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SAMMANFATTNING 
 

I dagens samhälle gör allt fler människor betydande karriärövergångar under sin livstid och 

många individer byter både yrke och arbetsgivare flera gånger under sin yrkeskarriär. 

(Lundahl 2010,15ff; Hallqvist 2012,11f). Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och 

analysera ett antal individers karriärövergångar utifrån karriärteoretiska begrepp. För att 

uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ intervjustudie av fem medelålders individer. 

Närmare preciserat genomfördes semistrukturerade intervjuer. Hela intervjumaterialet 

transkriberades och bearbetades. Därefter gjordes en övergripande analys av materialet och 

sju karriärövergångar valdes ut för en detaljerad redovisning och en djupare analys utifrån 

Krumboltz, Mitchell och Levins (1999) teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen 

samt utifrån Hodkinson och Sparkes (1997) teoretiska begrepp frivilliga, strukturella och 

påtvingade brytpunkter. Ett centralt resultat är att vi funnit att tillfälligheter/slumpen enbart 

haft viss påverkan på ett par av de analyserade karriärövergångarna. Ett annat centralt resultat 

är att vi har kunnat visa på verkliga exempel av Hodkinson och Sparkes resonemang om 

frivilliga, påtvingade och strukturella brytpunkter och på så sätt kunnat förkroppsliga teorins 

resonemang. Förutom ovan beskrivna resultat har vi kommit fram till ett antal slutsatser som 

de teoretiska resonemangen inte belyst. En slutsats är att en påtvingad brytpunkt som först 

upplevts som mycket negativ ändå kan leda till en livs-och karriärförändring som i efterhand 

upplevts som positiv. En annan slutsats är att en frivillig brytpunkt kan ha byggts upp 

inombords under en tid hos en individ för att därefter sättas igång av utlösande händelser. 
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1. INLEDNING 

  
Vårt samhälle har under de senaste decennierna förändrats i många avseenden. Detta har i hög 

utsträckning påverkat arbetsmarknaden (Granberg 2011,98ff). Lundahl (2010b, 15ff) lyfter 

fram att arbetsmarknaden har blivit allt mer snabbt föränderlig, mer riskfylld och dessutom 

mer internationell. Denna förändrade arbetsmarknad har omskapat enskilda människors 

livsbanor över tid och ett behov av livslångt lärande och flexibilitet har uppstått. Lundahl 

beskriver hur yrkesvalet tidigare har setts som en engångsföreteelse i en individs liv. Nu för 

tiden förväntas individer att kontinuerligt utveckla och omvandla sina karriärer1 och många 

individer byter både yrke och arbetsgivare flera gånger under sin livstid. Även andra forskare, 

exempelvis Hallqvist (2012,11f) är inne på samma spår. Han lyfter fram att allt fler människor 

gör betydande karriärövergångar under sin livstid. Enligt honom sker dessa karriärövergångar 

ibland frivilligt, andra gånger tvingas individer till förändring. 

 

I vår omgivning kan vi se tydliga exempel på individer vars karriärövergångar2 är signifikanta 

för dagens föränderliga arbetsliv. Ett exempel är en medelålders familjemedlem som började 

som industriarbetare för att senare utbilda sig och arbeta som gymnasielärare. Han gick sedan 

vidare till att arbeta med företagsutbildning för att sedan återvända till industrin i en ny roll 

som personalansvarig. Ett annat exempel är en kamrat som arbetat inom grundskolan under 

många år och som ansåg att det skett så stora förändringar inom branschen så att jobbet inte 

längre gick att sköta på ett tillfredsställande sätt. Detta har lett till att personen valt att utbilda 

sig till ett helt nytt yrke. Ett tredje exempel är en bekant som arbetade som elektriker på ett 

stort företag i många år. Han valde därefter att lämna företaget för att starta en egen firma 

inom samma bransch. Efter flera framgångsrika år tvingades företaget gå i konkurs efter att 

deras största kund gått i konkurs. Personen tvingades då säga upp sin personal och själv söka 

sig ett nytt arbete. I nuläget arbetar han som elektriker inom en statlig myndighet.  

  
 
                                                
1 När vi använder begreppet karriär gör vi det i enlighet med Loven och Dresch beskrivning av begreppet det vill 
säga: ”... Karriär idag omfattar alla aspekter av individens liv och omfattar alla roller som han/hon innehar. ” 
(Loven och Dresch 2003, 18). Samtidigt som vi begränsar oss till att främst syfta på individers yrkeskarriärer. I 
denna uppsats innefattar alltså begreppet karriär alla de utbildnings- och yrkesrelaterade vägar en individ tar i sitt 
liv (Lundahl 2010c; Loven och Dresch 2003;Gruffman 2006).   
 
2 När vi använder oss av begreppet karriärövergångar gör vi det i enlighet med Lidströms definition av 
begreppet, det vill säga som “... växlingar mellan olika utbildningar och arbeten.”(Lidström, 2010, 105) 
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Hur kan vuxna individers karriärövergångar se ut i dagens svenska samhälle?  

 

De ovan beskrivna exemplen belyser detta område som skulle vara värdefullt att studera 

ytterligare. Vuxna individers karriärövergångar och karriärutveckling i det svenska samhället 

är ett område som är relativt outforskat. Lindh och Lundahl (2008) lyfter fram att det finns 

kunskapsluckor i ämnet. Vi anser därför att det i ett samhälleligt perspektiv behövs en 

fördjupad förståelse. Av samma anledning är ämnet relevant för oss som blivande studie - och 

yrkesvägledare. Under vår hittillsvarande utbildning har vi studerat ett flertal karriärteorier. 

Två av dessa karriärteorier har vi sett som mycket användbara för att förstå individers 

karriärövergångar. Den ena av dem är Hodkinson och Sparkes (1997) Careershipteori och den 

andra är Krumboltz, Mitchell och Levins Planned happentanceteori (1999). I dessa teorier 

anser vi att Hodkinson och Sparkes teoretiska resonemang om brytpunkter och Krumboltz, 

Mitchell och Levins resonemang om tillfälligheter/slumpen är applicerbara för att förstå 

individers karriärövergångar. Genom att använda dessa teorier för att studera ett antal 

individers karriärövergångar har vi en förhoppning om att kunna förkroppsliga teoriernas 

resonemang och därigenom visa på exempel på hur de teoretiska resonemangen ter sig i det 

verkliga livet. På så vis skulle vi kunna bidra till fördjupad kunskap och en förbättrad 

förståelse för individers karriärer. En sådan studie skulle också kunna bidra till att vi som 

vägledare skulle kunna ge ett bättre stöd till de individer vi kommer att möta i vår yrkesroll. 

Av denna anledning avser vi att genomföra en kvalitativ studie av ett antal medelålders 

individer och de karriärövergångar de gjort under sin hittillsvarande karriär.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera ett antal individers karriärövergångar utifrån 

karriärteoretiska begrepp.  

 

 

-Vilka typer av karriärövergångar beskriver fem medelålders individer att de erfarit under sin 

hittillsvarande karriär? 

 

- Har tillfälligheter/slumpen påverkat  intervjupersonernas karriärövergångar? 

 

-Hur kan ett urval av intervjupersonernas karriärövergångar beskrivas och  analyseras utifrån  

begreppen strukturella, påtvingade och frivilliga brytpunkter? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med detta kapitel där inledning, syfte och frågeställningar lyfts fram. 

Kommande kapitel beskriver tidigare forskning som på olika sätt berör karriärövergångar. 

Nästföljande avsnitt behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkter; Careershipteorins 

begrepp brytpunkter och Planned happenstanceteorins begrepp tillfälligheter/slumpen. I 

följande kapitel presenteras uppsatsens metod. Därefter följer ett integrerat resultat och 

analysavsnitt. Slutligen följer ett diskussionskapitel som avslutas med förslag på framtida 

forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Som beskrivits i inledningen av denna uppsats är vuxna individers karriärutveckling och 

karriärövergångar i det svenska samhälle ett område som är relativt outforskat och enligt 

ledande forskare finns det kunskapsluckor inom ämnesområdet (Lindh och Lundahl 2008). 

Under arbetet med denna uppsats har vi ändå funnit några studier som på olika sätt och i 

olika grad berör vuxna personers karriärövergångar. Nedan görs en sammanställning av 

dessa studier utifrån tre teman 

 

2.1 Unga vuxnas karriärövergångar 

I antologin Att bana vägen mot framtiden (Lundahl 2010a) återfinns flera studier som berör 

det problemområde som vi avser undersöka. En av dessa är Lidströms studie (2010) som 

presenteras i kapitlet Mödan att finna och nå sina karriärmål. Lidströms studie bygger på 

intervjuer med 52 arbetslösa unga vuxna. Studien syftade till ”… att analysera hur ungas 

övergångar från skola till arbete formas i Sverige i ett biografiskt perspektiv.” (Lidström, 

2010.104). Intervjupersonerna valdes ut från tre geografiska områden. Två av områdena var 

storstadsförorter. Den ena storstadsförorten beskriver Lidström som välsituerad, den andra 

storstadsförorten beskriver hon som socialt utsatt. Det tredje området beskriver Lidström som 

ett glesbygdsområde.  

 

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick sätta ut viktiga händelser, årtal och 

personer på en illustrerad tidslinje för att därefter berätta om dessa punkter muntligt under 

själva intervjun. Efter att ha analyserat intervjuerna kom Lidström fram till en rad centrala 

teman i sitt insamlade material. Det första temat som hon lyfter fram rör denna uppsats 

problemområde, det vill säga karriärövergångar mellan studier och arbete och/eller 

karriärövergångar i arbetslivet. I genomsnitt hade de unga vuxna som Lidström intervjuat 

varit med om åtta till nio karriärövergångar efter grundskolan. Lidström fann också att de 52 

personer hon intervjuat i genomsnitt hade arbetat på fem olika arbetsplatser och deltagit i tre 

olika typer av utbildningar. En annan sak som Lidström fann var att de unga vuxna 

associerade karriärövergångar till både något positivt och något negativt. I många fall vägde 

de negativa associationerna kring karriärövergångar, exempelvis risk och oförutsägbarhet, 

tyngre än de positiva (Lidström 2010, 105). 
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Ett annat centralt tema som Lidström fann i sitt insamlade material var att det fanns 

geografiska och socioekonomiska skillnader i de unga vuxnas etableringsmönster på 

arbetsmarknaden. Dessa skillnader innefattade flera aspekter. En aspekt som berör denna 

uppsats problemområde var att intervjupersoner som levde i glesbygdsområden hade gjort 

flera karriärövergångar än genomsnittet. Andra aspekter innefattade att intervjupersonerna 

från den välsituerade storstadsförorten hade gjort färre karriärövergångar än genomsnittet och 

att den vanligaste typen av karriärövergång för individerna i detta område var mellan 

utbildning till utbildning. Bland de intervjuade unga vuxna i de två andra områdena var den 

typen av övergång den minst vanliga. (Lidström 2010)    

  

I en sammanfattande analys använder sig Lidström av Hodkinson och Sparkes Careership 

teori. I den analysen lyfter hon bland annat fram att de övergångar som de intervjuade 

individerna gjort kan förstås utifrån Hodkinson och Sparkes begrepp brytpunkter och rutiner. 

Alltså som en kombination av längre rutinmässiga perioder som bryts av förändrande 

brytpunkter (Lundahl 2010c, 26ff). Detta tog sig uttryck i intervjupersonernas beskrivning av 

studier och arbete och deras beskrivning av övergångar mellan studier och arbete och 

övergångar mellan arbete och studier (Lidström 2010).   

  
Den andra studien som presenteras under detta tema återfinns även den i antologin Att bana 

vägen mot framtiden (Lundahl 2010a). Schedins studie (2010) presenteras i kapitlet 

Planerande kvinnor och erfarenhetsbundna män- om vägen till högskolan. Där intervjuades 

tjugo unga vuxna som gjort en karriärövergång i och med att de tagit steget från 

yrkesverksamhet till högskolestudier. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som 

bidragit till att intervjupersonerna påbörjat en högskoleutbildning till lärare samt om det fanns 

någon skillnad mellan männen och kvinnorna i det avseendet. Schedin identifierade flera 

faktorer som var gemensamma för både männen och kvinnorna i studien. Gemensamma 

faktorer som påverkat deras val att börja studera rörde arbetslivserfarenheter, förebilder, 

uppmuntran samt positiva intryck av att vara yrkesverksam inom skolans värld. Schedin fann 

också skillnader mellan män och kvinnor. Sådana skillnader innefattade att många av 

kvinnorna tycktes vara mera planerande än männen, både på kort och lång sikt samt att 

männen fokuserade mer på tidigare erfarenheter av att arbeta inom skolan när det såg tillbaka 

på faktorer som påverkade valet att lämna arbetslivet och börja studera. 
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Schedin använde sig av Hodkinson och Sparkes Careershipteorin när han analyserade sina 

resultat. Han kopplade på så sätt individernas karriärövergångar till en process som växer 

fram samt till Hodkinson och Sparkes resonemang om pragmatiskt rationellt beslutsfattande. I 

sin analys anknyter han även till Planned happenstanceteorin då han lyfter fram att han inte 

fann att slumpen haft stor betydelse för intervjupersonernas val att börja studera (Schedin 

2010).  

 

Schedins studie ger en inblick i hur karriärövergångar från arbetsliv till studier kan förstås. 

Schedins studie ger också en inblick i hur Careershipteorin samt Planned happenstanceteorin 

kan användas i studiet av svenska individers karriärövergångar  

  

2.2 Medelålders individers karriärövergångar över tid  
Inom ramen för detta tema presenteras två studier som har gemensamt att de fokuserar på ett 

antal medelålders kvinnors livsmönster med fokus på livshändelser som kretsar kring 

utbildning, familj och arbete. Dessa studier berör denna uppsats problemområde genom att 

många av intervjupersonernas livshändelser rör övergångar mellan studier och arbetsliv och 

övergångar mellan olika yrken. Den ena av dessa studier presenteras i kapitlet Kvinnors 

sökande efter en ny start i livet i ovan nämnda antologi Att bana vägen mot framtiden 

(Lundahl 2010a). I den studien har Honkanen (2010) intervjuat sjutton medelålders kvinnor 

som vid tiden för intervjuerna börjat studera på kommunal vuxenutbildning eller 

folkhögskola. Intervjuerna baserades på en så kallad livslinjeblankett där kvinnorna fick sätta 

ut viktiga händelser och förändrande brytpunkter på en tidslinje. För att analysera materialet 

använder sig Honkanen av ett life course perspektiv, detta kompletterades med flertalet andra 

teoretiska perspektiv, ett av dessa var Planned happenstance teorin. Honkanen drar en rad 

slutsatser av sin intervjustudie. Utifrån denna uppsats problemområde är den mest 

framträdande av dessa att Honkanen finner att tillfälligheter (happenstance) som uppstått 

under kvinnornas liv varit en betydande faktor för vilka yrkeskarriärrelaterade övergångar de 

gjort under sitt liv. En annan slutsats som berör denna uppsats problemområde är att de 

yrkesmässiga karriärövergångar som de intervjuade kvinnorna gjort under sitt liv hängt 

samman med vad som skett i relationer med familj och släktingar samt hur den lokala 

arbetsmarknaden sett ut (Honkanen 2010).  

  
Den andra studien som ryms under detta tema är Gun Johansson mfl  (2006) studie Women’s 

Career Patterns in Sweden. A life event approach. Deras studie är en longitudinell studie av 
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109 svenska kvinnors livsmönster. Studien baseras på intervjuer med kvinnor som är födda på 

1950-talet med fokus på livshändelser som kretsar kring utbildning, familj och arbete. Syftet 

med studien var att utifrån dessa livshändelser se mönster och likheter i hur de studerade 

individernas karriär utvecklats i förhållande till karriärutveckling och karriärnivå. Studiens 

resultat visar att en stor del av kvinnorna hade en karriärutveckling som innebar mer 

kvalificerade arbeten ju längre de befunnit sig på arbetsmarknaden. Resultatet visade också att 

en majoritet av kvinnorna arbetade deltid under de år som de var småbarnsföräldrar. I 

Johanssons mfl. (2006) resultat går det även att utläsa att många av de studerade individerna 

hade gjort ett antal karriärövergångar i sina liv, ett antal av individerna hade även utbildat sig i 

vuxen ålder och på så sätt bytt yrkesbana. 

  

2.3 Omställningsprocesser efter uppsägning 

Hallqvists doktorsavhandling Work transitions as biographical learning – Exploring the 

dynamics of job loss (2012) behandlar påtvingade karriärövergångar som skett på grund av en 

uppsägning. Studien belyser på så sätt en annan aspekt av denna uppsats problemområde än 

ovanstående presenterade studier. 

 

Hallqvist har utifrån begreppet biografiskt lärande studerat omställningsprocesser efter 

uppsägning hos tjänstemän inom privat och offentlig sektor. Genom ett samarbete med 

Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen gjorde han intervjuer med 23 medelålders individer 

som vid tiden för intervjuerna varit nyligen uppsagda från sina tidigare arbeten. Resultatet av 

hans studie presenteras i fyra artiklar som belyser ämnet ur olika vinklar. Hans andra artikel 

Learning in occupational transitions- a study of the process following job loss (Hallqvist och 

Hydén, 2012) är mest relevant att belysa utifrån denna uppsats problemområde. I den artikeln 

beskriver Hallqvist tillsammans med Hydén hur de intervjuade hanterade sina 

karriärövergångar.  Han kommer fram till att intervjupersonerna hanterade sin påtvingade 

situation genom olika medvetna strategier för problemhantering. Studien belyser även att 

intervjupersonerna ställts inför betydelsefulla valsituationer och att det i sådana situationer 

fanns stora fördelar med att kunna reflektera över sig själv, lära sig nya färdigheter samt att ha 

förmågan att ta tillvara på möjligheter som dyker upp (Hallqvist och Hydén 2012).  
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 Sammanfattningsvis visar vår genomgång av tidigare forskning att några svenska studier på 

olika sätt och i olika grad berört karriärövergångar. Genomgången av tidigare forskning visar 

på att ett urval av arbetslösa unga vuxna associerade sina karriärövergångar till både något 

positivt och något negativt och att det fanns geografiska och socioekonomiska skillnader i hur 

många karriärövergångar samma intervjupersoner genomfört. Genomgången av tidigare 

forskning visar också på att det fanns gemensamma faktorer som bidragit till ett antal 

lärarstudenters beslut att göra en karriärövergång från arbete till studier. Vidare visar 

genomgången av tidigare forskning att de yrkesrelaterade karriärövergångar som ett antal 

medelålders kvinnor gjort under sitt liv hängt samman med vad som skett i relationer med 

familj och släktingar samt hur den lokala arbetsmarknaden sett ut. En annan studie av ett antal 

medelålders kvinnor visar att många av de studerade individerna hade gjort ett antal 

karriärövergångar i sina liv och några av individerna hade utbildat sig i vuxen ålder och på så 

sätt bytt yrkesbana. Genomgången av tidigare forskning visar också att individer som blivit 

uppsagda hanterade sina påtvingade karriärövergångar genom olika medvetna strategier för 

problemhantering (Lidström, 2010; Schedin 2010; Honkanen 2010; Johanssons mfl. 2006; 

Hallqvists 2012; Hallqvist och Hydén 2012). 

 

Flera av de ovan beskrivna studierna har använt sig av Hodkinson och Sparkes 

Careershipteori för att analysera sina resultat. Bland dessa har dock enbart en studie använt 

sig av begreppet brytpunkter. Ett par av de studier vi funnit har även till viss del använt sig av 

Krumboltz, Mitchell och Levins Planned happenstance teori för att analysera sina resultat. 

Sammantaget har vi inte funnit tidigare forskning som fokuserat enbart på individers 

karriärövergångar på det sätt som vi har intentionen att göra, det vill säga att beskriva och 

analysera ett antal individers karriärövergångar utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska 

resonemang om brytpunkter och Krumboltz, Mitchell och Levins resonemang om 

tillfälligheter/slumpen (Lidström, 2010; Schedin 2010; Honkanen 2010; Johanssons mfl. 

2006; Hallqvists 2012; Hallqvist och Hydén 2012). 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som vi kommer att använda för 

att analysera vårt insamlade intervjumaterial. Vi beskriver även övergripande de teorier som 

begreppen härstammar från. 

  
För att kunna studera och förstå de utvalda individernas karriärövergångar på ett vetenskapligt 

sätt har vi för avsikt att använda oss av utvalda delar av två karriärteorier. De två teorier vi 

utgår ifrån är Hodkinson & Sparkes Careershipteori (1997) och Krumboltz, Mitchell och 

Levins (1999) teori om Planned happentance. Under vår hittillsvarande utbildning har vi 

upplevt att dessa varit mycket användbara för att förstå och analysera individers 

karriärförlopp. Genom att använda utvalda resonemang från dessa teorier har vi en 

förhoppning om att kunna förkroppsliga teoriernas resonemang och därigenom visa på 

exempel på hur de teoretiska resonemangen ter sig i det verkliga livet. 

 

3.1 Careershipteorins begrepp brytpunkter  
Hodkinson och Sparkes Careershipteori är en sociologisk karriärteori som grundar sig på 

Bourdieus teorier kring habitus, fält och kapital. Teorin belyser att det är flera faktorer som 

tillsammans avgör enskilda personers karriärutveckling. Careershipteorin kan översiktligt 

beskrivas utifrån tre huvudkomponenter. 1) Pragmatiskt- rationellt beslutsfattande 2) 

individens interaktioner med andra och 3) karriärförlopp (Lundahl 2010c, 25; Hodkinson och 

Sparkes 1997, 33ff).   

 

1) Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande inbegriper en syn på att individers karriärval inte 

enbart är rationella utan även påverkas av känslor och görs i en subjektiv kontext och utifrån 

en individs unika handlingshorisont. Individers handlingshorisont kan förstås som det 

handlingsområde som en individ i praktiken kan se och förstå som sina möjliga 

valmöjligheter. Den påverkas av yttre omständigheter, strukturer och de vanor och traditioner 

en individ har med sig sen tidigare. 2) Individens interaktioner med andra innefattar att 

karriärbeslut och karriärutveckling sker i interaktion med, för individen, betydelsefulla 

personer samt med olika myndighetsutövare på ett fält med särskilda spelregler där olika 

aktörer har olika mycket makt (Lundahl 2010c, 25ff; Hodkinson och Sparkes 1997, 33ff). 
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I Careershipteorins tredje huvudkomponent karriärförlopp återfinns de teoretiska begrepp 

med vilka vi avser att analysera vårt insamlade intervjumaterial. Denna huvudkomponent av 

Careershipteorin innefattar en syn på att individers individuella karriärer formas genom 

vanemässiga perioder som avbryts av så kallade brytpunkter. Brytpunkter kan förstås som 

vändpunkter då en person kan eller måste genomgå karriärrelaterad förändring. Vid dessa 

brytpunkter hamnar individen i ett läge där hen på ett eller annat sätt måste se över sin 

livssituation och värdera och/eller omvärdera tidigare ställningstaganden. Brytpunkter kan 

även innebära att individens identitet förändras på olika sätt. Hodkinson och Sparkes (1997) 

beskriver att vissa brytpunkter är relativt tydliga och lätta att förutsäga för de individer som 

står inför dem eller befinner sig mitt i dem. Andra brytpunkter kan vara svårare att förutsäga. 

De tar också upp att vissa brytpunkter kan upplevas som enkla och naturliga övergångar 

medan andra brytpunkter kan upplevas som svåra och traumatiska. Hodkinson och Sparkes 

menar även att vissa brytpunkter enbart kan urskönjas när viss tid har gått och individer i 

efterhand ser tillbaka på tidigare skeenden i sitt liv. (Lundahl 2010c, 26ff; Hodkinson och 

Sparkes 1997, 38ff; Strauss 1962, 71f). 

 

Hodkinson och Sparkes lyfter fram tre olika sorters brytpunkter strukturella, frivilliga och 

påtvingade. En strukturell brytpunkt innebär en brytpunkt som är vanligt förekommande, 

förutsägbar och kopplad till samhällets institutioner. Exempel på sådana är övergångar från 

grundskolan till gymnasieskolan eller från gymnasieskolan till arbetslivet. En frivillig 
brytpunkt innebär en övergång som inte sker automatiskt utan som en individ själv tar 

initiativ till. Ett exempel på en sådan övergång är när en individ bestämmer sig för att byta 

yrke. En påtvingad brytpunkt är en övergång som sker ofrivilligt, exempelvis om en individ 

blir uppsagd från sitt arbete.  En viktig sak att notera är att Hodkinson och Sparkes (1997) 

menar på att en del av de karriärövergångar som sker i verkligheten är en kombination av de 

tre olika typerna av brytpunkter (Lundahl 2010c,26ff; Hodkinson och Sparkes 1997,38ff). 

 

Från Hodkinson och Sparkes karriärteori har vi alltså valt att använda oss av deras teoretiska 

resonemang som rör de teoretiska begreppen brytpunkter (strukturella, frivilliga och 

påtvingade) för att analysera det insamlade intervjumaterialet.  
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3.2 Planned happenstanceteorins begrepp tillfälligheter/slumpen 

Planned happenstance-teorin är en förlängning av den sociala inlärningsteorin Learning 

Theory of Careercounseling(LTCC) som skapades av John. D. Krumboltz. LTCC växte fram 

under 1990-talet och bygger på studier som pekar på att individers yrkes- och karriärval 

bygger på lärandeerfarenheter och traditioner som individer fått med sig genom sin uppväxt 

och genom den miljö där de vistats (Andergren 2014). 

 

Krumboltz, Mitchell och Levin har genom Planned happenstanceteorin vidareutvecklat LTCC 

genom att peka på att tillfälligheter och slumpen har inverkan på karriärutveckling och att 

dessa företeelser är något naturligt och ofrånkomligt i en människas livskarriär. Planned 

happenstance bygger även på tanken att individers karriärer påverkas av tillfälligheter som 

inte kan förutsägas. En av grundtankarna är att chanstillfällen som dyker upp vad gäller 

arbetslivet kan ge både positiva och negativa konsekvenser. Dessutom pekar teorin på att 

individer behöver lära sig att ta tillvara tillfälligheter som dyker upp. Krumboltz, Mitchell och 

Levin lyfter fram att personliga egenskaper så som nyfikenhet, flexibilitet, risktagande och 

optimism underlättar för individer att ta tillvara på sådana tillfälligheter (Andergren 2014, 

95ff; Lundahl 2010c, 28f; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999,116f). 

 

Från denna karriärteori har vi för vår studie valt att analysera det insamlade intervjumaterialet 

genom att koppla det till teorins resonemang om tillfälligheter och slump utifrån att sådana 

företeelser kan ha inverkan på individers karriärer (Lundahl 2010c, 28f; Mitchell, Levin & 

Krumboltz 1999,116ff). 

 

4. METOD 

 

4.1 Val av metod 

Under arbetet med den forskningsplan som skrevs inför vår c-uppsats funderade vi på vilken 

metod som på bästa möjliga sätt skulle kunna hjälpa oss att uppnå vårt syfte.  

Efter överväganden och efter att ha studerat tidigare forskning och metodlitteratur reflekterade 

vi över vilken metod vi skulle använda. Vi valde främst mellan att göra en kvantitativ 

enkätundersökning och en kvalitativ intervjustudie. Vi bestämde oss för att genomföra 

kvalitativa intervjuer eftersom vi ville fånga upp individers karriärövergångar och få med 

deras personliga resonemang på ett djupare plan än vad en enkätundersökning med statiska 
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frågor skulle kunna ha gett. En enkätundersökning hade förmodligen ställt stora krav på att ha 

med en mängd precisa följdfrågor för att på så sätt uppnå studiens syfte. Ett alternativ hade 

varit att göra en enkät med många öppna frågor men vi bedömde det som att det skulle ställa 

för höga krav på respondenternas engagemang för uppgiften. Dessutom kunde vi anta att det 

fanns risk för högt internt bortfall, det vill säga att ett antal frågor i enkäten inte blev 

besvarade och högt externt bortfall, det vill säga att många respondenter hade valt att inte 

delta vid en sådan enkätundersökning (Johansson och Svedner 2006, 30-54;Ejlertsson 2014 .s 

26). 

 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer passar bra för att undersöka 

mänskliga erfarenheter och hur något har upplevts. Detta är något som stämmer in på vårt 

undersökningsområde. Denscombe (2009) är inne på samma linje och han skriver dessutom 

att kvalitativa intervjuer är lämpliga när man samlar in data som inte kan beskrivas med ett 

fåtal ord utan kräver än djupare utforskning. Även detta är något som stämmer in på vårt 

undersökningsområde. Dessutom ges det under kvalitativa intervjuer goda möjligheter för 

intervjuaren att fånga upp oväntade svar från respondenten och att vidare kunna ställa 

lämpliga uppföljningsfrågor. Detta såg vi som en stor fördel jämfört med att välja att 

genomföra kvalitativa intervjuer (Esaiasson mfl 2007, 282f).  

 

4.2 Urval 
Denscombe (2009) tar upp att kvalitativa intervjuer sällan innefattar slumpmässiga urval. 

Snarare sker urval ofta utifrån ett medvetet val, exempelvis för att intervjupersonerna innehar 

en viss ålder eller har någon viss erfarenhet som kan bidra till studien. Vårt urval har gått i 

linje med Denscombes beskrivning. Vår tanke med urvalet var att intervjua personer som har 

gemensamt att de befunnit sig i arbetslivet under en längre period av sitt liv men som uppvisat 

variationer i andra avseenden. Mer konkret innefattade våra urvalskriterier att vi inte skulle ha 

en vänskaps, familje eller kollegial relation med intervjupersonerna, att de skulle vara mellan 

40-55 år gamla och att de skulle befinna sig inom olika sysselsättningar. Våra urvalskriterier 

innefattade också att det skulle finnas både kvinnor och män bland våra intervjupersoner och 

att de skulle ha sin bostadsort i både större och mindre svenska orter.   

Efter noggrant övervägande och resonemang sinsemellan kom vi fram till ett antal förslag på 

individer som stämde överens med våra urvalskriterier. Dessa var personer vi fått kännedom 
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om på olika sätt. Exempelvis via en familjemedlems bekantskapskrets och via personer vi 

mött under vår praktik.   

 

Vi valde att kontakta fem intervjupersoner. Vi hade även ett par uttänkta reserver ifall vi 

skulle upptäcka att vårt insamlade material behövde kompletteras. Antalet intervjupersoner 

bestämdes med Trost nedan citerade resonemang i åtanke. “Viktigt att komma ihåg är att ett 

fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda …. 

Dessutom är det också så att man i nästan varje sammanhang kan utöka antalet intervjuer efter 

hand ...”(Trost 2010,144)    
 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi tog en inledande kontakt med våra intervjupersoner via telefon. Under samtalet 

presenterade vi oss och berättade kort om vår utbildning. Därefter berättade vi om uppsatsen 

och dess ämne samt varför vi tagit kontakt med just den personen. Vi informerade också om 

vad intervjun skulle komma att innebära, beräknad tidsåtgång samt om konfidentialitet. Det 

vill säga att intervjupersonerna ska vara trygga med att inte någon utomstående ska kunna 

identifiera dem utifrån vad de berättat under intervjuerna, att de ska anonymiseras för 

uppsatsens läsare samt att tystnadsplikt kommer att råda. Vi informerade även om att 

intervjun skulle spelas in och rätten till att avbryta intervjun om så önskades. Därefter ställde 

vi frågan om de kunde tänka sig att delta och skaffade oss därigenom informerat samtycke 

utifrån Trost (2005, 105ff) rekommendation. Vi fick därefter klartecken från 

intervjupersonerna och bokade in tidpunkt och plats för de enskilda intervjuerna (Trost 2005, 

105ff; Trost, 2010, 61ff).  

 

 Efter att vi gjort vårt urval och bokat in våra intervjuer påbörjade vi arbetet med att planera 

för våra intervjuer. Vi beslöt oss för att den av oss som bodde närmast de aktuella 

intervjupersonerna var den som skulle genomföra intervjuerna. Det innebar att en av oss 

gjorde fyra intervjuer och att den andre gjorde en intervju. Vi beslöt oss för att inte göra 

intervjuerna tillsammans då vi ville undvika att skapa en ojämlik situation där 

intervjupersonerna skulle kunna känna sig i underläge (Trost 2010). 

 

Vi förberedde tillsammans intervjuerna och våra intervjufrågor på ett noggrant sätt. 

Inledningsvis läste vi tips och råd för kvalitativa intervjuer i flera olika metodböcker (Trost 

2010;Johansson och Svedner 2006; Esiasson mfl. 2007; Denscombe 2009) och beslöt oss för 



14 
 

att göra det Denscombe (2009, 234f) beskriver som semistrukturerade intervjuer. Vi 

konstruerade alltså en intervjumall som innefattade några detaljerade inledningsfrågor om 

intervjupersonernas nuvarande yrke och därefter ett antal öppna frågor som fokuserade på de 

karriärövergångar som de upplevt (se bilaga 1). Dessa öppna frågor kunde varieras och 

omformuleras i stunden utifrån vad intervjupersonerna berättade. När vi konstruerade 

intervjufrågorna var vi noga med att göra dem med syftet och frågeställningarna i åtanke för 

att på så sätt hålla rätt fokus.     

 

När det väl var dags för intervjutillfällena var vi noga med att förbereda oss själva och den 

fysiska platsen där intervjun skulle hållas. Vi hade med oss i åtanke att intervjuerna skulle ske 

på avskild och lugn plats så att både de intervjuade och vi som utförde intervjuerna skulle 

känna sig trygga och ostörda. Efter lite varmprat startade vi upp med att åter berätta kort om 

vår uppsats och att vad konfidentialitet innebär samt att intervjupersonerna hade rätt att 

avbryta intervjun om så önskades. Vi startade inspelningen och började ställa frågor. Vi hade 

först några uppvärmningsfrågor för att komma in i ämnet och för att våra intervjupersoner 

skulle slappna av och/eller bli uppvärmda. Därefter fortsatte intervjun med i första hand några 

få öppna frågor. Vi var noga med att lyssna på personernas unika berättelser och vid behov 

ställa relevanta uppföljningsfrågor. Efter intervjuns slut var vi noga med att varva ner genom 

lite prat om det som låg kvar i luften och tacka för intervjupersonernas medverkan. Efter varje 

intervju skickade vi det inspelade materialet till varandra och lyssnade på det i syfte att 

reflektera över hur vi genomfört intervjun och för att kunna ta lärdom av varandras 

intervjutekniker inför kommande intervjuer.  

 

Efter att vi genomfört de fem intervjuerna reflekterade vi över om vi hade fått in tillräckligt 

med material. Vi bedömde att vi fått så pass mycket intressant material att behovet inte fanns 

att ta kontakt med någon av de tilltänkta reserverna. I det skedet påbörjades arbetet med att 

transkribera de inspelade intervjuerna. Vi transkriberade dem i sin helhet med undantag för de 

inledande minuterna på varje intervju då dessa minuter innefattade uppvärmningsfrågor som 

inte rörde uppsatsens syfte och svaren på dessa.  

 

Vi läste sedan samtliga transkriberade intervjuer ett flertal gånger. Därefter diskuterade vi 

tillsammans och byggde upp ett tabellsystem med en kolumn för varje intervjuperson där vi 

noterade samtliga karriärövergångar som vi uppfattade att varje person genomgått. Totalt sett 

fann vi cirka 50 karriärövergångar i intervjumaterialet. Vi sorterade upp dessa i ett ytterligare 
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tabellsystem där vi delade upp de olika övergångarna utifrån teoretiska begreppen, 

påtvingade, strukturella och frivilliga övergångar. Därefter gjordes samma procedur utifrån 

det teoretiska begreppet tillfällighet/slumpen. Vårt tillvägagångsätt växte fram spontant och 

naturligt. För att kontrollera att vi var på rätt väg läste vi Trost (2010, 147-156) kapitel om att 

analysera och tolka material. Då han gav ett exempel på en metod som var snarlik vårt 

tillvägagångssätt kände vi att vår metod var genomförbar. 

 

Vi funderade sedan grundligt över hur vi skulle gå vidare och redovisa vårt intervjumaterial 

samt göra djupare analyser av materialet. Enligt Trost (2010, 147ff) finns inga givna regler för 

hur kvalitativ data ska analyseras. Han menar snarare att det är upp till var och en att hitta en 

metod för att bearbeta och analysera data som passar det material som samlats in. För att 

uppnå vårt syfte och svara på våra frågeställningar kom vi fram till att först göra en kort 

övergripande analys av alla karriärövergångar vi funnit för att därefter göra ett urval och göra 

en fördjupad analys av sju karriärövergångar. Dessa sju valdes ut utifrån att de var illustrativa, 

varierande i sin karaktär samt att de innefattade olika typer av karriärövergångar. Efter att 

urvalet var gjort beskrev och sammanfattade vi de utvalda karriärövergångarna samt valde ut 

och skrev in talande citat. Vår analys av de sju utvalda karriärövergångarna gjordes därefter 

genom att vi fokuserade på en karriärövergång i taget. Vid varje analys läste vi noggrant 

igenom våra teoretiska utgångspunkter om tillfälligheter/slumpen respektive brytpunkter samt 

beskrivningen av den aktuella karriärövergången.   

 

Våra analyskriterier för att avgöra om en tillfällighet/slump på något sätt påverkat en 

karriärövergång var att vi i den beskrivna karriärövergången skulle finna en tillfällighet som 

var slumpmässig och inte kunde förutsägas och som hade inverkat på den aktuella 

karriärövergången på ett sådant sätt att den bidrog till en tydlig förändring i individens karriär 

(Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999).  

 

Våra analyskriterier för att avgöra om den aktuella karriärövergången kunde beskrivas 
som antingen en frivillig, strukturell eller påtvingad brytpunkt var att en vanemässig 

period avbrutits och intervjupersonen därmed blivit tvungen att värdera eller omvärdera sina 

ställningstaganden kring sitt arbete och sin framtid.  Därefter innefattade våra analyskriterier 
för en strukturell brytpunkt att den var vanligt förekommande, förutsägbar och kopplad till 

samhällets institutioner. Kriterierna för en frivillig brytpunkt var att individen själv tagit 

initiativ till övergången och att den inte skett automatiskt. För en påtvingad brytpunkt var 
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kriterierna att individen inte själv tagit initiativ till övergången och att den skett ofrivilligt. I 

likhet med teorins resonemang var vi öppna för att övergångarna kunde klassificeras som en 

mix av de tre typerna av brytpunkter (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

 

Efter mycket funderande och resonerande sinsemellan ledde analysen fram till det som 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Under hela uppsatsprocessen har vi varit noga med forskningsetiska överväganden. Vi har 

utgått ifrån Johansson och Svedners (2006) beskrivning av det Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska anvisningar:  

 

● Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig 

beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte.  

● Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa 

frågor om undersökningen och få sina frågor 

sanningsenligt besvarade. 

● Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta 

eller avbryta sin medverkan utan negativa följder. 

● Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet 

skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte vara 

möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller 

elever/barn. Om man överväger att namnge de som 

deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla 

berörda: personalen på skolan, eleverna och deras 

föräldrar och eventuellt andra. 

                                   

                                    (Johansson och Svedner 2006, 29-30) 

 

Vi upplever att de ovan citerade punkterna främst är skrivna för lärarutbildningens 

examensarbete. Vi har således tagit till oss av dem men anpassat dem till våra 

intervjupersoner och den kontext som våra intervjupersoner verkar och har verkat inom. Som 

nämnts under rubriken urval informerades intervjupersonerna vid första kontakten om 
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uppsatsen och dess ämne, varför vi tagit kontakt med just dem, vad intervjun skulle komma 

att innebära, samt om konfidentialitet. Vidare betonades att de skulle komma att anonymiseras 

för uppsatsens läsare samt att tystnadsplikt kommer att råda. Vi informerade även om att 

intervjun skulle spelas in och deras rätt till att avbryta sin medverkan i studien.  Därefter 

inhämtades informerat samtycke. Vid intervjutillfällena repeterades denna information 

(Johansson och Svedner 2006; Trost 2010).  

 

Efter intervjuerna har vi varit noga med att förvalta det insamlade materialet på ett säkert och 

respektfullt sätt. Det har inneburit att enbart vi har lyssnat på ljudfilerna och att vi förvarat 

dem på säkra platser. Det har även inneburit att de transkriberade intervjuerna avidentifierats 

genom att exempelvis namn, ort och företagsnamn tagits bort eller bytts ut. I den färdiga 

uppsatsen har intervjupersonerna avidentifierats på samma sätt. När uppsatsen lämnats och 

examinerats kommer ljudfiler och transkriberingar att raderas (Johansson och Svedner 2006; 

Trost 2010). 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analys. Inledningsvis görs en övergripande 

redovisning av de karriärövergångar som går att finna i fem individers beskrivning av sina 

hittillsvarande karriärer. I nästkommande avsnitt beskrivs och analyseras ett urval av 

karriärövergångarna utifrån Krumboltz, Mitchell och Levins teoretiska resonemang om 

tillfälligheter/slumpen samt utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska begrepp strukturella, 

påtvingade och frivilliga brytpunkter. 
 

5.1 Intervjupersonernas karriärövergångar   
Begreppet karriärövergång definierar vi, som tidigare nämnts, som “... växlingar mellan olika 

utbildningar och arbeten”(Lidström, 2010, 105). Under bearbetningen av våra intervjuer har 

vi funnit ett stort antal karriärövergångar i intervjupersonernas skildringar av sina 

hittillsvarande karriärer. Totalt sett har vi funnit ett femtiotal beskrivna karriärövergångar. 

Några personer har gjort ett stort antal karriärövergångar och några personer har gjort ett fåtal. 

Den av intervjupersonerna som gjort flest karriärövergångar har gjort totalt 16 övergångar 

medan den intervjuperson som erfarit minst antal övergångar har gjort fem stycken.   
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När vi arbetat med att bearbeta och analysera vårt intervjumaterial har vi funnit fyra olika 
typer av karriärövergångar.  

 

En typ av karriärövergångar som intervjupersonerna berättat om är övergångar mellan 
studier och andra studier. Exempelvis har alla intervjupersonerna gjort övergångar från 

grundskola till gymnasium och dessa övergångar har varit relativt likartade för alla 

intervjupersoner. Andra exempel berör övergångar från gymnasieutbildning till folkhögskola 

och övergångar från komvuxstudier till högskoleutbildningar. 

 

En annan typ av karriärövergångar har inneburit en övergång från studier till arbete. Några 

exempel på sådana övergångar som intervjupersonerna berättat om är övergång från 

gymnasieskolan till fabriksarbete, från folkhögskola till arbete som lärarvikarie, från 

högskolestudier till arbetsförmedlare och från vårdutbildning till arbete som sjukvårdsbiträde. 

 

En tredje typ av karriärövergångar som intervjupersonerna beskrivit har innefattat en 

övergång från ett arbete till ett annat arbete. De flesta av dessa har intervjupersonerna 

upplevt som självvalda. Exempel på sådana skiften är övergång från kriminalvårdare till 

socialtjänstarbetare, övergång från fabriksarbetare till musiklärare och övergång från 

sjuksköterska på en ort till sjuksköterska på en annan ort. Andra övergångar mellan arbete och 

ett annat arbete har varit ofrivilliga och exempelvis berott på att intervjupersonens arbetsplats 

blivit nedlagd eller omstrukturerats.  

 

En fjärde typ av karriärövergångar som vi funnit i materialet är övergångar mellan arbete 
och studier. Dessa övergångar har i flera fall kommit till då intervjupersonerna haft en 

önskan/ett behov av att byta riktning eller skaffa sig ett mer kvalificerat jobb. Ett exempel är 

en övergång från brevbärare till en beteendevetarutbildning. Ett annat exempel är en övergång 

från sjukvårdsbiträde till operationssjuksköterskeutbildning. Värt att lägga märke till är att 

fyra av fem av våra intervjupersoner har valt att studera på högskolenivå för att helt byta 

karriär i vuxen ålder. 
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5.2 Fördjupad beskrivning och analys av utvalda 
karriärövergångar 

I detta avsnitt beskrivs ett urval av de karriärövergångar vi funnit i intervjumaterialet. Varje 

beskrivning av en karriärövergång åtföljs av en analys utifrån Krumboltz, Mitchell och Levins 

teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen samt en analys utifrån Hodkinson och 

Sparkes teoretiska begrepp brytpunkt (strukturell, påtvingad och/eller frivillig brytpunkt). 

 

5.2.1 Från fabriksarbetare till busschaufför  
Den första av de utvalda karriärövergångarna som vi har valt att lyfta fram och analysera 

beskrivs av en intervjuperson som tvingades till att söka nya vägar när den fabrik som han 

arbetat på under många år lades ner. För personen kom beskedet om nedläggningen plötsligt 

och oväntat och han beskriver att det ledde till känsla av sorg och en stark oro inför framtiden.  

 

 “Så här kan de ju inte göra! Vi är ju människor som lever och arbetar här! “ (Intervjuperson 

2) 

 

“En annan hade gått och trott att detta ska finnas i all evighet. Därför så blev det ju en stor 

djävla sorg! “ (Intervjuperson 2) 

 

Personen beskriver den närmsta tiden efter beskedet som en tid av frustration och att det var 

svårt att gå till arbetet under uppsägningstiden eftersom så mycket kändes ovisst. Vidare 

berättar vår intervjuperson att han efter en tid läste en platsannons där ett företag sökte en 

busschaufför. 

 

“Rätt var det var så stod det att de sökte en busschaufför” (Intervjuperson 2) 
 

Intervjupersonen valde att söka jobbet och fick den tjänsten. Dessutom fick han möjlighet att 

ta D-körkort via arbetsförmedlingen. De känslor som då uppstod beskriver intervjupersonen 

på följande sätt: 

  
“Det blev konstigt! Det bara sprutade glädje! Nu har jag hittat vägen!! “ (Intervjuperson 2) 
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 Intervjupersonen har i skrivandet stund arbetat som busschaufför i några år och han beskriver 

att han trivs väldigt bra i sitt arbete. Han beskriver också att hans nya jobb och de 

livsförändringar det har fört med sig har ändrat hans sätt att se på sig själv. Under intervjun 

berättar han om att han ser sig som en ny människa.  

 

Mot slutet av intervjun så sammanfattar intervjupersonen att han nu i efterhand kan se att 

nedläggningen av fabriken och det som från början var en sorg, nu har lett till viktiga insikter 

och möjligheter i hans liv. 

 

5.2.2 Analys   
När vi nu analyserar ovan beskrivna karriärövergång utifrån Krumboltz, Mitchell och 
Levins teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen går det att utläsa att en tillfällighet 

haft viss inverkan på intervjupersonen karriärövergång. Krumboltz, Mitchell och Levins 

teoretiska resonemang bygger på tanken att individers karriärer påverkas av tillfälligheter som 

inte kan förutsägas. Vår tolkning är att intervjupersonen tog tillvara på en tillfällighet som dök 

upp då han fick syn på en jobbannons som busschaufför, han tog på så sätt en chans och sökte 

ett arbete som han inte tidigare tänkt på. Vi ser det som att Krumboltz, Mitchell och Levins 

teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen kan kopplas ihop med denna övergång i och 

med att intervjupersonen lika gärna kunde ha läst en annons om ett annat arbete och då hade 

hans karriär kunnat ta en helt annan riktning. Han hade därmed kunnat ha ett helt annat yrke 

idag (Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). 

 

När vi analyserar ovan beskrivna karriärövergång utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska 

begrepp kan vi se att övergången kan förstås som en tydlig brytpunkt. Detta då vi ser att en 

lång vanemässig period som fast anställd fabriksarbetare har avbrutits och intervjupersonen 

blivit tvungen att omvärdera sina ställningstaganden kring sitt arbete och sin framtid. 

Intervjupersonen har i samband med detta genomgått en karriärrelaterad förändring från 

fabriksarbetare till busschaufför. Närmare preciserat anser vi att karriärövergången enligt 

Hodkinson och Sparkes teori kan ses som en tydlig påtvingad brytpunkt för vår intervjuperson 

eftersom den fabrik som han arbetat på under många år lades ner. Fabriksnedläggningen 

gjorde att han ofrivilligt var tvungen att finna sig i en situation där han behövde finna en ny 

sysselsättning (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 
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Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver att vissa brytpunkter är relativt tydliga och lätta att 

förutsäga för de individer som står inför dem eller befinner sig mitt i dem. Andra brytpunkter 

kan vara svårare att förutsäga. I det här fallet ser vi det som att brytpunkten för vår 

intervjuperson var svår att förutse och kom plötsligt och oväntat. Hodkinson och Sparkes tar 

också upp att vissa brytpunkter kan upplevas som svåra och traumatiska. Vår intervjupersons 

beskrivning av sin situation och tiden efter beskedet om nedläggning går i linje med detta. 

Han beskriver tidpunkten som traumatisk och svår att hantera, något som tydligt kan utläsas i 

ovan redovisade citat. Vidare kan man utläsa att intervjupersonen hanterade den påtvingade 

brytpunkten genom att omvärdera sin situation och att söka jobb som busschaufför, något som 

bidrog till positiva känslor. Intervjupersonen ger uttryck för att det nya arbetet som 

busschaufför förändrat honom som person. Enligt oss så stämmer detta väl in med det 

teoretiska resonemanget om att en brytpunkt kan medföra att en individs identitet kan 

förändras på olika sätt (Hodkinson och Sparkes 1997; Lundahl 2010c).  

 

Intervjupersonen betonar alltså att det som från början var en sorg, nu har lett till viktiga 

insikter och möjligheter i hans liv. Detta är ett exempel på det teorin tar upp, nämligen att 

vissa individer först i efterhand kan se brytpunkter de varit med om och vilka konsekvenser de 

innefattat (Hodkinson och Sparkes 1997).  

 

En viktig slutsats som vi kan dra genom hans insiktsfulla beskrivning av sina erfarenheter är 

att en påtvingad brytpunkt som först upplevts som mycket negativ ändå kan leda till en livs-

och karriärförändring som i efterhand upplevts som positiv.   

 

5.2.3 Från socialsekreterare till kriminalvårdare 

En annan karriärövergång som vi funnit i vårt intervjumaterial är en övergång från ett arbete 

som socialsekreterare till ett annat arbete som kriminalvårdare. Den aktuella intervjupersonen 

berättar att hon trivdes med sina arbetsuppgifter som socialsekreterare. Hon upplever att hon 

var bra på det hon gjorde i sitt arbete. Intervjupersonen hade relevant utbildning för sitt 

uppdrag men hade inte socionomexamen. Detta gjorde att hon fick en lägre lön än sina 

arbetskamrater med liknande uppdrag. Intervjupersonen hade tidigare arbetat med 

kriminalvård och när det dök upp en ledig tjänst inom kriminalvården valde hon att söka den.  

 

“ ... jag fick finna mig i att jag hade flera tusen mindre i lön än de andra. Det var faktiskt 

orättvist och när det fanns ett jobb inom frivården och jag faktiskt lyckades förhandla mig till 
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rätt så mycket högre lön så fanns det inget att tveka på. Utan då gick jag, lönen hade jättestor 

betydelse så då gick jag från en fast tjänst till ett vikariat. Och då kände jag ibland ohhh, .ja 

du vet ju hur det är när man släpper taget om något. “ (Intervjuperson 4) 

 

Efter en tid övergick vikariatet till en fast tjänst och intervjupersonen var kvar på 

arbetsplatsen under några år.  

 

5.2.4 Analys 

När vi analyserar ovan beskrivna karriärövergång utifrån Krumboltz, Mitchell och Levins 
teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen ser vi, utifrån intervjupersonens berättelse, 

inga tecken på att tillfälligheter/slumpen påverkat denna karriärövergång. Snarare ser vi det 

som att karriärövergången skedde genom att intervjupersonen gjorde ett medvetet och aktivt 

val att lämna arbetet som socialsekreterare för ett arbete inom kriminalvården (Andergren 

2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999).  

 

Vid vår analys av denna beskrivna karriärövergång utifrån Hodkinson och Sparkes 

teoretiska begrepp kan vi se att övergången kan beskrivas som en brytpunkt. Vi ser det som 

att hon har gått från en tid av vanor och rutiner som socialsekreterare och kommit fram till ett 

läge där hon sett över sin livssituation och omvärderat sina ställningstaganden. För att därefter 

söka ett annat arbete inom kriminalvården. Denna brytpunkt kategoriserar vi, utifrån 

Hodkinson och Sparkes teori som en tydlig frivillig brytpunkt eftersom denna övergång inte 

skett automatiskt för intervjupersonen och inte heller har den blivit påtvingad henne. Snarare 

har hon själv omvärderat sitt arbete för att därefter ta initiativet till en förändring. 

Katalysatorn till denna frivilliga brytpunkt kan främst kopplas till lönevillkoren vilka starkt 

bidrog till att hon gick från en fast anställning till ett vikariat trots att hon trivdes med sina 

arbetsuppgifter som socialsekreterare (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

 

Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver att vissa brytpunkter kan upplevas som enkla och 

naturliga övergångar för individen medan andra brytpunkter kan upplevas som svåra och 

traumatiska. Vid första anblicken kan ovanstående brytpunkt ses som enkel, rationell och lätt 

att genomföra.  När vi analyserar intervjupersonens övergång går det dock att utläsa att 

övergången även innefattat känslor av osäkerhet, rädsla och oro trots att vi tolkar övergången 

som en frivillig brytpunkt för intervjupersonen. I slutet av ovanstående citat återspeglas dessa 

känslor som vår intervjuperson hade inför och under ovan beskrivna frivilliga brytpunkt. 
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En slutsats som vi drar av intervjupersonens beskrivning av sin karriärövergång är alltså att 

även en frivillig brytpunkt kan innefatta en viss mån av negativa känslor.  

  

5.2.5 Från oavslutat gymnasium till folkhögskola och från arbete till 
folkhögskola 

Ett par av de utvalda karriärövergångarna berör en av intervjupersonernas beslut att påbörja 

två folkhögskoleutbildningar vid två olika tidpunkter i hennes liv. Bakgrunden till den första 

övergången till folkhögskola grundade sig i hennes gymnasiestudier. Intervjupersonen 

beskriver hur hon hade flyttat från sin uppväxtort för att läsa en gymnasieutbildning där hon 

fick utöva sitt stora intresse. Efter ett första år med allmän inriktning visade det sig att hon var 

ensam i klassen om att vilja välja den inriktning som hon ville ha. Således blev den 

inriktningen inte av. Efter att utan framgång ha utforskat andra gymnasiealternativ 

tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare och skolans kurator valde hon att hoppa 

av gymnasiet. I det läget dök valmöjligheten att läsa en inriktad utbildning på folkhögskola 

upp. 

 

-”... Så sen så började jag titta på andra alternativ helt enkelt och då hittade jag folkhögskola 

som ett alternativ”. (Intervjuperson 3) 
  
Vidare beskriver intervjupersonen tiden på folkhögskolan som ett jätteroligt år, dock innehöll 

undervisningen enbart hennes intresseområde till viss del. 

 

Den andra övergången till folkhögskola gjorde intervjupersonen vid en senare tidpunkt i sitt 

liv. Intervjupersonen beskriver att hon efter ett par års arbete med säsongsanställningar och 

vikariat på en mindre ort tog beslutet att återigen söka sig till en folkhögskola. 

  
 ” … Men sen så kände jag att nä men nu är det dags att fortsätta med mina planer…. Nu 

måste jag göra något. Så då sökte jag till ytterligare en folkhögskola” (Intervjuperson 3) 

  
Beslutet att läsa på folkhögskola innefattade en flytt till en annan del av landet. 

Intervjupersonen beskriver valet att flytta, påbörja folkhögskoleutbildningen och studietiden 

som mycket lyckad. 
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 ”En tvåårig utbildning som var på den nivån som jag hade sökt efter så där lärde jag mig 

massor, massor, massor. Det var två år av totalt nörderi inom ämnet (skratt)”  

(Intervjuperson 3) 

  

5.2.6 Analys 

Utifrån Krumboltz, Mitchell och Levins teoretiska resonemang ser vi det inte som att någon 

av de två ovan beskrivna karriärövergångarna i huvudsak har påverkats av 

tillfälligheter/slumpen. Om intervjupersonen istället valt att byta programinriktning för att gå 

kvar vid samma gymnasium och på så sätt bytt inriktning på sin karriär anser vi att den 

karriärövergången kunde ha innefattat tillfälligheter/slumpens påverkan. Detta skedde dock 

inte utan snarare karakteriseras de bägge karriärövergångarna av att intervjupersonen gjort 

aktiva val mot specifika folkhögskolor (Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & 

Krumboltz 1999).  

 

När vi analyserar de två ovan beskrivna karriärövergångarna utifrån Hodkinson och Sparkes 

teori ser vi dem som två olika brytpunkter i intervjupersonens karriär. Detta då de båda har 

innefattat en vanemässig period som avbrutits av en vändpunkt där intervjupersonen var 

tvungen till/ville genomgå en karriärrelaterad förändringsprocess. Det första fallet innefattade 

en vanemässig period av gymnasiestudier som avbröts då intervjupersonens önskade 

gymnasieinriktning inte blev av. I det läget hamnade hon i en brytpunkt där hon i ung ålder 

tvingades omvärdera sina ställningstaganden. I denna process fick hon stöd av skolans studie-

och yrkesvägledare och skolans kurator. Brytpunkten ledde till slut till att hon hoppade av 

gymnasiet och sökte till en folkhögskola. Den brytpunkt som skedde under ett senare skede 

innefattade en rutinmässig period av vikariat som följdes av en brytpunkt då intervjupersonen 

omvärderade sin livssituation och kom fram till att hon ville fortsätta med sina framtida 

yrkesplaner. Brytpunkten innebar att hon flyttade till en annan ort för att påbörja nya 

folkhögskolestudier (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

  
Utifrån Hodkinson och Sparkes (1997) teori ser vi stora skillnader i de ovan beskrivna 

brytpunkterna trots att de båda berör övergångar till folkhögskola. Utifrån intervjupersonens 

berättelse går det att utläsa att den första brytpunkten kom plötsligt och oväntat i ett läge där 

intervjupersonen inte var förberedd på en brytpunkt. Vid den andra brytpunkten går det att 

utläsa att brytpunkten var lätt att förutsäga för intervjupersonen då ett beslut om förändring 

var hennes eget och hade vuxit fram under en period. Vi ser även skillnader i hur 
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brytpunkterna kan analyseras utifrån Hodkinsons och Sparkes begrepp strukturell, frivillig 

och påtvingad brytpunkt. Den första brytpunkten ser vi som en mix av en strukturell, 

påtvingad och frivillig brytpunkt. Hodkinson och Sparkes menar på att en del av de 

karriärövergångar som sker i verkligheten är en kombination av de tre olika typerna av 

brytpunkter. Vi anser att denna karriärövergång är ett exempel på just detta. I första hand ser 

vi det som att brytpunkten är påtvingad då den var ofrivillig och intervjupersonen blev 

tvungen att finna sig i en situation där den inriktning som intervjupersonen ville läsa inte blev 

av och inga liknande alternativ fanns att tillgå. Vi ser den även som en frivillig brytpunkt till 

viss del, då intervjupersonen kunde ha valt att läsa en annan gymnasieinriktning men istället 

tog ett eget initiativ som innebar att hon hoppade av gymnasiet och påbörjade en 

folkhögskoleutbildning. Dessutom ser vi att brytpunkten i viss mån även kan ses som 

strukturell då den var kopplad till en av samhällets institutioner, det vill säga gymnasiet 

(Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

 

Den andra brytpunkten är tydligare att analysera utifrån begreppen strukturell, frivillig och 

påtvingad brytpunkt. Vi ser inte att brytpunkten är påtvingad och vi ser ingen koppling till att 

den skulle vara strukturell. Utifrån Hodkinson och Sparkes teori tolkar vi den snarare som 

enbart en frivillig brytpunkt eftersom intervjupersonen själv tagit initiativ till den och frivilligt 

valt att lämna sitt vikariat för att läsa på folkhögskola (Lundahl 2010c; Hodkinson och 

Sparkes 1997). 

  
En slutsats som vi drar av att analysera dessa båda karriärövergångar, som båda rör en och 

samma intervjupersons beslut att läsa på folkhögskola, är att de båda uppvisar stora skillnader 

när man analyserar dem utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska referensram. 

 

5.2.7 Från grundskola till ekonomisk gymnasielinje 

En annan av våra utvalda karriärövergångar berör en av intervjupersonernas övergång från 

grundskola till gymnasiet. Intervjupersonen berättar att hon valde att läsa treårig ekonomisk 

linje när hon gått ut grundskolan. Hon beskriver valet som relativt oproblematiskt. 

  
“… på gymnasiet gick jag 3-årig ekonomisk. För jag skulle bli, jag skulle sitta på bank eller 

jobba på kontor eller någonting hade jag tänkt mig.” (Intervjuperson 1) 
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“... det var nog, det var lite, alltså jag tyckte matte var ganska kul. Nu för tiden väljer de ju 

inte ekonomi för att matte är kul. Sedan var det säkert det här med kompisval. Jag hade några 

kompisar som skulle gå treårig ekonomisk. Jag visste inte riktigt vad jag skulle välja och 

samhälls? Nej! Ekonomisk låter väl kul! Ungefär så mycket tänk tror jag att jag hade.” 

(Intervjuperson 1) 

  
Vidare berättar intervjupersonen att hon trivdes med sin gymnasieutbildning och att hon 

tyckte den var rolig, ekonomilinjen ledde i sin tur till att hon valde att utbilda sig inom 

dataområdet. 

 

5.2.8 Analys 

När vi analyserar intervjupersonens ovan beskrivna karriärövergång utifrån Krumboltz, 
Mitchell och Levins teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen ser vi, utifrån 

intervjupersonens berättelse, inga tecken på att tillfälligheter/slumpen påverkat denna 

karriärövergång. Snarare ser vi det som att karriärövergången skedde genom att 

intervjupersonen gjorde ett medvetet och aktivt val att söka den treåriga ekonomisk linje 

gymnasielinjen efter att hon gått ut grundskolan (Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, 

Levin & Krumboltz 1999). 

 

När vi analyserar karriärövergång utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska begrepp ser vi det 

som en brytpunkt i intervjupersonens karriär. I vår analys ser vi det som att intervjupersonen 

genomgått en vanemässig grundskoleperiod som avbrutits av en brytpunkt vid 

grundskoleperiodens slut. I det läget värderade hon sina tankar om framtiden och valde 

därefter att läsa på gymnasiets treåriga ekonomiska linje. Närmare preciserat anser vi att 

denna karriärövergång kan förstås som en tydlig strukturell brytpunkt för vår intervjuperson 

eftersom brytpunkten var förutsägbar för intervjupersonen och kopplad till det svenska 

skolsystemet. Dessutom är övergångar från grundskola till gymnasieskola vanligt 

förekommande, något som också kännetecknar en strukturell brytpunkt (Lundahl 2010; 

Hodkinson och Sparkes 1997).  

  
Vi har tidigare sett exempel på övergångar som har upplevts som plötsliga och/ eller som 

svåra och traumatiska. I detta fall ser vi snarare att denna övergång var lätt att förutse för 

intervjupersonen och dessutom går det att utläsa att övergången var en enkel och naturlig 

övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan.  
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En slutsats som vi drar från intervjupersonens berättelse är att en brytpunkt som en individ 

måste genomgå på grund av skolsystemets struktur ändå kan upplevas som helt okomplicerad 

och naturlig.  

 

5.2.9 Från postsorterare till brevbärare 

En annan karriärövergång från vårt intervjumaterial beskrivs av en av våra intervjupersoner 

som blev tvungen att byta inriktning från ett arbete som postsorterare. 

  
Vår intervjuperson arbetade som postsorterare på posten under 15 års tid och trivdes gott med 

detta arbete. Hon beskriver sin dåvarande situation som; ”... det var ett väldigt roligt jobb, det 

var så roligt att jag var kvar där i 15 år” (Intervjuperson 4). Vid denna tidpunkt investerade 

postverket i teknisk utrustning för att ersätta en stor del av det manuella arbetet vilket 

medförde personalnedskärningar. Detta ledde till att hela postterminalen stängde på denna ort 

och verksamheten förflyttades. All personal kom att bli bortrationaliserad och blev tvungna 

till att söka sig nya vägar. Denna rationalisering ledde till att personalen inbegripen vår 

intervjuperson erbjöds en rad olika omställningsmöjligheter, såsom möjlighet till 

ersättningsstöd för utbildning om de frivilligt sade upp sig. Vår intervjuperson berättade att 

hon funderade kring möjligheten att omskola sig men valde bort detta då hon och hennes 

sambo hade en nyinköpt villa och små barn att ta hänsyn till. Istället valde hon då att stanna 

inom posten och söka ett nytt arbete som brevbärare på en annan ort.  

 

”... Jag tog det säkra före det mindre säkra då”. (Intervjuperson 4) 

  
Beslutet att börja arbeta som brevbärare och att inte anta erbjudandet om att få ekonomiskt 

stöd för omskolning från postverket beskriver vår intervjuperson som något hon ibland kan ha 

ångrat men att hon ändå så här i efterhand kan se ” … att det var ett väldigt, väldigt bra jobb 

att ha om man hade småbarn” och hon säger att hon “… är väldigt tacksam för att de åren 

rullade på så bra”. (Intervjuperson 4) 

 

5.2.10 Analys 

När vi analyserar ovan beskrivna karriärövergång utifrån Krumboltz, Mitchell och Levins, 
teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen ser vi det inte som att 

tillfälligheter/slumpen påverkat denna karriärövergång. Utifrån vår förståelse av de teoretiska 
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resonemangen ser vi det snarare som att intervjupersonen gjorde ett aktivt val att själv söka 

sig ett nytt jobb inom posten när nedläggningen av postterminalen blev ett faktum (Andergren 

2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). 

 

När vi analyserar intervjupersonens karriärövergång utifrån Hodkinson och Sparkes teori 
finner vi att den kan förstås som en brytpunkt. Enligt vår tolkning avbröts en lång 

rutinmässig period som postsorterare genom en brytpunkt då den postterminal där 

intervjupersonen arbetade lades ner. I det läget valde hon att byta arbetsort men att vara kvar 

inom postens organisation och bli brevbärare. Utifrån Hodkinson och Sparkes teori anser vi 

att denna karriärövergång kan ses som en påtvingad brytpunkt för vår intervjuperson eftersom 

nedläggningen av postterminalen gjorde att hon ofrivilligt var tvungen att finna sig i en 

situation där hon behövde hitta ett annat arbete. Enligt Hodkinson och Sparkes teori innebär 

brytpunkter att individer på ett eller annat sätt blir tvungna att se över sin livssituation och 

omvärdera sina tidigare ställningstaganden. Utifrån intervjupersonens berättelse tolkar vi det 

som att hon i det läget var tvungen att göra på detta sätt. För intervjupersonen innebar detta 

framförallt ett val mellan att ha kvar sin anställning inom posten genom ett arbete som 

brevbärare på annan ort eller att med hjälp omställningsbidrag påbörja någon form av 

utbildning. I det läget valde intervjupersonen att prioritera en trygg inkomst till stor del 

beroende på hennes livssituation som småbarnsförälder med nyinköpt villa. Den ofrivilliga 

brytpunkten ledde alltså till att intervjupersonen stannade inom posten men ändå genomgick 

en karriärrelaterad förändring från postsorterare till brevbärare (Lundahl 2010c; Hodkinson 

och Sparkes 1997).  

 

När vi analyser denna karriärövergång kan vi se paralleller med den ovan beskrivna 

karriärövergången från fabriksarbetare till busschaufför. Båda dessa karriärövergångar har 

berott på nedläggning av intervjupersonernas arbetsplatser och i vår analys tolkar vi de båda 

karriärövergångarna som påtvingade brytpunkter. En skillnad som vi kan utläsa från 

intervjumaterialet är att vi uppfattar det som att fabriksarbetaren upplevde sin påtvingade 

brytpunkt som svår och chockartad medan vi uppfattar det som att postsorteraren upplevde sin 

påtvingade brytpunkt som mindre traumatisk. En slutsats som vi drar av de båda 

intervjupersonernas berättelser är alltså att det som vi i vår analys ser som påtvingade 

brytpunkter kan upplevas som svåra och traumatiska men att de inte nödvändigtvis alltid 

upplevs på det sättet.  
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5.2.11 Från brevbärare till beteendevetenskaplig högskoleutbildning 

Den sista av de utvalda karriärövergångarna som vi väljer att lyfta fram och analysera 

beskrivs av samma intervjuperson som ovan men kretsar kring en karriärövergång vid ett 

senare skede av hennes liv. Vid den tiden arbetade hon som brevbärare. Intervjupersonen 

berättar om att hon under en tid känt ett behov av någon typ av förändring i sitt liv. Hon 

berättar också att en snöblaskig dag på jobbet ledde till en arbetsrelaterad förändring. 

  
”Cykeln hade vält, tung reklam och jag släpade mig upp för trapporna på ”xxxgata” och när 

jag stod som högst upp står den en kärring som jag känner så säger hon- Har du bara reklam 

med dig idag? Och då tänkte jag såhär- nu rullar jag ihop den här reklambunten och så 

dödar henne tänkte jag. (skratt) Jag var.. det var en riktigt sån där deppdag, jag hade kunnat 

slänga posten och gå tror jag, en skitdag helt enkelt. Och då när jag kom tillbaka tänkte jag 

såhär.. Nä fan jag måste verkligen göra någonting annat. Är det meningen att jag ska göra 

detta? Att dela ut reklam till folk som inte vill ha den. Här gör jag saker och folk uppskattar 

inte det. Nä jag vill göra nått som folk uppskattar!” (Intervjuperson 4)  
  
Vidare beskriver intervjupersonen att hon i det läget inte hade någon idé om vad hon skulle 

göra istället för arbetet som brevbärare. Hon berättar att hon hämtade högskolekataloger på 

arbetsförmedlingen och började titta på olika intressanta alternativ som låg nära hennes 

bostadsort då hon bedömde att hon inte kunde pendla på grund av att hon var 

småbarnsförälder. Efter att ha sökt till psykologutbildningen och till socionomutbildningen 

utan att komma in, kom hon in på en fristående psykologikurs. Den kursen blev sedan 

startpunkten på en 4-årig beteendevetenskaplig högskoleutbildning. 

 

5.2.12 Analys 

Enligt Krumboltz, Mitchell och Levins teoretiska resonemang kan tillfälligheter/slumpen 

ha inverkan på individers karriärer. När vi nu analyserar ovan beskrivna karriärövergång 

utifrån detta resonemang tolkar vi det som att tillfälligheter/slumpen haft viss påverkan då 

flera tillfälligheter sammanstrålade för intervjupersonen under en dålig dag. En kombination 

av dåligt väder, en gnällig dam och att postcykeln välte gjorde att intervjupersonen kände ett 

starkt behov av förändring. På så sätt ser vi det som att dessa tillfälligheter tillsammans bidrog 

till att påbörja karriärövergången från brevbärare till högskolestudent (Andergren 2014; 

Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999).  
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Vid vår analys av denna karriärövergång utifrån Hodkinson och Sparkes teoretiska begrepp 

kan vi se att även denna övergång kan beskrivas som en brytpunkt. Detta då vi ser att en lång 

vanemässig period som fast anställd brevbärare har avbrutits. Intervjupersonen har i samband 

med detta genomgått en karriärrelaterad förändring från brevbärare till högskolestudent. 

Närmare preciserat anser vi att karriärövergången enligt Hodkinson och Sparkes teori kan ses 

som en tydlig frivillig brytpunkt för vår intervjuperson. Hon beskriver själv hur hon, efter en 

dålig dag på jobbet, fått nog av att göra arbetsuppgifter som hon upplever att människor inte 

uppskattar. Hon hamnade då i en situation då hon kände ett starkt behov av att värdera och 

omvärdera sina ställningstaganden kring sitt arbete och sin framtid. Som tidigare nämnts 

menar Hodkinson och Sparkes (1997) teori att vissa brytpunkter är tydliga och lätta att 

förutsäga för de individer som står inför dem medan andra brytpunkter kan vara svårare att 

förutsäga. Vid en analys av ovanstående brytpunkt kan det uppfattas som att beslutet att byta 

arbete kom plötsligt och oväntat i samband med den dåliga arbetsdagen som brevbärare. Vid 

en närmare anblick så ser vi dock att intervjupersonen berättat att hon sedan en tid känt behov 

av någon typ av förändring i sitt liv. Enligt vår analys kan den dåliga dagen förstås som en 

katalysator som startade denna brytpunkt (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997).  

 

En slutsats som vi drar av intervjupersonens målande berättelse är att en frivillig brytpunkt 

kan byggas upp inombords under en tid hos en individ för att därefter sättas igång genom 

tillfälligheter/slumpmässiga utlösande händelser. 
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6. DISKUSSION 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av uppsatsens resultat och analys utifrån 

uppsatsens tre frågeställningar. Därefter förs en metoddiskussion. Vidare diskuteras 

uppsatsens resultat och analys och jämförs med tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag 

på framtida forskning. 
 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys  
 

6.1.1. -Vilka typer av karriärövergångar beskriver fem medelålders 
individer att de erfarit under sin hittillsvarande karriär? 

När vi arbetat med att bearbeta och analysera vårt intervjumaterial har vi funnit fyra olika 

typer av karriärövergångar. En typ av karriärövergångar som vi funnit i intervjupersonernas 

berättelser om sina karriärer är övergångar mellan studier och andra studier. En annan typ 

av karriärövergångar som vi funnit i intervjumaterialet har inneburit en övergång från 
studier till arbete. En tredje typ av karriärövergångar som intervjupersonerna beskrivit har 

innefattat en övergång från ett arbete till ett annat arbete. Den fjärde typen av 

karriärövergångar som vi funnit i intervjumaterialet är övergångar mellan arbete och 
studier. Alla de fyra typerna av karriärövergångar finns väl representerade bland de 

femtiotalet karriärövergångar som vi totalt sett har funnit i intervjupersonernas berättelser om 

sina hittillsvarande karriärer. 

 

6.1.2 - Har tillfälligheter/slumpen påverkat de intervjuades 
karriärövergångar?  
När vi analyserat ett urval av intervjupersonernas karriärövergångar utifrån Krumboltz, 

Mitchell och Levins teoretiska resonemang om tillfälligheter/slumpen har vi funnit att 

tillfälligheter/slumpen haft viss påverkan på ett par av de analyserade karriärövergångarna. I 

de andra beskrivna fallen ser vi inga tecken på att tillfälligheter/slumpen haft någon form av 

påverkan på intervjupersonernas karriärövergångar. Snarare ser vi det som att dessa 

karriärövergångar skett genom att intervjupersonerna gjort medvetna och aktiva val angående 

studier och/eller arbeten. Detta är något som går i linje med vad vi funnit i intervjumaterialet 

som helhet. Vi kunde enbart utläsa att tillfälligheter/slumpen haft någon form av inverkan vid 

ett fåtal av de cirka 50 karriärövergångar som vi totalt sett har funnit i intervjupersonernas 
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berättelser om sina hittillsvarande karriärer (Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin 

& Krumboltz 1999). 

 

6.1.3 -Hur kan ett urval av intervjupersonernas karriärövergångar 
beskrivas och analyseras utifrån begreppen strukturella, påtvingade och 
frivilliga brytpunkter? 

När vi beskrivit och analyserar ett urval av intervjupersonernas karriärövergångar utifrån 

Hodkinson och Sparkes begrepp brytpunkter har vi sett att alla de analyserade 

karriärövergångarna kan förstås som antingen frivilliga, påtvingade eller strukturella 

brytpunkter. Detta då vi, utifrån intervjupersonernas berättelser, tolkat det som att 

vanemässiga perioder har avbrutits och intervjupersonerna då blivit tvungna att värdera och 

omvärdera sina livssituationer och sina ställningstaganden kring sina arbeten och sin framtid. 

Intervjupersonerna har i samband med detta genomgått karriärrelaterade förändringar 

(Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

 

I vårt urval har vi funnit exempel på övergångar som vi utifrån Hodkinson och Sparkes teori 

tolkat som strukturella, påtvingade eller frivilliga samt ett exempel på en brytpunkt som vi 

tolkat som en mix av de tre typerna av brytpunkter. Av de sju ovan beskrivna 

karriärövergångarna har vi klassificerat tre som frivilliga brytpunkter, två som påtvingade 

brytpunkter, en som strukturell brytpunkt och en som vi klassificerat som en mix av de tre 

typerna av brytpunkter (Lundahl 2010c; Hodkinson och Sparkes 1997). 

 

I sin teori beskriver Hodkinson och Sparkes (1997) att vissa brytpunkter är relativt tydliga och 

lätta att förutsäga för de individer som står inför dem eller befinner sig mitt i dem. Andra 

brytpunkter kan vara svårare att förutsäga. I vår analys av urvalet har vi funnit att 

intervjupersonerna gett uttryck för att det som vi tolkat som brytpunkter ibland har varit lätta 

att förutse medan andra brytpunkter har upplevts som plötsliga och oväntade. 

 

Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver att vissa brytpunkter kan upplevas som enkla och 

naturliga övergångar för individen medan andra brytpunkter kan upplevas som svåra och 

traumatiska. I vår analys av urvalet har vi funnit att några av de brytpunkter som vi upptäckt i 

materialet har upplevts som svåra och traumatiska för de berörda intervjupersonerna medan 

andra brytpunkter upplevts som lätta för de berörda intervjupersonerna. En gemensam aspekt 
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för de brytpunkter som vi sett i materialet (såväl frivilliga, strukturella och påtvingade) är att 

de flesta av dem på något sätt fört med sig känslomässiga aspekter för intervjupersonerna. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att vårt resultat och vår analys har visat på verkliga exempel av 

Hodkinson och Sparks resonemang om brytpunkter och på så sätt anser vi att vi kunnat 

förkroppsliga en del av teorins resonemang.  

 

Förutom ovan beskrivna resultat och analys har vi kommit fram till ett antal slutsatser som 

Hodkinson och Sparkes teoretiska resonemang inte belyst. På så sätt har vi med hjälp av 

intervjupersonernas berättelser fått en djupare insikt i vad brytpunkter kan föra med sig för 

medelålder individer i dagens svenska samhälle.  

 

En sådan slutsats är att en påtvingad brytpunkt som först upplevts som mycket negativ ändå 

kan leda till en livs-och karriärförändring som i efterhand upplevts som positiv. En annan 

slutsats som vi dragit av intervjupersonernas berättelser och som även den rör påtvingade 

brytpunkter är den att påtvingade brytpunkter kan upplevas som svåra och traumatiska men att 

de inte nödvändigtvis alltid upplevs på det sättet. 

 

En annan slutsats som vi dragit från intervjupersonernas berättelser om sina karriärer är att en 

strukturell brytpunkt som en individ måste genomgå på grund av skolsystemets struktur ändå 

kan upplevas som helt okomplicerad och naturlig. 

 

En annan slutsats är att en frivillig och självvald brytpunkt ändå kan innefatta en viss mån av 

negativa känslor. En ytterligare slutsats som rör frivilliga brytpunkter är att en frivillig 

brytpunkt kan ha byggts upp inombords under en tid hos en individ för att därefter sättas 

igång av utlösande händelser.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I föregående avsnitt sammanfattas uppsatsen resultat och analys utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Vi vill betona att våra resultat och vår analys inte är generaliserbara för ett 

större antal individer enligt Johansson och Svedner beskrivning av begreppet: “… dvs i vilken 

grad resultaten kan generaliseras, gälla för mer än det material som använts.“ (Johansson och 

Svedner 2006, 108). Detta har heller inte varit vår avsikt då vårt syfte har varit att beskriva 

och analysera ett antal individers karriärövergångar för att på så sätt belysa några exempel på 
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hur karriärövergångar kan beskrivas, förstås och kategoriseras. Vårt syfte har alltså inte varit 

att generalisera vårt resultat för att det ska gälla för en större population. Om vårt val av 
metod istället hade varit att göra en enkät så hade vi kunnat undersöka ett större antal 

individer och därmed kommit fram till mer generaliserbara men ytliga resultat. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar är vi ändå nöjda med den undersökningsmetod vi valt.  
Våra urvalskriterier innefattade att vi inte skulle ha en vänskaps, familje eller kollegial 

relation med intervjupersonerna, att de skulle vara mellan 40-55 år gamla och att de skulle 

befinna sig inom olika sysselsättningar. De innefattade också att det skulle finnas både 

kvinnor och män bland våra intervjupersoner och att de skulle ha sin bostadsort i både större 

och mindre svenska orter. En tanke vi får är att vi hade fått ett helt annat resultat om vi hade 

haft andra urvalskriterier. Exempelvis hade ett urval av personer i yngre ålder förmodligen 

inneburit andra typer av beskrivna karriärövergångar och hade urvalet bestått av individer 

som hade haft samma nuvarande sysselsättning hade resultatet förmodligen uppvisat mindre 

variation. Ytterligare en tanke vi får är att även om vi utgått ifrån samma urvalskriterier men 

gjort ett annat val av intervjupersoner hade vi förmodligen fått ett helt annat resultat och 

därmed gjort en helt annan analys. 

 

En fortsatt diskussion på ett angränsade ämne berör att resultatet och analysen påverkats av att 

intervjupersonerna berättat om saker som skett långt tillbaka i tiden. Trost (2010,99f) betonar 

att det han benämner som retrospektiva frågor inte ger exakta svar på vad som faktiskt skett 

vid en viss händelse. Snarare ger dessa frågor svar på hur intervjupersonen i dagsläget ser på 

det som tidigare hänt. Det går alltså inte att förutsätta att det intervjupersonerna berättat är en 

exakt återgivning av vad som hänt. Det är därför värt att betona att vårt resultat och vår analys 

inte gör anspråk på att återge och tolka exakt det som faktiskt skett vid en karriärövergång, 

snarare har resultat och analys utgått från intervjupersonernas egna berättelser av hur de 

minns sina yrkeskarriärer. 

 

För att uppnå vårt syfte och svara på våra frågeställningar gjorde vi en kort övergripande 

analys av alla karriärövergångar vi funnit. Därefter gjorde vi fördjupade analyser av sju 

utvalda karriärövergångar. Dessa sju valdes ut utifrån att de var illustrativa, varierande i sin 

karaktär samt att de innefattade olika typer av karriärövergångar. Vi är medvetna om att vårt 

tillvägagångssätt kan kritiseras för att vi enbart valde ut sju stycken karriärövergångar för 

fördjupad analys och för att vi själva valde ut just dessa sju. Anledningen till att vi gjorde som 

vi gjorde var att göra ett omfattande intervjumaterial greppbart och i linje med vårt syfte och 
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våra frågeställningar. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra någon form av 

systematiskt urval av karriärövergångar i intervjumaterialet men vi ansåg att vi gjorde 

materialet mer tydligt genom att först analysera det på övergripande plan för att därefter göra 

ett antal djupdykningar i det.  

 

6.3 Diskussion av resultat och analys 

 

6.3.1 Tillfälligheter/ slumpen 

En av uppsatsens centrala slutsatser är att vi funnit att tillfälligheter/slumpen enbart haft viss 

påverkan på ett par av de analyserade karriärövergångarna. I de andra beskrivna fallen ser vi 

inga tecken på att tillfälligheter/slumpen haft någon form av påverkan på intervjupersonernas 

karriärövergångar. Detta är något som går i linje med vad vi funnit i det totala 

intervjumaterialet. Vårt resultat har förvånat oss till viss del. Efter det att vi i vår utbildning 

läst om Krumboltz, Mitchell och Levins teori om tillfälligheter/slumpen har vi hört talas om 

ett flertal exempel där tillfälligheter/slumpen påverkat karriärövergångar för vänner och 

bekanta. Därigenom hade vi en bild av att så även skulle vara fallet för ett antal av våra 

intervjupersoner (Andergren 2014; Lundahl 2010c; Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). 

 

Våra resultat går till viss del i linje med det som Schedin (2010) fann i sin studie om vilka 

faktorer som bidragit till att ett antal individer påbörjat en högskoleutbildning. I sin analys 

lyfter han fram att han inte fann att slumpen haft stor betydelse för intervjupersonernas val att 

börja studera. Vårt resultat skiljer sig mer från Honkanens (2010) intervjustudie av sjutton 

medelålders kvinnor som påbörjat kommunal vuxenutbildning. I den studien fann han att 

tillfälligheter som uppstått under kvinnornas liv varit en betydande faktor för vilka 

yrkeskarriärrelaterade övergångar de gjort under sitt liv.  

 

En möjlig förklaring till denna uppsats resultat är att det inte är så vanligt förekommande att 

tillfälligheter/slump spelar in i individers karriärövergångar. Om vi leker med tanken att vi 

skulle dra generella slutsatser från våra resultat skulle det kunna innebära att vi som vägledare 

inte bör ta speciellt mycket hänsyn till Krumboltz, Mitchell och Levins begrepp 

tillfälligheter/slumpen. Istället skulle vi kunna lägga än mer fokus på att vägleda individer 

utifrån teorier som pekar på att individer själva i förväg kan planera sina karriärer och därefter 
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genomföra dem helt enligt plan genom aktiva och medvetna val i ett icke slumpmässigt 

påverkat samhälle. 

 

Det finns dock anledning att fundera kring att vårt resultat inte visade att 

tillfälligheter/slumpen påverkat våra intervjupersoners karriärövergångar i någon högre 

utsträckning. En tänkbar förklaring är att individer minns på olika sätt och skapar olika typer 

av förklaringar och mönster till att saker blir som de blir. På så sätt kan en person se på en 

händelse som en tillfällighet/slump medan en annan individ kan se på samma händelse som 

att tillfälligheter/slumpen inte varit inblandad utan att de själva gjort aktiva och medvetna val. 

En möjlig förklaring är alltså att våra intervjupersoner sett tillbaka på sina karriärövergångar i 

ljuset av att de gjort aktiva och medvetna val fast slumpmässiga faktorer kan ha spelat roll. 

 

En annan möjlig tanke är att vår syn på vad som kan tolkas som tillfälligheter/slumpen har 

påverkat resultatet. Under vårt analysarbete har det blivit påtagligt att verkligheten inte alltid 

ger skolboksexempel av teoretiska resonemang och i vissa fall har det varit svårt att avgränsa 

vad som kan ses som tillfälligheter/slump och vad som kan ses som medvetna och aktiva val. 

Detta resonemang skulle även till viss del kunna förklara att våra resultat skiljer sig ifrån 

Schedins (2010) resultat och Honkanens (2010) resultat.  

 

Vi har inga givna svar på dessa funderingar utan vi ser med stort intresse fram emot framtida 
forskning som genom kvalitativa och kvantitativa studier undersöker om och/eller på vilket 

sätt tillfälligheter/slumpen har betydelse för individers karriärövergångar och 

karriärutveckling. 

 

6.3.2 Brytpunkter 

Ett annat centralt resultat i vår studie är att alla de analyserade karriärövergångarna kan 

förstås som frivilliga, påtvingade eller strukturella brytpunkter eller som en mix av de tre. 

Detta då vi utifrån intervjupersonernas berättelser tolkat det som att vanemässiga perioder har 

avbrutits och intervjupersonerna då blivit tvungna att värdera och omvärdera sina 

livssituationer och sina ställningstaganden kring sina arbeten och sin framtid. Detta går i linje 

med Lidströms (2010) analys av sin studie om ungas övergångar från skola till arbete. I sin 

analys kom Lidström fram till att de övergångar som hennes intervjupersoner gjort kunde 

förstås utifrån Hodkinson och Sparkes begrepp brytpunkter och rutiner (Lundahl 2010c; 

Hodkinson och Sparkes 1997).  
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Våra resultat visar på att de frivilliga brytpunkterna var flest till antalet bland de analyserade 

karriärövergångarna. Detta är något som även går i linje med vad vi funnit i intervjumaterialet 

som helhet. Det är intressant att fråga sig för det första vad detta beror på och för det andra 

om det är så att mönstret som vi fann också gäller vid ett annat urval och för en större 

population. Eftersom vårt syfte inte har innefattat dessa två frågor har vi inga givna svar på 

dem och vi skulle därför gärna se framtida forskning som undersöker detta.  

  

En annan intressant fråga är också vad som ligger bakom viljan att genomföra frivilliga 

brytpunkter hos individer. Vi kan inte ge något generaliserande svar på denna fråga men 

genom vårt resultat av vår analys har vi bidragit med en fördjupad förståelse för vad som kan 

ligga bakom frivilliga brytpunkter då vi genom våra intervjupersoner har fått verkliga 

exempel. Några sådana exempel har rört missnöje med lönen, en vilja att arbeta med något 

som känns meningsfullt och en vilja att fullfölja sina planer. Något som tangerar denna fråga 

är att vi funnit att en frivillig brytpunkt kan ha byggts upp inombords under en tid hos en 

individ för att därefter sättas igång av utlösande händelser. 

 

En slutsats som vi har kommit fram till är att en påtvingad brytpunkt som först upplevts som 

mycket negativ ändå kan leda till en livs-och karriärförändring som i efterhand upplevts som 

positiv. Denna slutsats ser vi som viktig för oss i vårt kommande arbete som studie och 

yrkesvägledare då vi i vårt yrke förmodligen kommer att möta många individer som befinner 

sig i en påtvingad brytpunkt. Vid sådana tillfällen kan denna slutsats bidra till att skapa 

tillförsikt inför framtiden.    

 

I vår analys har vi kommit fram till att de flesta brytpunkter (såväl frivilliga, strukturella och 

påtvingade) fört med sig känslomässiga aspekter för intervjupersonerna. I många fall har 

dessa känslomässiga aspekter innefattat oro, rädsla, sorgsenhet eller frustration. Ett vidare 

resonemang inom ämnet från vår sida är att vi antar att vissa människor kan behöva hjälp och 

stöd för att hantera brytpunkter och de känslor dessa för med sig. Som beskrivits i inledningen 

av denna uppsats lyfter forskare fram att arbetsmarknaden har blivit allt mer snabbt 

föränderlig och att individer nu för tiden förväntas att kontinuerligt utveckla och omvandla 

sina karriärer. Utifrån den beskrivningen utläser vi att dagens samhälle kan innebära allt fler 

brytpunkter för många individer. Vi ser därför att behovet av stöd och hjälp för att hantera 

brytpunkter är stort och att vår yrkeskår har en viktig funktion att fylla.  
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6.4 Framtida forskning 

Förutom de förslag på framtida forskning som ges i ovanstående diskussion ser vi flera andra 

möjliga forskningsämnen. Ett sådant skulle kunna vara att identifiera och studera 

framgångsfaktorer för bra och professionell vägledning av individer som befinner sig i olika 

former av brytpunkter. 

 

Vi ser också att det hade varit intressant att genomföra vidare forskning på vårt 

uppsatsområde med den metod vi använt. En sådan studie hade kunnat innefatta ett större 

antal individer. På så sätt hade vi kunnat få ta del av om ännu fler intressanta 

karriärövergångar och därmed kunnat fördjupa och bredda vår analys ytterligare.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

  
1. Uppvärmningsfrågor  

  
-Vad arbetar du med nu? 

 

-Hur länge har du arbetat med det? 

 

-Vad innebär det jobbet? 

 

2. Uppvärmningsfrågor för att närma sig ämnet 
      
 -Gick du klart grundskolan? 

  
-Vad gjorde du efter grundskolan? 

 

2. Fördjupande öppna frågor - Var uppmärksam på frågor i stunden - Fokusera på skiften 

  
Hur kom det sig att du gick in på det spåret? 

Vad hände efter det? 

Varför du valde som du gjorde? 

Hur kom det sig att du slutade där? 

Vad gjorde att? 

Hur kom det sig att du slutade där? 

Vad var det som gjorde att du började arbeta där? 

Hur kom det sig att du bytte bransch? 

Vad innebar… (om det är något som man inte helt förstår) 
 


