt inom 

restaurang branschen. Innan hon fick sitt första barn var hon arbetslös. I framtiden planerar 

hon att söka in till sjuksköterskeutbildningen.  

Mimmi 39 år, sambo och mamma till två barn. Hon valde att inte avsluta sin 

gymnasieutbildning. Hennes karriär har bestått av tillfälliga arbeten, framförallt inom 

vårdsektorn. Precis innan hennes första barn föddes hade hon en fast anställning som 

vårdbiträde som hon senare sa upp sig ifrån. Idag studerar Mimmi till socionom. 

Cecilia 29 år och den yngsta av respondenterna har två barn och sambo. Hennes 

karriärutveckling har bestått av alltifrån lokalvård till konsult jobb åt bemanningsföretag. Det 

senare ledde till en högre position som personalansvarig. Detta arbete sa hon upp sig ifrån i 

samband med andra barnets födelse. Idag hjälper hon sin sambo med hans företag.  

Sandra, 33 år, är gift och har ett barn. Sandra har haft höga ambitioner och arbetat sig upp 

inom musikindustrin. Innan hennes barn föddes hade hon en heltidstjänst på ett stort 
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företag i London. I samband med att föräldraledigheten närmade sig sitt slut sa hon upp sig 

för att vara hemma. Hon planerar att vara hemma minst tre år till. 

Annie, 37 skild med två barn. Efter några år i storstaden med studier på högskolenivå flyttar 

Annie hem igen för att bilda familj. Vid tillkomsten av hennes två barn arbetar hon som 

ekonom på ett medelstort företag. Senare sa hon upp sig från detta för att ta ett arbete 

inom samma bransch men med lägre prestige och ansvar.. 

 

4.2 Värderingar innan barnafödandet 

 

Samtliga deltagare i studien har genomfört relativt dramatiska karriärförändringar sedan de 

blivit föräldrar. Två av de sex intervjuade har påbörjat studier, hela fem av sex har sagt upp 

sig från den anställning de hade innan de fick barn. Tre av sex har bytt arbete till något som 

passar familjelivet bättre och en av kvinnorna har valt att stanna hemma så länge barnen är 

små. Det är därmed tydligt att något händer med kvinnorna när de blir föräldrar. 

Marlene, en av kvinnorna som fick barn sent i livet värderade kontakten med 

arbetskamraterna högt, så till den grad att de avgjorde om hon stannat på arbetsplatsen 

eller ej.  Hon la stor vikt vid den sociala biten, och som utryckte det ”Att ha kul” återkom 

ständigt i berättelsen. Marlenes karriär har kantats av tillfälliga anställningar framförallt 

inom restaurang branschen. Hon avslutade aldrig gymnasiet utan har arbetat sedan 16-års 

ålder. Marlene beskriver sin syn på karriär innan hon fick barn på följande sätt.  

”Jag ville inte bli något speciellt, inte så viktigt med ansvar och så, jag hade inget 

mål. Jag var ganska ego, ville resa och festa, det var därför jag jobbade tjäna pengar 

så jag kunde göra det” Marlene  

Anna, en 39 årig tvåbarnsmor, beskriver liknande erfarenheter som Marlene. Trots att deras 

bakgrund skiljer sig åt har Anna det närmaste identisk beskrivning av synen på arbete innan 

barnen kom in i livet. Att ta dagen som den kommer sammanfattar hennes inställning till 

arbete och karriär väl. Åren mellan gymnasiet och första barnet bestod av vikariat och 

konsultarbete åt ett bemanningsföretag. Även i Annas berättelse återkommer önskan att 

tjäna pengar, inga astronomiska summor. Att klara sitt uppehälle, möjlighet att flytta till 

egen lägenhet och råd att resa och utöva sina fritidsintressen var tillräcklig.  

”De var roligt och jobba, jag var en i gänget och hade bra jobbarkompisar, sen var 

det bara jag och han (hennes nuvarande man, egen anmärkning) vi hade skild 

ekonomi och bara varandra att bry oss om, det var bara kul” Anna 

Även Cecilia en 29 årig tvåbarnsmor beskriver karriären på likande sätt innan hon blev 

förälder. Efter studier på folkhögskola och diversejobb tog hon en anställning på ett 

bemanningsföretag. Hon beskriver karriären som planlös utan tydliga mål. Den sociala delen 
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med goda arbetskamrater värderades högst. Hennes fritidsintressen tog mycket av hennes 

tid och tankar om framtida karriär fick ta ett steg tillbaka. 

Även Mimmi, en 39 årig tvåbarnsmor beskriver synen på karriär och yrke på likande sätt. 

Under hela hennes liv har hon arbetat inom vården, som vårdbiträde och personligassistent. 

För henne var arbetet framförallt en möjlighet till inkomst.  

”Jag tänkte aldrig, jag skulle vilja göra det här eller det där, jobbet var bara ett jobb. 

Så här i efterhand önskar jag att jag hade tänkt men, nej jag fick ju en lön sen var 

jag nöjd” Mimmi  

Sandra och Annies berättelser skiljer sig från övriga kvinnors. Deras syn på karriär har varit 

mer strategiskt och målmedvetet. De har värderat prestige, resultat, utbildning och 

ekonomisk belöning snarare än arbetskamrater och fritidsintressen.  

Annie, en 37 årig tvåbarnsmor har sedan gymnasiet haft en tydlig målbild gällande karriären.  

Strax efter gymnasiet hade hon siktet inställd på att studera ekonomi på högskolenivå och 

att sedan arbeta inom denna bransch. Tiden innan hon blev förälder beskriver hon sig själv 

som en rastlös person med höga ambitioner som värderade pengar högt. Följande citat 

sammanfattar hennes värderingar: 

”Jag har alltid vetat att jag ska plugga, det var bara det jag skulle, det har aldrig 

funnits något stopp, några hinder för mig. Det var bara karriär som gällde, jag bara 

hoppade på, hade inte tvekat att ta ett chefsjobb. Annie 

Ytterligare en kvinna som hade höga ambitioner och en tydlig vision är Sandra, en 33 årig 

mor som tidigt i livet visste att hon ville arbeta inom musikindustrin. Självständighet, 

prestige och pengar är värderingar som genomsyrar hennes berättelse. Sandra hade en 

tydlig målbild, att bli en beundrad karriärkvinna och att arbeta med högt uppsatta personer. 

Hela hennes karriär har varit strategiskt där hon planerat varje karriärsteg noggrant.  

”Vid 25 års ålder började jag formulera en plan, jag hade ett mål och allt jag gjorde, 

gjorde jag för att nå mitt mål. Alla jobb jag tog och människor jag mötte var en del 

av min plan, tänkte ofta att det var bra för mitt CV. Jag drömde om ett annat liv, en 

stor lägenhet, en fin bil vara bland de stora kretsarna” Sandra  

I citatet ovan är det tydligt att hennes syn på yrke handlade om prestige, pengar och att 

klättra i karriären.  

Värderingarna skilde sig åt mellan de kvinnorna jag intervjuat. Trots detta är det tydligt att 

värderingarna styrt de karriärbeslut de tagit. Oavsett om det handlat om en höglön eller en 

eftertraktad titel. Eller om det handlar om trivsel på arbetsplatsen och sociala relationer. 

Nedan ska jag redogöra för värderingarna de hade efter dem fått barn.   
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4.3  Värderingar efter kvinnorna fått barn 

 

Materialet visar att brytpunkten barnafödande tydligt ändrade kvinnornas värderingar. Anna 

som tidigare värderat arbetskamarter och ett lustfyllt arbete påbörjade sin förändring redan 

när diskussionen om att bilda familj kom upp på agendan. Vid den tidpunkten avslutade hon 

sitt vikariat på förskolan med motiveringen; 

 ”Ska jag jobba med barn hela dagarna och sedan komma hem till mina egna, nej 

det tror jag inte att jag skulle orka”.  

Senare anställdes hon som konsult på ett bemanningsföretag, men i anslutning till 

föräldraledigheten sa hon upp sig från den tjänsten. De centrala i Annas liv efter att hon 

blivit förälder var trygghet, framförallt ekonomisk. Men också möjlighet att kombinera 

familjelivet med arbetet. Trots att hon trivdes med variationen och den sociala samvaron 

som konsultyrket gav henne valde hon att lämna det. Citatet nedan sammanfattar hennes 

tankar. 

”Jag kände att jag inte kunde hålla på att hoppa runt längre, det var inte tryggt, 

svårt att planera och lämna schema till dagis och sånt” Anna  

Annas berättelse visar att ytterligare en förändring skedde. Redan i gymnasiet var Anna 

övertygad om att hon ville arbeta med människor. Men idag efter att hon blivit förälder inser 

hon att det tar för mycket energi från familjelivet. Liknande resonemang visar Cecilias 

berättelse. Cecilia arbetade innan sin graviditet på ett bemanningsföretag med 

personalfrågor. När första barnet kom till världen började hon omvärdera sitt arbete och när 

andra barnet föddes sa hon upp sig från sin fasta heltidstjänst. Hon upplevde arbetet med 

människor som krävande. Det tog energi från familjen som hon inte var beredd att ge. 

Cecilias syn på arbete idag handlar om att ha ett yrke som kan ge henne maximal tid med 

barnen. Pendling och långa arbetsdagar är uteslutet.  Energi över till familj och barn är det 

viktigaste för Cecilia idag. 

”Jag måste trivas så jag mår bra, då mår jag bra hemma, det spelar ingen roll om 

jag jobbar som lokalvårdare bara jag trivs”. Cecilia  

Detta citat är ytterligare exempel på hur stor inverkan de familjeorienterade värderingarna 

haft när kvinnorna fattat beslut gällande karriären. Cecilia tvekar inte att lägga sina intressen 

och önskningar åt sidan för att ge familjen allt de vill ha. Hon poängterar gång på gång att 

hon önskar ett kravlöst arbete som inte fordrar för mycket ansvar. Cecilia sammanfattar det 

på följande sätt: 

”Jag vill bara ha ett jobb, med lite krav, jag vill lämna jobbet på jobbet. Jag känner 

inte för att ansvara för andra människor, det tar för mycke energi” Cecilia 
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Tanken om ett arbete utan större krav återkommer hos ytterligare två respondenter, Sandra 

och Annie. Sandra är en av kvinnorna som sänkt kraven sedan hon blivit mamma. Sandra 

hade under tio års tid kämpat sig upp för att arbeta med de riktigt stora inom 

musikindustrin. När hennes dotter kom till världen skedde en enorm förändring.  

”Idag tänker jag på jobb som enbart en inkomst, helts vill jag inte jobba alls och det 

är de jag gör nu. Skulle kunna tänka mig att jobba hemifrån men inte ännu på ett 

tag, min vision är att jag ska arbeta för min man med hans musik. Jag vill ha ett jobb 

utan press så jag orkar vara mamma, pressen har försvunnit, jag behöver inte bevisa 

något utan tänker mer vad är bäst för oss?” Sandra  

Sandra värderar tiden med sin dotter och att umgås med släkt, vänner och familj högst idag. 

Hennes tidigare karriärdrömmar har upphört. Sandra sa upp sig från sitt arbete på ett stort 

företag för att bli mamma på heltid, hon planerar att stanna hemma minst tre år till. Det är 

hos Sandra jag funnit det tydligaste exemplet på att värderingarna förändrats dramatiskt 

sedan man får barn. 

Barnen förändrade mycket i Annies värdering av karriär. Hennes arbetsbörda var stor och 

hon arbetade under stora delar av sin föräldraledighet. När hennes andra barn föddes 

började hon omvärdera och idag har Annie bytt till ett arbete inom samma bransch men 

med betydligt mindre ansvar och lägre krav. 

”Jag kände att jag inte kunde ta till mig mina barn för att jobbet stod i vägen, vi 

kunde inte vara en familj, jag insåg att så länge jag har det här jobbet kommer det 

aldrig bli så. Idag tänker jag passar det mig? Passar det mitt liv? ”Annie 

Annies och Sandras berättelse ger stöd åt Browns (2002) teori att värderingar ständigt finns 

där och guidar oss i alla våra beslut så också när det gäller karriären. Deras beskrivning av 

synen på karriär innan respektive efter barn visar att kvinnorna ständigt prioriterat om sina 

värderingar. Social bakgrund, utbildningsnivå, yrke och bostadsort har haft liten inverkan på 

kvinnornas karriärbeslut medan värderingar däremot haft stor. 

Resultatet visar att två av kvinnorna har gått från lågavlönande arbeten och arbetslöshet till 

att påbörja studier. Sedan barnen kom har Marlene börjat värdera utbildning. En ny insikt i 

livet som hon aldrig haft innan hon blev förälder. Jakten på trygghet återkom ständigt i 

hennes berättelse och idag studerar hon på komvux för att bli behörig till 

sjuksköterskeutbildningen. Det framgår i intervjun att beslutet att börja studera berodde på 

att hon fick chansen att stanna upp under föräldraledigheten. Tiden gav henne möjlighet att 

prioritera om. Idag värderar hon trygghet framför frihet. Att i framtiden arbeta med något 

som ger en fast position på arbetsmarknaden är idag viktigast för Marlene. Tidigare drömde 

hon om att arbeta restaurangbranschen men idag är det familjens bästa som står i fokus.  

I Mimmis berättelse yttrar snarlikt mönster. Hon har påbörjat högskolestudier sedan hennes 

barn kom till världen. Trots att hon innan barnen hade en fastanställning som vårdbiträde 
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ville hon något mer. Perioden innan tillkomsten av barn var yrke och karriär inget hon 

prioriterade. Hon värderade arbetskamrater, nöjen och konsumtion. 

”Hade jag inte fått barn hade det nog varit lättare att fastna i det där jobbet och 

kanske nöjt sig med det, men under mammaledigheten så kunde jag stanna upp och 

fundera, nu bryr jag mig om vad jag vill göra, jag vill ha det trygg, ett jobb tills 

pensionen” Mimmi 

Att hoppa runt på lågavlönade arbeten är inte längre aktuellt hos Marlene och Mimmi. En 

fast position på arbetsmarknaden står högts upp på deras lista. Ekonomisk trygghet, 

möjligheten att bestämma över sin arbetssituation och hjälpa andra människor är några av 

det värderingar som föddes ur brytpunkten. 

Det som beskrivits ovan stämmer väl överens med resultatet från Honkanens(2010) studie, 

Kvinnors sökande efter en ny start i livet. Han finner i sin studie att de familjeorienterade 

värderingarna har varit avgörande vid kvinnornas karriärbeslut. Vidare menar han att 

karriären formats efter familjens behov. Trygghet och fast inkomst har varit viktigare än 

yrkesvalet. Min studie uppvisar liknande resultat. Trygghet, fast anställning och möjligheten 

att kombinera arbetet och familjelivet har gått före kvinnornas egna intressen. I materialet 

ser vi också tydliga exempel på hur värderingar påverkar karriärutvecklingen. Tydligt är att 

värderingarna ser annorlunda ut innan respektive efter barnens tillkomst.  

  

4.4  Rutinernas betydelse för kvinnornas karriär 

 

Att bli mamma är en händelse som påverkar karriärbesluten är tydligt bland kvinnorna i 

studien. Samtliga kvinnor ser tillkomsten av barn som den vikigaste brytpunkten i karriären. 

Respondenterna har alla hanterat brytpunkten på olika sätt. Somliga har påbörjat studier, 

majoriteten har sagt upp sig från fasta anställningar och en av kvinnorna har valt den 

traditionella hemmafru rollen.  Resultatet visar att rutinen som sammanfaller med 

brytpunkten har haft en stor inverkan på kvinnornas karriärutveckling i följande kapitel 

kommer detta beskrivas närmare.   

Rutinen, i det här fallet föräldraledigheten som följer brytpunkten har varit mer betydelsefull 

för kvinnornas karriärutveckling än brytpunkten i sig. Det är i rutinen respondenterna börjat 

begrunda och fundera över sina tidigare karriärval. I rutinen har kvinnorna haft möjlighet att 

prioriterat om sina värderingar och i samband med rutinen har även identiteten genomgått 

en förändring. Föräldraledigheten blir en paus i livet som är avgörande för kommande 

karriärbeslut.  
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Annie beskriver sin föräldraledighet på följande sätt: 

”Med första barnet jobbade jag på väg in till förlossningen, sen började jag jobba 

när han var ett halvår, men med andra barnet blev jag tvingad att stanna upp, jag 

gick först ner i tid och började fundera, tankarna började gro…” Annie 

Marlene delar hennes erfarenheter: 

”En helt ny värld öppnade sig det var bara positivt att vara hemma. Man fick lov att 

stanna upp, tänka efter, tankar om utbildning kom med andra barnet” Marlene 

Övriga kvinnor har även dem sett föräldraledigheten som viktig för deras kommande beslut 

att bryta upp och byta karriärriktning. Känsla att de vill göra en förändring har vuxit fram 

under denna tid.  

 

4.5 Kvinnornas handlingshorisont 

Studien visar att rutinen som sammanfaller med brytpunkten har haft en stor inverkan på 

kvinnornas liv. I denna period förändras både identiteten och kvinnornas handlingshorisont. 

Kvinnorna i studien ansåg att de hade färre alternativ och mindre möjligheter på 

arbetsmarknaden efter att de blivit mammor. Tillkomsten av barn har med andra ord 

begränsat kvinnorna i deras karriärval. Ett tydligt exempel är Cecilia som sa upp sig från ett 

arbete med personalfrågor för att pendlingen tog för mycket tid från barnen. Liknande 

berättelser kommer från flertalet av de intervjuade kvinnorna. Sandra avslutade sin 

anställning på grund av höga kostnader för barnomsorg. Detta har lett till att hon endast kan 

välja arbeten som utförs under helger och kvällar. Hon har därmed ett begränsat antal 

alternativ att välja mellan.  

Anna, som sa upp sig som konsult och senare utbildade sig till undersköterska efter andra 

barnet beskriver valet till undersköterskeutbildning på följande sätt: 

”Jag läste till undersköterska på komvux, tänkte att där finns det alltid jobb, det var 

lätt att komma in på utbildningen, den var ganska kort också.  Jag hade aldrig 

funderat på det tidigare eller aldrig jobbat med äldre. Men som sagt jag tänkte man 

kan alltid få jobb, det är tryggt och ganska bra tider, barnen behöver inte vara på 

dagis jämt och jag behöver inte pendla”. Anna 

Citatet visar att beslutet att börja studera är format utifrån familjesituationen. När tiden 

kom att göra något annat och funderingar på studier började gro var det självklart att välja 

en utbildning nära hemorten som garanterade henne arbete. Beslutet byggde inte på 

intressen utan var ett strategiskt val till följd av förändrad handlingshorisont  

Anna har till skillnad från de andra kvinnorna äldre barn. Till följd av detta har hennes 

handlingshorisont förändrads i två omgångar. Dels när barnen föddes, men även när barnen 
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blivit äldre. Idag studerar Anna till personalvetare och hon menar att när hon är klar kan hon 

välja andra arbeten som kräver pendling och långa dagar. Hon är inte längre beroende av att 

finna arbete nära hemmet och därmed har hennes handlingshorisont skapat nya 

möjligheter. 

Även Mimmi uppvisar att den nya handlingshorisonten haft inverkan på hennes 

utbildningsval.  

”Det känns viktigare att välja rätt, utbildningen måste ge något, ska jobba med det 

tills jag går i pension. Om jag ska få ett jobb måste jag ha en utbildning. Vill inte läsa 

sen inte få ett jobb, som socionom tror jag att det finns jobb häromkring, det är bra 

arbetstider, jag kan utvecklas sen när barnen är större” Mimmi 

 

4.5 Vem samtalade kvinnorna med om framtiden? 

 

Studiens syfte var bland annat att besvara frågan vem kvinnorna vände sig till för att 

diskutera sina karriärplaner. Materialet från intervjuerna visade att ingen av de tillfrågade 

hade sökt sig till en professionell vägledare under denna tid. Det framkommer i kvinnornas 

berättelser att det är i rutinerna tankarna om en ny karriär startar. Det är tillsynes där 

kvinnorna haft störst behov av vägledning. Den professionella vägledningen har kommit in 

när beslutet redan är taget, i form av studie – och yrkesvägledare på komvux och 

rehabsamordnare. Fem av sex kvinnorna samtalade till största delen med sin partner. I vissa 

fall diskuterade man karriärvalen med släkt och vänner. En av kvinnorna, Annie som skilde 

sig när barnen var små hade ingen att vända sig till under denna period. Hon hade 

funderingar på att uppsöka en karriärcoach. 

”Jag skulle kunnat gå till en coach och kollat om det är rätt väg för mig” Annie 

Fem av de sex tillfrågade kvinnorna nämnde att de hade ett behov av att tala med någon 

utomstående om sin karriär. Det handlade framförallt om att få struktur på sina tankar 

snarare än att få information. Mimmi utrycker sig på följande sätt: 

”Jag hade ingen koll på någonting, hade inte pluggat på flera år och jag tror att 

min man tröttande på mitt tjat. Hade varit skönt att bolla tankar med någon, gjort 

nå test eller nåt..eller bara pratat om vad jag passar att jobba som” Mimmi 

 

Anna beskriver liknanden känslor: 

”När jag hade bestämt mig för att plugga gick jag till studievägledaren på komvux, 

hon hjälpte mig med anmälan och kollade att mina betyg räckte till, men det var 
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egentligen innan man behövde hjälp och stöd, då man började känna att man inte 

ville gå tillbaka till jobbet man hade men man visste inte riktigt vart man skulle 

ringa” Anna 

Trots att kvinnorna känt behovet att uppsöka en studie och yrkesvägledare har de inte aktivt 

gjort detta. Flertalet av kvinnorna nämner att de var osäkra på var de skulle vända sig och att 

det därmed var partnern som stod för samtalen. Ett mönster som tydligt framträder i 

intervjuerna är att karriärbesluten till mångt och mycket påminner om sambons eller 

makens. Exempelvis Marlene som påbörjat en komvux utbildning för att bli sjuksköterska. 

Det visar sig senare att hennes man undervisar inom området. Hos Anna uppenbarar sig 

liknande mönster hennes man arbetar inom samma bransch som hon valt att studera. Cecilia 

valde att avsluta sin fasta anställning och arbeta på hennes sambos företag. Materialet visar 

samma mönster från Sandra som efter hennes tid hemma planerar att arbeta som 

sekreterare på henne makes nystartade företag. 

 Sammanfattningsvis visar resultatet att framtidsplaner diskuterades framförallt med nära 

och kära, i första hand partner. Ingen av de tillfrågade hade sökt sig till professionell 

vägledning förutom när beslutet redan var taget. Flera av respondenterna kände stort behov 

av att prata med någon om sina karriärplaner. Det var snarare för att få struktur på sina 

tankar än att få information om utbildning och yrken.  
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5 Analys 

 

5.1 Värderingar under förändring 

I analysen av materialet framkom det tydligt att kvinnornas värderingar förändrades när de 

blev föräldrar. De värderingar som utmärkte sig innan kvinnorna fick barn var kopplade till 

det sociala livet både på arbetet men också runtomkring i form av fritidsintressen och 

vänner. Resultatet visar att fyra av kvinnorna såg på arbete som något som finansierade 

deras intressen, exempelvis resor, shopping och nattklubbsbesök. Medan två av kvinnorna 

hade tydliga karriärmål.  

Kvinnornas berättelser kan tolkas som att de familjeorienterade värderingar haft stor 

inverkan på respondentens karriärbeslut. Brown (2002) menar att det är den mest 

avgörande faktor när man står inför ett val i karriären. Framförallt för att det ligger till grund 

för en individs målsättning. När en individ tar ett karriärbeslut så har man önskad utgång i 

bakhuvudet, man sätter upp mål och dessa styrs av dina värderingar. Kvinnorna i studien har 

alla en önskan att få spendera mer tid med familjen, därmed har värderingarna styrt deras 

mål och de har tagit beslutet att säga upp sig. 

Detta resultat styrker Browns (2002) resonemang där han menar att en individs värderingar 

är utan tvekan den viktigaste determinanten när en person ska göra karriärval. Studien visar 

att innan kvinnorna blev föräldrar värderades prestige, inkomst, självförverkligande, nöjen 

och arbetskamrater högt. Medan de efter barnen kom in i livet såg fast inkomst, trygghet 

och arbetsförhållanden som viktigast. Brown menar att individer ständigt prioriterar om sina 

värderingar. De genomgår processer där värderingarna rangordnas i en typ av 

värderingssystem. Denna typ av omprioritering kan enligt Brown ske vid dramatiska 

händelser eller om två värderingar står i konflikt med varandra exempelvis självständighet 

och känsla av tillhörighet. Det är påtagligt att detta skett för kvinnorna i min studie. För det 

första har de varit med om en omvälvande händelse- att få barn. För det andra har två 

värderingar ställt emot varandra och i fallet med kvinnorna i studien har de 

familjeorienterade vunnit. 

5.2  Rutinens påverkan på karriärutvecklingen 

Resultatet visar att det är i rutinen kvinnorna genomgått en förändring och rollen som 

mamma tagit över. Under föräldraledigheten har en ny identitet skapats, fokus har flyttats 

och kvinnorna har gått från att identifiera sig med sitt yrke till att framförallt se sig själv som 

mammor. Kvinnornas berättelser bekräftar Hodkinson och Sparkes (1997) resonemang att 

rutinen spelar en central roll i individens karriärutveckling. Enlig dem kan en individs habitus 

genomgå en radikal förändring vid en brytpunkt och det är precis detta som har skett för 

kvinnorna i min studie. Samtliga har fått en ny identitet och resan mot den nya identiteten 

började vid barnets födelse och förstärktes under föräldraledigheten.  Resultatet visar vidare 

att samtliga kvinnor har genomgått vad Hodkinson och Sparkes benämner socialiserande 
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rutin. Med detta menar författarna att personen bekräftar den nya identiteten och växer in i 

denna. Detta har skett bland kvinnorna i studien, framförallt för Annie och Sandra. Dem 

hade en plan, ett mål och en tanke med sin karriär. Men när barnet kom till världen växte 

dessa drömmar bort och föräldraledigheten bidrog till att bekräfta sin nya identitet utan 

större motsättning 

 

5.3 En ny handlingshorisont 

 

Både valet att börja studera och valet av inriktning kan förklaras med hjälp av begreppet 

handlingshorisont. Enligt Hodkinson och Sparkes kan handlingshorisonten både möjliggöra 

och begränsa individen i dennes karriärutveckling. För kvinnorna i studien har den 

framförallt varit begränsande. De har sett sina chanser på arbetsmarknaden krympa i 

samband med att barnen kom till världen. Kvinnorna verkar dock medvetna om att detta 

endast gäller under småbarnsperioden.   

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnors karriärutveckling påverkas när de blir 

föräldrar. Samtliga kvinnor har genomfört någon form av förändring. Förflyttningen har skett 

neråt på karriärstege, de har gått ner i lön, prestige och arbetstid. Förändrade värderingar 

där de familjeorienterade var centrala är en av förklaringarna till detta. Ytterligare slutsatser 

är att rutinen som sammanfaller med brytpunkten har varit viktig. Faktum är att den varit 

avgörande, det är under denna tid kvinnorna börjat fundera för att sedan genomföra 

karriärförändringen. Materialet visar också att en ny identitet fötts under rutinen. Denna nya 

identitet har kvinnorna socialiserats in i under föräldraledigheten. Kvinnornas berättelse 

visar att de fått en förändrad handlingshorisont och att de gjort strategiska val inom denna. 

Den nya handlingshorisonten har varit begränsande för kvinnorna men samtliga är medvetna 

om att denna kommer att förändras i framtiden.  

 

5.4 Den uteblivna vägledningen 

 

Resultatet från studien bekräftar mina misstankar om att en stor grupp individer i samhället 

inte har tillgång till professionell vägledningshjälp. Mina tankar får stöd från rapporten 

Karriärvägledning.se.nu (SOU, 2001:45) där författaren menar att vägledning måste sluta ses 

ur ett snävt skolperspektiv. Det krävs, enligt rapporten en helhetssyn på vägledning och att 

människor har olika behov av detta beroende på var i livet de befinner sig. Kvinnornas 

berättelser visar att behovet av vägledning ökar och minskar genom hela livet och att det är 

framförallt i rutinerna stödet är som viktigast. 
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Honkanen (2010) uppvisar liknande resultat som i min studie. Han menar att det finns ett 

stort behov av uppsökande och förebyggande vägledning. Honkanen drar slutsatsen att 

kvinnorna inte sökte upp studie - och yrkesvägledning förrän beslutet att börja studera 

redan var taget.  Detta stämmer väl överens med resultaten från min studie. När kvinnorna 

väl bestämt sig för att bryta upp och göra något annat så har den närmaste omgivningens 

råd och stöd påverkat resultatet. Behovet av en objektiv och professionell vägledare har 

funnits, problemet har varit att kvinnorna i min studie inte vetat var de ska vända sig för 

detta.  Denna problematik tas upp i rapporten, Debatten om det livslånga lärandet (SOU, 

2001). Där menar författaren att vägledning måste bli tillgänglig för alla grupper i samhället 

och ske lokalt, exempelvis på ett infotek. Det bör enligt rapporten vara en ständig tillgänglig 

service och kunna möta alla gruppers krav och behov.   
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6 Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur tillkomsten av barn påverkar kvinnors 

karriärutveckling. Med statistiken (SCB,2007:3) som visar att karriären förändras när man blir 

förälder som utgångspunkt ville jag förstå orsaken till detta. Samtliga kvinnor har planerat 

sin karriär utifrån familjens behov. De har lagt sina intressen och drömmar åt sidan till 

förmån för barnen. Kvinnorna i studien menar att karriären är pausad och har accepterat 

detta. De har socialiserats in i rollen som mamma och denna har prioriterats. Vem kvinnorna 

diskuterat sina framtidsplaner och sin karriär med har också varit föremål för 

undersökningen. Resultatet visar att partnern har varit den de vänt sig till med sina 

funderingar kring karriär. Detta kapitel är uppdelat i fyra rubriker där varje rubrik speglar 

resultaten av mina intervjuer. Därefter kommer förslag på framtida forskning inom detta 

område.  

 

6.1 Förändrade värderingar 

 

Resultatet visar tydligt att kvinnornas värderingar genomgick en radikal förändring sedan de 

blivit föräldrar. Fritidsintressen, umgänge med arbetskamrater och vänner, frihet och 

inkomst var värderingar som genomsyrade kvinnornas berättelse innan tillkomsten av barn.  

Efter barnen kom till världen var trygghet, framförallt ekonomisk trygghet, 

arbetsförhållanden, möjlighet att spendera tid med familjen och kravlöst arbete som 

prioriterades högts. Majoriteten av kvinnorna utryckte en önskan om att få en fast position 

på arbetsmarknaden och valde karriärbana utifrån vad som gav dem störst chans att uppnå 

detta. Vidare visar studien att en av kvinnorna som hade äldre barn, har gjort ännu en 

omvärdering och en karriärförändring sedan barnen blivit mindre beroende av henne. 

Browns (2002) resonemang om att vi ständigt prioriterar om våra värderingar blir tydlig i 

studien.  

Kvinnornas utbildningsgrad, bostadsort och inkomst har inte varit avgörande vid urvalet av 

respondenter. Därmed har den sociala bakgrundens betydelse för värderingar inte kunnat 

fastslås. Utifrån studiens material verkar dock faktorer såsom utbildningsgrad och 

sysselsättning inte ha någon inverkan på karriärvalen. Det visar sig snarare att de nya 

värderingarna till synes växer fram i samband med föräldraskapet. Trots att det är svårt att 

dra generella slutsatser med de fåtal kvinnor som studerats så kan man utifrån materialet 

fastslå att social bakgrund inte haft betydelse för hur man rangordnat sina värderingar. 

Brown (2002) menar att värderingar formas och påverkas av din sociala och kulturella 

bakgrund och om du är man eller kvinna. Browns resonemang kan å ena sidan stämma 

gällande om respondenterna är man eller kvinna. Min studie gällde endast kvinnor så det går 

inte göra någon jämförelse mellan könen. Trots att kvinnornas sociala bakgrund inte varit 
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föremål för studien har det framkommit i samband med livslinje berättelsen vilken 

utbildningsgrad och befattning de haft.  Jag upplevde att oavsett yrke innan barnafödandet 

så ändrades värderingarna.  

 

6.2 Det är i rutinen det händer 

Ytterligare en slutsats från studien är att det är i rutinen förändringen av värderingar sker. 

Brytpunkten är viktig för kvinnornas karriärutveckling men det är rutinen som har varit 

avgörande för de val de gjort. Karriärförändringen måste dock förstås utifrån kombinationen 

av brytpunkt och rutin. Att få barn och den sammanfallande föräldraledigheten formar 

tillsammans en ny identitet hos kvinnorna. Flertalet av kvinnorna beskrev föräldraledigheten 

som en tid som gav en möjlighet att stanna upp och fundera över sina karriärval. Det 

framgick även från kvinnornas berättelser att fokus flyttats från dem själva till barnet och 

familjen. Vidare menar respondenterna att de inte längre identifierade sig med sitt arbete, 

de var i första hand mammor och identiteten som tidigare byggdes kring yrket var inte lika 

betydande. Således är rutinen avgörande för karriärutvecklingen hos de tillfrågade 

kvinnorna. Följden av detta blir att behovet av vägledning och stöd torde vara som störst 

under denna period. Jag återkommer till detta resonemang. 

 När man väljer att enbart studera kvinnor kan man inte undgå att funderar över om männen 

genomgår liknande förändring. Det finns fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor 

när det gäller uttag av föräldrapenning och deltidsarbete (Lidström, 2009). Därmed upplever 

majoriteten av männen en kortare rutin än kvinnorna, rutinen som varit så avgörande för 

kvinnornas karriärutveckling i min studie. Möjlighen leder en förkortad eller utebliven rutin 

till att man inte genomgå det förändringar som gör att man ändrar identitet och värderingar.  

Om majoriteten av männen tar ut färre föräldradagar eller endast är hemma en kort period i 

anslutning till födseln så missar man den socialisations process mot den nya identiteten som 

mamma, som kvinnorna tydligt gått igenom.  

 

6.3 Den nya handlingshorisonten 

 

Ett mönster som var tydligt i materialet var att samtliga kvinnor fått en förändrad 

handlingshorisont. Det framgick av berättelserna att de ansåg sig ha färre möjligheter på 

arbetsmarknaden sedan de blivit mammor. Långa arbetsdagar, pendling och resor i arbetet 

var inte aktuellt hos någon av respondenterna. Detta har i sin tur radikalt minskat 

alternativen på arbetsmarknaden. Intervjuerna kan även tolkas som att kvinnorna önskade 

arbeten som krävde mindre engagemang och ansvar.  Kvinnorna förklarade detta med att de 

ville ha energi kvar till familjen.  Några av kvinnorna nämnde att de inte längre ville arbeta 

med människor något som tidigare varit deras dröm. Det är förvånansvärt hur en händelse 

som barnafödande så drastiskt kan förändra en individs syn på yrke och karriär. Kvinnorna i 
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studien hade inte genomgått en längre utbildning till denna typ yrke. Men det blir 

problematiskt om individer kostar på sig en utbildning för att sedan inse att man inte är 

samma person efter föräldraledigheten .     

 

6.4 Samtal om karriären 

 

Svaret på studiens andra forskningsfråga kan sammanfattas på följande sätt: Majoriteten av 

kvinnorna vände sig till sin närmaste familj, framförallt sin partner för att diskutera 

framtidsplaner. Enligt studien är deras karriär en familjeangelägenhet och detta torde vara 

förklaringen till att de vänder sig till dem som står en närmast. Ytterligare förklaring till detta 

är att kvinnorna inte hade några alternativa platser eller personer att vända sig till. Varken 

arbetsförmedlingen eller studie- och yrkesvägledare på Komvux och universitet sågs som 

möjliga alternativ. Då kvinnorna varken var arbetslösa och fyra av de sex tillfrågade inte hade 

planer på att studera ansågs det inte som naturligt att uppsöka dessa två forum. Enligt 

rapporten karriärvägledning.se.nu så är det arbetsförmedlingen som har ansvar att vägleda 

individer som inte befinner sig i någon reglerad utbildningsform. Men deras resurser läggs i 

första hand på arbetsmarknadspolitiska åtgärder (SOU, 2001:45). En av respondenterna 

upplevde ett stort behov av stöd och vägledning under denna period, det var Annie som var 

frånskild och därmed inte fick det naturliga stödet från sin partner som de andra kvinnorna 

upplevt. Tankarna om att uppsöka en karriärcoach i privat regi hade börjat gro men 

ekonomin satte stopp för detta. Det visar att det är svårt för denna grupp att få tillgång till 

vägledning.  

Ett resultat som förvånande mig var hur stor inverkan partnern hade på kvinnornas 

karriärval. Beslutet att bryta upp och exempelvis säga upp sig var kvinnornas egna som i sin 

tur påverkats av värderingar och förändrad handlingshorisont. Men de val de därefter gjorde 

var i likhet med männens karriärval. Som följd av att kvinnorna i första hand vänder sig till 

sina män för att diskutera karriärbesluten blir resultate,t enligt studien att valen färgas av 

partnerns karriärval. Om de i första hand talat med sin partner torde dennes uppfattning ha 

genomsyrat valet och det är också detta som skett bland kvinnorna i studien. Fem av sex 

kvinnor har gått vidare från en sysselsättning till att välja något som påminner om deras 

sambos eller makes yrke. Resultatet säger ingenting om vad kvinnorna baserat sina val på 

men det hade varit av intresse och se hur de agerat om objektiv vägledning funnits till hand. 

Studien visar att det finns ett behov av en oberoende vägledningsinstans som är kostnadsfri 

och lättillgänglig. 

 

För att öka tillgängligheten skulle vägledning i anslutning till bibliotek kunna vara ett 

alternativ. Ett bibliotek är för många en naturlig plats att uppsöka och därmed kan man nå 

grupper som i annat fall inte skulle kontakta en professionell vägledare. Ett annat alternativ 
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skulle vara att kommunen har en anställd vägledare som är ansvarig för vägledning och som 

finns till hands för kommunens anställda och för dess medborgare.  Jag tolkar kvinnornas 

berättelse som att det finns ett stort behov av att få stöd framförallt i rutinen, det vill säga 

under föräldraledigheten. Information är inte det primära utan att sätta upp mål, identifiera 

sina värderingar och få ordning på sina livsroller är det centrala. En konstruktivistisk 

vägledningsmetodik anser jag skulle fungera på denna målgrupp, då den har en helhets syn 

på individen och dess livsroller. 

 

6.5 Metoddiskussion 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer, denna metod har både för och nackdelar. Enligt Kvale (2009) 

är den vanligaste kritiken mot denna metod att resultatet blir svårt att generalisera. Jag är medveten 

om att antal respondenter, 6 stycken i mitt fall, inte är tillräckligt för att dra generella slutsatser av 

studien.  Med detta sagt har denna metod dock gett mig en djupare kunskap och förståelse för 

kvinnornas karriärutveckling. En kvantitativ metod i form av enkäter hade kanske gett mig statistik på 

hur många kvinnor som genomfört en karriärförändring efter de blivit mammor. Men jag anser att 

jag inte hade kunnat förklara beteendet hos kvinnorna. Det var upplevelsen jag ville åt och dem kan 

inte mätas.   

I efterhand anser jag att jag valt metod som passar in på mitt syfte, framförallt livslinjemetoden. 

Denna har fungerat som ett bra komplement och gett mig en bra struktur inför analysen. En svaghet 

med denna metod som jag funnit är dock att kvinnorna ska återge en situation som de upplevt för 

flera år sedan. Trost (2005) menar att det finns ett problem med att låta intervjupersoner återge 

berättelser och tala i dåtid. Det finns risk att personen minns fel eller omkonstruerar verkligheten.  

Ytterligare problem med att respondenten ska uppge viktiga brytpunkter kan vara att de förstorar 

vikten av olika händelser för att tillfredsställa mitt syfte.  Kanske har en specifik resa eller ett 

uppbrott från ett förhållande varit av större vikt än just barnafödandet.  Jag hade kunnat minska 

risken för detta genom att uppge minimal information om studiens syfte. Enligt Kvale bör forskaren 

fundera över hur mycket av syftet man skall avslöja för respondenten. Möjligen hade studien fått ett 

annat resultat om jag inte uppgett att syftet med den var att studera brytpunkten barnafödande och 

hur det påverkat karriären, utan endast bett dem beskriva sin karriärutveckling. Möjliga svagheter 

med studien är min egen förförståelse av ämnet. Jag har själv genomgått liknande förändringar som 

kvinnorna i studien och det finns alltid risk att ens egna värderingar påverkar både frågorna och 

tolkningen av svaren. Jag har dock varit medveten om detta och har försökt hålla mig så objektiv som 

möjligt till materialet.  En styrka med studien är att jag haft möjlighet att spela in intervjuerna och 

därmed kunnat återge allt ordagrant. En nackdel med inspelningsutrustning kan vara att 

respondenten blir hämmad men detta har jag inte upplevt. Platsen för intervjun har även den 

betydelse för studiens resultat. Jag genomförde en del av intervjuerna på ett café. Trots att jag valde 

en tidpunkt då det i stort sett var folktomt i lokalen kan det ha påverkat respondenten. Det vill säga 

att personen blev hämmad och inte öppnade sig på samma sätt.    



 

29 
 

 

6.6 Förslag på vidare forskning 

 

Studien fokuserar på frivilliga brytpunkter, i detta fall tillkomsten av barn. Det behövs mer 

kunskap om andra frivilliga och ofrivilliga brytpunkter såsom långtidssjukskrivning, 

skilsmässa och dödsfall inom familjen. Om individer genomför stora karriärförändringar vid 

dessa brytpunkter bör vi få mer kunskap vad de baserar sina val på. För att kunna utveckla 

framtidens vägledning måste vi kunna möta alla grupper i samhället inte endast de som 

genomgår strukturella brytpunkter. Det hade varit intressant att även titta på hur männens 

karriärutveckling påverkas is amband med föräldraskapet och om det finns några skillnader 

mellan könen. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Beskriv din karriärutveckling från gymnasiet framtill idag med hjälp av 

livslinjen.  

2. Beskriv din syn på yrke och karriär innan du fick barn 

3. Beskriv din syn på yrke och karriär under mammaledigheten 

4. Beskriv din syn på yrke och karriär efter du blev mamma 

5. Vem pratade du med om dina framtidsplaner och din karriär? 

 

 

 

 

 

 

 


