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Abstract 

In this paper, I have chosen to write about young women's thoughts on career, family life and 

identity. These substances are things that I think most people are experiencing or have 

experienced that there are many thoughts and questions about, and I want through my study 

give these women's view of how to get the puzzle of life go together and how ideas about 

identity, career and family around this might look like. I will write about this from two points 

of view, and from the individual level, where I use my interviews to talk about my informant 

thoughts, and from a broader perspective where I put narratives in a wider context, but the 

focus is on young people's situation in Sweden. 
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Sammanfattning  

I denna uppsats har jag valt att skriva om unga kvinnors tankar kring karriär, familjeliv och 

identitet. Dessa ämnen är saker som jag tror att de flesta upplever eller har upplevt att det 

finns många tankar och frågor kring, och jag vill genom min studie ge dessa kvinnors bild av 

hur man får livspusslet att gå ihop och hur tankar kring identitet, karriär och familjeliv kring 

detta kan se ut.  Jag kommer att skriva om detta utifrån två synsätt, dels från det individuella 

planet, där jag utgår från mina intervjuer och berättar om mina informanters tankar, dels ur ett 

bredare perspektiv där jag sätter informanternas berättelser i ett större samanhang, men fokus 

på unga människors situation i Sverige. 
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Introduktion 

Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika 

utbildningar samt övergången mellan utbildning och arbetsmarknad. I Skollagen (URL1) 

ställer man krav på studie- och yrkesvägledning för ungdomar i grundskolan. Elever i alla 

skolformer, utom i förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan 

kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

Det står även att eleverna ska kunna undersöka olika valmöjligheter och ta ställning till 

framtidsfrågor, en så kallad livslång vägledning. Med livslång vägledning menar man att det 

ska finnas information och rådgivning, vägledning och karriärhantering som ska ses som en 

central del av det livslånga lärandet. 

Det är också ett steg för att minska studieavbrott och för att åstadkomma en bättre balans 

mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden. Samhället vill att vi ska 

göra val gällande utbildning och karriär tidigt och har således satt in resurser för detta, dock 

visar rapporter att var tionde gymnasieelev byter program under första läsåret. Hälften av dem 

börjar också om på ett nytt program ett år senare (URL2). Detta innebär att de kommer att gå 

minst fyra år i gymnasieskolan, vilket medför ökade kostnader för dem själva och deras 

hemkommuner. Dessa kostnader måste ställas i relation till vilka följderna kan bli för 

individen, kommunen och andra aktörer när elever inte slutför sina gymnasiestudier alls. 

Rapporten bygger på en studie av Skolverkets uppföljningsstatistik samt på en intervjustudie 

med 18 elever som har börjat om i årskurs 1 på en ny utbildning. Utbildningsminister Jan 

Björklund sa i ett debattprogram på SVT (URL 3) att de tidiga valen och den ökade 

profileringen som samhället och skolan vill att vi ska göra till och med kan skapa segregation. 

Han säger att rapporter visar stora skillnader i betygen i skolorna och att det fria skolvalet kan 

ha mycket med det att göra (URL3).  

Karin Fransson och Gunnel Lindh (2004) skriver i en rapport på skolverkets hemsida om 

beslutsunderlag och strategier när det gäller myndigheternas visioner och åtgärder inom deras 

tänkande och handlande inom områdena utbildning och arbete (URL 2). De skriver att 

förutsättningarna för ungdomars studier och entré på arbetsmarknaden har genomgått stora 

förändringar under de senaste årtiondena. Till exempel har studietiden utökats och 

arbetsmarknaden för lågutbildade ungdomar har blivit mindre. 
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I takt med att skolan förändras, förändras också arbetsmarknaden och kraven. Tidigare var 

skolsystemet mer tydligt hindrande genom linjeindelningen av utbildningarna, där vissa linjer 

var treåriga högskoleförberedande och andra var tvååriga mer praktiskt orienterade 

utbildningar. Linjerna kombinerades med egenvalda tillvalsämnen beroende på vilken linje 

man gick. Detta linjesystem fick konsekvenser för ungdomarnas framtida valmöjligheter. I 

dag håller skolsystemet fler möjligheter öppna längre än tidigare. De utbildningspolitiska 

intentionerna är att elevernas val av utbildning skall ha betydelse för antalet utbildningsplatser 

och inte som tidigare, vara mer centralt styrd. Ett syfte med den kursutformade 

gymnasieskolan är att ungdomarna i högre utsträckning än tidigare skall kunna påverka 

inriktningen av sin utbildning (URL 2). 

 

Skolverket (URL 2) poängterar dock att utvecklingen under 1990-talet har gått från en relativt 

stor möjlighet för eleverna att välja olika kurser till mer förbestämda kurspaket. Detta innebär 

att eleverna hamnar en situation liknande linjegymnasiets organisation av elevernas val, det 

vill säga de kurser som eleverna kunde välja utöver den ordinarie undervisningen (URL 2). 

De antal val som eleverna gör i skolan, inom och mellan gymnasiet, har ökat dramatiskt 

samtidigt som andelen elever med studierelaterade problem har ökat. Ett allt större ansvar har 

samtidigt lagts på den enskilda eleven både vad det gäller att lösa uppgifter på vägen, som att 

själva göra utbildningsval för framtiden (2004: 42). 

 

Maria Wängqvist har skrivit en avhandling (2013) som handlar om hur man växer upp, med 

fokus på identitet och hur man träder in i vuxenlivet. Hon skriver att när man slutar gymnasiet 

vid 19 års ålder, ses man som oberoende av sina föräldrar, men har ännu inte helt åtagit sig 

sina vuxna roller, som Wängqvist definierar med äktenskap, samboende, föräldraskap, bostad, 

eller sysselsättning. Hon menar att när man lämnar gymnasiet är det en markör för inträde i 

det framväxande vuxenlivet.  

Wängqvist (2013) skriver att högre utbildning är en vanlig väg att gå bland de unga vuxna i 

Sverige. Något som hon också har sett är vanligt är att man tar en paus mellan gymnasiet och 

högre utbildning. Denna idé om ett "sabbatsår" är relaterad till normer om vad folk ska göra i 

på väg till den vuxna åldern. Till exempel menar Wängqvist (2013) under detta sabbatsår för 

att utöka sina erfarenheter reser, provar olika jobb eller flyttar hemifrån. Exempelvis kan 

anställningsformerna för de ungdomar som provar sina vingar på arbetsmarknaden se mycket 
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olika och osäkra ut. Wängqvist (2013)  har även sett att unga vuxna börjar studera och skaffar 

sig en högre utbildning, trots att de faktiskt är på jakt efter arbete. På det sättet finns det en 

stor variation i yrkesmässiga sammanhang, vilket kan antas vara relaterade till deras 

identitetsskapande.  

Identitetfrågor runt yrkesval ses ofta som en viktig aspekt av helhetsbilden av identitet. Dock 

innehåller mycket forskning kring identitetsskapande endast studenter på högskola och 

universitet, vilket betyder att man har begränsad kännedom om identiteten och dess koppling 

till yrkesval bland unga människor som arbetar. (Wängqvist,2013: 27) 

Ännu ett led i den förlänga perioden in i vuxenlivet blir att man väntar längre med att bilda 

familj. I en artikel i svenska dagbladet (URL 4) står det att vi skaffar barn allt senare i livet, 

och att det är en trend som håller i sig över hela västvärlden. Rikssnittet för förstföderskor är 

idag 29 år och i vissa Stockholmskommuner är det vanligt att vänta ända till fyrtioårsåldern 

med barn. Även om Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar och en bra 

barnomsorg, så skjuter man på föräldraskapet, trots de belastningar och risker som det kan 

innebära.  Anledningen till detta är många. Tanja Tydén, barnmorska och professor i 

vårdvetenskap på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap menar att det kan vara så att 

vissa visst har önskan att få barn tidigare, men att det inte har träffat rätt person att få barn 

tillsammans med förrän senare i livet (URL 4). Dock ser hon en stor grupp som skulle ha 

möjlighet att försöka tidigare om de ville. Ett tusental manliga och kvinnliga studerande på 

långa studieprogram samt ett femtiotal unga män och kvinnor i ”karriäryrken” fick i denna 

studie (URL 4) svara på frågor kopplade till barn och föräldraskap. De frågor där män och 

kvinnor tyckte jämförelsevis lika handlade om förutsättningarna för att vilja skaffa barn. 

Personlig mognad, en stabil relation där båda är beredda att ta hand om barnet samt bra 

ekonomi hörde till de viktigaste kriterierna, och att de ville skaffa barn när de är mellan 30 

och 35 års ålder (URL 4). 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fem unga kvinnor försöker hitta sin plats i 

samhället, med utgångspunkt i deras utbildnings-, karriär-, och familjeval. Jag fokuserar 

särskilt på frågan om hur tidigt i livet dessa unga kvinnor fattat beslut om sin framtid, och på 

vilka grunder. 
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Frågeställning 

Utifrån syftet har jag skapat tre övergripande frågor 

 Hur ser samhällets bild ut av en ung människas planer för framtiden? 

 Vilken betydelse har tidigare karriär- och utbildningsval för framtiden? 

 Hur påverkar valen av karriär och utbildning när man har/vill ha familj? 

Metod 

Jag har intervjuat fem kvinnor i åldrarna 27 till 33. Den metod som jag har valt att använda är 

informella intervjuer, vilket innebär att jag inte har haft några frågor förberedda inför 

intervjutillfället. Den enda information informanterna fick innan var att vi skulle samtala om 

deras val av utbildning, karriär och hur de tänker runt familjebildning. Alla fem informanter 

har fått samma öppningsfråga, men sedan har intervjuerna lett in på olika spår, beroende på de 

olika svar som jag har fått. Jag valde att använda denna metod eftersom att informella 

intervjuer gav mina informanter en bättre möjlighet att själva uttrycka sina åsikter om det jag 

undrade, samt att jag upplever att det blev ett mer flytande samtal på detta vis. Jag var mån 

om att mina informanter skulle känna sig avslappnade och trygga vilket jag upplevde att de 

gjorde mycket tack vare valet av intervjumetod.  

Något som jag upptäckte under mina intervjuer var att jag fick veta mycket om mina 

informanter som jag inte visste innan. Några av dem som jag intervjuar är nya bekantskaper, 

medan andra är vänner till mig som har funnits i mitt liv i många år. Jag fann ändå ett stort 

nöje att göra dessa intervjuer då jag har fått en helt ny insyn i deras livsval och hur deras 

tankar har gått. Även om man känner varandra är det sällan man får eller tar tillfället att 

intervjua varandra på detta sätt och faktiskt få en berättelse i kronologisk ordning om hur de 

har hamnat på en viss plats, under en viss tid i livet. En nackdel med att intervjua människor 

man känner kan vara att man blir för partisk. Margaret Trawick gjorde en studie om en 

tamilsk familj i Indien (1992).  Hon ville studera kärlek, men fann det svårt att studera en 

känsla när man gör det genom just känslor. Jag kan förstå känslan av att balansera mellan att 

vara intresserad och engagerad. De sakerna man studerar bäst är ju de frågor som man brinner 

för mest. Det blir svårt att hålla sig neutral i vissa lägen. Man blir färgad av erfarenheter, av 
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människor och av intryck. Samtidigt är det en stor fördel att intervjua människor man känner, 

eftersom samtalen, enligt min upplevelse, blir mer avslappnade.  

Jag upplevde dock inte att det var alltför svårt för mig att hålla mig på ett professionellt plan 

under dessa intervjuer, men jag inser att det skulle kunna uppstå situationer som att man till 

exempel kommer in på ämnen som egentligen inte hör till intervjun, för att man kan dra 

paralleller till eller ta in erfarenheter i diskussioner som man delar med andra just för att man 

känner varandra sen innan. Samtidigt tror jag att det kan vara en stor fördel med att intervjua 

människor som man redan har en relation till, då man genast kan slappna av och känna sig 

trygg i sin roll som både informant och som den som intervjuar. Jag har upplevt att det blir ett 

ledigt och lättsamt samtal, där saker flyter på utan att jag har behövt ha med en enda 

förberedd fråga.  

Jag har denna gång dessutom valt att spela in mina samtal, vilket också har underlättat. Jag 

har inte behövt anteckna och ställa om frågor för att jag inte har hunnit med att anteckna, 

vilket också har gett ett bra flyt i samtalen. Jag valde att använda den metoden denna gång 

just för att jag känner mina informanter, samt att dessa intervjuer skulle pågå mellan en till två 

timmar, och jag ville vara säker på att jag fick med allt, helt korrekt, vilket kan vara svårt om 

man bara antecknar.  

Jag visste även innan att samtalen eventuellt skulle kunna ha en annan karaktär än om jag 

skulle ha intervjuat människor jag inte hade en relation till. Genom att spela in kan jag lättare 

välja bort överflödigt material i efterhand, det som kom upp och som inte är relevant för min 

uppsats. Det var inget jag behövde reflektera över under själva intervjutillfället, vilket också 

bidrog till det naturliga flytet i samtalet.  

En av intervjuerna gjordes på telefon. Informanten och jag fick inte tillfälle att träffas så 

därför valde jag att vid det tillfället intervjua via telefonen och skriva stödanteckningar under 

samtalet som jag sedan skrev ihop och transkriberade. Jag upplevde det svårt att intervjua på 

telefon eftersom det inte blev samma flyt i samtalet som när man såg personen man pratade 

med, och då kunde spela in det som sades. Jag kände att jag inte kunde hålla samma fokus 

som när jag spelade in eftersom jag samtidigt som jag lyssnade skulle skriva ner vad som 

sades.  Dock var det roligt att prova på en annan variant, och rent empiriskt fick jag ut 

likvärdig information som vid mina samtal där jag träffade informanterna.  
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Jag har även ägnat mig åt litteratur- och mediastudier inom mitt ämnesområde. Dessa har jag 

valt för att de representerar tidigare forskning men även syn- och tankesätt från idag. 

Informanternas svar har jag valt att dela in i tre olika kategorier. Dessa har jag valt att kalla 

 ”Man vill ju veta vad som finns därute”- om valen som ledde framåt 

 ”Vem vet vad man vill bli när man är 15?”- om utbildning och karriär 

 ”Checklistan”- om karriär och familjeliv 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att endast intervjua kvinnor i denna uppsats, för att jag ville hitta informanter som 

kunde ha liknande tankar om karriär, identitet och framtid som jag själv. Jag kan också lättare 

relatera deras erfarenheter till mina egna, som fungerar som en utgångspunkt för mitt intresse 

för området.  

Etiska krav 

Bryman lyfter upp fyra etiska principer som gäller vid ett forskningsarbete (Bryman, 2002: 

440-441). Jag har utgått från dessa under mina intervjuer  

• Informationskravet: Som forskare ska man informera de berörda personerna. I detta fall var 

dessa personer mina fem informanter. 

• Samtyckekravet: Informanterna i detta fall har rätt att själva bestämma över sin medverkan.   

• Konfidentialitetskravet: Alla de uppgifter, som kan röra informanternas personuppgifter ska 

behandlas med stor varsamhet och på ett sätt som gör att obehöriga inte har tillgång till dessa.   

• Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in inte ska användas i något annat syfte än vad 

som sagts.   (Bryman, 2002:440-441.)  

Jag har även valt att anonymisera mina informanter för att det ska känna sig trygga att berätta 

sin historia fritt. Delar av mina samtal har jag också valt att ta bort, eftersom de föll under mer 

privata kategorier.  

Informanterna har vid vår första kontakt, innan och efter varje intervju tagit del av dessa fyra 

etiska principer som jag har arbetat utifrån, genom att jag har berättat för dem hur intervjun 

kommer att gå till, samt att informera dem om användningen av materialet i min uppsats.  
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Informanterna 

Jag har valt att intervjua fem kvinnor som jag känner sedan länge eller är bekant med. Alla 

informanter är i ålder mellan 25-33. I mina intervjuer har vi samtalat om karriär, identitet och 

framtid, och om livsval som har tagit dem framåt till där de är idag.  Av integritetsskäl har jag 

valt att ge informanterna alias. 

Ella 

Jag träffade Ella på ett fik för att gör vår intervju. Det var mycket folk som kom och gick, och 

eftersom det var ganska tidigt på morgonen hade vi bestämt att vi skulle ses och äta frukost 

ihop samtidigt som vi pratar. Platsen vi satt på har stora fönster som släpper in ljus, och 

färgglada möbler som piggar upp. Ella är 27 år och läser sista terminen på 

psykologprogrammet. Ella berättar sin historia för mig med mycket humor, men samtidigt 

reflekterande och analyserande. Hon ger en bild av det hon har upplevt som en ostrukturerad 

plan som tillverkades på vägen, snarare än ett planerat mål. 

Moa 

Moa och jag träffades på en restaurang för att äta lunch tillsammans. Det var en härlig dag 

och de första vårsolstrålarna har börjat titta fram. Restaurangen var full med folk, men myllret 

avtog ganska snart då vi har valt att äta lunch ganska sent. När vi började vår intervju hade de 

flesta människorna som nyss satt runt oss och åt återvänt till sina sysslor och vi fick en 

lugnare miljö runt omkring oss. Jag hade sett fram emot detta möte lite extra eftersom det var 

första gången som jag skulle få träffa Moas dotter som är åtta veckor. Moa är 33 år och 

arbetar på med kundtjänst på bank. När Moa berättar sin historia är det med mycket humor 

och glädje. Även om det kommer stunder under vårt samtal där det framgår att det har varit 

tufft att ta sig fram verkar det inte vara något som hon har reflekterar alltför mycket på under 

tiden utan att det snarare blir en tanke runt detta då vi samtalar. Moa är ett energiknippe som 

verkligen har varit kreativ i sitt sätt att ta sig fram. 

 

 



Hilda Johnsson 
Linköpings Universitet 
Socialantropologi 4 
Uppsats 
 

8 
 

Karin 

Karins intervju gjorde jag på telefon. Hon bor i en annan stad och vi har svårt att få till en dag 

som passar att träffas. Karin är 29 år och läser till förskolelärare. Hon har haft två uppehåll 

under sin studietid och är tvåbarnsmamma. Karin återberättar också sin berättelse med värme 

och humor. Även hon har haft kämpiga perioder, men verkar inte känna att det var några 

större problem som inte kunde lösas. 

Frida 

Frida och jag sågs på en restaurang för att göra intervjun. Frida har gått en tvåårig KY-

utbildning, det vill säga en kvalificerad yrkesutbildning(URL 8), som hon avslutade för ett år 

sedan. Sen dess har hon arbetat på samma plats där hon gjorde sin praktik under utbildningen, 

och fick för bara några dagar sedan fast tjänst där. Frida är 27 år. Frida berättar sin berättelse 

på ett mer återhållsamt sätt. Vid vissa stunder, när hon kommer på saker som hon har gjort, 

lyser hon upp extra mycket. Frida är den av mina informanter som har haft den mest raka 

vägen när det gäller utbildning, karriär och familj fram till idag. 

Vera 

Veras och min intervju skedde hemma hos mig över en frukost. Vi har känt varandra länge, 

men eftersom våra scheman sällan matchar varandras slog vi två flugor i en smäll vid detta 

tillfälle. Vera är 29 år och har läst personal och administrationsvetenskapliga programmet. 

Hon har sedan sin examen haft två olika arbeten men precis börjat på ett nytt. Hon har två 

barn i åldrarna tre och ett och ett halvt. Vera berättar med humor och reflektioner. Under vårt 

samtal stannar hon upp ibland och diskuterar och ifrågasätter sig och sina val, vilket gjorde 

vårt samtal mycket levande. 

Analys och diskussion  

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur fem unga kvinnor har hittat lösningar för att 

ta sig framåt och hitta sin plats i samhället, utan att nödvändigtvis följa en färdigskriven plan. 

Deras berättelser kommenterar också de möjligheter som samhället erbjuder ungdomar att 

göra i tidigt ålder. Berättelserna illustrerar också dessa unga kvinnors drömmar och hur de har 

följt dem, men kanske inte på det sätt som utbildningssystemet är uppbyggt, eller som det är 
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tänkt att man ska bygga en karriär mot ett bestämt mål. Materialet jag fick in via mina 

intervjuer visade vägen och ledde fram till de tre teman som jag har valt att fördjupa mig i i 

min diskussion. De tre teman jag har valt ut illustrerar olika intressanta frågeställningar som 

säger något relevant om hur mina fem informanter reflekterar över karriär, familjeliv och 

identitet. De teman jag har valt att fokusera på i uppsatsen har jag kallat 

 ”Man vill ju veta vad som finns därute”- om valen som ledde framåt 

 ”Vem vet vad man vill bli när man är 15?”- om utbildning och karriär 

 ”Checklistan”- om karriär och familjeliv 

 

”Man vill ju veta vad som finns därute”- om valen som ledde framåt 

”För att verka avspänd och helt tillfreds kan man gnola tiddeli-pom några gånger på ett vad-ska-vi-

göra-nu-då-sätt.” (URL 5) 

Att vara ung i dagens samhälle innebär att göra val som sätter prägel på framtiden. Mina 

informanters vägval ledde dem framåt, bit för bit.  

Ella berättar för mig under vårt samtal om hur hennes gymnasietid var. Hon beskriver sina val 

av gymnasium som en strategi för att komma hemifrån. Hon sökte tre olika gymnasier, och 

hamnade på en linje med EU-profil. Det fanns ingen djupare tanke bakom detta val förutom 

att hon ville läsa fler språk än vad som erbjöds på de andra samhällsprofileringarna, och hon 

skrattar själv när hon berättar, och inser att valet av just EU-profilen kanske inte har varit till 

så stor nytta efter gymnasiet. Under tiden Ella gick på gymnasiet började hon jobba på 

McDonalds. Detta gjorde hon för att finansiera ett eget boende. 

”...de flyttade till den är villan i Ösmo, och jag hann bara att bo där i två veckor, sen flyttade 

jag och det var ju sådär...Wohooo! Hahaha...Livet!!...” 

I Skolverkets rapport ”Efter skolan” (URL 6) ges en schematisk översikt för att illustrera en 

ökad uppdelning med fler åldersrelaterade faser under livet till exempel ”unga vuxna”. När 

man i undersökningar frågat hur ungdomar själva uppfattar begreppet framgår att de själva 

menar att ”det är ett emotionellt tillstånd att bli vuxen” (URL 6). Det handlar då enligt dem 

om att ta ansvar. Detta ansvar behöver inte vara då man till exempel flyttar hemifrån, eller 

börjar arbeta, utan är mer en mognadsprocess och en sinnesstämning som handlar om att ta 

kommandot över sitt liv. 
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Ellas lägenhet var en hyresrätt två portar från hennes syster. Hennes föräldrar hjälpte till att 

betala hyran, och även om hon arbetade extra behövdes det täckas upp. Efter gymnasiet 

fortsatte Ella att arbeta på McDonalds, och fick en heltidstjänst. Hon utbildade sig till 

arbetsledare och fortsatte att bo hemifrån. Efter en tid på McDonalds bestämde sig Ella för att 

vidga sina vyer ytterligare. Hon beslutade sig för att ge sig ut och resa. Hon berättar att hon 

egentligen hade velat åka bort och bara vara ledig, men att det inte fanns ekonomi till det. Så 

istället började hon titta på tjänster som barnflicka i London, och hamnade där under en 

niomånadersperiod. Ella beskriver själv sitt val av resmål som en ganska ostrukturerad resa, 

och att det mer var utlandsvistelsen som lockade än själva jobbet. 

”...Eee...för att jag...alltså jag funderade på typ USA och sådär, men jag var lite för lat , det 

var svårare ansökningsprocess, alltså kanske inte svårare som i att ”du får inte komma”  men 

lite jobbigare, lite krångligare liksom, och jag pallade inte riktigt det, så jag tänkte väl att 

London blir väl bra, det ligger nära, det är engelsktalande. Jag funderade på Bryssel, men 

jag orkade inte riktigt lära mig...eller jag ville inte prata franska hela tiden...så det var 

lagom. Komma iväg, storstad och ändå nära. Så stack jag... och var där i typ nio månader...” 

Under sin vistelse i London började Ella fundera på vad hon ville göra i framtiden. Hon kom 

fram till att det var dags att börja studera och sökte till universitetet. Ella hade sedan 

gymnasiet haft en plan men som hon själv beskriver det, hade hon inte strukturerat den. Under 

sommaren fick hon besked om att hon hade kommit in på psykologprogrammet. Hon studerar 

nu där sin sista termin och börjar sin ptp-tjänst efter sommaren. Ptp-tjänst, det vill säga 

praktiskt tjänstgörande som psykolog (URL 9) innebär att, likt en läkares AT-tjänst, man 

arbetar med hjälp av en handledare.  

Moa berättar om sin gymnasietid med mycket humor. Hon beskriver sitt val av linje utifrån en 

kombination av dåliga betyg, skoltrötthet och viljan att göra någonting praktiskt. På grund av 

sina dåliga betyg kände hon en oro över att inte komma in, men klarade gränsen och fick 

börja läsa på mediaprogrammet.  Under sin tid där fokuserade hon på ämnen som foto och 

exponering. När jag frågar henne om hon hade velat fortsätta på den banan efter gymnasiet 

säger hon att hennes skoltrötthet inte avtog utan snarare växte, och att gymnasiet till slut blev 

att ställe som hon bara var på under de absolut viktigaste tillfällena. 
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”... jag var borta så pass mycket men ändå inte att de kontaktade hemma, men så mycket hade 

jag koll på hur mycket frånvarotimmar jag fick ha... jag var så skoltrött så jag var inte ett 

dugg sugen på att...jag visste inte vad jag skulle läsa vidare till och det var ingenting jag ville 

att, ja det här vill jag bli!...” 

Efter gymnasiet reste Moa tillsammans med en kompis till Sicilien för att arbeta på ett kafé 

och samtidigt passa på att lära sig italienska. Kontakten till det jobbet hade hon fått under sitt 

extrajobb under gymnasietiden, då hon arbetade som frukostvärdinna på ett hotell.  Italien 

blev dock inte vad de hade tänkt och de bestämde sig snabbt för att resa vidare. Efter ett antal 

nödlögner både till arbetsgivaren och till föräldrarna begav de sig till Skottland, där de hade 

hört att det skulle vara lätt att få jobb. Detta stämde dock inte och när pengarna var slut tog de 

färjan hem till Sverige igen. Efter sin utlandsvistelse började Moa att arbeta på Burger King. 

Hon arbetade upp sig till arbetsledare under restaurangchefen, och samtidigt bodde hon 

hemma och kunde spara alla pengarna. Hon beskriver det som en rolig tid, med ett 

heltidsarbeta och bra lön. Moa bytte sedan arbetsplats till en annan restaurang som även var 

krog.  Efter ett tag som servitris fick hon även möjlighet att arbeta i baren.  Efter ytterligare 

några år bytte Moa arbetsplats igen, till ännu en restaurang.  Efter ett tag där plus två säsonger 

på Mallorca som bartender började Moa att läsa till makeup artist. När jag frågar Moa om hon 

vid detta skede hade planer på att byta karriär svarar hon att hon började läsa mer för att det 

var roligt. Att vara make up artist och få stora jobb innebär att man måste bo i Stockholm. 

Detta var Moa inte alls intresserad av. Samtidigt som hon beskriver sin resa med mycket 

humor och skratt, framställer hon sig själv som någon som ville mycket men som inte vågade. 

”...jag tror inte att jag hade vågat. Jag hade mycket sådär, Oh! Jag ska göra det och det och det när 

jag var yngre men tog aldrig för mig för jag trodde inte tillräckligt mycket på mig själv tror jag. Jag 

tror inte att jag...jag var nog såhär...jag vill göra det men jag kommer nog inte klara av det...eller jag 

vet inte hur man gör, så då skiter jag i det...”   

Fransson & Lindh (2004) skriver att begreppet ungdom kan tolkas på många sätt. Spontant 

uppfattas nog ungdomstiden som en period, en slags övergångsfas mellan barndomen och 

vuxenåldern. Samtidigt skiljer sig uppfattningarna om hur lång denna period är och vad som 

definierar den. Enligt samhället, formellt sett, blir man vuxen när man får den vuxnes 

rättigheter och plikter som i vårt samhälle infaller vid 18-20 årsåldern (Fransson & Lindh, 

2004:11). Författarna skriver dock att vi vanligtvis tänker att ungdomstiden inleds med 
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puberteten i 11-13 årsåldern och avslutas med att man har skapat en vuxentillvaro med en god 

ekonomi, ett arbete, en bostad och kanske familj. Jag tycker att denna beskrivning stämmer 

överens men det berättelser som mina informanter berättar. Detta ger ett lite mer luddigt 

tidsperspektiv på hur länge man är ungdom, vilket deras berättelser vittnar om stämmer.  

Ändrade förutsättningar i samhället har lett till att ungdomstiden i en snävhistorisk mening har 

förlängts. Parallellt med den förlängda ungdomstiden uppåt i åldrarna har, enligt författarna 

 (Fransson & Lindh, 2004), ungdomskulturernas livsstilar sjunkit nedåt i åldrarna. Något som 

också påverkar vilka ålderskategorier. Samtidigt brukar barnforskningen använda sig av FN: s 

barnkonvention, där man anses vara barn upp till 18 år. Detta gör att samma ungdomar kan 

ingå både i ungdoms- och barnstudier. Konsekvensen av detta är att det har kommit en relativ 

ny kategori unga, ”unga vuxna” som är i åldrarna 26-29 år. Detta gör att ungdomstiden 

förlängs, som i sin tur innebär att vuxenblivandet i sig är en social konstruktion som inte 

enkelt kan bestämmas till en given ålder (Fransson & Lindh, 2004:11).  

Detta har också noterats av Wängqvist (2013) som skriver att identitetsutveckling har 

beskrivits som det som sker när man går från barndomen, där man blir omhändertagen, till att 

övergå till en vuxenperiod där man förväntas ta hand om sig själv (Wängqvist 2013). På så vis 

hänger identitetsutvecklingen ihop med vuxenblivandet. En del av de sociala förändringar 

som skett i många västerländska länder under senare år har lett till att entrén in i traditionella 

vuxenroller som till exempel att påbörja ett yrkesliv eller att få barn och familj nu sker allt 

senare. Därför kan man tala om att vuxenblivandet har blivit uppskjutet, vilket i sin tur har lett 

till en period av identitetsutforskande och instabilitet i olika former, som ofta pågår under en 

stor del av tjugoårsåldern (Wängqvist, 2013: 7f). Detta är några av orsakerna till att det blivit 

allt vanligare att beskriva de tidigare åren som vuxen som en särskild utvecklingsfas med 

särskilda utmaningar och kännetecken. Många unga vuxna känner att de befinner sig 

mittemellan tonåren och vuxenlivet – som om de är vuxna på vissa sätt, men inte på andra. De 

unga vuxenåren är också, enligt Wängqvist (2013) en period i livet som ofta kännetecknas av 

obalans till exempel när det kommer till relationer och yrke. Under den här perioden försöker 

många komma fram till vad de vill göra med sina liv och hur de vill att deras framtid skall se 

ut (Wängqvist, 2013:7f ). 

Efter utbildningen fick Moa jobb i en makeup butik, där hon arbetade på timmar. Hon var 

fortfarande kvar på restaurangen men behövde fler timmar i veckan för att få ekonomin att gå 

ihop. När ett erbjudande om att arbeta på tv4 nyheterna kom upp hoppade hon på det. Hon 
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skulle sminka nyhetspresentatörerna.  En vanlig dag för Moa kom så då att bli ett evigt 

pusslande, med start 07.00  på nyheterna, fem mil från sin hemstad, sen tillbaka för att arbeta i 

make up butiken, och sen direkt till restaurangen för att servera och stå i baren till 02.00 på 

natten. När Moa berättar detta för mig förundras jag över med vilken humor och glädje hon 

berättar om detta. Ett, som jag upplever det, pusslande och slit beskriver hon som nödvändiga 

kreativa lösningar för att ta sig fram. Jag imponeras av hennes driftighet. 2007 fick Moa ett 

tips av en gäst på restaurangen om en tjänst på en bank. Hon sökte den och fick tjänsten som 

telefonist i kundtjänsten. Nu hade Moa äntligen ett enda jobb, som dessutom var på heltid.  

Enligt Wängqvist (2013) har innebörden av att vara ungdom har förändrats ganska mycket 

sedan 1950-talet. Ungdomstiden tar sig inte uttryck på ett gemensamt och homogent sett utan 

bör snarare ses som ett uttryck för en lång rad skilda sociala och kulturella livsformer. Det kan 

skilja mycket från generation till generation, eftersom man präglas av olika villkor under den 

tid och på den plats som man växer upp. Ett resultat av den förlänga tiden man har möjlighet 

att vara ungdom är att den sociala och yrkesmässiga etableringen troligtvis skjuts framåt på 

livslinjen. Människor spenderar längre tid i utbildningssystemet, har svårigheten att få egen 

bostad och har i vissa fall längre startsträcka till första jobbet, eller i alla fall till en fast tjänst.  

Ungdomstiden får således en alltmer utsträckt mellanperiod – ett socialt och identitetsmässigt 

mellanrum – mellan olika livsstadier och sociala miljöer (Abrahamsson, 2002: 51) . 

Sammanfattning 

Detta avsnitt har handlat om livsval och hur mina informanter har tänkt kring sin framtid vid 

en relativt tidigt ålder. Jag har också kopplat informanternas resonemang till den forskning 

som gjorts tidigare kring utbildningsvägar och hur man blir vuxen i det svenska samhället. 

Enligt forskningen har ungdomar sin ungdomsroll högre upp i åldrarna nu än tidigare, och de 

väntar med att kliva in i rollen att vara vuxen. 

Denna nya kategori har kommit att kallas unga vuxna. Mina informanter har förlängt sin 

ungdom genom resor eller genom att prova olika jobb och utbildningar, i väntan på att hitta 

sitt kall.  

”Vem vet vad man vill bli när man är 15?”- om utbildning och karriär 

”Innan du påbörjar en jakt är det klokt att fråga någon om vad du letar efter innan du börjar leta efter 

det.” (URL 5 
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Mina informanter har inte haft en genomtänkt plan med vad de vill göra. Kreativa lösningar 

på vad som är bäst just nu verkar vara det som har passat dem bäst.  

Karins och min intervju sker över telefonen. Hon berättar för mig att hennes val till gymnasiet 

var mer en tillfällighet än ett genomtänkt val. Efter en rundvisning på mediaprogrammet blev 

hon intresserad av alla de praktiska övningarna man skulle göra. Karin var inte intresserad av 

att läsa ett program med mycket teori, så därför passade media bättre. Hon säger senare att 

hon egentligen hade tänkt välja barn och fritid men valde bort det eftersom hon ansåg att det 

var elever med lägre betyg och inte så höga ambitioner som valde den linjen.  Efter gymnasiet 

arbetade Karin på ett telemarketingföretag i sex månader, men sökte till en vuxenutbildning 

på Moaskolan, en utbildning som motsvarade gymnasieskolans barn och fritidsprogram, men 

utan de teoretiska ämnena. Genom att läsa där i två år blev hon barnskötare. Hon säger att hon 

kanske borde ha läst på universitetet men att hon inte kände sig redo för att ta klivet in i den 

världen då. 

I dagens samhälle finns det en avsaknad av traditioner som styr vilka vägar unga har att följa, 

skriver Wängqvist (2013). Detta leder till en ökad valfrihet men också till att ett allt större 

ansvar läggs på individen. Att komma på vem man är och vad man vill är stora och svåra 

frågor för många unga idag, samtidigt som en ökad individualisering gör att många upplever 

det som att de själva är ensamt ansvariga om de skulle misslyckas (Wängqvist 2013:47f). 

Detta har stora konsekvenser för identitetsutvecklingen som i takt med att valen blir fler och 

mer komplexa blir allt mindre självklar och tar längre tid. Identitetsskapandet handlar om hur 

människor får ihop de bilder de har av sig själva med hur andra upplever dem och den syn de 

har på sig själva i samhället. På så vis kan identitetsutvecklingen beskrivas som en interaktion 

mellan det personliga och det sociala(Wängqvist 2013:47f). 

 Efter att Karin hade avslutat sina studier flyttade hon till en annan stad och började arbeta på 

Pressbyrån. Efter ett tag sökte hon sig till vikariebanken, där hon fick möjlighet att hoppa in 

och vikariera på olika förskolor. 

”...Så då hade jag Pressbyrån och vikariebanken, och jag fick ju massa tider där för att jag 

hade ju inget annat så jag kunde ju ta många dagar på rad och så, så tillslut tittade de ju inte 

ens där utan ringde direkt. Sen sökte jag ju in till universitetet, jag hade ju vart i 

vikariebanken och på Pressbyrån ett tag då och kände väl att jag ville det. Jag hade väll en 
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tanke på att man kanske kunde bli lasad, men det är ju så många dagar och sen är det nog 

svårt att byta jobb om man blir anställd som barnskötare...” 

Fransson & Lindh (2004) skriver likt Wängqvist (2013) att det finns en mängd teorier kring 

hur människor väljer utbildning, arbete och yrke och hur beslutsfattande går till i 

valsituationer som rör detta. Tidigare kallades dessa tankekartor för yrkesvalsteorier, medan 

de idag benämns som karriärutvecklingsteorier. Karriär ska i detta sammanhang inte 

sammanblandas med ”att göra karriär.” Yrkesvalsforskaren Super (1983) beskriver ordet och 

innebörden av karriär som en sekvens av lägen som en person går igenom före under och efter 

hennes eller hans arbetsliv. Det innefattar arbetsrelaterade roller som studerande, anställd eller 

pensionär. Om vi syftar på arbetslivet bör enligt Super (1983) ordet och innebörden av karriär 

begränsas till sådant. Annars kan vi även räkna in andra roller som hushållsysslor och att vara 

en medborgare. 

 

Karin sökte till lärarprogrammet 2008, och började studera där på hösten. Vid samma tid som 

hon fick beskedet om att hon hade kommit in, fick hon även veta att hon var gravid. Eftersom 

hon hade kommit än, valde hon att börja läsa ändå, istället för att vänta tills mammaledigheten 

ett och ett halvt år senare. I januari 2009 gick hon hem på mammaledighet, och hoppade på 

skolan igen 2010. I oktober 2011 tog Karin åter igen ett uppehåll för att bli mamma för andra 

gången. Karin beskriver känslan av att kombinera moderskapaet och att studera som ett evigt 

pusslande. Eftersom hennes sambo också studerade fick de byta av varandra mellan 

föreläsningarna det första halvåret, innan det första barnet var gammal nog att gå på dagis. 

Vissa dagar tog Karin med sig honom till skolan, vilket fungerade bra. 

”...han kunde sova när vi hade grupparbete, och då fick man ju jobba in eller skicka in 

kompletteringar för att man var tvungen att gå tidigare, men det fick man ju ta...” 

Trots att Karin beskriver pusslandet i sig som ett projekt, så upplever jag det som att hon 

genom kreativa lösningar tillsammans med sin sambo har fått det att fungera. Hon berättar 

också om fördelar hon anser det var att skaffa barnen samtidigt som hon studerade, eftersom 

hon själv kunde vara mer flexibel då än om hon hade arbetat. 



Hilda Johnsson 
Linköpings Universitet 
Socialantropologi 4 
Uppsats 
 

16 
 

”... Jag kan ändå tycka att det har vart en stor fördel att skaffa barnen under tiden som jag 

har pluggat, eftersom jag har så mycket mer tid med som än om jag hade arbetat. De får 

kortare dagar på dagis, och jag kan ju välja om jag vill plugga på kvällarna och så...”  

Karin läser nu sin näst sista termin och blir klar till julen 2013. 

Veras sätt att berätta om sin gymnasietid görs med en stor portion humor. Hon valde att läsa 

media för att hon kände personer som hade läst det tidigare. Hon tyckte att det verkade vara 

roligt, och säger att hon inte hade lust att läsa ett samhällsvetenskapligt eller 

naturvetenskapligt program, men någon genomtänkt plan fanns det inte. 

”..jag kommer inte ens ihåg motiven till att jag valde det egentligen”...jag valde samhäll som 

andraval men jag var väl inte så intresserad av det egentligen. Jag var väl i och för sig inte så 

intresserad över huvud taget! Haha...” 

I trean hoppade Vera av skolan. Hon beskriver sig själv som högpresterande i de ämnen som 

var praktiska men att de teoretiska ämnena fick stå tillbaka. Dynamiken förändrades i 

klasserna och de kreativa ämnena byttes ut mot, vad Vera upplevde det som, ett steg tillbaka i 

form av teoretiska ämnen. 

”...jag har aldrig vart en jättekreativ människa, men man lärde sig någonstans att trivas i 

kreativiteten, och det mest naturliga för mig tredje året hade väl varit att ta ett steg längre in i 

det...än att gå tillbaka helt plötsligt och läsa historia och religion...och man bara, vad fan är 

det här?...” 

Vera hoppade av och fick 2002 en anställning på McDonalds. Hon hade arbetet extra där 

under ett tag på gymnasiet, men fick nu en heltidstjänst och valde att satsa helhjärtat på det, 

istället för, som hon beskriver det, vantrivas i skolan. Längtan efter att flytta hemifrån var en 

av drivkrafterna bakom ambitionen till arbetet på McDonalds. Vera säger att hon inte kände 

sig redo för teori i skolan utan behövde arbeta praktiskt något år till innan hon var mogen att 

ta steget till att börja läsa igen. Vårterminen 2004 började hon läsa på Komvux. Hon läste 

kurser samtidigt som hon jobbade heltid och ordnade med sina chefer att hon fick ta kvälls- 

och nattpassen för att kunna vara i skolan på dagarna.  Vera beskriver tiden som en relativt 

enkel period, trots pusslande med scheman och långa arbetsdagar. 
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”...Det var ju öppet till 04.00 på lördagar och söndagar och jobba tio, eller elva- timmars 

pass, så egentligen behövde jag ju bara jobba fyra dagar i veckan för att få ihop en heltid, 

och det funkade ganska bra faktiskt...det var på den tiden man hade energi...haha...” 

I Sverige utvecklade Sjöstrand (1968) en teori där han tar avstånd 

från uttrycket ”yrkesval”. Sjöstrand menar att benämningen yrkesval innebär en 

begränsning. Yrkesvalet handlar snarare om människans väg genom arbetslivet. Mina 

informanter visar att de inte alltid har valt sitt yrke, utan har tagit de jobb som finns, för att 

klara sig. Sjöstrands teori (1968), är precis som Super (1983) en karriärsocialisation som 

handlar om en rad brytpunkter av mer eller mindre medvetna val, och att en individs 

karriärlinje genom ”individens specifika mönster av studier och anställningar” (Fransson & 

Lindh, 2004, sida 19). 

 

Jag frågar Vera varifrån hon fick all energi ifrån, eftersom det trots allt bara var ett år efter att 

hon hade hoppat av gymnasiet.  Vera menar att den största skillnaden med att vara på 

Komvux var att de människorna som var där verkligen ville vara där, och att de var mer 

fokuserade på skolarbetet än livet utanför skolan. Hon behövde lite distans och en annan 

ordning som passade henne bättre. På Komvux läste Vera om hela sitt gymnasiebetyg, och 

läste alla ämnen upp till c-nivå. Hon valde även till ekonomi och bokföringskurser. 2006 var 

hon färdig på Komvux och sökte då till juristlinjen. Hon kom in men valde att inte hoppa på 

den då. 2007 började hon istället läsa på PA-programmet där hon läste i två år innan hon fick 

sitt första barn.  

”...Det var nog tur för min lever att jag fick barn mitt i utbildningen...hahaha...” 

Vi pratar om hur det är att få barn under tiden man studerar. Vera beskriver det som en stor 

fördel. När examen började hägra för de andra gick hon hem på mammaledighet, vilket Vera 

upplevde som skönt. Hon säger att det gjorde särskilt mycket. När hennes studiekamrater 

började diskutera uppsatser blev stämningen i klassen tjafsig, och Vera upplevde att folk 

började konkurrera.   

”...man började prata om den där konkurrensen som skulle bli med jobb och allt, så på ett 

sätt var det ganska skönt att bara kliva ifrån det där, så jag behövde aldrig konkurrera med 

mina klasskompisar. Jag gick ut ett år senare...eller, ett halvår senare, och kunde liksom...jag 
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behövde inte va med om det där tjafset och sitta och veta att det var tre till från klassen som 

skulle på intervju för samma jobb...och sådär...utan...det gjorde liksom ingenting. Det var lite 

samma som på gymnasiet...” 

Vera beskriver situationen att bli mamma som att den kom i precis rätt tid. Hon tror att om 

hon hade väntat i två eller tre år och börjat jobba, hade situationen sett helt annorlunda ut. 

Vera tror att hon då hade skapat sig en karriär som hade vart svårt att kombinera med ett 

familjeliv, och att det hade blivit mycket jobbigare att göra den omställningen då. Hon menar 

att familjeliv och barn vart något naturligt att förhålla sig till, när hon sökte jobb. Hon tror att 

det hade blivit på ett halt annat sätt om de hade väntat, och att de troligtvis inte skulle ha haft 

några barn än om de hade tänkt annorlunda.  

Wängqvist(2013) skriver att identitetbildning kan beskrivas som de processer som människor 

samspelet mellan i deras individuella dispositioner och deras sociala sammanhang. En känsla 

av identitet leder till känslor av kontinuitet mellan det förflutna, nuet och framtiden (Erikson, 

1968). Även en person kan ha olika roller i olika sammanhang och olika åldrar har en inre 

känsla av kontinuitet och själv-erkännande. Stendevad (2006) skriver även hon om 

identitetbildning, som hon har valt att kalla för den inre och den yttre karriären. Den yttre 

karriären definierar hon som den som handlar om att bli befordrad på arbetet, eller att få en 

hög löneökning. Den inre karriären däremot handlar om medvetandeutveckling (2006: 80). 

Den inre karriären handlar om att komma på hur sinne, kropp och själ fungerar och hur de 

arbetar ihop så att vi inte ska fastna i negativa tankemönster, utan istället bli klara över hur 

och vad som gör oss lyckliga och tillfreds (2006: 81).  Stendevad menar att det är viktigt att 

göra en inre karriär för att kunna göra föräldraskapet till en karriärfördel, eftersom sättet vi 

hanterar nya utmaningar på bestäms av vår attityd, som i sin tur är en avspegling av hur vi 

mår på insidan (2006: 81).   

 

Vera, som ville slutföra sina studier utan att ta ett för långt uppehåll var hemma fyra månader 

och återgick sedan till skolan för att avsluta sina studier. En vecka efter examen började hon 

arbeta på Kolmården som arbetsledare, och sedan som chef för biljettkontoret, alla värdarna 

som jobbade i parken, företagsevent och familjedagar, samt samordningen kring det. Vid den 

tiden visste Vera och hennes sambo att de ville ha ytterligare ett barn. När vikariatet gick ut 

var Vera gravid och på hösten föddes deras andra dotter. Efter den mammaledigheten började 
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Vera arbeta som chef på ett annat jobb, som hon efter ett tag märkte tog alldeles för mycket 

tid från barnen. Hon beskriver det som att hon hela tiden hade dåligt samvete för att inte vara 

tillräckligt bra. Enligt Stendevads teori (2006) var Vera kanske inte helt klar med sin inre 

karriär, och försökte här hitta balansen mellan att arbeta att vara mamma.  

”...jag missade ju saker...barnens födelsedagar, simskola...tusentals saker...och så kände man 

att ska man ha det såhär? Nä...det var inte värt det...” 

Vera sa upp sig från sin tjänst och valde att läsa extra kurser på universitetet istället. Hon 

sökte under tiden andra arbeten. Jag frågar henne vad hon letade efter för typ av jobb, och 

under vilka premisser, och hon svarar då att hon inte längre sökte chefstjänster utan en mer 

stabil tjänst med en långsiktig plan, där man kunde avancera senare.  Det andra kravet var att 

man skulle kunna vara mamma. 

”...Sen var ju kravet att jag skulle kunna vara mamma samtidigt, så lönen var inte en 

jätteprio..man måste ju kunna gå hem och vabba och så vidare, utan att det ska vara ett allt 

för stort problem...” 

Kirsten Stendevad (2006:28) skriver om just detta, hur man ska få ihop jobb, familj och egen 

tid samtidigt som man dessutom ska må bra. Hon menar att man förr märkte en mer tydlig 

koppling mellan föräldraskap och kortare arbetsdagar. Familjebildning enligt henne innebar 

att man, eller i detta fall framförallt kvinnan, fick ta ett kliv ner på karriärstegen eller stå kvar 

på samma steg.  Stendevad (2006) menar att det nu ser annorlunda ut med den nya flexibla 

arbetsmarknaden som innebär att vi är mer fira att skräddarsy våra egna karriärer efter vår 

personlighet och vad som passar oss i en viss punkt i livet. Arbetsmarknaden är inte ett one-

zize-fits-all-system, utan ger en ny möjlighet att vara föräldraledig mellan projektanställningar 

eller studier och arbete (2006: 39).   

Sammanfattning 

I avsnittet ovan återberättar jag om mina informanters tankar om utbildning och karriär. Det 

som är genomgående hos mina informanter att de inte hade en utstakad plan gällande vägen 

till sina mål, men att när de väl var där, var fokuserade och målinriktade. Även om några av 

mina informanter har haft uppehåll i sina studier, har de hittat tillbaka utan att falla ur från sin 

ursprungliga plan alltför länge. Informanternas berättelser visar hur de har rest, utbildat sig 

och provat på olika jobb och visar också hur de reflekterar kring sina val. Avsnittet har också 
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kopplat informanternas berättelser kring den forskning som finns kring människors karriärval, 

och som visar att karriärvägarna hos svenska ungdomar sällan är raka och på förhand 

bestämda. 

 

”Checklistan”- om karriär och familjeliv 

”Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta 

den som nästan är ännu bättre” (URL 5) 

Genomgående för mina informanter är att de alla har tagit upp saker de ville göra innan det 

skaffade barn. En så kallad checklista. Det har inte varit ett mål att nå, utan mer en önskan. 

Moa berättar att hon egentligen aldrig har haft en plan om vad hon ska bli, utan att hon tänker 

ta vara på mammaledigheten nu för att utforska det lite mer. Hon har läst en bokföringskurs 

för att bredda sina kunskaper. Hon planerar att vara hemma i ett och ett halvt år, för att njuta 

av tiden så mycket som möjligt, för att sedan ta reda på vad hon vill göra med sin karriär och 

sitt arbete. Jag frågar hur hon känner för att vara hemma, eftersom hon tidigare har berättat för 

mig om alla de olika jobb hon har haft samtidigt, och om hon inte kommer att bli rastlös nu, 

men Moa bara skrattar och menar att detta är det verkliga äventyret. Samtidigt verkar hon inte 

se det som ett bekymmer om den känslan skulle infinna sig, utan tar det mer som det kommer, 

med en dag i taget. 

”...ja jag vet inte...jag kanske börjar klättra på väggarna om ett år, det har man ju ingen 

aning om och då skulle jag ju säkert kunna börja jobba igen på jobbet. Att avbryta 

mammaledigheten. Jag har alltid sagt det här att jag är glad om jag får ett barn, jag vet inte 

om vi kanske kommer försöka skaffa ytterligare ett sen, men vi har sagt att ett är vi jättenöjda 

med, och därför så vill jag få ut så mycket som möjligt och va hemma när möjligheten 

finns...Det känns bra nu, men så får vi se vad som händer, jag sitter varje dag och kollar på 

arbetsförmedlingens hemsida och kollar, men det är inget jag tänker söka nu. Men man vill ju 

veta vad som finns där ute...” 

Ellas checklista är just nu mer fokuserad på karriären än vad Moas är. Jag frågar henne om 

hon är stressad över att hon är i den perioden i sitt studerande där hon snart ska börja jobba, 

samtidigt som hon då känner att du vill börjar bygga familj inom loppet av några år. Ella 

säger att hon känner sig lite stressad, men att det beror på andra faktorer också, som att hennes 

sambo till exempel inte vet vad han kommer att göra efter sommaren. Hon berättar även att 
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hon kommer att vilja jobba ett tag innan hon bildar familj, och detta beror främst på praktiska 

saker. 

”...att ha en tjänst som man kan gå tillbaka till och få en bättre mammalön...jag vet inte hur 

det funkar riktigt, men jag tänker väl ändå att det är smart ekonomiskt att ha börjat jobba och 

sen gå på mammaledighet för att kunna komma tillbaka och för att ha en bättre 

mammalön...” 

Fransson & Lind skriver om detta och menar att kontextuella villkor anses ha stor betydelse 

(Fransson & Lindh 2004). Vad som menas med kontext i dessa sammanhang är dock olika. 

Beroende på hur arbetsmarknaden ser ut, går det inte längre att räkna med en livslång 

anställning i framtiden. Man kommer att vara tvungna att acceptera projektanställningar, 

perioder av arbetslöshet eller mer eller mindre ofrivilliga förändringar i sitt val av yrke. Det 

kräver helt enkelt att individen i högre grad blir självstyrande och mer flexibel vad gäller 

arbete (2004: 17). 

Mina informanter har dock visat sig vara kreativa med sina lösningar trots arbetsmarknadens 

osäkerhet eller möjlighet att erbjuda en låntidsanställning eller en fast tjänst. Detta har dock 

varit under förutsättningar att de kan vara flexibla i ganska stor utsträckning, vilket är en 

möjlighet som troligtvis kommer att minska efter att man har fått barn. 

I Sverige har genomsnittsåldern för när man skaffar sitt första barn ökat med fem år under en 

40-årsperiod(Wängqvist 2013). Den genomsnittliga åldern för förstagångs föräldrar i Sverige 

är nu 29 år för kvinnor och 31 år för män (URL 7) Andelen föräldrar bland 25-åringar var 

21% för kvinnor och 10% för män under 2011, vilket innebär att det inte längre är en norm att 

komma in i föräldraskapet i mitten av tjugoårsåldern. I en svensk studie där både män och 

kvinnor blev tillfrågade varför de hade väntat med att bli föräldrar, var några bland de stora 

temana i svaren att de inte kände sig tillräckligt mogna för att bilda familj, och att de hade 

andra saker de ville göra först (URL 7). Följaktligen har inträdet i föräldraskapet i Sverige, 

liksom i andra länder, blivit uppskjutet till en högre ålder, och detta verkar vara relaterat till 

ungdomars idéer om vad de vill göra och uppnå innan de blir föräldrar. Detta belyses även i 

en artikel i Svenska Dagbladet (URL 4), där man kan läsa att unga akademiker gärna vill ha 

barn men inte för tidigt. Man kan även läsa att det hos kvinnor finns en påtaglig stress över att 

hinna komma igång med karriären. 60 procent vill ha sista barnet efter att de fyllt 35 år.  
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Karin som har fått sina två barn under tiden som hon studerat, ser på det som ett bra 

argumentationsgrepp när hon ska söka jobb. Hon säger att det kan vara bra att kunna säga till 

en arbetsgivare att man är klar med barnen, och att man inte kommer behöva gå hem, förutom 

när de är sjuka. Enligt Stendevad (2006:71) kan man, precis som Karin, se föräldraskapet som 

en karriärfördel. Hon menar att vi utvecklar vår kreativa sida när vi är i barns närvaro, vilket 

också kan gynna arbetsplatsen (2006:71).  

”... Men jag brukar säga det, folk reagerar ju på att det har tagit 5,5 år att läsa 3,5 års 

utbildning. Ett uppehåll är ju inte helt ovanligt av olika anledningar, men sen sa ju jag att när 

jag hade fått mitt första barn att jag inte kunde vara borta mer, och att jag absolut inte skulle 

göra fler uppehåll, så det var ju lite retligt att få äta upp det sen...men jag brukar säga att nej, 

men nu är jag klar med barnen istället...”  

Frida har inga barn, och har precis börjat på sin fasta tjänst som inköpare. Arbetsplatsen har 

hon varit på sedan hon gjorde sin praktik under sin utbildning, och fick sedan efter det ett 

vikariat som nu således har lett till en fast tjänst. Hennes väg fram till idag har inte heller vart, 

likt övriga informanters, uttänkt på förhand. Efter gymnasiet började hon arbeta i en reception 

på ett gym, och efter några år där läste hon upp betyg på Komvux, för att sedan söka sig till en 

kvalificerad yrkesutbildning-utbildning. En Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är en svensk 

eftergymnasial utbildningsform som är ett alternativ till högskoleutbildning. En KY-

utbildning är kortare än en högskoleutbildning, vanligtvis mellan 1 och 2 år (URL 8). 

Anledningen till valet av utbildning berodde på att det inte var så många år att läsa, vilket 

Karin tyckte var bra. Under utbildningen gjorde hon sin praktik på ett företag som sedan ville 

anställa henne på en visstidsanställning. Hon arbetade där i ett år, och fick sedan fast tjänst. 

Frida beskriver det som mycket skönt att veta att man har ekonomin tryggad. Jag frågar hur 

Fridas ambitioner har sett ut gällande saker hon vill vara klar med innan hos skaffar barn, hon 

svarar att ha en fast tjänst en av de sakerna. Utbildningen i sig var inte en punkt på listan, utan 

snarare ett delmål. 

”... Ja, det känns ju skönt att ha fast, ifall man vill ta ett lån och köpa bostad eller så. Jag 

ville ha fast tjänst. Jag är ju lite så att jag vill ha vissa saker avbockade innan jag...om jag 

skaffar barn. Så det och en bostad som jag trivs och ser att jag kan uppfostra ett barn i...” 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskoleutbildning
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Wängqvist (2013) skriver att de markörer som speglar att vara vuxen vanligtvis inkluderar att 

ta ansvar för sina handlingar, att fatta självständiga beslut och bli ekonomiskt tryggad.  

Genom att aktivt prova olika roller, värderingar eller tro, och genom att utvärdera den 

personliga innebörden av dessa alternativ innan man gör ett åtagande, ger dessa personer, de 

unga vuxna, en etablerad en sammanhängande känsla av identitet. De har beskrivits som att 

ha konstruerat deras känsla av identitet (Kroger & Marcia, 2011). De är vanligtvis nöjda med 

de beslut som de har gjort, men kan även i varierande omfattning inse att deras beslut kan 

komma att ändras någon gång(Wängqvist,2013: 16). Detta är en teori som stämmer väl 

överens med mina informanters berättelser. 

Vad gäller att vara hemma berättar Frida om hur hon gärna vill vara hemma och mammaledig 

under en längre period, men att det såklart finns saker som kommer att stressa henne då också. 

Hon säger att man under den perioden på ett och ett halvt år man är hemma, inte kan visa vad 

man går för. Det påverkar självkänslan, vilket kan bidra till stress. 

”...man ska ju ersättas av någon när man är hemma...och är den personen skitduktig då...att 

det kanske finns en person som gör ditt jobb lika bra eller bättre, det är nog lite 

stressande...som kanske kan sno åt sig jobbet. Det vet man ju inte. Det är ju så också att 

eftersom man får sitt första barn så tänker kanske arbetsgivaren att man kanske ska ha sitt 

andra snart med...så får de ju inte tänka... men man vet ju aldrig...”  

Stendevad skriver om detta (2006)  och menar att kvinnor ofta är rädda för att karriären ska ta 

skada när man skaffar barn (2006: 35). Detta beror ofta på att man har en föreställning om 40-

timmars arbetsveckor, en fast tjänst och en karriärstrappa som är oflexibel. Stendevad (2006) 

menar dock att det inte alls behöver vara så och att den nya tiden innebär att näringslivet och 

samhället har ett intresse av att vi skaffar barn eftersom att de är framtidens kunder som bidrar 

till konsumtion (2006:36). Stendevad menar att Sverige är ett föregångsland som till skillnad 

från till exempel Japan och Italien, där kvinnor tvingas välja mellan barn eller karriär, här 

istället gör samhället en tjänst av att bilda familj, samtidigt som de gör karriär (2006:37). 

Elizabeth Perle McKennan (1998) har en annan syn på detta, då hon skriver att kvinnor måste 

lägga sig till med en, vad hon kallar, manlig framgångsidentitet för att kunna göra karriär 

samtidigt som man bildar familj. Hon uttrycker sig målande när hon skriver att ” ...allt som 

luktar hembakade bullar och morsa försvagar min ställning...” (1998:17). McKennan menar 
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att det inte är förrän männen också går hem och är föräldralediga som det är okej också för 

kvinnor att vara föräldralediga samtidigt som man gör karriär/har kvar sin position. Som tur är 

utvecklas samhället, och som systemet ser ut idag kan man dela upp föräldraledigheten vilket 

gör att Stendevads teori känns mer aktuell. Dock menar hon att man, för att föräldraskapet ska 

vara en karriärfördel, dels måste utveckla sin kreativa sida, dels utveckla sig själv och sina 

kompetenser samtidigt som man är föräldraledig. McKennans och Stendevads teorier stämmer 

alltså inte överens mad varandra eftersom Stendevad menar att föräldraskapte i sig är 

kompetensutvecklande, medan McKennan betonar betydelsen av att utnyttja 

föräldraledigheten till att hålla sig uppdaterad på vad som händer på arbetsplatsen, så att man 

inte blir utkonkurrerad under perioden man inte arbetar, precis som Frida vad orolig för. 

McKenna skriver vidare att i det stora hela handlar om att vi måste sluta tänka på arbete som 

tidigare generationer har gjort. Hon menar att det handlar om att vi själva måste hitta en 

förändring som passar in i det samhälle vi lever. Med det menar hon att vi måste sluta följa 

regler som innebär att vi måste tona ner oss själva och släppa rädslan för vem vi kommer bli 

eller inte bli om vi säger vad vi tycker (1998:168). Att hitta ett sätt ett arbeta som inkluderar 

det vi säger att vi värderar, precis som Vera har gjort är kanske den karriärskompetens som 

Stendevad (2006) menar. 

Sammanfattning 

I det här avsnittet har jag skrivit om informanternas syn på föräldraskap och hur 

föräldraskapet förhåller sig till deras tankar på utbildning och karriärval. Jag har också visat 

hur forskningen inom området bekräftar att svenskar generellt skaffar barn allt högre upp i 

åldrarna och att de flesta anser att det är viktigt att vara klar med sin utbildning och att ha ett 

fast jobb innan man bildar familj. 

Slutord 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fem unga kvinnor försöker hitta sin plats i 

samhället, men utgångspunkt i deras utbildnings-, karriär-, och familjeval. Jag ville även 

undersöka hur tidigt i livet dessa unga kvinnor fattat beslut om sin framtid, och på vilka 

grunder. För att komma fram till detta har jag utgått från mina tre frågeställningar:  

 Hur ser samhällets bild ut av en ung människas planer för framtiden? 
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 Vilken betydelse har tidigare karriär- och utbildningsval för framtiden? 

 Hur påverkar valen av karriär och utbildning när man har/vill ha familj? 

 

Som jag har visat i denna uppsats har mina informanter inte gått den väg som finns uppritad 

som en önskemodell från myndigheternas sida, utan hittat sina egna vägar för att ta sig framåt. 

Mina informanter har i uppsatsen berättat om hur de förhållit sig till andras frågor och 

förväntningar och vad som faktiskt blev verklighet senare. Jag upplevde dock genomgående 

att mina informanter inte verkade sträva efter begreppet ”vad jag vill bli när jag blir stor” utan 

hade snarare ”vad vill jag göra nu närmast” som drivande faktor. Det har visat sig, genom min 

empiri att det inte finns en väg som är helt rak, utan snarare en hel del hållplatser som man får 

stanna vid, under tiden man passerar dem.  Mina informanter har alla, på kreativa och flexibla 

sätt tagit sig förbi dessa hållplatser och nått större klarhet om saker och ting. De verkar inte se 

tillbaka på vägen till där de är idag som något onödigt, eller något som de hade velat göra 

annorlunda.  

 

Det har även visat sig, under mina intervjuer att alla informanterna har hittat sina vägar själva, 

de nämner inte att de har fått någon vägledning från till exempel skolan. Det finns ingen 

allmängiltig handlingsplan som visar hur man ska göra om man inte vill följa önskemodellen. 

Hållplatserna blir säkert, kan tänkas, svårare att sig igenom för vissa, och möjligheten att få 

göra sin inre karriär innan man gör sin yttre karriär, ser säkert väldigt olika ut, beroende på 

vad man har för människor runt omkring sig.  Det krävs ett mod, och en lust att leta och våga 

prova saker för att hitta sitt kall, vilket jag anser att alla mina informanter, på olika sätt, har 

gjort.  

De tidigaste valen i utbildnings- och karriärkarusellen, har visat sig inte ha så stor betydelse 

alls, om man är driven och nyfiken. För mina informanter har det varit fråga om 

bekvämlighetsval snarare än karriärstrategiska val.  

 De senare valen som mina informanter har gjort, eller är mitt uppe i, verkar spela desto större 

roll. Det är tydligt att ingen av mina informanter ser familjebildandet som ett delmål. Såklart, 

finns det funderingar och oklarheter angående detta också, men de, till skillnad från övriga 

val, känns mer planerade och igenomtänkta.  
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Denna uppsats har även kommit att handla om att se tillvaron på ett positivt sätt. Karin och 

Vera, som skaffade barn samtidigt som de utbildade sig, såg helt klart många fördelar med 

detta, snarare än att se problemen. De båda beskrev situationer som inte var optimala, men 

som de ända hittade lösningar på och fann glädje i. De visade mig att det helt enkelt inte blir 

bättre än vad man själv gör det till. 

 Det kan vara önskvärt inför ett studie- eller yrkesval att individen vet vem hon eller han är för 

att fatta rätt beslut. Det kan också tyckas att man bör ha kunskaper om omvärlden, för att 

lättare kunna skaffa sig ett helhetsbegrepp om sitt liv och sitt samhälle. Mina informanter 

visar mig att de, på vägen genom sitt sökande efter kunskap om omvärlden, även har skaffat 

sig kunskap om sig själva, och genom detta hittat sina vägar. 

Något som skulle vara intressant för vidare forskning skulle vara att göra samma 

undersökning som jag har gjort i denna uppsats, med unga män i dessa åldrar, för att se om de 

tänker och handlar annorlunda. En återkommande undersökning vart femte år, men både unga 

män och unga kvinnor skulle sedan kunna göras, för att se hur vi, våra valmöjligheter och 

samhället utvecklas.  
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