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Sammanfattning 
 
Idag behöver individen vara anpassningsbar och redo att ta vara på vad som kommer dens 
väg för att hänga med i den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Planned happenstance 
är en karriärteori som uppmuntrar till att utveckla färdigheter och attityder som hjälper 
individen anpassa sig och att vara mer förberedd på att se nya möjligheter i karriären. 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur denna teori uttrycker sig i 
övergången från arbetslöshet till arbete. Genom semistrukturerade intervjuer berättade fem 
informanter om deras olika resor mot anställning vilket sedan transkriberades och 
analyserades utifrån en tematisk narrativ analysmetod. Ur analysmetoden framkom sex 
teman i övergångarna; Jobbsökarstrategier, Kontakter, Tillfälligheter i övergången, Att 
försöka skapa möjligheter, Hinder och Lärdomar, som därefter analyserades med en 
hermeneutisk fenomenologisk infallsvinkel, utifrån karriärteorin samt tidigare forskning. 
Ett centralt resultat som framkom i studien var att färdigheter på olika sätt har utnyttjats 
och hjälpt informanterna i deras övergångar. Ett annat resultat som framkom var att 
tillfälligheter i enlighet med tidigare forskning har haft en inverkan på informanternas 
karriärer. Ett sista resultat visade på att informanterna tog med sig lärdomar från 
övergångarna relaterade till självkännedom och strukturella förhållningskrav. Sett ur ett 
vägledarperspektiv kan det antas att Planned happenstance är en relevant karriärteori som 
bör användas av studie- och yrkesvägledare för att uppmuntra individen till att utveckla 
färdigheter och attityder som kan underlätta anpassning i en snabbföränderlig värld och 
för att skapa ett mer tillfredsställande liv. Att normalisera tillfälligheter till att bli en del av 
karriärutvecklingen blir en viktig del i studie- och yrkesvägledarens arbete. Titeln på 
denna studie är inspirerat av ett citat av kemisten Louis Pasteur (1854) som vi finner 
passande då tanken att vara förberedd för tillfälligheter är just vad som förespråkas av vald 
karriärteori. 
 
Nyckelord: Tillfälligheter, övergångar, Planned happenstance, färdigheter, vägledning.  
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1. Inledning  
 

If you give a man a fish he is hungry again in an hour. If you teach him to catch a fish you 
do him a good turn. (Ritchie, 1885 s. 342) 

 
Att göra endast ett karriärval inom sin livstid är detsamma som att få en fisk – det mättar 
för stunden men behöver nödvändigtvis inte vara hållbart i längden. Vägledaren ska “lära 
individen att fiska”, att hjälpa dem att utveckla och ta vara på sina färdigheter för att 
hantera karriärval som ger individen en förutsättning till ett mer tillfredsställande liv 
(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 
 
Den traditionella inställningen till karriären skapade en vägledning som tillämpades i 
beslut om jobb för livet, oftast från den ålder individen var klar med skolan. Vägledning 
sågs i stor utsträckning som en objektiv kognitiv problemlösningsprocess där matchning 
av personlighet och arbete var tänkt att resultera i ett bra karriärval (Patton, 2008). De 
rationella karriärvalsmodellerna som kommit ur detta har positionerat sig som den enda 
rätta vägen för att göra karriärval men har fått motstånd av forskning. Det argumenterades 
för att det traditionella tillvägagångssättet inte var hållbart då de krav som ställdes på 
individen, att de skulle beräkna utfallet av och ta alla olika karriäralternativ i beaktning, 
överträffade deras kognitiva förmåga. Forskningen visar även att komplexiteten, 
subjektiviteten och kreativiteten i karriärvalsprocessen blivit förbisedda samt att kontext, 
mening, känslor och förändring i erfarenheten av att göra karriärval har blivit ignorerade, 
något som forskningen anser bör framhävas (Murtagh, Lopes & Lyons, 2011). 
Under de senaste trettio åren har dramatiska förändringar av arbetsmarknaden skett 
(Edling, 2017) och med det har förståelsen av karriär och karriärutveckling förändrats 
(Lundahl, 2010). Äldre yrken ersätts av nya och kraven på utbildning och språkkunskaper 
växer (Edling, 2017). Arbetsmarknaden blir mer och mer internationell och individen 
påverkas inte längre av endast Sveriges arbetsmarknad utan även övriga världen. På grund 
av allt detta är det inte längre hållbart för individen att endast ett karriärval ska hålla livet 
ut (Lundahl, 2010). Idag är det enligt Lundahl (a.a.) vanligt att individer byter karriär flera 
gånger under en livstid och yrkesval är endast en aspekt av ett brett utbud av 
karriärutmaningar som ska konfronteras. Dagens karriärteorier måste ta komplexiteten av 
individer i beaktning och hjälpa dem att anpassa sig till de utmaningar som uppstår i en 
föränderlig och komplicerad värld (Krumboltz, Foley & Cotter, 2013; Lundahl, 2010; 
Patton, 2008; Savickas, 2008). 
 
En karriärteori som behandlar denna komplexitet är Planned happenstance, där 
vägledarens jobb är att underlätta lärandet av färdigheter, intressen, värderingar och 
personliga egenskaper som gör det möjligt för klienten att skapa ett tillfredsställande liv. 
Vägledaren ska också normalisera och lära individen att ta vara på oplanerade händelser 
som kan gynna karriären (Mitchell et al., 1999).  
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Individens karriärprocess är alltså ständigt pågående och studie- och yrkesvägledningen är 
en viktig del av denna. Tack vare studie- och yrkesvägledarens kunskaper om 
karriärteorier kan individens enskilda behov mötas och deras process kan stöttas 
(Skolverket, 2013). Övergångar är kantade med utmaningar och händelser som ska 
hanteras och tas vara på. För att framtida studie- och yrkesvägledare ska kunna stötta 
individer i sådana processer behöver de en förståelse för hur individerna tänker kring och 
hanterar dessa övergångar, samt en insikt i hur karriärteorier kan appliceras på dessa 
individer (Lundahl, 2010).  
 
Dagens läge skapar en problematik där individen behöver finna verktyg för att hantera sin 
karriärutveckling på en föränderlig arbetsmarknad där ett yrkesval inte alltid håller livet 
ut. Studien syftar därför till att undersöka hur Planned happenstance kommer till uttryck i 
övergångar då denna teori förespråkar ett tillvägagångssätt som ska gynna individens 
karriärutveckling i en föränderlig värld.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur teorin Planned happenstance kommer till 
uttryck i övergången från arbetslöshet till anställning hos individer som varit arbetslösa  
4–6 månader.  
 

x Hur har informanterna använt sig av de fem färdigheterna som teorin förespråkar? 
x Hur har informanterna tagit vara på tillfälligheter som påverkat deras 

karriärutveckling sett utifrån de fem färdigheterna?  
x Vilka lärdomar tar informanterna med sig från övergången? 
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2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt behandlas studiens centrala begrepp, teorier och tidigare forskning. 
 
2.1 Begrepp 
Nedan presenteras centrala begrepp för studien. 
 
2.1.1 Övergångar 
Växlingar mellan olika utbildningar och/eller arbeten benämns som övergångar (Lundahl, 
2010). Individen påbörjar första utbildningen genom att delta i förskoleklass för att sedan 
gå vidare i de olika skolformerna kommunen erbjuder enligt Skollagen (SFS 2010:800). 
Utöver skolformerna kommunen tillhandahåller finns det flera utbildningssystem bland 
annat högskola/universitet. En övergång kan exempelvis vara omställningen från 
gymnasieutbildning till anställning. 
 
2.1.2 Tillfälligheter  
Tillfälligheter definieras som de element som bidrar till ett yrkesval som inte har något 
förutsägbart samband med det, till exempel ekonomiska händelser, oväntade personliga 
händelser och oväntad information (Mitchell et al., 1999). Många individer beskriver 
dessa sammanhang med “tur” eller “slump” men Mitchell et al. (1999) menar att 
skapandet av tillfälligheter sker när individen handlar på olika sätt. Individen kan skapa 
händelser eller hamna i vissa miljöer på grund av tillfälligheter som ges. Exempel på en 
tillfällighet kan vara att gå på en jobbmässa som kan generera i ett utökat kontaktnätverk 
som i sin tur kan leda till en anställning.  
 
2.1.3 Lärdom  
Lärdom betyder “vunnen erfarenhet eller kunskap” (Nationalencyklopedin u.å. a). Genom 
händelser som uppstår får individen erfarenheter vilket leder till skapande av nya 
lärmöjligheter (Mitchell et al.,1999).  
 
2.1.4 Karriärutveckling 
Begreppet karriärutveckling omfattar processen som formar en individs yrkesidentitet 
(Rosenberg Mckay, 2018).  
 
2.1.5 Att mellanlanda 
Att mellanlanda är en metafor, skapad av författarna i denna studie, som innebär att 
informanterna i sina berättelser klassar vissa jobb som temporära men nödvändiga “stopp” 
i övergången för att nå sin slutliga anställning. 
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2.1.6 Kontakter 
Kontakter innebär “Bekantskap med person som kan förmedla information” 
(Nationalencyklopedin u.å. b). Exempelvis kan en kompis förmedla information om en 
ledig jobbannons. 
 
2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Nedan presenteras studiens två teoretiska utgångspunkter. 
 
2.2.1 Hermeneutisk fenomenologi 
Infallsvinkeln i studien kommer bestå av hermeneutisk fenomenologi då det är individens 
erfarenhet och upplevelse av tiden som arbetslös som undersöks. Enligt Denscombe 
(2016) syftar den hermeneutiska fenomenologin att studera problemområden som 
uppkommer i vardagslivet. Brinkkjaer och Høyen (2013) definierar fenomenologi och 
hermeneutiken som en human- och samhällsvetenskaplig infallsvinkel. Infallsvinkeln 
syftar till att studera individens subjektiva verklighet. Fenomenologin fokuserar på 
individens upplevelse, erfarenhet och känsla i ett specifikt sammanhang (Bolton, 1979). 
Det specifika sammanhang som studien syftar till att undersöka är övergången från 
arbetslöshet till anställning. Forskning som sker med ett fenomenologiskt perspektiv 
utförs genom att sätta bort forskarens förförståelse för att enbart fokusera på individens 
subjektiva verklighet (Brinkkjaer & Høyen, 2013). 
 
2.2.2 Planned happenstance 
För att förklara karriärvalsprocessen har Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) 
introducerat Planned happenstance. Teorin grundar sig i social inlärningsteori och menar 
att individens egenskaper och beteenden är ett resultat av inlärning. Individen måste 
utvidga sina förmågor, färdigheter och intressen snarare än att bara grunda besluten på 
nuvarande färdigheter och egenskaper (Amundson, 2014). Mitchell et al. (1999) ville med 
denna teori röra sig från ett “antingen-eller-tänk” till ett tillvägagångssätt som erkänner 
och accepterar ambivalens och flexibilitet. Betoningen ligger på uppfinningsförmåga, 
lärande och utvecklingen av färdigheter och attityder som hjälper individen att vara mer 
förberedd på att se nya möjligheter i karriären. Ibland så krävs det att hela historien lyfts 
upp för att vidga perspektiv (Amundson & Thrift, 2008). Mitchell et al. (1999) beskrev 
hur individer ofta hade en tendens att tillskriva tur eller slumpen som anledningen till 
framgång. Även om lyckosamma omständigheter kan vara en del av anledningen så är det 
ofta inte hela anledningen. De betonade att denna teori inte ska förväxlas med magiskt 
tänkande eller ett förtroende för ödet. Klienten bör inte irra omkring planlöst och passivt i 
väntan på att något ska hända. De måste lära sig att själv handla för att generera och hitta 
tillfälligheter. Genom att närmare undersöka vad individen definierar som lyckosamma 
omständigheter, kan vissa färdigheter och attityder urskiljas. Enligt Mitchell et al. (1999) 
handlade det om följande fem färdigheter: 
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x Nyfikenhet: Att aktivt söka information som bidrar till fler möjligheter och 
erfarenheter. 

x Uthållighet: Att anstränga sig och ta sig över hinder längs vägen trots motgångar. 
x Flexibilitet: Att svara på ny information och anpassa sig efter denna. 
x Optimism: Att se nya möjligheter som genomförbara och uppnåeliga. 
x Risktagande: Att handla även vid oförmåga att veta hur resultatet kommer att se ut. 

  
Vägledarens roll är enligt teorin inte att hitta klientens drömjobb, utan att lära klienten att 
på egen hand skapa ett tillfredsställande liv. Målet är att utrusta klienten med ovan 
nämnda färdigheter för att kunna skapa, känna igen och införliva tillfälligheter i 
karriärutvecklingen samt för att kunna anpassa sig till den samhällskontext hen befinner 
sig i (Mitchell et al., 1999). 
 
2.3 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning om övergångar som berör oplanerade händelser, 
slumpen, färdigheter från Planned happenstance och erfarenheter som bidragit till lärdom. 
På grund av detta är forskningen relevant för denna studie.    
 
2.3.1 Karriärutveckling och betydelsen av att vara mottaglig för möjligheter 
I Magnuson, Wilcoxon och Norems (2003) studie intervjuades tio vägledare, om deras 
övergång till att bli ledare. Studien intresserade sig för att utforska vilka strategier de 
använde sig av för att bli ledare. Fem av deltagarna beskrev resan till deras karriär med 
slumpartade möjligheter och tur. Ett annat tema som framkom var det livslånga lärandet 
och viljan att göra skillnad. Drivkraften att göra skillnad framkom hos sex deltagare. 
Förebilder gav flera deltagare optimism om framtiden då förebilden visade på möjligheter. 
Deltagarna i studien fick beskriva hur de blivit framgångsrika ledare där fyra deltagare 
svarade “jag vet inte” och en annan svarade “jag önskade att jag hade svaret på den 
frågan”. Den sjätte deltagaren svarade att hen hade funderat på frågan länge och att det 
enda svaret blev passion för yrket. De övriga deltagarna beskrev karriärvägen med 
tillfälligheter som att vara på rätt plats vid rätt tid och tur. Flera deltagare beskrev vikten 
av att vara redo och ta vara på chanser som ges. Exempelvis berättar en av deltagarna om 
ett jobberbjudande som framkom på tennisplanen där deltagaren tog vara på chansen som 
resulterade i en anställning. För fem deltagare hade karriärutvecklingen bidragit till 
lärdom vilket de beskrev genom att se med ett vidgat perspektiv (a.a.). 
 
2.3.2 Övergångar i livet och erfarenheterna från dem 
Lidströms (2010) studie behandlar ungas övergångar från skola till arbete i Sverige. I 
studien intervjuades 52 arbetslösa unga vuxna, 25–29 år. Utförandet av intervjuerna 
bestod av en tidslinje där informanterna antecknade väsentliga händelser i övergångarna. I 
studien framkom bland annat att intervjupersonerna i genomsnitt varit med om åtta till nio 
övergångar efter grundskolan, varit verksamma på fem arbetsplatser i tre till fyra olika 
yrken och deltagit i tre utbildningar.  
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Tillbakablick på övergångarna ses till störst del med ovisshet och risker, men även som 
positiva utmaningar och att få erfarenhet. Övergång till studier och arbete skiljer sig åt där 
det förstnämnda är mer planerat medan övergången till arbete sker mer oplanerat och av 
slumpen: “jag har aldrig valt ett jobb, utan råkat snubbla in i det” (Lidström, 2010 
s.105). Aktiviteter som leder till arbete var tips från bekanta, att ta kontakt med företag 
och söka tjänster som ligger ute på Arbetsförmedlingens hemsida. Slutligen beskriver 
Lidström (2010) att de unga arbetslösa framställer problemområden som otillräckliga 
förmågor, egenskaper och kunskaper för att nå sitt karriärmål. 
  
En annan studie med fokus på erfarenheter är Schedins (2010) studie som behandlar 
övergången från arbetsliv till studier. I studien intervjuades 20 personer, 20–25 år. De 
skulle gå termin ett på lärarprogrammet och ha genomgått ett yrkesförberedande program i 
gymnasiet samt arbetat eller varit arbetslösa ett år innan de påbörjade lärarutbildningen. 
Intervjun bestod av en tidslinje där deltagarna fick sätta ut viktiga händelser som påverkat 
valet, linjen började på gymnasieskolan och avslutades vid starten av lärarutbildningen. 
Tre av deltagarna hade lärarutbildningen som ett valalternativ vid slutet av 
gymnasieutbildningen, sex deltagare hade andra alternativ och de övriga elva ville börja 
arbeta efter gymnasiet. Hälften av deltagarna nämnde bland annat planering för framtiden 
som en viktig faktor till deras yrkesval. Planering var lång- och kortsiktig och låg till 
grund för ett mer tillfredsställande liv. Gemensamt för deltagarna var effekten av 
erfarenheter av arbetsplatsen, där positiva erfarenheter bidrog till valet av studier på 
lärarprogrammet. Negativa upplevelser av andra yrken och arbetsförhållanden har medfört 
självkännedom och förståelsen för att vilja arbeta inom ett yrke med stimulans och 
utveckling. Merparten av deltagarna har beskrivit övergången som en lång process och 
beskriver valet till lärarutbildningen som en tillfällighet och en slump. Schedin (2010) 
tolkar detta som att deltagarna haft förmåga att se och ta vara på tillfälligheter som ges.  
 
2.3.3 Framtidsplanering i en föränderlig värld 
Honkanens (2010) studie behandlar övergången till studier på vuxenutbildning. I studien 
intervjuades 17 lågutbildade kvinnor som varit yrkesverksamma i flera år men valt att göra 
en övergång till vuxenutbildning för att sedan i framtiden studera på universitet/högskola. 
Intervjun bestod av en tidslinje från deras barndom till nutid. I studien framkom att flera 
oförutsägbara händelser hade påverkat kvinnornas karriärutveckling, exempelvis hade en 
informant jobbat inom en förskola varpå kommunen ökade barngruppens storlek som i sin 
tur genererade i stress och misstrivsel på jobbet. Denna händelse påverkade kvinnan till att 
börja utbilda sig. Två av kvinnorna planerade deras utbildning men omständigheter runt 
omkring bidrog till att de i slutändan inte kunde utföra planen. En annan kvinna planerade 
sin karriär och följde samt utförde sin plan även fast hemförhållandena var svåra. För de 
resterande kvinnorna var vägen oplanerad. Karriärutvecklingen hos kvinnorna i studien 
påverkades av oförutsägbara händelser och Honkanen (2010) menar att en individ kan 
planera sin framtid men kontinuerligt måste besvara ny information. En viktig del blir där 
att vara flexibel och ändra om planer utefter de förändrade förutsättningarna.  



7 
 

Den nya informationen kan komma från samhället, arbetslivet eller privatlivet där ens 
egen situation förändras, men även nära personer runt omkring situationen. Vidare 
synliggörs att yrkesvalet inte längre är ett engångsval utan en pågående process under hela 
livet. Kvinnorna i studien bevisar detta inte endast genom övergångar till olika yrken och 
studier, utan även på deras sätt att ha olika alternativ öppna.   
 
2.3.4 Tillfälligheter påverkar karriären 
Enligt Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) förekommer tillfälligheter ofta och är 
centrala för karriärutvecklingen och möjligheter till lärande. I ett flertal exempel motiverar 
de hur karriären format sig tack vare att individen tagit vara på de tillfälligheter som dykt 
upp. Individen tillskriver dock lätt sin karriär åt “slumpen” vilket gör att dem inte ser sina 
egna handlingar som värdefulla i förhållande till resultatet. Problemet med detta är att 
individen i slutändan inte lär sig något av övergången. Därför anser Mitchell et al. (1999) 
att en betydande del av deras teori är att vägledaren ska arbeta för att normalisera 
tillfälligheter. Det är viktigt för individerna att inse att deras framgång beror på deras 
förmåga att skapa och dra nytta av tillfälligheterna. Att tillfälligheter påverkar 
karriärutvecklingen i stor utsträckning stämmer även överens med studierna nedan. 
 
I en kvantitativ studie gjord av Bright, Pryor och Harpham (2005) undersökte de rollen 
som tillfälligheter hade i karriärval. Studien utgjordes av en enkätundersökning om 
karriärval och beslut, där 772 gymnasie- och universitetsstudenter deltog. Resultatet 
visade att den upplevda förekomsten av tillfälligheter som påverkar karriärval var utbredd 
och motsvarade 69,1% av deras urval. Detta indikerade enligt dem på att alla karriärteorier 
behöver uppmärksamma tillfälligheter mer noggrant.  
 
I en annan kvantitativ studie gjord av Betsworth och Hansen (1996) undersöktes och 
kategoriserades förekomsten av tillfälligheter som påverkade karriären. Urvalet bestod av 
237 stycken äldre vuxna. Deltagarna fick i en enkät svara på om de upplevde att deras 
karriär påverkats av tillfälligheter varav nästan två tredjedelar av dem ansåg att så var 
fallet. Deras svar resulterade i elva olika tillfällighets-kategorier: (a) Professionella och 
personliga kontakter, (b) oväntad befordran, (c) rätt plats/rätt tid, (d) äktenskapets och 
familjens påverkan, (e) uppmuntran från andra, (f) inverkan av tidigare arbetssituationer, 
(g) militära erfarenheter, (h) tillfällig tjänst som gick över i fast tjänst, (i) hinder på 
ursprunglig karriärväg, (j) påverkan av historiska händelser och (k) oväntad exponering av 
intresseområde. 
 
Murtagh, Lopes och Lyons (2011) utförde en kvalitativ studie om frivilligt karriärbyte 
med betoning på bland annat oplanerade händelsers påverkan, där åtta kvinnor deltog. 
Studien visade att sju av åtta deltagare inte hade genomgått en systematisk process i sina 
karriärval såsom de rationella modellerna föreslår. Istället fanns det en känsla i många av 
historierna om att prova på något för att öppna upp inför möjligheter och riktningar.  
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Planlösheten i dessa fall utvecklades till identifiering och en strävan efter önskad karriär 
vilket stärker argumentet om vikten av tillfällighet och slump i karriären. Fem av 
deltagarna utförde planlösa handlingar utan en tanke om att det skulle påverka deras 
karriär, men som senare visade sig vara ett huvudsakligt steg mot den nya karriären. 
 
2.3.5 Lärande i övergången 
Krumboltz och Worthington (1999) beskriver i sin artikel hur lärande är viktigt i 
övergången mellan skola och arbete då flexibla och anpassningsbara inlärningsupplevelser 
förbättrar individernas förmåga att skapa ett tillfredsställande liv. Då arbete spelar en stor 
roll i nästan allas liv så genomsyras många aktiviteter av förberedelser inför detta. Att lära 
sig matematik, läsa, rita, dansa, spela spel och att konversera kan ses som delar av 
processen att förvärva färdigheter och attityder som formar karriären. Att hitta sin egen 
nisch på arbetsmarknaden är en lång bearbetning av “trial and error”. Att utsätta sig för en 
bred variation av yrkeskategorier, information och möjligheter för att forma sin självbild 
och världsbild är väsentligt för att anpassa sig till den ständigt föränderliga 
arbetsmarknaden. Individen behöver öva på att utforska sin egen nyfikenhet och lära sig 
hur de utnyttjar och skapar egna tillfälligheter. De inlärningsmöjligheter som införskaffas i 
förhållande till övergången kommer att ge individen makten att handla i en snabbt 
föränderlig och osäker värld. 
 
2.3.6 Färdigheternas roll i övergången 
Färdigheternas roll i övergången lyfts fram av forskare på Korea University (Kim et al., 
2016). Syftet med deras studie var att undersöka de longitudinella relationerna mellan 
färdigheterna i Planned happenstance och livsjustering samt i vilken grad detta förhållande 
modererades av hinder i karriären. Hindrena sågs i denna studie som tillfälligheter.  
 
Deltagarna bestod av 307 koreanska högskolestudenter som befann sig i övergången från 
skola till arbete. Data samlades in i tre omgångar via webbaserade undersökningar under 
tiden de befann sig i övergången. Resultatet visade att färdigheterna förekom, var positivt 
associerade med livsjusteringen och sågs som avgörande beståndsdelar för att klara av 
livsjusteringen, speciellt när individen konfronterade många karriärhinder. Resultatet 
visade att färdigheterna var till hjälp i övergången för att uppmuntra individerna att 
anpassa sig till den föränderliga miljön. Dessutom skiljde sig associationen mellan 
färdigheter och livsjustering genom de olika nivåerna av hinder; deltagarna med fler 
färdigheter var mer benägna att anpassa sig bra i livet, även när de upplevt stora 
karriärhinder, då de istället såg hindrena som möjligheter. Forskarna ansåg att resultatet 
indikerade på att användandet av färdigheterna förutser livsjustering och spelar också en 
viktig roll i att förbättra individernas livsjustering. Från detta perspektiv är karriärhinder 
en viktig faktor för att kunna utvärdera lärandeprocessen i individernas liv (Kim et al. 
2016). 
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3. Metod 
För att besvara forskningsfrågorna användes en kvalitativ datainsamlings- och 
analysmetod i form av semi-strukturerade intervjuer och tematisk narrativ analys. Detta 
stöds bland annat av Larsson (1986) som skriver att kvalitativ metod är lämpligt att 
använda för att beskriva ett sammanhang, exempelvis hur människor uppfattar sin 
omvärld. Det är också i linje med Denscombe (2016) som vidhåller att intervjuer lämpar 
sig som datainsamlingsmetod när forskaren behöver få insikt i individens subjektiva värld, 
som kräver mer djupgående information. Kvalitativ metod har med framgång tidigare 
använts av Honkanen (2010), Lidström (2010), Murtagh, Lopes och Lyons (2011) samt 
Schedin (2010) vid forskning av övergångar och tillfälligheter  
 
3.1 Urval och avgränsningar 
Urvalet i denna studie grundade sig i ett icke-sannolikhetsurval där beslut togs kring vilka 
som skulle ingå. I sökandet av informanter skickades en förfrågan till utvalda Facebook-
grupper (se Bilaga 1) och dem informanter som svarade på detta var dem som blev 
utvalda. Urvalet grundade sig på så sätt i ett frivillighetsurval då det var svårt att få tag på 
informanter och studien fick förlita sig på de informanter som i samband med annonsering 
på eget initiativ kontaktade och valde att delta i undersökningen (Cohen, Manion & 
Morrison, 2011). Något som bör tas i beaktning är att ersättning för deltagande erbjöds i 
form av utlottning av en biobiljett mellan informanterna. Då ersättningen var av en rimlig, 
symbolisk gest sett till informanternas deltagande i tid och ansträngning (Stanford 
University, u.å.), tros det inte ha påverkat resultatet av studien. 
 
Studiens avgränsningar hade sin utgångspunkt i syfte och frågeställningar. Den 
gemensamma nämnaren i studien var individer som befunnit sig i övergången mellan 
arbetslöshet och arbete. Genom urvalet var studien avgränsad till att enbart ta in 
informanter som varit arbetslösa under en period av fyra till sex månader, fått en 
anställning därefter och är 25 år eller äldre. Vidare fanns en geografisk avgränsning då 
endast informanter inom Umeå kommun kontaktades. Eftersom att erfarenheter var en 
viktig del i studien bestämdes åldersspannet utifrån antagandet om att yngre inte har 
samma uppfattning över vad som händer i livet och har dessutom inte hunnit samla på sig 
samma mängd livserfarenheter som en vuxen (Psykologiguiden, u.å.; Skolverket, 2013). 
Arbetslöshetsperioden valdes på grund av att detta var den mest förekommande perioden 
för individer inom detta åldersspann år 2017 (Galte Schermer, 2018).  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
För att informanterna skulle få utrymme till att utveckla sina erfarenheter valdes 
semistrukturerade intervjuer, där frågorna är formulerade men forskaren ska vara följsam 
gällande informantens svar (Denscombe, 2016). Frågorna förbereddes med hjälp av Den 
kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann (2014).  
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Intervjuguiden (se Bilaga 2) bestod av bakgrundsfrågor för att göra informanten bekväm, 
sedan av en tidslinje med fyra öppna frågor, därefter några öppna och fasta frågor. Enligt 
Denscombe (2009) ger en blandning av dessa frågor en varierad ansträngning av 
informanten som leder till motivation att fullfölja intervjun. Tidslinjen användes för att 
informanten lättare skulle kunna visualisera sin tid som arbetslös. Denna 
visualiseringsmetod har med framgång tidigare använts i Honkanen (2010), Lidström 
(2010) och Schedin (2010). Intervjuerna dokumenterades genom ljudupptagning med en 
mobiltelefon, istället för enbart fältanteckningar, för att informanternas egna ord och 
erfarenheter skulle få större tyngd och för att det skulle finnas mindre utrymme för 
missförstånd enligt Denscombe (2009). Intervjuerna skedde på Umeå universitet under 
april v.16, 2018 där informanten hade två intervjuare.  
 
3.2.1 Transkribering 
Ljudupptagningen användes för att transkribera intervjuerna, där det på förhand valdes att 
struktureras upp genom att byta rader när en annan person pratar, anonymisera 
företagsnamn och använda initialer för att representera vem av intervjuarna som talade, 
samt bokstaven i för informant. Vidare bestämdes att skratt, suckljud och liknande skulle 
skrivas ut i en hård parentes. Även mm-ljud antecknades vid transkriberingen. Genom 
tydlig struktur på förfaringssätt transkriberas materialet på likvärdigt sätt. Strukturen är 
enligt Kvale och Brinkmann (2014) en grundregel som ska tas i beaktning. 
 
3.3 Pilotstudie  
En pilotstudie genomfördes innan studien för att testa frågeställningarna och metoden 
livslinjen. Två informanter blev informerade om studiens syfte och utförande för att sedan 
bli intervjuade. Detta enligt Cohen, Manion och Morrison (2011) för att säkerhetsställa 
kvalitén på tillvägagångssättet för datainsamlingen. Kvalitén kan förbättras med hjälp av 
pilotstudien genom att upptäcka frågor som är irrelevanta, få feedback på ordningsföljden 
av frågorna, tydligheten i frågorna, om frågorna kan uppfattas för privata och kränkande, 
variation av svårighetsgrad får inte vara för lätt, eller för svår, tiden för intervjun (Cohen 
et al., 2011). Genom pilotstudien hittades förbättringsområden, bland annat att kunna ge 
några exempel på oförutsägbara händelser som kan ha påverkat perioden som arbetslös, 
för att underlätta förklaring av den öppna frågan. Det valdes även att ändra om 
ordningsföljden samt redigera några av frågorna.  
 
3.4 Analysmetod 
Kvalitativ dataanalys handlar om att organisera, redovisa och förklara data samt att 
rimliggöra den genom att leta efter mönster och teman (Cohen, Manion & Morrison, 
2011). Då denna kvalitativa studie kretsade kring informanternas berättelser och deras 
subjektiva uppfattningar av övergången lämpade sig narrativ tematisk analysmetod bäst.  
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Den tematiska analysmetoden är en underkategori av den narrativa analysmetoden som 
innebär att strukturera insamlat material under olika teman och underteman för att sedan 
forma resultatet utifrån det. Ett tema är en kategori som identifieras i analyseringen av 
empirin och relaterar till studiens innehåll och frågeställningar (Bryman, 2012). Även 
Ryan och Bernards (refererad i Bryman, 2012 s. 580) rekommendationer om tekniker för 
att hitta teman följdes och i empirin söktes det då efter följande: repetitioner (ämnen som 
upprepas), metaforer och analogier (olika uttrycksformer som informanterna använde sig 
av för att presentera sina tankar), övergångar (när samtalsämnet tar en annan riktning), 
likheter och skillnader (hur informanterna diskuterar samma samtalsämne på olika sätt och 
utforska hur olika transkript liknar eller skiljer sig åt), avsaknad av data (reflektera över 
det som inte finns med i data), teori-relaterat material (ämnen som kan kopplas till de 
teorier som studien innefattar). För att fastställa att ett visst mönster kan betraktas som ett 
tema ligger dock betoningen på repetition (Bryman, 2012). 
 
I första steget av den tematiska analysen användes kodning. Koden bestod av ett ord som 
representerade innehållet i utvalt textstycke och skrevs till i marginalen av 
transkriberingen. Detta för att effektivisera bearbetningen, kodningen gör det nämligen 
lättare att hitta och sålla ut liknande information i stora mängder data. Det gör det även 
möjligt att se hur förekommande vissa koder är och om dem uppträder i särskilda mönster 
(Cohen et al., 2011). Efteråt granskades koderna för att leta efter teman enligt Ryan och 
Bernards rekommendationer (refererad i Bryman, 2012 s. 580) samt utifrån studiens 
frågeställningar och teori. De teman som uppkom av granskningen var: 
Jobbsökarstrategier, Kontakter, Tillfälligheter i övergången, Att försöka skapa 
möjligheter, Hinder och Lärdomar. 
 
3.5 Förförståelse  
Förförståelsen grundade sig i studie- och yrkesvägledarprogrammet där karriärteorier var 
en stor del av innehållet men även tidigare personliga erfarenheter och upplevelser spelar 
in vid tolkning och framställning av material. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
förförståelse aldrig går att radera utan alltid är något som påverkar individen. Objektivitet 
har försökt upprätthållas genom att transkribera för att minska tolkningsutrymmet och 
genom att båda författarna deltagit vid intervjuerna för att se flera delar av informanten 
och gå djupare i varje berättelse.   
 
3.6 Forskningsetiska överväganden 
I studien har de fyra huvudkraven legat till grund i utförandet, dessa krav innefattar: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 
Vetenskapsrådet (2002) menar att dessa krav ska tillgodoses för att individskyddskravet 
ska uppfyllas. Individskyddskravet innebär att informanterna i studien inte ska komma till 
skada, det vill säga inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning innan, under och efter studiens gång. 
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Informanterna i studien informerades om studiens syfte samt utförandet av datainsamling, 
genom informationsbladet (se Bilaga 3) samt vid intervjutillfället. Ytterligare information 
kring hur materialet skulle presenteras framfördes, för att uppfylla informationskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vidare skrev informanterna under sitt samtycke (se Bilaga 3) 
och informerades om möjligheten att närsomhelst avbryta studien utan motivering. Kvale 
och Brinkmann (2014) och Vetenskapsrådet (2002) menar att detta uppfyller 
samtyckeskravet. Anonymisering har skett vid transkribering genom kodning av namn och 
personuppgifter har endast tilldelats forskarna. Intervjuerna raderas efter avslutad kurs, 
genom anonymiseringen tillgodoses konfidentialtetskravet (Kvale & Brinkmann, 2014; 
Vetenskapsrådet, 2002). Informanternas uppgifter användes inte för kommersiellt brukt 
vilket innebär att sista huvudkravet, nyttjandekravet, också har tagits i beaktning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
3.7 Metoddiskussion  
Här presenteras för- och nackdelar utifrån studiens syfte och frågeställningar, förslag på 
liknande forskning samt validitet, reliabilitet och objektivitet.  
 
Det finns både för- och nackdelar med att använda intervju som insamlingsmetod. 
Fördelar är till exempel att intervjun producerar djupgående information där möjligheten 
till följdfrågor genererar mer information kring ämnet. Anpassningar utefter individ kan 
ske då justeringar är möjliga att utföra under intervjuns gång. Ytterligare fördelar är hög 
svarsfrekvens då intervjun har en avtalad plats och tid för utförandet till skillnad från 
exempelvis enkätstudier där informanterna kan ignorera vissa frågor. Däremot är 
intervjuer tidskrävande då framförallt analys av material tar tid. En annan del är 
intervjuareffekten, det vill säga att informanterna endast svarar det dem tror att forskaren 
vill ha för svar och grundar sig i kön, ålder och etnicitet som forskaren innehar, vilket 
innebär att tillförlitligheten kan försämras (Denscombe, 2016). Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) råder det även maktasymmetri vid forskningsintervjuer då intervjuerna 
består av en enkelriktad dialog, forskaren har utrymme till tolkning av den enskildes 
berättelse. 
 
Att intervjuerna spelas in kan också påverka tillförlitligheten på grund av att informanten 
hämmas av den tillgjorda miljön och känslan av att “tala för protokollet” (Denscombe, 
2016). Fördelen med ljudinspelning är att det ger en ordagrann återgivning och mindre 
utrymme för tolkning till analysen. Nackdelen är att kroppsspråket som också är en viktig 
informationskälla utelämnas (Denscombe, 2016). Med den hermeneutisk fenomenologiska 
infallsvinkeln fokuseras det dock på “vad” informanten säger och inte “hur” hen säger det 
(Riessman, 2008). På så sätt är kroppsspråket inte nödvändigt att ta i beaktning. 
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Vid användandet av öppna frågor finns en risk att informanten utelämnar information då 
frågan kan tolkas olika beroende på vem som svarar. Öppna frågor är dock viktiga då 
utrymme lämnas för informanten att välja vad hen vill berätta och på så sätt skapar en 
trygg miljö som bidrar till att psykisk påfrestning inte uppstår ur ett kort- och långsiktigt 
perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vid intervjuerna upplevs att vissa informanter hade svårt att förstå upplägget med 
tidslinjen. Detta leder till tankar om att en mer utförlig förklaring för tidslinjen skulle ha 
utarbetats och att exempel på hur den används skulle ha funnits tillhanda för 
informanterna. Konsekvensen är att information kan ha utelämnats då de inte förstod 
upplägget med tidslinjen. Dock kan för ingående exempel begränsa informationen genom 
att informanterna endast lämnar sådan information exemplet angav.  
 
En nackdel med användandet av tematisk analys är att det finns en risk att helheten, 
sammanhanget och integriteten av varje informant riskerar att gå förlorad. Data kan också 
bli dekontextualiserad. Exempelvis kan en viss typ av data behöva förstås med vad som 
sades innan, och då detta tillvägagångssätt kan dela upp data i många olika bitar kan 
kontexten och sammanhanget försvinna (Cohen, Manion & Morrison, 2011).  
 
Kvalitativ data som uppkommer av intervjuer medför utmaningar. Datamängden från 
kvalitativa intervjuer är så stor att analysen kan innebära mycket väljande från forskarens 
sida. Det finns då en risk att forskarens subjektiva åsikter leder till att vara exempelvis 
icke representativa eller orättvisa i förhållande till situationen vid valet av data och 
tolkning, eftersom data och tolkning oundvikligen kombineras (Cohen et al., 2011). Det 
finns möjlighet att välja ut teman innan bearbetningen av data. Med detta riskeras dock att 
material kan missas om annan data som inte faller inom ramen för utvalda teman inte tas i 
beaktning. För att se till att ingen data går förlorad krävs då gå igenom resterande delar för 
att se om det finns andra viktiga teman som dykt upp längs vägen (Cohen et al., 2011). På 
samma sätt finns en medvetenhet om att förförståelsen av teorin kan fungera som ett 
hinder i analysen av data men har i största möjliga mån försökt gå in med en öppen 
inställning i utförandet och valt att inte ha några teman bestämda i förväg.  
 
Ett annat upplägg skulle kunna vara att intervjua unga vuxna som genomgått samma 
övergång. Resultaten skulle troligtvis blivit att färre färdigheter används då de inte har haft 
samma tid på sig att utveckla användandet av färdigheterna, detta i enlighet med 
Lidströms (2010) studie samt artikeln av Krumboltz och Worthington (1999). Det resultat 
som skulle kvarstå är troligtvis att de färdigheter som faktiskt använts skulle ha hjälpt de 
unga vuxna i övergången. Hur de unga vuxna skulle ta vara på tillfälligheter beror på hur 
färdigheterna används. Med tanke på ovan nämnda anledning kan det antas att 
tillfälligheterna inte skulle tas vara på i samma utsträckning som för denna studies 
informanter. Det är svårt att se vilka lärdomar informanterna skulle tagit med sig på grund 
av att lärdomarna varierar beroende på informant.  
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Lärdomar i denna studie har varierat men grundat sig i självkännedom och strukturella 
lärdomar, troligtvis skulle dessa kategorier även ses i det ändrade upplägget.  
 
3.8 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
I detta avsnitt presenteras studiens tillförlitlighet. 
 
3.8.1 Extern reliabilitet  
Andra forskare skulle möjligen kunna se liknande strukturer vid studier av övergångar sett 
utifrån Planned happenstance vilket tyder på att studien innehar måttlig extern reliabilitet. 
Med strukturerna menas att färdigheter används, att tillfälligheter påverkar övergången 
samt att lärdomar tas med från övergångar (Eklund, u.å.). De skulle dock inte kunna 
komma fram till identiska slutsatser då kvalitativa studier ger svar som beror på bland 
annat informant, intervjuare och den föränderliga sociala miljön (Denscombe, 2016).  
 
3.8.2 Intern reliabilitet  
Utifrån empirin kan andra forskare med hjälp av Planned happenstance tolka och komma 
fram till samma analys. Det vill säga hur färdigheterna uttrycker sig, hur tillfälligheterna 
tas vara på med hjälp av färdigheter samt vilka lärdomar informanterna tar med sig från 
övergången. Den interna reliabilitet i studien är måttlig på grund av de semistrukturerade 
intervjuerna där forskarna kan ha samma utgångspunkt genom intervjuguiden (Eklund, 
u.å.). 
 
3.8.3 Extern validitet 
Då urvalet inte var representativt för populationen utan grundade sig i frivillighet kunde 
inte resultatet generaliseras, men eftersom att studien syftade till att gå på djupet var 
generaliserbarhet inte heller eftertraktat (Denscombe, 2016).  
 
3.8.4 Intern validitet 
Medelhög validitet visas genom godkända metoder för datainsamling. Bland annat genom 
användandet av semistrukturerade intervjuer, inspelning av intervju, transkribering av 
intervju, tematisk analys samt en infallsvinkel beståendes av hermeneutisk fenomenologi 
(Eklund, u.å.; Denscombe, 2016).  
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3.8.5 Objektivitet 
Planned happenstance beskriver vad alla färdigheter innebär och utifrån detta har 
färdigheterna uttolkats från informanternas berättelser. Objektivitet uppnås genom att 
studien endast utgår från dessa vidimerade begrepp (Denscombe, 2016). Dock går det 
aldrig att undkomma att tolkningar görs vid insamling av empiri vid en kvalitativ studie, 
men genom infallsvinkeln hermeneutisk fenomenologi som innebär att studera 
informanternas berättelser och upplevelsen av ett fenomen utan att forskaren ska tolka 
kroppsspråk eller det bakomliggande leder detta till mer objektivitet i studien 
(Denscombe, 2009).  
 

4. Resultat och analys  
De teman som uppkom av den tematiska analysen var: Jobbsökarstrategier, Kontakter, 
Tillfälligheter i övergången, Att försöka skapa möjligheter, Hinder och Lärdomar. Nedan 
presenteras varje tema med tillhörande resultat samt analys. Resultatet avslutas med en 
tabell över frekvensfördelningen av färdigheterna. 
 
4.1 Jobbsökarstrategier  
Vid intervjun fick informanterna berätta om hur de gick tillväga för att bli anställda. Här 
beskriver informanterna sina olika strategier som de nyttjat för att öka chanserna till 
anställning i övergången. Strategierna var många och har därför blivit uppdelade i 
underkategorierna direktkontakt, att mellanlanda, sociala medier, att tacka nej eller att få 
ett nej, tänka utanför boxen och andra strategier till jobbansökningar 
 
4.1.1 Direktkontakt 
Direktkontakt kännetecknas i studien som mötet mellan informant och annan fysisk 
person. Informanterna beskrev att kontakter skapades genom att besöka olika evenemang 
(exempelvis jobbmässor, kurser eller föreläsningar) och företag. Samtliga informanter såg 
det personliga mötet som ett viktigt tillfälle för att kunna presentera sig själv och ge ett 
intryck som är svårt att få fram genom andra typer av kontakt såsom mail och telefon. 
Informant 1, 4 och 5 gick både till företag och olika evenemang för att bredda sina nätverk 
och få kontakt med eventuella arbetsgivare. Även informant 2 visade på direktkontakt 
genom att besöka företag. 
 
4.1.2 Att mellanlanda 
Informant 1, 2, och 4 valde i övergången att ta på sig “extrajobb” i olika former, 
exempelvis visstidsanställning och praktik. Att detta kallas mellanlandning är för att 
informanterna i sina berättelser klassade dessa jobb som temporära men nödvändiga 
“stopp” i övergången för att nå sin slutliga anställning. Informant 1 och 2 såg extrajobbet 
som nödvändigt för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och få kontakter samt 
referenser till framtida jobbsök.  
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Eftersom praktiken var inom informant 4:s yrkesområde såg hen det som en viktig 
erfarenhet. Informant 5 hade också ett extrajobb men såg inte detta som en strategi 
relaterat till den anställning hen senare fick. 
 
4.1.3 Sociala medier  
Sociala medier såsom Linkedin och Facebook användes av informant 1 och 4. Informant 1 
använde sig av Facebook-gruppen “Vän i Umeå” för att skapa kontakter och bättra på det 
svenska språket. Hen använde även Facebook för att se om hen hade bekanta vänner med 
chefer som hade lediga tjänster. Både informant 1 och 4 fick sina nuvarande jobb genom 
Linkedin där dem delade med sig av sin kompetens och frågade om någon var i behov av 
att anställa. 
  
4.1.4 Att tacka nej eller att få ett nej  
Informant 1 och 5 valde att tacka nej till jobberbjudanden vilket kan ses som en strategi 
för att få jobb som uppfyller deras krav, i deras fall var det lön och arbetsmiljö. Att få ett 
nej i sig är ingen strategi, men att ta lärdom av avvisningarna för att bättre anpassa sig till 
arbetsmarknaden är det. Vid avslag på grund av bristfällig svenska var informant 1:s 
strategi att studera svenska för att förbättra sina språkkunskaper. En annan strategi var att 
framhäva sin kompetens genom att berätta att hen kunde arbeta som personlig assistent 
med personer som pratade arabiska eller engelska. Utöver detta ändrade informant 1 sin 
strategi genom att flytta för att få ett arbete. 
  
4.1.5 Tänka utanför boxen 
Informant 4 beskrev sin strategi ”att tänka utanför boxen” som bestod av adressändring, 
att försöka starta eget företag samt, för att få direktkontakt med företagen, gå på 
företagsevenemang istället för att besöka företagens kontor. Att ändra sin adress i sina 
ansökningar var en idé som uppstod efter en period av avvisningar från arbetsgivare. Hen 
ändrade då sin adress till orten där arbetet var placerat. På grund av dåligt utbud på 
arbetsmarknaden beskrev informant 4 flexibiliteten av att kunna flytta för att få ett arbete. 
Utöver detta fanns även en idé att prova starta ett eget företag med en kompis som ett svar 
på dåligt utbud av jobb. 
 

There are so many companies in Stockholm and south Sweden but there is not up here, 
like in Umeå. So my friend and I had an idea for a similar company for a long time ago 
and when I got laid off I contacted them [...] They haven’t closed the door yet but I have 
to, like find partnerships for them. So I guess that kind of, you tried to create a job for 
yourself. (Informant 4) 
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4.1.6 Andra strategier till jobbansökningar 
Samtliga informanter använde email som ett verktyg att få ett arbete genom att skicka in 
jobbansökningar. Informant 3 och 5 tog även kontakt genom telefon.  
 
4.1.7 Analys av temat Jobbsökarstrategier 
Planned happenstance förespråkar uppfinningsförmågan där utförandet av företeelser 
grundar sig i användandet av de fem färdigheterna (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 
Jobbsökarstrategierna hos informanterna har till viss del bestått av uppfinningsförmåga 
där de visat på användning av olika strategier och omdirigering av tillvägagångssätt. Detta 
visar sig bland annat genom informant 4 som skapade sig en jobbmöjlighet genom idén att 
prova starta ett eget företag. Detta kan även tolkas som användande av färdigheter som 
optimism (ser möjlighet att skapa ett eget företag), risktagande (att starta eget företag), 
nyfikenhet (kontakta företag och se om det går att öppna i Umeå) och framförallt 
flexibilitet (anpassa sig utefter att få ett nej från arbetsgivare). Vidare visar informant 1 på 
flexibilitet genom att svara med en förändring (att börja studera svenska). Nyfikenhet är 
något som kan ses hos informant 1 och 4 vid användning och utforskning av sociala 
medier samt genom ansökningar via mejl- och telefonkontakt. Nyfikenhet tillsammans 
med risktagande är färdigheterna som informant 1,2,4 och 5 använder sig av för att besöka 
företag genom att utforska jobbmöjligheter utan att veta utfallet. Andra färdigheter som 
kan uttolkas är risktagande av både informant 1 och 5 på grund av att dem tackar nej till 
jobberbjudanden. Att ha ett extrajobb för att få fördelar till ett arbete kan tolkas som en 
aktivitet som i sin tur kan generera i något mer. På detta sätt kan tillfälligheter skapas. 
Informant 1, 2 och 4 har haft extrajobb under tiden för att det ska generera i något mer, 
detta kan tolkas som skapande av aktivitet för att ta vara på möjligheter som finns, vilket 
Planned happenstance förespråkar, att engagera sig i aktiviteter som kan leda till något 
mer (Mitchell et al., 1999). Att vara öppen för chanser som ges stämmer också överens 
med Magnuson, Wilcoxon och Norem (2003). Lidström (2010) beskriver 
jobbsökningsprocessen vid övergången med jobbannonser samt kontaktnätverk (både 
befintlig och skapande) vilket kan ses från samtliga informanter i denna studie där 
jobbsökarstrategin bestått av att söka tjänster. Fyra av informanterna har använt 
direktkontakt och två informanter av sociala medier. 
 
4.2 Kontakter 
Samtliga informanter beskrev kontakter och dess betydelse i övergången, varav informant 
3, 4 och 5 på olika sätt fick hjälp under den arbetslösa perioden för att få en 
anställning. Informant 3 fick information om jobbannons av sin mamma, där det visade 
sig att informantens tidigare chef hade bytt yrkesområde. Tack vare samma chef från 
tidigare arbete fick informanten anställningen genom att ringa och visa intresse för arbetet. 
Informant 4 praktiserade hos en bröllopsfotograf genom kontakter från tidigare arbete. 
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Internship I’m doing now, wedding photographer, since I did the editing course I’m doing 
video editing for him. Really ironic this guy work at the same office building as my old 
office, so I knew him because I was working last year and then [...] I offered him my 
service. (Informant 4)    

 
“Korta vägen” är ett program för individer med utländsk akademisk bakgrund som syftar 
till att hjälpa individen till arbete inom yrkesprofessionen (Folkuniversitetet u.å.). Genom 
”korta vägen” träffade informant 4 studievägledare som var behjälpliga med cv och 
intervjuträning. Genom dessa kontakter fick hen information om speed dating på Svt. 
Andra kontakter som hjälpte informant 4 var en vän som skickade meddelande angående 
ett arbete som i sin tur resulterade till anställning. 
 

Yes at korta vägen they sign you to study counselors that help you with the cv and 
interview training and all that. [...] I’m still in contact with them, so whenever they see a 
job that suit me they let me know. They sent me an e-mail for speed dating for Svt 
because that kind of related to me. [...] I actually the [företaget], I got it from a job 
announced that one of my friends sent me. (Informant 4)   

 
Informant 5 beskrev kontakten med Arbetsförmedlingen där handläggaren erbjöd ett 
arbete som resulterade i nuvarande anställning. 
 

Det var faktiskt inte jag som hittade det, så det var en kompanjon till min handläggare tror 
jag, om inte hon meddelade hen och hon hade meddela mig. Men i alla fall hen hörde av 
sig till mig att det fanns en plats där på [företaget] om jag ville komma dit och jobba. Hen 
gav mig numret och så ringde jag ju. (Informant 5) 

 
Informant 1 beskrev vikten av att ha kontakter för att få ett arbete, däremot upplevde 
informanten avsaknad av kontakter. Informant 2 nämner att inga möjligheter framkom via 
kontakter. 
  
4.2.1 Analys av temat Kontakter 
I detta avsnitt visar tre av informanterna att kontakter varit en bidragande del till 
anställning. Detta stämmer överens med Lidström (2010) som visar att informanterna fått 
en anställning genom tips från kontaktnätverk och även av Magnuson, Wilcoxon och 
Norem (2003) och Betsworth och Hansen (1996) som menar att kontakter och 
familjemedlemmar underlättar och är en del till en anställning (exempelvis tips från 
bekant). Att komma i kontakt med folk och skapa nätverk är en del i övergången som 
informanterna klarar av att göra genom att använda sig av färdigheter såsom nyfikenhet, 
risktagande och optimism. informant 3, 4 och 5 visar på dessa färdigheter där de tagit tips 
från kontakter vidare, exempelvis visar informant 4 på nyfikenhet genom att delta i speed 
dating.  
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Att förvalta den information som kontakterna ger visar på att ansträngning från individen 
som inte går att undkomma (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999), exempelvis krävdes det 
att informant 5 ringde jobbet efter att ha fått tipset från sin kontakt, utan handlingen hade 
informanten inte fått anställningen.   
 
4.3 Tillfälligheter i övergången 
Tillfälligheter framträdde i informanternas berättelser som möjligheter samt oväntade 
erbjudanden, möten och händelser. Informant 2 stötte på oväntade händelser i form av 
språk och ekonomisk kris i hemlandet. Dessa händelser tas dock upp i form av hinder 
under rubriken Strukturella hinder. Informant 1 betonade två händelser som väldigt 
oväntade, båda tillhörande sociala medier: 
 

I found praktik through Linkedin [...]. I didn’t take it seriously actually, but it worked. 
Facebook also, when I just write a post and I didn’t expect I would get anything but I 
found someone who contacted me. (Informant 1) 

 
Att inläggen genererade i två olika jobbmöjligheter (ett inskolningstillfälle och en 
möjlighet till praktik) var väldigt oväntat för informant 1 då hen inte haft några 
förväntningar överhuvudtaget. Hen fick även diverse jobberbjudanden i övergången som 
hen tackade nej till då de inte motsvarade förväntningarna.  
Informant 2 fick i början av övergången erbjudande om att gå språkkurser men då 
kurserna inte var på rätt nivå tackade hen nej. Informant 2 fick efter en tid erbjudande om 
jobb genom Arbetsförmedlingen och då hen såg det som en möjlighet att komma in på 
marknaden så accepterades erbjudandet. När hen sedan försökte att leta jobb inom sitt 
område på egen hand valde hen att besöka ett företag som inte hade några lediga tjänster. 
På detta företag träffade hen en person som hade information om en ledig tjänst på ett 
annat företag, vilket hen ansåg bara var tur. Informant 3 beskriver en tursam händelse då 
hens mamma hittade jobbannonsen som ledde till anställning. En oväntad händelse som 
hen betonar som påverkade övergången var mötet med nuvarande partner som 
omvärderade hens inställning till jobb. Dessutom hade hen tidigare arbetat för chefen som 
nu sökte till att anställa vilket hen anser var en stor fördel när hen sedan sökte tjänsten.  
 
Informant 4 såg karriärmöjligheter i Arbetsförmedlingens utbud av kurser som matchade 
sin kompetens samt när hen tog kontakt med en tidigare bekantskap från den gamla 
arbetsplatsen, något som gav hen en praktikplats. På samma sätt som informant 1 använde 
sig även informant 4 av Linkedin vilket skapade en oväntad jobbmöjlighet som hen 
tackade ja till. Hen deltog även på ett evenemang där hen fick chansen att introduceras 
närmare till den rekryteringsansvarige på företaget som kontaktat hen på Linkedin. 
Informant 5 fick ett oväntat jobberbjudande från Arbetsförmedlingen som hen hade 
ständig kontakt med, även om dem enligt hen inte var till stor hjälp. 
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4.3.1 Analys av temat Tillfälligheter i övergången 
Det som förenar informanterna i detta tema är hur de lyfter fram resultatet. Medan 
samtliga på olika sätt beskriver hur turen eller slumpen var på deras sida så är det ingen 
som beskriver hur det var deras förtjänst att tillfälligheten dök upp. Detta kan jämföras 
med Schedins (2010) studie där valet av studier beskrivs som en tillfällighet eller slump av 
studenterna. Enligt Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) spelar tillfälligheter en stor roll 
i karriären och dem anser att det är viktigt att individen ska lära sig att känna igen dessa 
som möjligheter för karriären. För att kunna hantera möjligheterna krävs det att 
informanterna innehar de olika färdigheter som Mitchell et al. (1999) förespråkar. 
 
Det kan antas att informant 1 inte hade fått möjlighet till praktik om hen inte hade skickat 
ut meddelanden på Linkedin först, något som visar att hen kan ha använt sig av nyfikenhet 
(inlägget kan bidra till nya möjligheter) och risktagande (hen skriver inlägg även om hen 
inte vet vad det ger). Hade inte informant 2 gått till företaget som inte hade några lediga 
tjänster så kanske hen aldrig hade träffat personen som sedan gav jobbtips. Detta visar på 
både risktagande (att hen går dit trots ovisst resultat), nyfikenhet (att besöket kan skapa 
nya möjligheter) och optimism (att besöka trots att företaget inte har lediga tjänster ute). 
Anställningen informant 3 fick berodde på att hen valde att ta till sig informationen hen 
fick från mamma och partner samt tack vare att hen kände chefen sedan innan. Detta visar 
på nyfikenhet (att hen väljer att ta till sig ny information) och flexibilitet (då hen 
omvärderar sin inställning till förmån för karriären). Det kan antas att informant 4 inte 
hade sett lika attraktiv ut på arbetsmarknaden om hen inte tagit Arbetsförmedlingens 
kurser och skapat kontakt för att få praktikplats. Hen hade inte heller kommit i kontakt 
med sin nuvarande arbetsgivare om hen inte valt att skriva på Linkedin som sedan ledde 
till introduktionen på evenemanget. Här har informant 4 visat nyfikenhet (går på kurser 
som bidrar till erfarenhet, skriver inlägg och besöker evenemang som skapar möjligheter) 
och risktagande (skriver inlägg även om hen inte vet vad det ger). Hade inte informant 5 
jobbat för att ha kontakt med Arbetsförmedlingen kanske hen inte hade fått 
jobberbjudandet. Detta visar på uthållighet (genom kontakten anstränger hen sig för att ta 
sig över hinder och skapar möjligheter). Informanternas tillfälligheter har alla lett till olika 
typer av anställningar tack vare att dem kunde känna igen dessa tillfälligheter som 
karriärmöjligheter och ta vara på dem. Enligt Mitchell et al. (1999) kan det finnas inslag 
av ren tur, exempelvis var det tur för informant 2 att personen som gav jobbtipset jobbade 
just den dagen. Men Mitchell et al. (1999) menar att det krävs aktiv handling av individen 
för att kunna ta vara på möjligheten som alstras av den tursamma händelsen. Studien 
stämmer överens med forskning (Kim et al., 2016) om att färdigheterna är betydande för 
hur övergången hanteras. Exempelvis visar informant 2 på både risktagande och 
nyfikenhet i handlandet, något som gjorde stor skillnad i övergången från arbetslöshet till 
arbete.  
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Att informanternas karriär har påverkats av tillfälligheter stämmer överens med 
forskningen gjord av Betsworth och Hansen (1996), Bright, Pryor och Harpham (2005) 
och Murthagh, Lopes och Lyons (2011). Den förstnämnda studien visar även att 
informanternas tillfälligheter hamnar under de kategorier som framkom i deras studie, 
bland annat kan informant 2:s tillfällighet sättas in i kategori (c) rätt plats/rätt tid med 
tanke på att hen träffade personen genom att gå till det företaget den dagen. Informant 4:s 
tillfällighet kan sättas in i kategori (a) professionella och personliga kontakter, då hen blev 
introducerad till rekryteringsansvarig, men även kategori (c) rätt plats/rätt tid (Betsworth 
& Hansen, 1996). 
 
4.4 Att försöka skapa möjligheter 
Fyra av fem informanter uttryckte att dem antingen skapat, eller har försökt att skapa, nya 
möjligheter. Vitsen är inte att lyckas skapa möjligheten, men att visa förmågan att kunna 
se hur en tillfällighet kan omvandlas till förmån för karriärutvecklingen. Både informant 1 
och 5, där kvalifikationer inte varit tillräckliga, hade i sitt jobbsökande gett förslag på 
alternativa lösningar åt tänkbara arbetsgivare.  
 

I suggest to like maybe check expiry date and like plucking or in the store, like work in 
the store like without communication with people. [...] I still feel that I have a lot of 
experience but I can’t like share it and there are a need [...]. I still think you can use my 
experience with for example english. (Informant 1) 
 
Backa släp kan jag göra med händerna, det är inte så svårt. (Informant 5) 

Informant 1 beskrev hur hen blivit nekad jobb på grund av språket och informant 5 
beskrev hur hen blivit nekad jobb på grund av att hen inte har körkort. Även om detta är 
krav från arbetsgivaren så visar informanterna hur dem kan omvandla detta till 
möjligheter. Att detta sedan inte mottas av arbetsgivaren som giltiga förslag är inget 
informanterna kan göra något åt. 
 
Informant 2 och 4 skapade också egna möjligheter. Informant 2 beskrev hur hen gick till 
ett företag för att prata om jobbmöjligheter även om hen visste att företaget inte hade 
några lediga tjänster ute. Även om det till synes inte fanns någon möjlighet till att få jobb 
skapade hen en möjlighet som kunde generera i karriärutveckling genom att ändå gå dit. 
Denna handling ledde till att hen fick kontakt med en person som tipsade om lediga 
tjänster på ett annat företag, som i sin tur ledde till ett jobberbjudande. Hade informant 2 
inte sett detta som en möjlighet så kanske inte denna tillfällighet hade dykt upp. Informant 
4 beskrev hur hen och sin vän fick en idé att starta upp ett eget företag när hen var 
arbetslös. Idén blev lagd på is när hen blev anställd men tanken att skapa sitt eget företag 
visar hur informant 4 såg detta som en tillfällighet att omvandla till förmån för 
karriärutveckling. I skrivande stund är företagsidén fortfarande vilande men hen ser det 
fortfarande som en möjlighet att starta upp om hen kan hitta ett partnerskap till företaget. 
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4.4.1 Analys av temat Att försöka skapa möjligheter 
Planned happenstance förespråkar att kunna se och skapa sina egna möjligheter genom att 
använda sig av vissa färdigheter (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). I detta avsnitt 
visade fyra av fem informanter flexibilitet genom att svara på ny information och anpassa 
sig (eller försöka anpassa sig) efter denna. Dem använde sig även av färdigheten optimism 
då dem såg nya möjligheter som genomförbara. Informant 2 sökte information som kunde 
bidra till fler möjligheter och handlade även om hen inte visste vad det skulle ge, vilket 
visade på både nyfikenhet och risktagande. Detta kan även tolkas som att informanterna 
tar hjälp av färdigheterna för att anpassa sig till övergången vilket stämmer överens med 
studien gjord av Kim et al. (2016) där färdigheterna är en viktig beståndsdel för att kunna 
handskas med livsjusteringen. Det kan även antas att färdigheterna dem besitter i 
övergången är ett resultat av inlärning från en tidigare övergång, exempelvis den övergång 
från skola till arbete som Krumboltz och Worthington (1999) talar om. Detta på grund av 
att samtliga informanter har gjort en sådan övergång. 
 
4.5 Hinder 
Samtliga informanter mötte under perioden som arbetslös hinder som hanterades på olika 
sätt. I denna del beskrivs informanternas hinder och hur vissa tog sig över dessa. 
 
4.5.1 Strukturella hinder  
Informant 1, 3 och 5 beskrev bemötandet av ny information kring strukturella hinder där 
omställning var en del av bemötandet av hindret. Informant 1 beskrev förtroendet över 
engelska språket som en väg in på arbetsmarknaden, dock visade det sig att även om de 
flesta i Sverige är engelsktalande, kräver arbetsgivare goda kunskaper i svenska. 
 

Because I have an idea that I will have some english job because most swedish speak 
english and it will be no problem to find as a start. [...] I was thinking that there are more 
english jobs. But here I found that the language is the key to find a proper job.” 
(Informant 1) 

  
Hanteringen av hindret av informant 1 bestod av studier på folkuniversitet och språkcafé. 
Informant 2 nämnde också språket som ett hinder, hen deltog i svenska kurser som avbröts 
på grund av låg nivå på kurserna och genomförde istället ett svenskatest.  
Informant 5 hindrades av ofullständiga gymnasiebetyg i processen till en anställning, 
informanten besvarade informationen genom att läsa upp en kurs men på grund av detta 
förlorade hen a-kassa som i sin tur resulterade i avbrott i studierna.  
 

Jag gick och skulle läsa upp, men eftersom man inte fick pengar från a-kassa så hoppade 
jag av, för jag ville hellre tjäna pengar än att inte ha någonting alls och bli skuldsatt eller 
ta ett lån, det vill jag inte göra. (Informant 5) 
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Informant 3 beskrev den dåliga ekonomin i Sverige, som ändrade förhållanden på 
arbetsmarknaden som i sin tur resulterade i varsel och arbetslöshet. Bemötandet av 
arbetslöshet bestod till en början av dålig inställning men allteftersom påbörjade hen 
skicka jobbansökningar. Informant 1 och 3 hindrades av begränsat antal jobb varav 
informant 1 flyttade för att få en anställning medan informant 3 valde att inte göra någon 
förändring. Informant 1 beskrev en kris i hemlandet som påverkade den totala möjliga 
summa på bankkontoutdrag som resulterade i dålig ekonomi vilket gav informanten en 
stressfull situation. Situationen hanterades med ökad ansträngning att hitta ett jobb och 
mindre krav på kategori av jobb. 
 

It was like stressful in the beginning and there is also economic pressure, because I make 
financial plan and [...] the currency decrease in half. (Informant 1)   

  
4.5.2 Egna och andras uppfattningar 
Fyra av informanterna hindrades av egna eller andras uppfattningar vilket i sin tur 
påverkade deras ansträngning till att få en anställning. Ett av de jobberbjudanden som 
informant 5 tackade nej till berodde på vänners negativa uppfattningar om arbetet ett annat 
var på grund av arbetsvillkoren. Informant 2 framhävde värderingar kring bra arbetsmiljö 
och bra kollegor och uppfattade dessa som viktiga delar i ett arbete. Ett arbete som 
saknade kollektivavtal och bra kollegor resulterade i uppsägning från informant 2:s sida. 
  

Well you know, your colleagues are the most important in the work environment, that’s 
what I think. They are more important than the work itself, because they can make your 
life easier or they make it worse [...] The bosses didn’t care about [arbetsmiljön], because 
mostly they have foreigners working there and foreigners don’t know much about the law 
here, which is very strict terms of health ad security and safety. (Informant 2) 

  
Även informant 1 beskrev arbetsmiljön och låg lön som ett hinder till anställning. 
  

I didn’t accept also because I didn’t, he want to pay like less salary and I consider it low 
salary [...] and I didn’t like the work environment.  
(Informant 1) 
 

Informant 3 och 4 blev hindrade på grund av sin uppfattning. Första informanten beskrev 
att inställningen var en viktig del till att få ett arbete och att individen själv skulle 
engagera sig i jobbansökningar. Inställningen hade till en början hindrat hen i perioden 
som arbetslös där inställningen berodde på en oväntad uppsägning. Andra informanten 
blev hindrad på grund av känslan som skapades genom avvisande jobbansökningar. 
  

I hate checking my emails and get rejection letters. [...] Really like it affect your self 
esteem, like what is wrong with me, like they don’t hire me. (Informant 4)   
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Därefter ändrade hen sin strategi för att minska stressen från avvisandet. 
  

Yeah I just focused on what I really, really want. Because some of the jobs are like I’m 
overqualified so that’s probably why they don’t want to hire, because they think they 
have to pay me more so. (Informant 4) 

 
4.5.3 Uppfattning om Arbetsförmedlingen 
Ett tydligt undertema av hinder som lyftes fram är att samtliga informanter hade varit i 
kontakt med Arbetsförmedlingen och att deras förväntningar av vad Arbetsförmedlingen 
skulle hjälpa dem med inte blev besvarade. Enligt Arbetsförmedlingen är deras uppgift att 
hjälpa de arbetssökande att hitta jobb (Arbetsförmedlingen u.å.). Informant 1 ansåg att hen 
inte fick den hjälp som hen förväntade sig och informant 2 är inne på samma spår: 
 

Arbetsförmedlingen told me, we don't find a job for you, we just help you find a job. And 
this was absurd for me. What are you then? (Informant 2) 

 
Informant 2 förstod inte vad Arbetsförmedlingens syfte var om dem inte skulle hitta ett 
jobb till hen. Hen gick på några av deras olika kurser, bland annat att skriva cv och 
personligt brev, men tyckte inte att tempot på kurserna passade. Hen beskrev även hur hen 
försökte att “knuffa på” Arbetsförmedlingen, detta genom att besöka dem varje dag för att 
prata om möjligheter, lösningar och nya jobb. Ihärdigheten resulterade till slut i att 
Arbetsförmedlingen hittade ett jobb till hen.  
Även informant 4 ansåg att Arbetsförmedlingen inte var till stor hjälp i övergången då hen 
fick göra allting själv. På egen hand letade hen reda på och anmälde sig till kurser under 
Arbetsförmedlingen som kunde öka chanserna till jobb. När hen sedan blev berättigad till 
betald praktik fick hen inte heller hjälp att hitta praktikplats utan var tvungen att leta den 
själv. Informant 5 upplevde att hen aldrig hade fått ett riktigt fast jobb från 
Arbetsförmedlingen och att kontakten med handläggare var bristfällig. Hen ansåg att 
kraven på att söka ett visst antal jobb var för höga då hen endast vill söka jobb som hen 
själv trivdes med och övertalade handläggaren att hen inte skulle behöva söka lika många 
jobb. Dessutom hade handläggaren inte upprätthållit den kontakt som blivit utlovad vilket 
fick informant 5 att känna sig mindre prioriterad. 
 
4.5.4 Analys av temat Hinder 
Något som förenar informanter är oväntade strukturella hinder under perioden som 
arbetslös vilket besvarades genom en förändring. Honkanen (2010) betonar oförutsägbara 
händelser och menar att en viktig del i karriärutvecklingen blir att svara på ny information, 
där flexibilitet är en viktig del i hantering av hinder. Ny information kan vara förändringar 
i samhället och arbetslivet. Samtliga informanter beskriver även hur deras förväntningar 
inte går ihop med Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter, det vill säga att 
Arbetsförmedlingen inte gör jobbet åt informanterna.  
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Detta kan tolkas som att hindret i detta fall är informanternas uppfattning av 
Arbetsförmedlingen och inte hur Arbetsförmedlingen sköter sitt jobb. Enligt Mitchell, 
Levin och Krumboltz (1999) samt Kim et al. (2016) underlättas hanteringen av hinder 
beroende på hur färdigheterna i Planned happenstance utnyttjas. Karrärteorin förespråkar 
optimism som en av färdigheterna till att klara hantering av övergångar men även 
flexibilitet för att anpassa sig till den nya situationen och uthållighet genom att fortsätta 
trots motgångar (Mitchell et al., 1999). I detta avsnitt visar samtliga informanter på 
flexibilitet och uthållighet, exempelvis genom att välja att flytta för att få jobb, och 
fortsätta även om företagen fortsätter att avvisa ansökningarna. Informant 3 visar att 
inställningen påverkat övergången och beskriver hur skiftandet till en mer optimistisk syn 
resulterade i framgång, genom denna förändring har flexibilitet använts. Informant 4 har 
använt flexibilitet på liknande sätt genom att ändra sin upplevelse av stress till att fokusera 
på jobb som hen verkligen vill ha. Informant 1 och 5 visar på risktagande då dem tackar 
nej till jobberbjudanden på grund av dåliga arbetsvillkor och lön.  
 
4.6 Lärdomar 
Lärdomarna kommer från informanternas erfarenheter av övergången och eftersom detta 
är tätt sammansvetsat med händelserna i sig kan det upplevas bli en upprepning av 
ovanstående resultatdelar. Lärdomar hjälper dock individen att utveckla nya attityder och 
färdigheter för ett mer tillfredsställande liv och är en viktig beståndsdel i Planned 
happenstance (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). Avsnittet har delats upp i två delar; 
Självkännedom och Strukturella förhållningskrav.  
 
4.6.1 Självkännedom 
Fyra av fem informanter hade fått bättre självkännedom genom erfarenheterna under 
perioden som arbetslös. Informant 2 beskrev en bättre självkänsla där hantering av 
perioden resulterade i en bekräftelse av att utföra det hen förväntat sig kunna.  

 
So now I have that experience let’s say. I have more confidence maybe. But I still proved 
that to myself at least, that I could do what I felt like I could do. (Informant 2)  
 

Informant 2 beskrev även erfarenheten av att jobba utanför sitt område och vikten av att 
trivas på arbetsplatsen. 

 
Yeah, maybe keep waiting and work in your field, in something which you like. Yeah 
because when I do something which I like, then I don’t feel bad about doing that. Because 
mostly I spend most of my time there, at workplace, more than with my family. 
(Informant 2)  

 
Informant 3 beskrev inställningens påverkan under perioden som arbetslös. När 
informanten ändrade inställning till mer positiv gav det utdelning till en anställning, vilket 
blev en lärdom. 
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Det tog jag med mig det är inte lönt att ha dålig inställning. Det hjälper inte mig att jag ska 
gå och sitta här och vara sur över att jag tappat jobbet. (Informant 3)  

 
Vidare lärdom av perioden för informant 3 bestod av bättre hantering av liknande 
situationer och självkännedom, genom förståelsen att inte vara redo att studera. Informant 
3 beskrev även erfarenhet och förståelse för engagemang och eget ansvar i jobbsökandet. 
En annan del informant 3 beskrev var att det kan bli bättre än förväntat.  

 
Att det blev bra att man tog till vara på den där chansen att söka jobbet och fan det blev 
bra. Jag trivs jättebra på det där stället, det var jätteroligt. Den sommaren vart rolig ändå 
trots att jag ville vara ledig så att säga.  
(Informant 3) 

 
Informant 4 beskrev lärdom från erfarenheterna genom nätverkandet och upplevde det 
som svårt, även fast hen kontinuerligt deltog i sådana sammanhang. En annan lärdom 
informant 4 tog med sig var att enbart fokusera på attraktiva jobb. Informant 5 beskrev 
erfarenheter av olika arbetsplatser där självkännedom erhållits över vart möjliga 
arbetsplatser kunde vara. 
 
4.6.2 Strukturella förhållningskrav 
Fyra av fem informanter beskrev lärdom kring strukturella förhållningskrav.  
Informant 1 beskrev vikten av kunskap i svenska språket och förståelsen över hur viktiga 
referenser var för att få ett arbete. Att ta ett första jobb kunde också vara en bra väg in på 
arbetsmarknaden. 

 
I would recommend that they start with this job or any job that anyone offer just to start 
because you will like have contacts and referens, and it help if you have referens. 
(Informant 1)  

 
Både informant 1 och 5 beskrev vikten av att inneha körkort och möjligheter som öppnas 
på grund av den. Informant 3 beskrev erfarenheten att gå på a-kassa genererade i 
kunskaper kring hur systemet fungerar och vikten av att vara med i facket. Informant 4 
upplevde krav från arbetsgivare över att vara bosatt på samma ort som arbetet är belagt på. 
Genom denna erfarenhet framkom en lärdom att tänka utanför boxen, där informanten 
bland annat ändrade adress för att bli mer attraktiv för arbetsgivare. Informant 5 lärde sig 
att cv:t är viktigt både att uppdatera men även att nischa till jobbet som söks.  
  
4.6.3 Analys av temat Lärdomar 
Planned happenstance lägger stor vikt vid inlärning som skapas av erfarenheter och 
utveckling av färdigheter (Amundson, 2014). Fem deltagare i Magnuson, Wilcoxon och 
Norems (2003) studie beskriver att karriärutvecklingen i övergången har bidragit till 
lärdom. Lidström (2010) visar också erfarenheter som övergången bidragit.  
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Detta stämmer överens med denna studie då samtliga informanter beskriver erfarenheter 
och dess inverkan på lärdom från perioden som arbetslös. Schedins (2010) studie 
framhäver negativa och positiva erfarenheter som en viktig del i övergången. Vilket även 
ses i denna studie exempelvis där en av informanterna ändrar om sin strategi efter 
avvisande brev som lett till en stressfull (negativ) situation för att kunna hantera denna. 
Fyra av fem informanter beskriver övergången med ökad självkännedom vilket stämmer 
överens med Schedins (2010) studie där erfarenheter från övergång bidragit till 
självkännedom. Krumboltz och Worthington (1999) beskriver lärandet i övergångar och 
vikten av att prova på arbetsmarknaden för att få bättre självkännedom och anpassa sig 
utefter detta. I denna studie framkommer det att lärandet genom att testa olika 
yrkesområden leder till självkännedom som kan ses av informant 2 och 5. Informant 3 
visar även på att vara beredd och ta möjligheterna som ges, genom att kontakta chefen. 
Genom att lära sig kan individen utveckla fler färdigheter som gör att individen blir mer 
förberedd på att ta vara på tillfällen (Krumboltz & Worthington, 1999). 
 
Tabell 1. Frekvensfördelningen av Planned happenstance fem färdigheter över teman. 
 
Färdigheter Teman 

 
 

Jobbsökarstrategier Kontakter Tillfälligheter 
i övergången 

Att försöka 
skapa 
möjligheter 

Hinder 

Nyfikenhet 1, 2, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 2  

Uthållighet   5  1, 2, 3, 4, 5 

Flexibilitet 4, 5  3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 

Optimism 4 3, 4, 5 2 1, 2, 3, 4, 5   

Risktagande 1, 2, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 4 2 1, 5 

 
4.7 Sammanställning av färdigheterna 
Detta är en sammanställning som visar frekvensfördelningen av Planned happenstance 
fem färdigheter över temana; jobbsökarstrategier, kontakter, tillfälligheter i övergången, 
Att försöka skapa möjligheter och hinder (se Tabell 1). Temat lärdom finns inte med i 
korstabellen eftersom att temat inte analyserats utifrån färdigheterna, då lärdomar i sig inte 
innehåller färdigheter utan uppkommer från erfarenheter. Siffrorna i tabellen representerar 
informanterna på samma sätt som dem blivit refererade till i resultatdelen. Med hjälp av 
tabellen utläses exempelvis att informant 1 har använt sig av färdigheterna nyfikenhet och 
risktagande i temat “Jobbsökarstrategier” och att informant 1 har använt färdigheten 
nyfikenhet två teman i sin övergång. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten av studien. Vidare diskuteras frågeställningarna, 
tidigare forskning samt Planned happenstance i studie- och yrkesvägledning. Avsnittet 
avslutas med reflektioner. 
 
5.1 Sammanfattning av resultat 
I informanternas berättelser trädde sex olika teman fram; jobbsökarstrategier, kontakter, 
tillfälligheter i övergången, att försöka skapa möjligheter, hinder och lärdomar. 
Informanterna hanterade dessa teman med hjälp av Planned happenstance fem färdigheter 
nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet, optimism och risktagande (Mitchell, Levin & 
Krumboltz, 1999). Färdigheterna användes i olika utsträckning i varje tema beroende på 
informant och händelse. Sammanställningen visade att samtliga informanter använde alla 
färdigheter i övergången.  
 
I studien beskrev informanterna tillfälligheter i övergången som i analysen kunde kopplas 
till möjligheter och hinder i karriärutvecklingen. Mitchell et al. (1999) anser att 
tillfälligheter ibland ses som tur eller slump där individen, istället för att se vilka 
färdigheter hen har använt för att ta vara på möjligheten, tillskriver äran åt den 
slumpartade händelsen i sig. Informanterna uttryckte på olika sätt att slumpen eller turen 
påverkade deras övergång. Hinder som påverkade karriärutvecklingen i informanternas 
övergångar bestod av strukturella faktorer och uppfattningar. Många av hindrena berodde 
på oförutsägbara händelser exempelvis den ekonomiska krisen i hemlandet, varsling och 
kunskapskrav i det svenska språket. Mitchell et al. (1999) menar att det är omöjligt att 
förutspå framtiden och att dessa händelser lättare kan hanteras om individerna är utrustade 
med färdigheter och attityder som kan hjälpa dem att anpassa sig. Genom att använda sig 
av färdigheterna kunde informanterna på olika sätt ta vara på tillfälligheterna. Nyfikenhet 
och risktagande var de två mest framträdande färdigheterna och användes genom att aktivt 
utforska de möjligheter som dök upp samt ta sig an dessa även om resultatet inte kunde 
förutspås. 
 
Utifrån informanternas erfarenheter tog dem med sig två typer av lärdomar, dels 
strukturella lärdomar och dels ökad självkännedom. Vikten av att vara med i facket och 
kunskap om hur a-kassa fungerar samt körkort och referenser var några av de strukturella 
lärdomarna som togs upp. Vidare beskrev informanterna ökad självkännedom genom 
tydliga värderingar, exempelvis att endast jobba inom område som är trivsamma och att 
det inte var lönt att ha en dålig inställning.  
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5.2 Slutsatser 
I detta avsnitt behandlas studiens frågeställningar och kopplas till tidigare forskning och 
teori.  
 
5.2.1 Hur har informanterna använt sig av de fem färdigheterna som teorin förespråkar? 
I Planned happenstance förespråkar Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) användandet 
av de fem färdigheterna för att lättare hantera karriärutvecklingen, där flertal val 
genomförs under en livstid. Nedan presenteras hur de fem färdigheterna har använts i ett 
urval av informanternas berättelser. 
 
Nyfikenhet har använts när informanterna sökt ny information som skapat fler 
möjligheter. Informant 1 och 4 visar på nyfikenhet då dem testar att söka jobb via sociala 
medier. Genom sin nyfikenhet tar dem reda på ny information i förhoppning om att det 
kan öppna upp för fler möjligheter. Nyfikenhet tar sig även i uttryck när informant 2 och 4 
besöker företag och evenemang som dem tror kan generera i ny information. Uthållighet 
har använts när informanterna anstränger sig för att ta sig över hinder trots motgångar. 
Detta visas bland annat av informant 4 som fortsätter söka jobb trots upprepade avslag på 
ansökningar, och av informant 2 och 5 som fortsätter att gå till Arbetsförmedlingen även 
om dem inte får den hjälp de behöver. Flexibilitet har använts när informanterna svarat på 
ny information och anpassat sig efter denna. Detta visas bland annat av informant 1 och 4 
då de kan tänka sig att flytta för att få en anställning. Informant 3 och 4 visar på flexibilitet 
då dem omvärderar sin inställning till förmån för karriärutvecklingen. Optimism har 
använts när informanterna sett möjligheter som genomförbara och/ eller uppnåeliga. 
Informant 4 visar på optimism vid att gå på events och skapa kontaktnätverk, med 
förhoppning att få en anställning. Informant 4 visar även på optimism vid ett försök att 
starta ett eget företag. Optimism tar sig även i uttryck när informant 1 och 5 ser möjlighet 
att utföra arbete som kräver en specifik kvalifikation som saknas. Risktagande har använts 
när informanterna handlat utan att känna till resultat från handlingen. Informant 1 och 5 
har exempelvis visat på risktagande genom att tacka nej till jobberbjudanden där risken 
inneburit att inte veta om något om framtida jobberbjudanden. Informant 2 använder 
risktagande när hen besöker ett företag som inte har några lediga tjänster då informanten 
inte visste vad det skulle ge. Risktagande tar sig även i uttryck när informant 1 skriver ut 
ett meddelande i Facebook-gruppen “Vän i Umeå”, utan att veta vad det skulle resultera i. 
 
Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av denna frågeställning är att färdigheter hjälper 
informanterna att ta vara på och hantera möjligheter, tillfälligheter och hinder till förmån 
för deras karriärutveckling. Detta kan även jämföras med Lidströms (2010) studie vars 
informanter upplever att avsaknaden av färdigheter hindrar dem i övergången samt med 
Kim et al. (2016) som beskriver hur övergången hanteras olika bra, ju mer färdigheterna 
används desto bättre hantering av övergången.   
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5.2.2 Hur har informanterna tagit vara på tillfälligheter som påverkat deras 
karriärutveckling sett utifrån de fem färdigheterna?  
Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) beskriver att individen själv måste handla för att 
skapa och känna igen tillfälligheter som ges för att ta vara på möjligheter som kan påverka 
individens karriärutveckling. Detta anser de kan underlättas med hjälp av de fem 
färdigheterna. Utifrån de fem färdigheterna har tillfälligheter tagits vara på, på följande 
sätt: 
 
Nyfikenhet har använts av informant 4 då hen bland annat läst kurser, gått på evenemang 
och använt Linkedin för att inhämta ny information. Handlandet skapade i sin tur ett 
oväntat jobberbjudande. Informant 5 har kämpat mot ständiga motgångar från 
Arbetsförmedlingen och fick till slut ett jobberbjudande vilket kan tolkas som att hen 
använt sig av uthållighet. Flexibilitet har använts genom att informant 3 ändrat inställning 
till jobb, vilket gjorde att hen kunde ta vara på informationen om jobbannonsen. Optimism 
har använts av informant 2 då hen såg det som möjligt att besöka ett företag även om detta 
företag inte hade några lediga tjänster ute, men också risktagande då hen gick dit även om 
hen inte visste vad det skulle resultera i.  
 
Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av denna frågeställning är att färdigheterna har 
hjälpt informanterna att på olika sätt ta vara på tillfälligheter till förmån för deras 
karriärutveckling. Att tillfälligheter påverkar karriären stämmer även överens med tidigare 
forskning (Betsworth & Hansen, 1996; Bright, Pryor & Harpham, 2005; Magnuson, 
Wilcoxon & Norem, 2003; Murtagh, Lopes & Lyons, 2011). Färdigheterna är på så sätt 
betydelsefulla för att kunna hantera och ta vara på tillfälligheter i karriären, något som 
även stämmer överens med teorins syn på användandet av färdigheterna (Mitchell et al., 
1999). Informanterna har på olika sätt även uttryckt att slumpen eller turen har påverkat 
deras övergång, något som också stämmer överens med studier av Lidström (2010), 
Magnuson et al. (2003) och Schedin (2010). Informanternas beskrivning av hinder som 
beror på oförutsägbara händelser påverkar övergången vilket stämmer överens med 
Honkanens (2010) studie. 
 
5.2.3 Vilka lärdomar tar informanterna med sig från övergången? 
I den tematiska analysen framkom två olika typer av lärdomar sett utifrån informanternas 
berättelser; “Självkännedom” och “Strukturella förhållningskrav”. Informant 2 har 
exempelvis visat på självkännedom genom att beskriva hur hen nu vet att hen är kapabel 
till att göra det hen tror sig kunna göra. Informant 3 har lärt sig att det inte är lönt att ha en 
dålig inställning. Angående strukturella förhållningskrav tar informant 5 upp att det är 
viktigt att ha ett körkort för att få jobb. Att ta vilket jobb som helst för att komma in på 
arbetsmarknaden och få referenser ser informant 1 som viktigt. 
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Slutsatsen som kan dras utifrån resultatet av denna frågeställning är att informanterna tar 
med sig lärdomar från övergången som i sin tur gör att de kan hantera nästa övergång 
bättre. Detta stämmer överens med Krumboltz och Worthington (1999) som beskriver hur 
lärdomar underlättar anpassning till en snabbföränderlig värld. I enlighet med tidigare 
forskning bidrar informanternas lärdomar till ökad självkännedom (Schedin, 2010) och 
vidgade perspektiv (Magnuson, Wilcoxon & Norem, 2003) genom större erfarenhet, som 
enligt Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) kan antas utveckla och öka förmågan att 
skapa ett tillfredsställande liv. 
 
5.3 Diskussion av resultat 
Resultaten av studien anses vara rimligt då det överensstämmer med hur färdigheterna, 
tillfälligheterna och lärdomarna framställs av Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) i 
Planned happenstance samt hur detta sammanfaller med tidigare forskning om att 
färdigheterna underlättar övergången (Honkanen, 2010; Kim et al., 2016), hur 
tillfälligheter påverkar karriären (Betsworth & Hansen, 1996; Bright, Pryor & Harpham, 
2005; Honkanen, 2010; Lidström, 2010; Magnuson, Wilcoxon & Norem, 2003; Murtagh, 
Lopes & Lyon, 2011) och hur lärdomar bidrar till bättre anpassning (Krumboltz & 
Worthington, 1999; Mitchell et al., 1999; Schedin, 2010). Det ska dock betonas att 
förförståelsen enligt Kvale och Brinkmann (2014) är oundviklig vilket exempelvis innebär 
att de färdigheter som uppmärksammats i denna studie kanske uppmärksammas på ett 
annat sätt av andra läsare. 
 
Genom syfte och frågeställningar är avgränsningen att undersöka övergångarna utifrån 
färdigheter, tillfälligheter och lärande i Mitchell et al. (1999) teori Planned happenstance. 
Det finns en medvetenhet om att andra faktorer såsom samhällets struktur, 
socioekonomiska förhållanden, klass, kön och etnicitet också påverkar individens 
övergångar men har valts att inte tas med då studiens fokus ligger på de teoretiska 
begreppen och hur dem uttrycker sig i informanternas övergångar. Det bör därför tas i 
åtanke att en övergång inte endast kan ses utifrån Planned happenstance utan behöver ses 
utifrån andra påverkansfaktorer. Att en övergång har varit lättare för en informant än för 
en annan kan på så sätt inte konstateras genom användandet av färdigheter. Det bör på så 
sätt även tas i åtanke att Planned happenstance inte är den enda rätta karriärteorin för 
dagens samhälle. Karriärteorier är menade att komplettera varandra och beroende på 
individen är det studie- och yrkesvägledarens uppgift att avgöra vilka karriärteorier som är 
mest tillämpbara. 
 
Lidström (2010) beskriver hur otillräckliga förmågor, egenskaper och kunskaper var 
problemområden för att hantera övergångar hos de unga vuxna. Att kunna ta vara på 
tillfälligheter förutsätter att individens förmågor är tillräckliga. Av denna studies fem 
informanter är det två stycken som tydligt står ut med att inte använda lika många 
färdigheter, något som resulterat i att deras övergångar inte bestått av lika många 
möjligheter som övriga tre informanter. Detta kan bero på deras ålder.  
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Lidströms (2010) urvalsgrupp består av unga vuxna och de två informanter som lyfts fram 
från denna studie kan också klassas som unga vuxna då dem var i den åldern under 
övergången. Detta kan också jämföras med Krumboltz och Worthingtons (1999) artikel 
som talar om hur viktigt lärandet är i övergången mellan skola och arbete för att utveckla 
flexibla och anpassningsbara förmågor i individens liv. Det kan alltså antas att de två 
informanterna inte hunnit få den inlärning som krävs för att kunna hantera och utnyttja 
tillfälligheterna på bästa sätt i övergången. Det kan även tolkas som att inte enbart 
färdigheter kan underlätta övergångar då en av informanterna som använde färre 
färdigheter fick en anställning tack vare rätt kontaktnätverk som då blir tillräckligt för att 
hantera övergången.  
 
5.3.1 Diskussion av tidigare forskning 
Viss tidigare forskning kan ifrågasättas då den inte går i linje med studiens syfte och 
frågeställningar. Schedins (2010) studie innefattar informanter i åldrarna 20-25 år vilket 
inte är denna studies målgrupp. Den anses dock ändå vara relevant då tillfälligheter och 
erfarenheter i en särskild övergång framhävs. Internationell forskning (exempelvis Kim et 
al., 2016 och Magnuson, Wilcoxon & Norem, 2003) kan ifrågasättas då det kan vara svårt 
att dra mer självklara paralleller mellan svensk och annan kultur. Forskningen behandlar 
dock de tre frågeställningarna och stämmer överens med resultat som har framkommit. 
Äldre forskning (exempelvis Betsworth & Hansen, 1996 och Krumboltz & Worthington, 
1999) kan ifrågasättas på grund av en ständigt föränderlig värld men anses vara relevant 
då den täpper till kunskapsluckor som annars skulle uppstå i studien. 
 
5.4 Planned happenstance i studie- och yrkesvägledning 
Det viktigaste resultatet av studien anser vi är att användandet av färdigheterna underlättar 
övergången genom att skapa och ta vara på tillfälligheter som kan generera i möjligheter 
för karriären. Teorin Planned happenstance är på så sätt en relevant karriärteori som bör 
användas av studie- och yrkesvägledare för att uppmuntra individen till att utveckla 
färdigheter och attityder som kan underlätta anpassning i en snabbföränderlig värld och 
för att skapa ett mer tillfredsställande liv. Att normalisera tillfälligheter till att bli en del av 
karriärutvecklingen blir en viktig del i studie- och yrkesvägledarens arbete. 
 
5.5 Reflektioner 
Under sammanställningen av resultat framkom teman som inte passade in i studiens syfte, 
men som vi fann intressant. Dessa teman kan ses utifrån karriärteorierna The Theory of 
Circumscription and Compromise (TCC) av Gottfredson samt från Social Cognitive 
Career Theory (SCCT) av Lent, Brown och Hackett. Några informanter uttrycker, i 
enlighet med TCC, på olika sätt att de kompromissar i övergången, exempelvis genom att 
ta ett jobb utanför ens yrkesområde bara för att komma in på arbetsmarknaden. En av 
informanterna beskriver en uppnådd förmåga att tro att hen klarar av det hen förväntat sig 
klara av, vilket utifrån SCCT kan innebära att övergången gav mer self-efficacy.  
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Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att analysera individers övergång utifrån 
fler karriärteorier, exempelvis dem nämnda ovan. Utöver detta kunde vi se att 
informanternas användning av färdigheter varierar. Vidare forskning skulle kunna rikta sig 
mot att förstå varför vissa använder sig av fler färdigheter än andra. Här föreslår vi att 
begrepp som till exempelvis socioekonomisk status, klass, kön och etnicitet tas i 
beaktning. Planned happenstance och Hollands matchningsteori kan tolkas som motsatser 
då förstnämnda förespråkar utvecklandet där val grundar sig i att testa nya aktiviteter 
medan den sistnämnda bygger på karriärval på redan funna intressen. Det skulle vara 
intressant att ställa dessa mot varandra och dels se hur snabbt användandet av de olika 
teorierna leder till en anställning och/eller studier samt hur vilken av teorierna som leder 
till ett mer tillfredsställande liv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Förfrågan 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet och 
skriver nu ett examensarbete som handlar om övergången från arbetslöshet till anställning. 
 
Är du: 
- 25 år eller uppåt 
- Varit arbetslös 4–6 månader  
- Är nu anställd 
 
Och vill ställa upp på en intervju om din tid som arbetslös och hur du nådde fram till en 
anställning? Vi söker fem deltagare. En biobiljett kommer även lottas ut mellan dem som 
ställer upp. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad och vill ha mer information! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sofie Hansson & Stina Björklund 
  



39 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjufrågor 
  
Uppvärmning 
Redogör för syftet med intervjun. 
 

x Hur gammal är du? 
x Vad jobbar du med? 
x Hur länge har du jobbat där? 
x Vad har du för utbildningsbakgrund? 
x Berätta om hur du gick tillväga för att få ditt nuvarande jobb. 

 
Introducera nästa moment till informanten 
 
Tidslinjen 
Beskriv övergången från arbetslöshet till arbete genom att använda tidslinjemetoden. 
Börja med att rita ut en punkt i mitten av varje kortsida på pappret, dra sedan en rak linje 
mellan dessa för att koppla ihop punkterna. Punkten på vänster sida representerar då du 
blev arbetslös, punkten på höger sida representerar då du fick en anställning. Linjen 
mellan representerar perioden som arbetslös och din resa mot anställningen.  
 

x Sätt ut de möjligheter som dök upp.  
Hur gjorde du för att ta vara på dessa?  
(Exempel på möjligheter: förslag på ett arbete av en bekant. 
Kompetensutbildning. “Rätt” utbildning för jobbet. Få en inbjudan på en fest 
eller en ny umgängeskrets.) 

x Sätt ut oförutsedda händelser 
Hur hanterade du dessa?  
Hur påverkade dem karriären? 

(Exempel på en oförutsägbara händelser: nedskärningar inom företaget. 
Ekonomiska förändringar privat eller i samhället. Vinner på triss. Sjukdom. Vara 
på rätt plats vid rätt tid/alternativt fel.) 

x Sätt ut de hinder du mötte på vägen och berätta om dem.  
Hur hanterade du dessa? 
(Exempel på hinder: Nej från arbetsgivare. Sjukdom) 

 
Avsluta tidslinjen med: Vad har du lärt dig av perioden som arbetslös? 
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Se till att dessa frågor blivit besvarade under tidslinjen. 
 

x Var det några specifika aktiviteter som ledde till detta arbete?  
x Var det några fritidsaktiviteter som ledde till detta arbete? 
x Vilka hinder mötte du på vägen? 

Med vilken inställning bemötte du dessa hinder?  
Hur gjorde du för att ta dig över hindrena? 

x Vilka omständigheter eller ny information fick du anpassa dig efter under perioden 
som arbetslös? 

x Med vilken inställning bemötte du perioden som arbetslös? 
x Hur många jobb sökte du under perioden? 
x Hur utnyttjade du ditt kontaktnätverk? 
x Hur många intervjuer fick du komma på?  

Vad lärde du dig av dem?  
Hur många fick du nej av?  
Vad lärde du dig av att få nej? 

x Fick du ja av någon men tackade nej? 
Vad var det som gjorde att du tackade nej? 

x Vilka jobb sökte du? 
Valde du bort några?  
Varför? 

Sökte du jobb utanför din comfort zone?   
 Vilka?  



41 
 

Bilaga 3 – Informationsblad 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Umeå universitet som nu 
skriver ett examensarbete om arbetslösas övergång till arbete. Syftet med studien  
är att undersöka hur en utvald karriärteori uttrycker sig i övergången från arbetslöshet till 
anställning.  
 
Vi är intresserade av att intervjua dig för att se hur din resa mot arbete har sett ut. 
Intervjun kommer att ta 60 minuter och sker vid överenskommet tillfälle på Umeå 
universitet. Under intervjun ställs frågor utifrån ett tidslinjeperspektiv där du får beskriva 
din process från arbetslöshet till arbete. Samtalet kommer att spelas in och transkriberas 
för vidare analys. Det inspelade materialet kommer att raderas när examensarbetet är 
avslutat. I framställningen av materialet kommer du att anonymiseras och ingen annan än 
vi tar del av dina personuppgifter. Deltagandet är frivilligt och får avbrytas när som helst. 
Vid avbruten intervju raderas det inspelade samtalet. 
 
Vid intresse skickas examensarbetet ut till dig som deltagare. För att du ska kunna urskilja 
dig själv från andra deltagare i studien blir du tilldelad ett kodnamn.  
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Sofie och Stina 
 
 
Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade, blivit informerad om  
studiens innehåll och samtycker till deltagande i studien.  

□ Ja  □ Nej 
 
Datum och underskrift 
 
 
 
 
Hör gärna av dig till oss om ytterligare frågor uppstår! 
 
Sofie Hansson   Stina Björklund 
070 XXX XX XX   070 XXX XX XX  
mailadress@gmail.com   mailadress@gmail.com 


