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Sammanfattning 
Under de senaste åren har det blivit tydligt att de ungas övergång från skola till arbete, 

“school-to-work transition”, har förändrats. Det innebär att övergången idag är längre 

och mer komplex jämfört med tidigare. Samtidigt som en del har svårt att träda in på 

arbetsmarknaden finns det andra som har möjlighet att få anställningstrygghet men som 

själva väljer en längre övergång bestående av flera olika sysselsättningsstatus och 

arbeten. I denna studie har vi valt att fokusera på målgruppen som själva valt en längre 

övergång för att få en inblick i hur de upplever den förändrade övergången mellan skola 

och arbete. Syftet med studien är att beskriva hur övergången mellan skola och arbete 

skildras av personer som av eget val haft flera olika sysselsättningsstatus samt 

undersöka vad de upplever som ett attraktivt arbete. Vi har utifrån en kvalitativ metod 

intervjuat tio kvinnor 30–35 år för att ta del av deras berättelser. Studien har sökt svar 

på hur intervjupersonerna upplever sina erfarenheter och värderar sina val, vilka 

faktorer som har påverkat valen samt vad som är viktigt för att ett arbete ska upplevas 

som attraktivt. Det har resulterat i en fördjupning av valmöjligheter, upplevelser av 

övergången och attityder till arbete. Studiens resultat visar att målgruppens övergång 

till stor del har präglats av olika sysselsättningar, brytpunkter och val som påverkats av 

både inre och yttre faktorer. Respondenterna upplever att de själva har kunnat påverka 

sina val även om andra faktorer såsom; personer i omgivningen, utbildning- och 

arbetsmarknad, ekonomi, sjukdom, intressen och personliga egenskaper samt tidigare 

arbetslivs- och studieerfarenheter också har haft en påverkan.  Respondenterna har till 

stor del haft positiva upplevelser av övergången men även tuffare perioder med 

osäkerhet och tvivel har präglat deras övergång.  Trots att respondenterna upplevt 

intensiva perioder där de hoppat runt mellan flera olika sysselsättningsstatus kan de 

ändå blicka tillbaka och se en “röd tråd”. Viktiga faktorer för att trivas på en arbetsplats 

är kollegor, arbetsuppgifter och flexibilitet. Även bra chefer, ett gott ledarskap, god 

kommunikation och att visa uppskattning är av stor betydelse. Få av respondenterna 

upplever att de har nått sina yrkesmål trots att majoriteten av respondenterna idag 

arbetar med det yrke som de utbildat sig till.  
   

Nyckelord 
Careership, school-to-work-transition, decision-making, transitions, choice, labour 

markets, Sweden  
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har ungas övergång från skola till arbete, ”school-to-work 

transition”, blivit längre och mer komplex (MUCF, 2017). Även 

arbetsmarknadsstatistiken bekräftar att ungdomar idag är allt äldre när de tar klivet in på 

arbetsmarknaden, samtidigt som de utbildar sig under längre tid (SCB, 2015). Det finns 

flera negativa effekter av den förlängda övergången mellan skola och arbete. Den 

psykiska ohälsan har under de senaste 20 åren ökat kraftigt bland unga och problemen 

består ofta av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. För många är tillfälliga jobb samt 

heltids- eller deltidsarbetslöshet ett stort problem (Socialstyrelsen, 2013).  
 

Det är ett allmänt känt uttryck att vi själva formar det liv som vi önskar, men resan från 

skola till arbete sker idag på ojämlika villkor. En del unga etableras snabbt på en 

arbetsmarknad med anställningstrygghet, utvecklingsmöjligheter och tillfredsställande 

lön medan andra har svårt att etableras på arbetsmarknaden, får mindre attraktiva jobb 

eller hamnar i utanförskap (MUCF, 2017). Samtidigt har vi kännedom om flera 

personer som har möjlighet att få anställningstrygghet men som väljer en längre 

övergång bestående av flera olika sysselsättningsstatus och arbeten. Olika 

sysselsättningar innebär förändringar mellan heltid, deltid och tillfälligt arbete; perioder 

av studier eller utbildning; egenföretagande eller volontärarbete; arbetslöshet och resor. 

Att de väljer en längre övergång menar vi att den långa övergången troligen är ett 

resultat av eget val och inte att målgruppen ofrivilligt, exempelvis på grund av 

arbetslöshet, har hamnat utanför arbetsmarknaden och haft svårt att etableras. Det är 

denna målgrupp som vi valt att undersöka för att få en inblick i hur de upplever den 

förändrade övergången mellan skola och arbete. Genom en kvalitativ metod med fokus 

på personers berättelser och upplevelser har vi intervjuat kvinnor mellan 30–35 år som 

ser tillbaka på sin "school-to-work-transition". Valet av kvinnor gjordes då det var de i 

vårt kontaktnät som uppfyllde studiens övriga urvalskriterier. 
 

En aspekt som gör studien extra aktuell är att rapporter visar att samtidigt som ungas 

väg till etablering på arbetsmarknaden har blivit längre har företag under 2000-talet haft 

problem med att rekrytera och behålla kompetent personal. Med anledning av detta är 

det viktigt att arbetsgivare och ledare förstår övergången mellan skola och arbete där 

ungdomars attityder till arbete och deras åsikter om vilka faktorer som gör ett arbete 

attraktivt framgår (Andersson, Gunnarsson, Hedlund, & Rosén, 2017). Det blir därför 
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sociologiskt intressant att, med utgångspunkt från arbetstagarnas perspektiv, undersöka 

upplevelsen av övergången från skola till arbete för de personer som av eget val haft 

flera olika sysselsättningsstatus samt undersöka vad de upplever som ett attraktivt 

arbete. På så sätt kan studien bidra till att skapa förståelse för dagens arbetsgivare vad 

det gäller övergången mellan skola och arbete. Ökad kunskap om vad som upplevs vara 

ett attraktivt arbete kan bidra till bättre förståelse för vad som krävs för att lyckas 

rekrytera och behålla kompetent personal. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva hur övergången mellan skola och arbete skildras av personer som 

av eget val haft flera olika sysselsättningsstatus samt undersöka vad de upplever som ett 

attraktivt arbete.  
 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever intervjupersonerna sina erfarenheter och hur värderar de 

konsekvenserna av sina val? 

2. Vilka faktorer, händelser och personer har påverkat valen? 

3. Vilka faktorer är viktiga för att intervjupersonerna ska uppleva ett arbete som 

attraktivt? 

 

2 Forskningsöversikt 

Den expanderande övergången från skola till arbete har uppmärksammats utifrån olika 

perspektiv både i Sverige och övriga länder i världen. Efter att vi tagit del av tidigare 

forskning med utgångspunkt i det sociologiska forskningsfältet kan vi konstatera att det 

finns mycket forskning inom området. Vi upplever dock att det finns få svenska studier 

som fokuserar på ungas övergång från skola till arbete. De flesta befintliga studier utgår 

från kvantitativa metoder snarare än personernas erfarenheter och upplevelser. Vi kan 

även konstatera att det finns flertalet artiklar och rapporter som fokuserar på de negativa 

effekterna av en förlängd övergång såsom ohälsa och arbetslöshet (Socialstyrelsen, 

2013; MUCF, 2017). Vi har valt att i huvudsak fördjupa oss i de artiklar som beskriver 

andra aspekter av den förändrade övergången. Den tidigare forskningen som presenteras 

i denna studie följer ett samhällsteoretiskt spår som i huvudsak består av sociologiska 

studier, men även studier inom hälsa och psykologi har använts.  
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Utifrån Creswells (2018) beskrivning förhåller vi oss till tidigare forskning genom att 

föra en dialog med vad andra forskare har sagt och gjort. Genom att fokusera på en 

målgrupp som själva valt en längre övergång mellan skola och arbete anser vi oss även 

identifiera några centrala frågor som ännu inte är besvarade på fältet. Att målgruppen 

själva har valt en längre övergång menar vi att den långa övergången är ett resultat av 

egna val och inte att målgruppen ofrivilligt, exempelvis på grund av arbetslöshet, har 

hamnat utanför arbetsmarknaden och haft svårt att etableras. Forskningsöversikten 

inleds med en beskrivning av den förändrade övergången mellan skola och arbete. 

Därefter belyser vi arbetstagarnas attityder och definition av attraktivt arbete. 

Avslutningsvis skildrar vi upplevelsen av den förändrade övergången. 
 

2.1 Förändrad övergång från skola till arbete 

Flera forskare och myndigheter är eniga om att ungas övergång från skola till arbete 

idag är längre och mer komplex än tidigare (Bradley & Devadason, 2008; Te Riele, 

2004; MUCF, 2017, s. 17). Svensk arbetsmarknadsstatistik visar att ungdomar idag är 

allt äldre när de tar klivet in på arbetsmarknaden. År 1985 förvärvsarbetade minst 75 

procent av alla 21-åringar medan det år 2014 inte inträffade förrän vid 29 års ålder. 

Samtidigt utbildar vi oss allt längre och jämfört med tidigare år ökar utbildningsnivån 

för både män och kvinnor. När de som var 21 år gamla år 1985, nio år senare fyllde 30 

år, hade de inte kommit upp i samma utbildningsnivå som 29-åringarna gjorde år 2014 

(SCB, 2015). Även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, 2017) 

påpekar att det har blivit vanligare att en större andel unga studerar högre upp i åldrarna 

och studerar under längre tid, vilket i sin tur leder till en senare etablering på 

arbetsmarknaden (MUCF, 2017, s. 17).  
 

Även val av utbildning påverkar övergången från skola till arbete. En studie av 

Axelsson m.fl. (2005) visar att de som följer ett praktiskt program är mer fokuserade på 

att få ett jobb när skolan är klar eftersom de har valt att genomföra en arbetsrelaterad 

utbildning. Det är däremot troligt att elever på teoretiska program i första hand 

prioriterar fortsatta studier och därför inte ägnar lika mycket uppmärksamhet åt 

arbetslivet som praktiska yrkesrelaterade program gör (Axelsson, Andersson, 

Håkansson, & Ejlertsson, 2005). Även Engdahl och Forslund (2016) bekräftar i sin 

studie att vägen från skola till arbete skiljer sig åt beroende på typ av 

gymnasieutbildning. Enligt deras studie träder de som läst yrkesförberedande 
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utbildningar in på̊ arbetsmarknaden tidigare jämfört med de som har läst en 

studieförberedande utbildning. En anledning till skillnaden är att unga som har läst en 

studieförberedande utbildning i högre utsträckning påbörjar högskole- eller 

universitetsstudier (Englund & Forslund, 2016).  
 

Tidigare studier har försökt kartlägga de förändrade vägarna in på arbetsmarknaden. Vi 

har valt att fördjupa oss i Bradley och Devadason (2008) studie från England som har 

utvecklat en typologi om unga vuxnas arbetsmarknadsvägar. I studien kunde fyra 

mönster för arbetsmarknadsvägar identifieras. Den första kategorin kallar författarna 

“shifting” som består av människor som flyttar snabbt mellan arbete, ibland inom men 

ofta mellan olika yrkeskategorier. Dessa så kallade “shifters” har gjort flertalet 

förändringar mellan sysselsättningsstatus och arbeten, såsom förändringar mellan heltid, 

deltid och tillfälligt arbete; perioder av studier eller utbildning; egenföretagande eller 

volontärarbete; arbetslöshet och resor. Den andra kategorin är “sticking“ och består av 

personer som strävar efter en enda typ av anställning eller karriär. De har tidigt 

identifierat ett karriärmål och stannat inom ett företag eller yrke, och på så sätt påbörjat 

sin karriär. Majoriteten av de 78 personer som intervjuades blev klassificerade som 

antingen “shifters” eller “stickers”. Författarna skriver även om en tredje kategori 

“switching” som är personer som har börjat på en väg som “stickers”, men medvetet 

gjort ett viktigt beslut att förändra sina liv, kanske att resa, studera eller påbörja ett nytt 

yrke. Denna grupp bestod av ett litet antal personer. Den fjärde kategorin “settling” är 

människor som efter en period av byte, gör ett medvetet val för att bosätta sig och utöva 

ett enda yrke eller karriär. Detta kan bero på viljan att skapa stabilitet för en familj. 

Författarna menar att de fyra olika typerna av unga vuxnas arbetsmarknadsvägar visar 

att grupper av individer delar gemensamma mönster av rörlighet eller orörlighet genom 

sysselsättningsstatus (Bradley & Devadason, 2008).  
 

I en annan studie som också behandlar olika sysselsättningskarriärer används uttrycket 

"vilseledande banor" och syftar till institutioner som är "blinda" eller till och med 

okunniga om övergångarnas förändrade karaktär och därmed av unga män och kvinnors 

krav, intressen och motivation och materiella behov. I studien påpekar man att de unga 

män och kvinnor som står i centrum för dessa omvandlingar måste betraktas som 

experter i att hantera och leva med osäkerhet. Författaren menar att integrationen på 

arbetsmarknaden inte längre bör vara det enda fokuset vad det gäller 

integrationsstrategier då ungdomar har olika karriärer på olika områden av deras liv och 
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de utvecklar sociala resurser på olika sociala platser. Målet för social integration måste 

därför vara att stärka dessa möjligheter, även om de inte direkt relaterade till de 

välkända mönstren för sysselsättningskarriärer (European Group for Integrated, 2001). 
 

De förändrade arbetsmarknadsvägarna kan också påverka synen på arbetslöshet. 

Hobbins (2015) menar att det finns föreställningar som säger att arbetslöshet har ett 

samband med personliga svagheter. Hobbins refererar till denna föreställning som en 

diskurs om individualisering av ansvar. Han menar att det är en verklighetsbeskrivning 

som ställer höga förväntningar och krav på arbetslösa vilket riskerar att få konsekvenser 

för människor i utsatta situationer såsom unga som under en lång tid varit arbetslösa. Då 

ungdomsarbetslösheten i Sverige har ökat sedan 1990-talet är dagens unga vuxna 

bekanta med en allvarlig arbetsmarknadssituation, detta skulle kunna leda till en 

normalisering av unga människor utan arbete (Hobbins, 2015). Hobbins menar att 

människors inställning till arbetslöshet varierar utifrån olika faktorer där exempelvis 

perioder av hög arbetslöshet bidrar till en något mer generös inställning till arbetslösa 

eftersom arbetslösheten inte kan tillskrivas den enskilda individens brister och svagheter 

(Hobbins, 2015).  
 

Även Bradley och Devadasons studie om olika arbetsmarknadsvägar nämner synen på 

arbetslöshet. I studien hade flera av respondenterna erfarenheter av arbetslöshet och stod 

därmed inför negativa ekonomiska förhållanden. Fler än hälften av respondenterna 

hamnade i kategorierna av shifters eller switchers, som bestod av rörelse in och ut ur 

arbetsmarknaden och mellan arbeten, varav många är tillfälliga, lågavlönade och har låg 

status. Denna omställning menar författarna kan vara frivillig, vilket indikerar unga 

vuxnas önskan om förändring och spänning, eller ofrivillig, resultatet av arbetsgivarnas 

önskan om flexibilitet, men det leder säkert till att de flesta unga vuxna är 

låginkomsttagare (Bradley & Devadason, 2008). Det faktum att omställningen skulle 

kunna vara frivillig gör det intressant att titta närmare på den förändrade synen på ett 

attraktivt arbete. 
 

2.2 Attityder och definition av attraktivt arbete 

Faktorer som är relaterade till attityder till arbetet är viktiga för att vi ska kunna öka vår 

förståelse för ungdomars övergång från skola till arbete. Individuella faktorer som kön, 

god hälsa, stöd från föräldrar, positiva erfarenheter av skol- och arbetsrelaterade 
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kontakter visade sig ha en positiv inverkan på attityder till arbetet (Axelsson, 

Andersson, Håkansson, & Ejlertsson, 2005). Under 2000-talet har ett ständigt ökande 

problem varit att hitta medarbetare med rätt kompetens för sysselsättningen. Det är 

därför viktigt för företag att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent 

personal och en attraktiv arbetssituation är en nödvändighet för att det ska ske. Ett 

attraktivt arbete har tidigare definierats som en arbetsposition som en individ vill ha där 

arbetstagaren upplever stabilitet samt att identitet och engagemang främjas. För att 

företagen ska kunna stärka möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent personal 

är det viktigt att arbetsgivare och ledare förstår ungdomars attityder till arbetet och deras 

åsikter om vad som gör arbetet attraktivt (Andersson, Gunnarsson, Hedlund, & Rosén, 

2017).  
 

År 2017 genomfördes en studie med syftet att öka kunskapen om attitydförändringar till 

arbetet under ungdomars övergång från skola till arbetsliv. Eleverna studerade på olika 

yrkesprogram och svarade på en enkät 2013 som därefter följdes upp med en ny enkät 

två år senare, 2015. Studiens resultat visade att ett arbete upplevs vara lika viktigt för 

både de som fått en anställning och de som är arbetslösa. På frågan om vad de anser 

vara den främsta anledningen till att arbeta var det betydligt fler i den arbetslösa 

gruppen som ändrade åsikt och uppgav att självförverkligande och livskvalité var den 

främsta anledningen till att arbeta. Resultatet från 2013 visade att de viktigaste 

dimensionerna för att göra arbetet attraktivt var relationer, ledarskap samt lojalitet till 

organisationen, arbetsplatsen och arbetskamrater. De minst viktiga dimensionerna var 

plats och status hos omgivningen. De som hade en anställning vid uppföljningsstudien 

2015 hade nästintill samma önskemål som 2013, medan de som var arbetslösa 2015 

hade minskat sina önskemål i de flesta dimensioner. Det mest utmärkande var att lönen, 

i gruppen med de arbetslösa, hade minskat från att vara den näst viktigaste dimensionen 

2013 till att bli den näst minst viktigaste 2015 (Andersson, Gunnarsson, Hedlund, & 

Rosén, 2017). Studiens slutsats är att uppfattningen om vad som är viktigt för ett 

attraktivt arbete är starkt beroende av huruvida anställning uppnås efter avslutad 

skolgång. För dem som inte fått en anställning efter skolan hade kraven på ett attraktivt 

arbete minskat, medan de som hade fått en anställning bevarade samma förväntningar 

och upplevelser som tidigare av vad ett attraktivt arbete innebär (Andersson, 

Gunnarsson, Hedlund, & Rosén, 2017).  
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Även Hedlund m.fl. (2010) belyser problematiken med att rekrytera kompetent 

arbetskraft och vikten av att studera vad som gör arbeten attraktiva. I en studie av 16 

olika arbetsplatser visar resultatet att arbetet är viktigt i de anställdas liv. Mer än hälften 

arbetar för försörjning och överlevnad, var tredje arbetar för självförverkligande och 

livskvalitet och en mindre andel uppger att den främsta orsaken till arbetet är materiella 

framsteg och hög levnadsstandard. Merparten av respondenterna i studien upplever att 

deras nuvarande arbete till stor del är attraktivt. Studien visar att de faktorer som har 

högst inverkan på att arbetet ska kännas attraktivt är den sociala kontakten och 

relationerna till arbetskamraterna samt arbetstillfredsställelse och känslan av att känna 

sig behövd (Hedlund, Andersson, & Rosén, 2010). Med bakgrund i arbetstagarnas 

attityder till ett attraktivt arbete vill vi nu lyfta de studier som berör upplevelsen av den 

förändrade övergången. 
 

2.3 Upplevelsen av den förändrade övergången 

Under de senaste decennierna har frågan om hur ungdomar tolkar sina egna liv blivit 

central i ungdomsforskningen. Chelsom Vogt (2018) använder ett livscykelperspektiv 

som utgångspunkt för att ta itu med frågor i forskning om övergångar mellan skola och 

arbete, det vill säga school-to-work transition. En av hans studier som är utförd i Norge 

visar hur män utbildade till en mansdominerad yrkesverksamhet under två olika 

historiska perioder tolkar sina övergångar mellan skola-och-arbete. Den äldre gruppen 

beskrev sina övergångar som inbäddade processer bestående av omedvetna val medan 

den yngre gruppen, som gick in i samma yrke tre decennier senare, betraktade sina 

övergångar som bestämda av självsökning i institutionaliserade valsituationer. Ett 

exempel från den yngre gruppen visar att personen i fråga redan i slutet av grundskolan 

placerades i valmöjligheter då han fyllde i ansökningsblanketter och var tvungen att 

prioritera mellan en uppsättning givna alternativ. I enlighet med de periodspecifika 

förhållandena ansåg den yngre gruppen att övergången hade bestämts av hans 

individuella val och förklarade hur han hade varit “helt fri att välja”. I och med denna 

frihet hade han följt det alternativ han alltid varit intresserad av (Chelsom Vogt, 2018).  
 

En del av hur unga tolkar sina egna liv kan höra samman med känslan av att bli vuxen. 

De markörer som visar att man är “vuxen” kännetecknas ofta av en följd av stora 

livshändelser såsom att slutföra skolan, flytta hemifrån, söka jobb, hitta en partner och 

bygga upp en familj. Switek och Easterlin (2018) utförde en studie med syfte att 
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undersöka vilken effekt sådana händelser har på känslor av personligt välmående 

(personal well-being). Switek och Easterlin frågar sig bland annat om övergången från 

skola-till-arbete medför ökad eller minskad personlig glädje. Studiens huvudsakliga 

resultat visar att unga vuxnas känslor av välbefinnande i Sverige ökar något tills man är 

ungefär 30 år och därefter minskar det nästan lika mycket under de följande 10 åren. 

Den övergripande banan av tillfredsställelse mellan åldrarna 22 och 40 är därför något 

”kullformad” och dominerad av livsövergångar, i synnerhet de som berör 

familjesituationen. Bland personer i tjugoårsåldern leder vanligen bildande av 

partnerskap och första barnets födelse till en liten ökning av tillfredsställelse med livet. 

Mellan åldrarna 30 och 40 minskar det genomsnittliga välbefinnandet, främst på grund 

av det växande familjelivet och av relationer som tar slut. Trots ökad inkomst minskar 

ändå tillfredsställelsen med den ekonomiska situationen. Däremot verkar övergången 

från skola-till-arbete inte ha någon signifikant effekt på det subjektiva välbefinnandet 

(Switek & Easterlin, 2018). Det innebär att även om övergången blivit längre och mer 

komplex betyder det nödvändigtvis inte att detta har en negativ påverkan på personens 

välmående.  
 

Te Rieles (2004) studie från Australien pekar på en liknande slutsats. Te Riele har 

utforskat högskolestudenters erfarenheter av sina övergångar och studien visar att de 

ofta upplevs komplexa och sammankopplade. Te Riele hävdar dock att de icke-linjära 

övergångarna hos högskolestudenterna inte nödvändigtvis upplevs som 

"misslyckanden". Flera av de som lämnat skolan tidigt hade funnit arbete och till och 

med en känsla av karriärutveckling, medans andra etablerade vuxenlivet genom 

självständigt boende och bildande av egen familj. Studenterna olinjära övergångar 

strider därför inte mot deras “vuxenstatus”, men utmanar idén om att vuxen är ett skede 

man "anländer" till. Förändringarna vad det gäller de "markörer" som visar vuxen ålder 

framgår av respondenternas berättelser i studien, inte bara av tonåringarna utan också av 

de äldre studenterna på högskolorna (Te Riele, 2004). 
 

Även om det finns studier som menar att den förlängda och mer komplexa övergången 

inte nödvändigtvis tyder på “misslyckanden” för individen eller påverkar välmåendet 

negativt så finns det andra forskare som belyser det motsatta. Ett exempel är Bäckman 

och Nilsson som menar att unga som inte har arbete eller utbildning ofta betraktas som 

en indikator på ett misslyckande i samband med övergången mellan skola och arbetsliv 

(Bäckman & Nilsson, 2016). Denna delade bild gör det extra intressant att undersöka 
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hur vår målgrupp, som har haft olika sysselsättningsstatus och arbeten av eget val 

upplevt sin övergång mellan skola och arbete. Nedan ger vi en ytterligare motivering av 

vår studie samt beskriver studiens position i relation till forskningsfältet. 
 
2.4 Studiens position i relation till forskningsfältet 

Tidigt kunde vi konstatera att det fanns flertalet artiklar och rapporter som fokuserar på 

de negativa effekterna av en förlängd övergång, såsom ohälsa och arbetslöshet. Då detta 

område var välbeforskat valde vi istället att fokusera på de artiklar som belyser andra 

perspektiv. Vi upptäckte att den tidigare forskningen var begränsad och att det därför 

vore intressant att i denna studie fånga en målgrupp som inte fastnat i ohälsa eller 

arbetslöshet. I vårt sökande efter tidigare forskning upplevde vi att det fanns få svenska 

studier och att majoriteten av de studier som fanns utgick från kvantitativa metoder 

snarare än respondenternas egna erfarenheter och upplevelser. Här upplever vi att det 

finns ett tomrum att fylla i forskningen om övergången mellan skola och arbete och vår 

förhoppning är att denna studie ska fylla en del av detta tomrum. 
 

Vi fokuserar på personer som har haft flera olika sysselsättningsstatus och undersöker 

övergången utifrån ett perspektiv där målgruppen haft en varierad övergångsperiod på 

grund av ett eget val. Ett centralt fokus blir att undersöka hur övergångsprocessen 

skildras. Detta görs genom att få inblick hur personen upplever sina erfarenheter och 

värderar sina val samt beskriver sin attityd till arbete och vad de upplever som ett 

attraktivt arbete. Genom studien vill vi att arbetsgivare ska få ökad kunskap och 

förståelse för övergången mellan skola och arbete och på så sätt lättare kunna rekrytera 

och behålla kompetent personal.  Med hjälp av ökad kunskap om vad dagens och 

framtidens arbetstagare upplever som ett attraktivt arbete ökar arbetsgivarens 

förutsättningar att kunna möta dessa krav och önskemål, vilket vi anser vara en viktig 

faktor för att kunna behålla rekrytera och behålla kompetent personal. 

  

3 Teoretisk utgångspunkt 

I studien har vi valt att utgå från Phil Hodkinsons och Andrew C. Sparkes (1997)  

sociologiska teori Careership theory. Anledningen till att vi valde den teorin är att det är 

en av få teorier om beslutsfattande i karriären som belyser både aktör och struktur. De 

menar att beslut i karriären fattas i samspel med olika aktörer i omgivningen och att 

både aktör och struktur är viktiga aspekter för att förstå beslutsfattande i karriären. 
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Teorin lyfter fram begrepp som habitus, rationella val, brytpunkter och 

handlingshorisont vilka vi finner relevanta för studiens innehåll. Teorin och dess 

tillhörande begrepp kommer i ett senare skede att användas för att förstå och tolka vårt 

insamlade material i syfte att skapa en djupare förståelse för den data som samlats in 

under studiens gång. Careership theory grundar sig till viss del på Pierre Bourdieus 

teori om karriärval och därför inleds teorikapitlet med en beskrivning av Bourdieus 

teori. Bourdieus teori används inte i analysen av studiens material. Syftet med 

beskrivningen av hans teori är enbart att skapa en förståelse för bakgrunden till den 

teori, Careership theory, som vi kommer att använda oss av i studien och vid analysen 

av det insamlade materialet. 
 
3.1 Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu var en fransk kultur- och utbildningssociolog, forskningsledare i Paris 

och professor vid Collége de France. Han är mest känd för sin teori om kapital, habitus 

och fält som även ligger till grund för Hodkinsons och Sparkes teori om karriärval. 

Donald Broady (1998), pedagogikforskare vid Uppsala universitet, har ägnat mycket tid 

av sitt arbete åt Bourdieus teori. Han beskriver hur Bourdieu menar att habitus formas 

utifrån klass, kön, etnicitet och de erfarenheter vi bär med oss från livet. Habitus kan 

beskrivas som ett filter hos individen som avgör hur personen ifråga tillåter sig själv att 

tänka, handla och orientera sig i den sociala världen. Bourdieu definierar tre olika typer 

av kapital som en individ kan besitta: kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt 

kapital. Kulturellt kapital handlar om individens språkliga färdigheter eller kulturella 

erfarenheter och socialt kapital kan beskrivas utifrån vänskapsrelationer eller andra 

sociala sammanhang som individen ingår i. Det ekonomiska kapitalet utgörs av 

materiella tillgångar, utbildningsnivå och vetenskapligt kapital. Samtliga tre 

kapitalformer formar individens habitus som även ligger till grund för individens 

handlingshorisont. Enligt Broady (1998) är individen dock ofta omedveten om hur stor 

påverkan hens habitus har gällande karriärval. Begreppet fält utgör exempel på olika 

marknader inom den sociala världen, exempelvis arbetsmarknaden. Aktörerna på 

marknaden har olika intressen och mål, men det är den med mest makt som styr 

marknaden eller fältet (Broady, 1998).   
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3.2 Careership theory 

Careership theory är en sociologisk teori om karriärbeslut som utvecklades av 

professorerna Phil Hodkinson, University of Leeds, och Andrew C. Sparkes, University 

of Exeter (1997). Avsikten med teorin var att skapa en modell som binder samman aktör 

och struktur, det vill säga individen (aktören) och de ramar som finns i samhället 

(strukturen). Enligt deras uppfattning fokuserar de flesta tidigare teorier på antingen 

aktör eller struktur och därför utvecklade de en teori om beslutsfattande i karriären som 

binder samman dessa två aspekter. Careership theory grundar sig delvis på Pierre 

Bourdieus teori om karriärval som säger att alla individer är födda i ett socialt 

sammanhang som sedan påverkar oss och vår framtid (Bourdieu, Broady, & Palme, 

1993). Begreppet habitus är ett centralt begrepp i Bourdieus teori. Careership theory är 

en bredare teori som även behandlar begrepp som Hodkinson och Sparkes kallar 

Pragmatiska rationella val, handlingshorisont och brytpunkter. Teorin säger att dessa 

begrepp är beroende av varandra och påverkar varandra i processer gällande val och 

beslut (Hodkinson & Sparkes, 1997).  
 

Sett till karriärbeslut kan vi beskriva hur teorins olika delar samverkar i en helhet. Den 

första delen avser praktiskt rationellt beslutsfattande som avgörs av individens habitus. 

Den andra delen handlar om interaktion mellan olika aktörer på exempelvis utbildnings- 

och arbetsmarknaden och den tredje delen belyser brytpunkter av rutin mellan dessa 

olika aktörer och marknader. Politiska, sociala, ekonomiska och kulturella aspekter 

samverkar i ett sammanhang där det exempelvis på utbildnings- och arbetsmarknaden 

sker ett samspel mellan olika aktörer. Både innan och efter en brytpunkt följer perioder 

av rutin, vilket också är en viktig del av samspelet på utbildnings- och arbetsmarknaden. 

Individens resa mellan brytpunkterna kan se olika ut där en del följer en krokig väg 

medan andra följer en rakare väg. Oavsett hur resan ser ut är perioderna av rutin mellan 

brytpunkterna minst lika viktiga som själva brytpunkten (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Nedan följer en djupare beskrivning av teorins olika delar och hur de samverkar med 

varandra. 
 

3.2.1 Habitus 

Pierre Bourdieus beskriver begreppet habitus som en helhet av ordningar som hjälper 

individen att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen. Dessa ordningar är ett 

resultat av individens kollektiva minnen, sociala erfarenheter, reflektioner och olika sätt 
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att förflytta sig. Med andra ord innebär detta att det är habitus, som har formas av livets 

erfarenheter och upplevelser, som avgör individens föreställningar och handlingar 

(Broady, 1998, ss. 16-19). Bourdieu beskriver innebörden av habitus enligt följande 

formulering: 

“Habitus är inte bara en strukturerande struktur som organiserar praktikerna 

och hur de uppfattas, utan också strukturerad struktur: den princip för indelning 

i logiska klasser som organiserar sättet att uppfatta den sociala världen är själv 

en produkt, ett resultat av att samhällets uppdelning i sociala klasser existerar i 

förkroppsligad form”  

(Bourdieu, Broady, & Palme, 1993, s. 300) 

Hodkinson och Sparkes har hämtat begreppet från Bourdieu, men har utformat en egen 

definition utifrån deras Careership theory. Enligt deras definition är habitus ett system 

av föreställningar och värderingar som kan förändras under livet, men som individen 

inte kan välja bort eller bli fri från. Habitus präglas av vår uppväxt och den sociala 

kontext vi befinner oss i och beskriver, enligt Hodkinson och Sparkes, hur vi ser på oss 

själva och de möjligheter vi har. De menar att habitus har betydelse för de beslut vi 

fattar eftersom dessa ska passa in i det habitus vi bär med oss och den bild vi har av oss 

själva. Precis som handlingshorisonten är även habitus i ständig rörelse och förändras 

hela tiden efter nya situationer och ny information som individen tar in (Hodkinson & 

Sparkes, 1997, ss. 30-35).  
 

3.2.2 Pragmatiska rationella val 

Precis som Bourdieu, menar Hodkinson & Sparkes, att individer är födda i en social 

miljö som påverkar oss på olika sätt. Habitusbegreppet är en komponent i teorin som 

innefattar individens övertygelse, värderingar och preferenser samtidigt som den 

påverkas av individens nätverk och de kulturella traditioner i hens sociala miljö. Redan 

från barndomen samlar individen på sig strukturer som blir verktyg för att förstå deras 

upplevelser och i takt med att individen samlar på sig nya erfarenheter förändras 

strukturerna och det som känns igen i omvärlden. Habitus tillsammans med tidigare 

erfarenheter har starkt inflytande på individens handlingar och styr framtida beteende. 

Med detta som bakgrund menar Hodkinson och Sparkes (1997) att vi bara kan förstå en 

individs karriärval och beslut i förhållande till hens livshistoria, eftersom individens 
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identitet har formats utifrån interaktion med andra i sin omgivning och den kultur som 

präglat individens uppväxt (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
 

Enligt Careership teorin är individens karriärval pragmatiska och delvis rationella 

(Hodkinson, 1996). Förutom habitus påverkas besluten även av yttre faktorer som 

tillfälligheter, individens erfarenheter och råd från omgivningen. Besluten baseras 

mestadels på egna erfarenheter och är ofta mer praktiska än systematiska. Besluten kan 

inte skiljas från familjebakgrund, kultur och livshistoria utan är en reaktion på 

möjligheter och förutsättningar som individen uppfattat eller mött under livets gång. 

Besluten är inte helt rationella, enligt Hodikson & Sparkes, eftersom individen blir 

påverkad av känslor och sinnesstämningar när hen ska fatta sina beslut. Det innebär att 

besluten ofta innebär att vi accepterar ett val snarare än att se valmöjligheten mellan 

flera olika alternativ (Hodkinson & Sparkes, 1997).  
 

Hodkinson & Sparkes beskriver hur arbetsmarknaden består av arbetstagare, 

arbetsgivare och utbildningsföretag där samtliga aktörer fyller olika roller och har olika 

mål. De olika aktörerna har olika makt, vilket är avgörande för maktbalansen på 

marknaden. Utifrån denna teori styrs utbildnings- och arbetsmarknaden av olika aktörer 

där unga människor på arbetsmarknaden har relativt liten makt under 

övergångsperioden mellan studier och arbete. Unga människor gör praktiska rationella 

val utifrån sin egen handlingshorisont. Karriärbesluten är en del av marknaden och 

individens val påverkas samt förändras ofta utifrån de resultat som uppstår utifrån 

samspelet mellan marknadens aktörer. Vissa val övervägs för att de finns tillgängliga. 

Hodkinson & Sparkes menar att några av våra val är medvetna medan andra val sker 

som ett resultat av lyckosamma tillfälligheter som kommit i vår väg (Hodkinson, 1996) 
 

3.2.3 Handlingshorisont 

Handlingshorisonten förklaras som den arena där individerna gör sina val, fattar sina 

beslut och utför aktiva handlingar. Handlingshorisont är ett samlingsbegrepp för vilka 

möjligheter individen ser, värderar och upplever som möjliga att genomföra. Det är 

handlingshorisonten som avgör vilka begränsningar och möjligheter vi ser i vår omvärld 

och hur den påverkar våra val, beslut och handlingar. Handlingshorisonten påverkas av 

arbetsmarknadens struktur samt individens habitus och utbildningsbakgrund, vilket 

innebär att handlingshorisonten befinner sig i ständig förändring (Hodkinson & Sparkes, 
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1997, ss. 34-36). Hodkinson och Sparkes förklarar begreppet handlingshorisont enligt 

följande: 

”Horizon for actions both limit and enable our view of the world and the 

choices we can make within it” (Hodkinson & Sparkes, 1997, s. 35) 

Enligt Hodkinson och Sparkes gör alla individer pragmatiska rationella val som i sin tur 

påverkas av handlingshorisontens struktur. Individens handlingshorisont skapar både 

möjligheter och begränsningar i individens världsbild och de val som hen har framför 

sig. Det finns exempelvis gott om arbeten för kvinnor i teknikbranschen, men det spelar 

ingen roll så länge kvinnan själv upplever att yrket inte passar henne och yrket ryms 

därför inte i hennes handlingshorisont. Det uttrycker sig i en känsla som säger att yrket 

inte passar in i den bild vi har om oss själva eller vad som, i detta fall, är ett passande 

yrke för en kvinna. Att ett yrke inte ryms i vår handlingshorisont är ett av skälen till att 

vi inte väljer vissa yrken eller branscher (Hodkinson & Sparkes, 1997).   
 

3.2.4 Brytpunkter 

Enligt Hodkinson och Sparkes teori sker individens karriärval i så kallade vändpunkter 

eller brytpunkter. De menar att alla individer följer en given riktning med rutiner. Det 

händer ibland att avvikelser från rutinerna kan förekomma, vilket kallas för brytpunkt. 

Hela individens karriärbana präglas av rutinmässiga erfarenheter som varvas med 

brytpunkter och en brytpunkt kan innebära att individen byter riktning, klättrar eller 

faller på karriärstegen (Hodkinson & Sparkes, 1997). Teorin lyfter fram tre olika typer 

av brytpunkter; den strukturella brytpunkten, den frivilliga brytpunkten och den 

påtvingade brytpunkten. Den strukturella brytpunkten är en förutsägbar brytpunkt där 

individen är medveten om att den kommer att inträffa. Det kan exempelvis handla om 

val av gymnasiestudier, studentexamen- eller universitetsexamen, avslutad 

tidsbegränsad anställning eller annan händelse som innebär att individen ifråga planerat 

avslutar ett kapitel i livet för att påbörja ett nytt. Frivilliga brytpunkter avser 

brytpunkter som individen väljer själv, exempelvis att byta arbetsplats eller byta bana i 

karriären. Anledningen till att en individ genomgår en frivillig brytpunkt är ofta att hen 

själv upplever ett behov av att förändra sin situation. Till sist har vi den påtvingade 

brytpunkten som innebär att individen själv inte gjort ett val eller kunnat påverka utan 

att det är yttre faktorer, personer i omgivningen eller händelser tvingar en individ att 

bryta sina rutiner. Det kan exempelvis handla om att individen blivit uppsagd från sitt 
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arbete (Lundahl, 2010, s. 27). En del av dessa brytpunkter går att förutse och andra inte, 

men oavsett kan brytpunkterna komma att påverka eller förändra individens habitus 

(Hodkinson & Sparkes, 1997). 
 

3.2.4.1 Rutiner 

Skillnaden mellan Careership theory och andra karriärteorier är att Careership teorin 

även fokuserar på perioderna mellan brytpunkter, det vill säga perioder av rutin. 

Karriärutveckling kan, enligt Hodkinson och Sparkes, betraktas som ett mönster av 

betydelsefulla förändringar under perioder av rutin och brytpunkter. Brytpunkter följs 

av perioder av rutiner och en individs livskarriär präglas av flera olika val i anknytning 

till brytpunkter och dess mellanliggande rutiner. En individs livskarriär präglas av flera 

olika val i anknytning till brytpunkter och dess mellanliggande rutiner. Nya rutiner kan 

vara sammanlänkade eller stå i konflikt med tidigare beslut och kan på olika sätt bidra 

till att individens identitet förändras (Lundahl, 2010).  
 

Hodkinson & Sparkes (1997) definierar fem olika rutiner: bekräftande, motsägande, 

socialiserande, störande och evolutionär rutin. Den bekräftande rutinen återskapar 

karriärval som individen redan har besultat och är en del av utvecklingen av individens 

identitet och habitus. Den motsägande rutinen inträffar när individen väljer att byta 

karriärbana på grund av att hen vill byta habitus. Det sker när individen känner sig 

otillfredsställd och inte längre önskar förknippas med de associationer som speglas i den 

rådande rutinen. Den socialiserande rutinen bekräftar en identitet som individen själv 

från början inte önskade. Tillsammans med brytpunkter innebär den socialiserande 

rutinen att individen förändrar sin identitet, exempelvis om en individ accepterar en 

tillfällig anställning som sedan visar sig vara intressant och passande vilket i sin tur gör 

att individen stannar kvar i anställningen. Den störande rutinen innebär att en individ 

inte gillar sin identitet, men heller inte kan ta initiativet till att förändra den med 

anledning av att den identitet som individen strävar efter inte längre finns tillgänglig. 

Den sista av de fem rutinerna kallas evolutionär rutin och sker när individen successivt 

förändras. Individen har vuxit ur och lämnar sin karriäridentitet, vilket innebär att 

brytpunkten inte blir speciellt smärtsam för individen (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
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3.2.5 Motivering till val av teori 

Då syftet med studien är att beskriva hur övergången mellan skola och arbete skildras av 

personer som av eget val haft flera olika sysselsättningsstatus samt undersöka vad de 

upplever som ett attraktivt arbete hamnar ett stort fokus på själva upplevelsen av de 

erfarenheter de fått och de val de gjort. Vi har i denna studie valt att utgå från Phil 

Hodkinsons och Andrew C. Sparkes (1997) sociologika Careership theory. 

Anledningen till att vi valde den teorin var att den beskriver hur karriärbeslut fattas i 

samspel med olika aktörer i omgivningen och att både aktör och struktur är viktiga 

aspekter för att förstå beslutsfattande i karriären. Teorin hjälper oss att förstå 

beslutsfattande som avgörs av individens habitus, interaktionen mellan olika aktörer på 

ex. utbildnings- och arbetsmarknaden och brytpunkter som både innan och efter följer 

perioder av rutin. Vi ser därför att Careership teorin är relevant för vår studie och att vi 

med hjälp av den kan få en djupare förståelse för de upplevelser som respondenterna 

beskrivit. 
 

4 Metod 

Under detta kapitel följer en beskrivning av den kvalitativa forskningsintervjun och en 

motivering till val av metod. Vi presenterar studiens urvalskriterier och beskriver vårt 

tillvägagångssätt under studiens gång, avslutningsvis ges en beskrivning av 

intervjupersonerna.  
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

För att samla in, tolka och analysera relevant data utifrån studiens syfte har vi valt att 

utgå från en kvalitativ intervjumetod. Vi har utgått från intervjupersonernas egna 

perspektiv där de beskriver hur de upplever världen utifrån deras antaganden och 

verklighetsuppfattning. Vi kan därför konstatera att vi, som vetenskaplig grund, utgår 

från ett konstruktivistiskt tankesätt enligt Creswells beskrivning (Creswell & Creswell, 

2018). Vi ser på verkligheten som sociala konstruktioner där individens perspektiv är i 

fokus och där vår analys är av ett tolkande slag. Med detta som utgångspunkt har vi 

utfört halvstrukturerade intervjuer med avsikt att förstå intervjupersonernas uppfattning 

om deras väg från studenten tills idag. Intervjuerna har till viss del liknat ett vardagligt 

samtal, men som professionell intervju där samtalet ska uppfylla ett syfte har samtalet 

utgått från en halvstrukturerad form. Det innebär att samtalet varken varit ett vardagligt 

samtal eller ett slutet frågeformulär utan intervjuerna har istället fokuserat på olika 
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teman som legat till grund för de frågor som samtalen kretsat kring (Kvale & 

Brinkmann, 2014, ss. 44-55).  

 

4.1.1 För och nackdelar 

En kvalitativ intervju bör inte betraktas som en öppen och fri dialog mellan jämlika 

parter, eftersom en forskningsintervju är ett professionellt samtal som ofta innebär en 

tydlig maktasymmetri mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Kritiker till 

forskningsmetoden menar att riskerna med metoden är personlig påverkan mellan 

intervjupersonen och intervjuaren, att intervjupersonen inte vågar vara lika ärlig i sina 

svar jämfört med anonyma undersökningar samt att intervjupersonen inte känner sig 

bekväm med att spelas in och därmed hämma personen (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 

211-215). För att minska risken för ovanstående har vi valt halvstrukturerade frågor som 

till stor del lämnar utrymme för egna svar, där respondenterna själva kan välja hur 

mycket de vill berätta, samtidigt som vi följer en struktur som inger trygghet. 

Intervjupersonerna informeras om att intervjun spelas in och får chansen att framföra 

om de känner sig obekväma med situationen. 
 

4.1.2 Motivering till val av metod 

För att kunna uppfylla studiens syfte har vi valt att utgå från en kvalitativ metod där 

data samlas in med hjälp av samtalsintervjuer. Enligt Kvale kan intervjuer ge en 

mångsidig bild av intervjuernas “livsvärld”, det vill säga den värld av erfarenheter, 

kontakter och aktiviteter som genomsyrar hans eller hennes handlande. Kvale menar att 

vi genom intervjuer kan beskriva livsvärlden så att personens agerande åskådliggörs och 

blir begriplig (Rennstam & Wästerfors, 2018, s. 28). En anledning till vårt val av metod 

är att vi med hjälp av samtalsintervjuer får möjlighet att samla in utförliga svar och få 

tillfälle att ställa följdfrågor för en djupare förståelse. 
 

4.2 Urval 

I studien har vi utgått från tre urvalskriterier; kön, ålder och tidigare 

sysselsättningsstatus. Målgruppen i studien är kvinnor 30–35 år som ser tillbaka på sin 

"school-to-work-transition”. Vi har valt att avgränsa oss till åldersspannet 30–35 år 

eftersom vi är intresserade av återblickarna och att vi idag, enligt tidigare forskning, är 

äldre än tidigare när vi etablerat oss på arbetsmarknaden. Anledningen till att vi inte 

valde ett ännu längre åldersspann var på grund av risken att inte minnas övergången lika 
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bra. Att äldsta respondenten var 35 år innebar en återblick på cirka 15 år som ändå kan 

ses som en lång tid att blicka tillbaka på.  
 

Vi fokuserade på personer som haft flera olika sysselsättningsstatus och arbeten, men 

där övergångsperioden har varit både av längre eller kortare karaktär. För att veta om 

personerna uppfyllde urvalskriterierna var det inledningsvis viktigt att få kunskap om 

hur personernas tid efter studenten har sett ut. Vi sökte i första hand personer som har 

studerat vidare antingen via yrkeshögskola/universitet, drivit eget företag eller haft olika 

sysselsättningsstatus som har påverkat längden på övergången mellan skola och 

arbetsliv. I urvalsprocessen kunde vi inte säkert veta om respondenterna haft en varierad 

övergång på grund av eget val men sökte aktivt efter personer som inte fastnat i 

arbetslöshet eller ohälsa under flera års tid. Vi använde oss av ett snöbolls- eller ett 

kedjeurval (Bryman, 2011), vilket innebar att vi sökte kontakt med ett antal personer i 

vårt nätverk som var relevanta för undersökningen och därefter använde vi dessa för att 

få kontakt med ytterligare respondenter. Enligt Bryman (2011) är det vanligare att 

snöbollsurval används inom ramen för kvalitativ forskningsstrategi. Anledningen till 

varför vi valde att intervjua endast kvinnor beror på att vi tidigt upptäckte att det var i 

huvudsak kvinnor i vårt kontaktnät som uppfyllde studiens kriterier gällande ålder och 

tidigare sysselsättningsstatus.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att utföra den kvalitativa forskningen valde vi att utgå från de sju steg i en 

intervjuundersökning som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver: tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  
 

4.3.1 Tematisering 

Arbetet inleddes med en tematisering där vi formulerade studiens preliminära syfte och 

skapade oss en föreställning om det ämne vi hade för avsikt att studera. Vi tydliggjorde 

att vi skulle studera övergången mellan skola och arbete (school-to-work transition) och 

läste in oss på forskningsfältet.  
 

4.3.2 Planering 

Därefter planerades studiens upplägg och en tidsplan med studiens alla moment 

utfördes. Vi funderade mycket på hur många intervjupersoner som behövdes för att vi 
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skulle kunna få ett tillförlitligt resultat. Ett allmänt missförstånd är enligt Kvale och 

Brinkmann att ju fler intervjupersoner som representeras i en studie desto mer 

vetenskapligt blir resultat (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 157). Vi gjorde bedömningen 

att 10 intervjuer var lämpligt för att kunna samla in en hanterbar mängd data utifrån 

studiens syfte. Ett mindre antal hade kunnat leda till svårigheter att generalisera 

materialet samt att kunna dra slutsatser om eventuella likheter och skillnader mellan 

intervjupersonerna. Om antalet hade blivit för många riskerade vi att materialet skulle 

bli för stort, vilket hade kunnat innebära att materialet blivit ohanterligt på det sätt att 

det hade blivit svårt att få en överblick, se detaljer och göra ingående tolkningar av de 

utförda intervjuerna. En intervju som pågår under för lång tid kan tyda på brister i 

planering och genomförande av intervjun, materialet blir då svårt att både transkribera 

och analysera (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 156-157; Trost, 2010, s. 143). 

Intervjuerna varade i runt 30-40 minuter vilket vi ansåg var tillräckligt lång tid för att 

kunna samla in önskat resultat samtidigt som det fanns tid att både informera 

intervjupersonen om intervjuns och studiens upplägg samt lämna utrymme för 

intervjupersonens egna tankar och upplevelser. 
 

4.3.3 Intervju 

En intervjuguide skapades utifrån studiens preliminära syfte. Intervjuguiden utgick från 

halvstrukturerade frågor med bestämda teman då vi ville fånga intervjupersonernas 

tankar och åsikter samtidigt som vi ville hålla intervjun avgränsad till studiens syfte 

(Trost, 2010, s. 71). Intervjufrågorna bestod både av “tematiska aspekter” såsom 

sakfrågor och “dynamiska aspekter“ där vi använde oss av uppföljningsfrågor genom att 

ställa “vad” och “hur” frågor för att få spontana och detaljerade beskrivningar 

(Rennstam & Wästerfors, 2018, s. 29). Se intervjuguide i bilaga A.  
 

Som ett komplement till intervjuguiden användes även ett dokument i form av en 

tidsbana där intervjupersonerna fick ange vilka olika sysselsättningsstatus de haft från 

studenten tills idag. Se intervjumaterial i bilaga B. Intervjuerna innehöll till stor del 

retrospektiva frågor. För att respondenterna skulle vara väl förberedda inför intervjun 

bad vi dem att ta med sina CV:n. Detta för att respondenterna lättare skulle kunna 

minnas övergången mellan skola och arbete samt i vilken ordning händelser har 

inträffat. Händelserna och ordningen omvandlade respondenterna sedan till den tidsbana 

som vi samlat in som en del i det empiriska materialet.		
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Intervjuerna inleddes med en orientering där vi berättade kort om studiens upplägg och 

syfte, vi tydliggjorde att intervjupersonerna var anonyma, fick samtycke om att spela in 

intervjun samt gav utrymme för frågor (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170). Därefter 

fick respondenten, men hjälp av ditt CV, fylla i dokumentet med tidsbanan som sedan 

användes som grund för att besvara flera av frågorna i intervjuguiden. Intervjun 

avslutades med en uppföljning där respondenten fick möjlighet att göra tillägg och 

eventuella frågor kunde besvaras (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 170-171). 

Intervjuguiden provades vid en första pilotintervju i syfte att säkerställa guidens 

funktion och kvalitet. Pilotintervjun motsvarade våra förväntningar och samtliga 

intervjuer utgick sedan utifrån den mall vi hade utformat och använt till pilotintervjun. 

Intervjuerna genomfördes under en fyraveckorsperiod.  

 

4.3.4 Utskrift 

Samtliga intervjuer spelades in och efter intervjuerna förberedde vi materialet inför 

analys genom att transkribera datan från talspråk på ljudfil till skriftspråk. Valde att 

skriva ut hela intervjuerna ordagrant och utskriften gjordes i nära anslutning till utförd 

intervju för att inte missa viktiga detaljer från intervjun (Trost, 2010, s. 2 & 75). 
 

4.3.5 Analys 

Den analytiska processen har inspirerats av Kvales begrepp; koncentrering, 

kategorisering och tolkning (Rennstam & Wästerfors, 2018, ss. 30-31). En 

koncentrering av materialet genomfördes då vi reducerade intervjutexterna till kortare 

innebörder. Intervjumaterialet skrevs ut och lästes ett flertal gånger av båda författarna 

till studien. För att finna uttryck som de intervjuade använt gjordes understrykningar i 

materialet och noteringar skrevs i kanten. En kategorisering gjordes genom att 

uppmärksamma återkommande teman i materialet och flertalet “röda trådar” kunde 

upptäckas. Fann primärt sex teman som var extra framträdande och beskrev dem enligt 

följande; 

● Aktiva val - jobbat hårt och medvetet för att nå sina mål, inkluderar även 

avhopp. Har många gånger aktivt styrt sin utbildning mot önskat yrke (A) 

● Händelser och personer som har påverkat yrkesvalet (B) 

● Röriga perioder med mycket tvivel, tvekande och “runthoppande” men som i 

slutändan gett mening (C) 
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● Viktiga faktorer för att trivas på en arbetsplats(D) 

● Faktorer som påverkat valen (E) 

● Upplevelser av vägen, inkluderar beskrivningar av hur respondenterna har mått 

i övergången (F) 

Materialet lästes igenom återigen och sorterades med utgångspunkt från de teman som 

uppmärksammats. Samtliga uttalanden som stämde med de olika temana 

sammanställdes under respektive temarubrik. Materialet under temarubrikerna tolkades 

och analyserades med hjälp av Careership theory och flertalet kopplingar till teorin 

kunde göras. Texten till studiens resultat utformades med direkta kopplingar till teorin 

då vi ansåg att det på så sätt blev lättare att skapa en överblick, samt få ett bättre 

sammanhang och förståelse för studiens resultat.  

En enklare kartläggning gjordes av antalet tillfällen de olika respondenterna talat om de 

framträdande temana. De olika uttalandena delades upp utifrån de teman som 

uppmärksammats. Kunde konstatera att nästan alla intervjupersoner berör de olika 

temana vid ett eller flera tillfällen, se kartläggningen nedan.   

 Intervjupersoner* 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tema A 1 2 13 2 4 3 1 1 3 2 

Tema B 2 0 5 11 8 2 1 1 0 2 

Tema C 2 8 2 3 3 7 7 1 1 4 

Tema D 1 3 3 6 4 4 2 2 3 3 

Tema E 6 3 7 6 14 3 2 2 7 3 

Tema F 4 5 8 10 10 7 2 4 5 2 

 

* 1. Psykolog, 35 år. 2. Samhällsstudent, 30 år. 3. Kommunikatör, 30 år. 4. Sjuksköterska, 32 år. 5. 

Projektledare, 32 år. 6. Projektledare/egenföretagare, 31 år. 7. Grafisk designer/egenföretagare, 30 år. 

8. Ämneslärarstudent, 30 år. 9. Förskollärarstudent, 30 år. 10. Personlig tränare/egenföretagare, 31 år. 

 

Materialet bearbetades i olika omgångar av båda författarna och de framträdande 

temana utvecklades samt förtydligades löpande under analysarbetet. Slutligen fick 

studiens resultat tre huvudrubriker; Valmöjligheter, Upplevelser av övergången samt 
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Attityd till arbete. I resultat -och analyskapitlet görs en grundlig presentation av det 

studien kom fram till. 

4.3.6 Verifiering  

Vi har strävat efter en kontinuerlig validering under hela forskningsprocessen med ett 

extra fokus på intervjun, utskriften och analysen. Vi har försökt uppnå en god kvalitet 

under intervjuerna genom att skapa en trygg miljö för respondenterna och ställt 

följdfrågor för att säkerställa att vi uppfattat meningen i det som sagts. Att kontrollera 

informationen som respondenterna gett ansåg vi inte var aktuellt då det handlat om 

deras egna upplevelser av övergången mellan skola och arbete. Intervjuguiden 

utformades med öppna frågor som gav utrymme för respondenternas egna tolkningar 

och reflektioner. Enligt Kvale finns det inte några fasta kriterier för vad som utgör en 

bra intervju. Han menar att bedömningen av intervjukvaliteten beror på intervjuns 

specifika form, ämne och syfte (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 216). Utskrifterna ska 

enligt Kvalite bestå av en valid översättning från muntligt till skriftligt språk (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 298). Intervjuerna skrevs ut i sin helhet och gjordes av personen 

som genomfört intervjun för att undvika feltolkningar. Utskrifterna gjordes nära inpå 

intervjutillfället för att inte missa viktiga detaljer och upplevelser från intervjun. Enligt 

Kvalie handlar en valid analys om huruvida logiken i de gjorda tolkningarna är hållbara 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 298). Vi har under processen haft en kritisk syn på 

analysen och strävat efter att skapa ett resultat som är trovärdigt, rimligt och tillförlitligt. 

Som tidigare nämnt gjordes en enklare kartläggning som visade att studiens slutsatser är 

baserade på flertalet återkommande uttalanden från intervjupersonernas berättelser.  

4.3.7 Rapportering  

Enligt Kvale ska en rapportering av resultatet och de använda metoderna ta hänsyn till 

de etiska aspekterna av undersökningen och leda till en läsbar produkt (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 145). Vi har i rapporteringen av studiens resultat strävat efter att 

skapa en intressant och läsbar text. Intervjumaterialet presenteras med direkta 

kopplingar till teorin vilket bidrar till att skapa ett bättre sammanhang och förståelse för 

studiens resultat. Vi har medvetet använt flertalet citat från intervjupersonernas 

berättelser med ett tydligt mål att stärka de slutsatser vi presenterat.  

Vi är medvetna om att intervjuforskning undersöker ämnen som går in på personens 

privatliv och att materialet sedan presenteras på en offentlig arena, vilket kan vara en 
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svårighet som gör att etiska problem uppstår. Precis som i alla former av forskning 

måste vi i denna studie ta hänsyn till en rad etiska överväganden (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 99). De fyra huvudprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför intervjuerna informerade vi, i enlighet 

med informationskravet, berörda personer om studiens syfte, deras roll i 

undersökningen och att de hade rätt att avbryta intervjun närsomhelst. Samtliga 

intervjupersoner lämnade sitt samtycke till intervjun och hur det insamlade materialet 

sedan skulle användas. Deltagandet i intervjuerna var frivilligt och samtliga 

intervjupersoner informerades om att svaren behandlas konfidentiellt.  

I enlighet med nyttjandekravet har det insamlade materialet används enbart till den 

aktuella studien och kommer inte att spridas vidare eller användas i annat syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuerna rekommenderade vi intervjupersonerna att 

ta med sitt CV. Vi var dock noga med att informera om att CV:ts enda funktion var att 

friska upp intervjupersonernas minne inför intervjuerna för att de lättare skulle kunna 

minnas och redogöra övergången mellan skola och arbetsliv. Vi samlade inte in några 

CV:n utan det var bara intervjupersonerna som använda dem som stöd för minnet. I 

enighet med etiska överväganden har vi strävat efter att hålla intervjupersonernas 

identitet hemlig och vi har därför valt att inte kalla dem vid namn. I vår beskrivning av 

intervjupersonerna har vi medvetet valt att utelämna specifika kännetecken som inte har 

betydelse för studien men som kan identifiera intervjupersonerna. 

Trots att intervjuerna behandlar respondenternas privatliv har vi under intervjuernas 

gång inte upplevt några problem i relationen mellan etiken och intervjuernas samt 

studiens upplägg. Redan under planeringsstadiet av studien klargjorde vi vilka etiska 

dilemman vi skulle kunna stöta på, vilket gjorde att vi kunde förbereda oss för att 

undvika att stöta på etiska problem. Detta gjorde vi framförallt genom att tydligt 

informera om intervjuernas och studiens upplägg, vilken funktion respondenterna fyllde 

för studien och hur svaren behandlades.  

Att arbetsgivare kan vilja ta del av studiens resultat anser vi inte vara ett etiskt dilemma. 

I och med att intervjupersonerna inte går att identifiera ser vi endast fördelar med att 

studiens resultat kan bidra till att arbetsgivarna får ökad kunskap om den undersökta 

målgruppen. Resultatet kan exempelvis komma till användning vid en rekrytering eller 

som inspiration till initiativ för ökad trivsel på arbetsplatsen. 
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4.4 Beskrivning av intervjupersonerna 

Nedan följer en kortfattad presentation av respondenterna.  

• Förskollärarstudent, 30 år.  Bor i en mellanstor stad i Sverige med sambo och 

två barn. Har tidigare haft en rad olika säsongs- och deltidsanställningar, men 

utbildade sig till hudterapeut 2013. Idag driver hon eget företag som hudterapeut 

sedan 6 år tillbaka och studerar till förskollärare. 

• Grafisk designer/egenföretagare, 30 år.  Bor i en mellanstor stad i Sverige med 

man och ett barn. Har studerat på yrkeshögskola till Grafisk designer. Var efter 

studierna arbetslös under 6 månader, men arbetar idag som egenföretagare inom 

grafisk formgivning. 

• Kommunikatör, 30 år. Bor i större stad i Sverige med sin sambo. Har under ett 

par år kombinerat arbete och längre resor, prövade studier men hoppade sedan 

av för att säsongsarbeta som guide. Påbörjade universitetsstudier som 

kombinerades med arbete, läste dubbla kandidatexamen. Prövat olika 

arbetsplatser efter avslutade studier, arbetar idag inom kommunikation och 

marknadsföring. 

• Personlig tränare/egenföretagare, 31 år. Bor i en mellanstor stad i Sverige med 

sambo och barn. Hennes sysselsättningsstatus har inledningsvis bestått av 

extraarbeten och längre resor, men hennes intresse för hälsa har följt henne hela 

vägen från studenten. Hon började tidigt blogga om hälsa och idag har hon en 

högskoleexamen i Hälsa och wellness och är personlig tränare, influencer och 

bloggare på heltid. 

• Projektledare, 32 år. Bor i större stad i Sverige med sambo och ett barn. Hennes 

sysselsättningsstatus har bestått av olika extraarbeten, ett aupair år i USA och ett 

par säsonger som guide. Har en Yrkeshögskoleexamen och arbetar idag som 

projektledare. Har även ett eget företag och ”bloggar” vid sidan om arbetet. 

• Projektledare/egenföretagare, 31 år. Bor i en mellanstor stad i Sverige och lever 

med man och två barn. Har tidigare ägnat sig åt längre resor och flera olika 

yrken och utbildningar i sökandet efter vad hon ville arbeta med i framtiden. 

Hennes bana har till stor del präglats av intresset för hälsa och hon har under 

flera år drivit eget företag som personlig tränare. Hon har studerat Personal och 
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arbetsliv på universitetet och arbetar idag som projektledare samt 

egenföretagare. 

• Psykolog, 35 år. Uppväxt i större stad i Sverige, bor idag i Norge och lever som 

singel. Har varvat extrajobb på hemmaplan med bland annat arbete utomlands 

samt Folkhögskolestudier i Europa och Sydamerika. Läste upp betyg och 

började sedan studera till psykolog som är hennes yrke idag.  

• Samhällsstudent, 30 år. Bor i större stad i Sverige men har planer på att flytta 

utomlands, lever i ett distansförhållande. Har extrajobbat i Norge, studerat språk 

utomlands och volontärs arbetat i Asien. Påbörjade universitetsstudier som 

sedan avslutades, hade olika extrajobb under en period. Studerar idag inom en 

samhällsvetenskaplig inriktning. 

• Sjuksköterska, 32 år. Bor i större stad i Sverige tillsammans med man och barn, 

är 32 år. Hennes sysselsättningsstatus har bestått av olika extrajobb inom bland 

annat vården med avbrott för resor till Asien och Australien. Påbörjade 

sjuksköterskestudier men tog uppehåll på grund av barnafödsel. Arbetar idag 

som sjuksköterska vilket kombineras med deltidsstudier.  

• Ämneslärarstudent, 30 år. Bor i en mellanstor stad i Sverige med sin sambo. 

Resor har varit, och är fortfarande, ett stort intresse som har genomsyrat hela 

hennes sysselsättningsbana. Hon har rest mycket och har tidigare studerat på 

både universitetet och yrkeshögskola. Idag studerar hon till ämneslärare och 

arbetar extra som personlig assistent och reseledare. 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga tio respondenter läser eller har läst på 

universitetet eller yrkeshögskola. Alla utom en av respondenterna lever tillsammans 

med en partner och sex av intervjupersonerna har även barn. Alla respondenter har gjort 

någon form resa utomlands: sju personer har gjort långresor, sex har arbetat utomlands 

och tre har kombinerat studier med att resa. Idag arbetar sju av respondenterna inom det 

yrke de har studerat, men det är några av dem som fortsatt är studenter. Samtliga av 

respondenterna uppfyller studiens kriterier, det vill säga att de är kvinnor mellan 30–35 

år och har haft flera olika sysselsättningsstatus under övergången mellan skola och 

arbete.  
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5 Resultat och analys 

Genom intervjuer har vi fått följa respondenternas övergång mellan studier och arbete, 

det vill säga vägen från att respondenterna tog gymnasieexamen tills idag. Fokus har 

legat på hur de själva upplevt denna period genom att ta del av deras tankar och 

reflektioner. I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna utifrån tre analytiska spår 

som identifierades under bearbetningen av materialet. Dessa tre spår är valmöjligheter, 

intervjupersonernas upplevelser av övergången mellan skola och arbete samt deras 

attityder till arbete. I samband med presentationen av varje område följer en analys 

utifrån mönster och samband som identifierats med hjälp av Careership teorin. 

Presentationen av resultatet sker med direkta kopplingar till teorin då vi anser att det på 

så sätt blir lättare att skapa en överblick, samt få ett bättre sammanhang och förståelse 

för studien och dess resultat. 

 

5.1 Valmöjligheter 

Genom studiens resultat kan vi skildra respondenternas syn på de valmöjligheter de 

haft. Detta analyskapitel handlar dels om intervjupersonernas egna val och beslut men 

även om vilka personer och faktorer som har påverkat valen.  
 

5.1.1 Val och beslut 

En gemensam nämnare för respondenterna är att de har gjort många aktiva val där 

vägen från studenten tills idag har präglats av flera olika sysselsättningsstatus. Flera har 

uttryckt att de har jobbat hårt och medvetet för att nå sina mål. Exempelvis beskriver två 

av respondenterna hur de har haft dubbel sysselsättning under flera års tid: 

”Det slog mig faktiskt nu att jag aldrig sedan gymnasiet bara fokuserat på en 

sak… alltså bara haft ett jobb eller bara studerat utan jag har alltid haft flera 

jobb samtidigt eller studerat samtidigt som jag har haft flera jobb”. 

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
 

”Jag har ju inte haft ett år utan tre olika anställningar. Jag har aldrig bara 

varit student… väldigt sällan bara jobbat också”.  

- Kommunikatör, 30 år 
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Gemensamt för respondenterna är att deras väg har präglats av många brytpunkter som 

inneburit att de bytt riktning, klättrat eller fallit på karriärstegen. Respondenternas väg 

har präglats av brytpunkter där vi tydligt kan se att strukturella och frivilliga 

brytpunkter är kraftigt överrepresenterade i svaren. Alla respondenter har studerat 

vidare i någon form efter gymnasieexamen, vilket har inneburit strukturella brytpunkter 

i samband med examen som i sin tur har lett till annan sysselsättning. Vi kan även se 

hur respondenterna har gått igenom frivilliga brytpunkter då de själva har upplevt ett 

behov av att ändra sin situation. Ett exempel är en sjuksköterska som gjorde ett aktivt 

val när hon sökte ett arbete inom psykiatrin då hon upplevde behov av förändring. 

“Jag sökte jobb som sektionsledare bara för att jag ville bort från det jobb som 

jag hade för det var så påfrestande på alla sätt. Då hade jag bestämt mig för att 

jag ville till psykiatrin för att jag läst och hört att det var mindre jobbigt. Det 

var jobbigt, men inte på samma sätt. Då sökte jag egentligen alla jobb jag 

hittade inom psykiatrin. Jag ville bara bort från där jag var men jag visste att 

flera av de jobb jag sökte krävde att man var specialistsjuksköterska.” 

- Sjuksköterska, 32 år  
 

Det var endast en person som berättade om en brytpunkt som faller inom ramen för en 

påtvingad sådan då hon efter sin yrkesexamen blev ofrivilligt arbetslös under sex 

månaders tid. Det resulterade i beslutet att starta ett eget företag, vilket hon nu i 

efterhand är glad över även om det var en tuff period som arbetslös då hon sökte massor 

av jobb som inte resulterade i något jobberbjudande. 

”Efter min YH-utbildning var jag arbetslös i sex månader. Jag sökte olika jobb, 

men när jag inte fick ett jobb som passade valde jag att istället starta eget 

företag. Därifrån tog det ytterligare sex månader att starta upp företaget så 

totalt ett år efter min avslutade utbildning hade jag ett jobb.” 

- Grafisk designer/egenföretagare, 30 år 
 

Habitus beskrivs som ett filter hos individen som avgör hur personen ifråga tillåter sig 

själv att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen (Bourdieu, Broady, & 

Palme, 1993). Majoriteten av respondenterna upplever att de själva har kunnat påverka 

sina val, vilket citaten från två av intervjupersonerna bekräftar.  



  
 

31 
 
 

”Ja absolut. Jag har alltid gått min egen väg och känt att alla möjligheter och 

dörrar står öppna.” 

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
  

”Till hundra procent! Jag har aldrig känt mig styrd eller tvingad över att göra 

något, på ett visst vis för att någon/några andra tycker det. Känner mig väldigt 

priviligierad så sett.” 

- Ämneslärarstudent, 30 år 
 

Det finns dock exempel på när respondenten upplevt att valen har skett mer omedvetet, 

vilket beskrivs i följande citat.  

”Jag har egentligen inte satt upp några yrkesmål. Saker har bara rullat på och 

jag har inte riktigt haft tiden att reflektera kring mål och vart jag vill komma i 

mitt yrkesliv” 

- Grafisk designer/egenföretagare, 30 år 
 

”När jag bodde hos mormor och morfar började jag jobba extra som 

vårdbiträde, det hade jag ju inte någon tanke på egentligen utan det var ju bara 

för att det låg nära hem för att jag valde det jobbet och för att få ihop mer 

pengar till resan. Jag hade ju egentligen ett jobb redan men det gjorde ju att jag 

sedan sökte till sjuksköterskeutbildningen, vilket inte var något jag ens funderat 

på.” 

- Sjuksköterska, 32 år  
 

Hodkinson och Sparkes (1997) menar att unga människor gör praktiska rationella val 

utifrån sin egen handlingshorisont. Karriärbesluten är en del av marknaden och 

individens val påverkas samt förändras ofta utifrån de resultat som uppstår utifrån 

samspelet mellan marknadens aktörer. Vissa val övervägs för att de finns tillgängliga. 

Några av våra val är medvetna medan andra val sker som ett resultat av lyckosamma 

tillfälligheter som kommit i vår väg, vilket skulle kunna jämföras med de val som 

respondenterna beskriver som “omedvetna”.  
 

5.1.2 Personer som har påverkat valen 

Som tidigare nämnts upplever majoriteten att de själva har påverkat sina val. Det 

framgår dock att familj och vänner har haft en stor betydelse i beslutsfattandet. Förutom 
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habitus, enligt Careership teorin, påverkas besluten även av yttre faktorer som 

tillfälligheter, individens erfarenheter och råd från omgivningen (Hodkinson & Sparkes, 

1997).  

”Jag skulle säga till 90% att jag har påverkat mina val, sen har jag alltid 

rådfrågat min bror och mina föräldrar för de har varit förebilder för mig... Sen 

har jag inte alltid lyssnat på dem men många gånger har jag lyssnat på dem, jag 

skulle säga 90% är egna val och 10% är partner och familj” 

- Projektledare, 32 år 
 

”Ja jag har alltid gjort egna val och fått stöd från mina nära och kära.” 

- Personlig tränare/egenföretagare, 31 år 
 

Samtliga respondenter nämner personer i deras närhet som har haft, vad vi valt att kalla, 

direkt- eller indirekt påverkan på deras val och beslut. Intervjupersonen Projektledare, 

32 år, som tidigare arbetat som aupair i USA, berättar att hennes föräldrar uppmuntrade 

henne att resa hem för att påbörja en utbildning som hon kom in på. Ett annat exempel 

på en direkt påverkan visas genom följande citat.  

”Mina val har baserats mycket på andra, framförallt min sambo. Jag var rädd 

att vi inte skulle hålla ihop med långa avstånd så jag nöjde mig med arbete på 

hemorten trots ett inre driv att komma bort och en önskan om ett fast och bra 

jobb.”  

- Förskollärarstudent, 30 år 
 

Det finns även berättelser om hur personer mer indirekt har påverkat respondenternas 

val, det har ofta handlat om personer som de har träffat under övergången som blivit 

betydelsefulla. Flera respondenter beskriver att de fått många vänner från övergången 

mellan skola och arbete som än idag betyder mycket för dem.  

”Jag tänker hela tiden… att den här vägen har jag ju inte sett från början utan 

jag har träffat folk som inspirerat mig och gjort olika vägval utifrån det.” 

- Psykolog, 35 år 
 

”Jag har träffat många inspirerande personer som jag tror har påverkat mig 

och min tro på att våga följa mina drömmar”. 

- Ämneslärarstudent, 30 år 
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Vi kan även se att valet av karriär har påverkats av personer som respondenterna har 

träffat under övergången. Några av respondenterna har tidiga minnen av att andra sagt 

att de skulle passa inom ett visst yrke. Exempelvis beskriver Sjuksköterska, 32 år hur 

enhetschefen på ett äldreboende där hon arbetade hade sagt till henne att hon borde bli 

sjuksköterska för att hon hade så fin kontakt med en av patienterna som var svår att 

hantera och ofta fick aggressionsutbrott. Enligt respondenten var det enhetschefen och 

den kommentaren som väckte tanken att bli sjuksköterska, vilket hon arbetar som idag. 

En annan intervjuperson, Psykolog, 35 år, fick höra redan under högstadiet, när hon 

praktiserade på ett äldreboende, att hon skulle bli en duktig psykolog. Det framgår 

därmed att respondenternas familj, vänner och personer de har mött har haft en stor 

påverkan på deras val och beslut, vilket bekräftas av Careership teorin. 

 

5.1.3 Faktorer som har påverkat valen 

Utöver de personer som påverkat respondenternas val och beslut har vi kunnat 

identifiera fler utmärkande faktorer som haft betydelse. Dessa faktorer är utbildning- 

och arbetsmarknad, ekonomi, sjukdom, intressen och personliga egenskaper samt 

tidigare arbetslivs- och studieerfarenheter.  
 

Enligt Careership teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997) påverkar samspelet mellan 

aktörerna och strukturen, i detta fall respondenterna och utbildnings-/arbetsmarknaden, 

vilka val vi gör vilket vi också kan se exempel på i de intervjuer vi genomfört. Flera 

respondenter har gett intrycket av att de sett vilka möjligheter de har och till stor del 

gjort val utifrån egna intressen, men valen har även präglats av hur utbildnings- och 

arbetsmarknaden har sett ut. Exempelvis beskriver respondenten Kommunikatör, 30 år 

hur hon påbörjade en kandidatexamen men under utbildningens gång upptäckte att hon 

inte hade något svar på frågan om vad hon ville arbeta med efter utbildningen. Det var 

då hon fick känslan av att utbildningen hon studerade var ett program som “man inte 

blir något på”. Hon beskriver hur hon i takt med att tiden gick kände att hon behövde 

en “back up”, vilket resulterade i att hon började studera media. Efter avslutad 

dubbelexamen kunde hon ändå inte få arbete enligt önskemål och valde att fortsätta sina 

studier genom en magisterexamen i media. Nedanstående är ett exempel på hur ett 

karriärbeslut är en del av marknaden där individens val förändras och påverkas utifrån 

samspelet mellan individen och marknadens aktörer.  
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”Den utbildningen började jag för att det finns så många studentjobb inom 

media. För att på något sätt måste jag komma in på kommunikationsmarknaden. 

När jag hade läst ett halvår så fick jag en 50% tjänst som marknadsförare”.  

- Kommunikatör, 30 år 
 

Ekonomin är en annan faktor som har påverkat respondenternas val. Enligt Hodkinson 

& Sparkes (1997) är några av våra val medvetna medan andra val är ett resultat av 

tillfälligheter. Utifrån det material vi samlat in kan vi se att de val som kan knytas till 

ekonomiska aspekter i hög grad är medvetna och att ekonomin många gånger har varit 

en avgörande faktor till de beslut som tagits. Ett exempel där ekonomin har fått styra 

beslut var när en av intervjupersonerna Projektledare, 32 år vid samma tidpunkt fick 

två olika jobberbjudanden. Hon beskriver att hon hade lite panik då hon bodde ensam i 

en större lägenhet och var ganska “pengaberoende”. Det ena arbetet erbjöd nästan 

dubbelt så mycket betalt vilket gjorde att hon valde det trots att “hjärtat” ville det andra. 

Några av respondenterna berättade om resor de gjort, vilket har ställt vissa krav på 

ekonomin och därmed även påverkat deras beslut i karriären. En respondent beskriver 

exempelvis hur hennes sysselsättning under 1,5 år påverkades av en önskan att resa där 

motivet till valet av sysselsättning var att spara ihop pengar för att möjliggöra detta: 

“Jag har alltid varit intresserad av att resa och därför har det varit viktigt för 

mig att prioritera resor i livet. Direkt efter studenten jobbade jag extra på café 

och gym samtidigt som jag bodde hemma för att kunna spara ihop pengar till en 

längre resa. Cirka ett och ett halvt år senare reste jag under ett halvår…” 

- Personlig tränare/egenföretagare, 31 år 
 

Sjukdom och sjukskrivning är ytterligare faktorer som har haft en påverkan på besluten. 

Sjukdom och/eller sjukskrivning kan utifrån Careership teorin identifieras som en 

brytpunkt som till en början varit påtvingad, men som sedan visat sig resultera i ett val 

som faller inom ramen för en frivillig brytpunkt där respondenten själv gjort valet att 

bryta tidigare rutiner. Dessa brytpunkter har, enligt Careership teorin, även förändrat 

både respondenternas habitus och handlingshorisont med förändrad syn på sig själva 

och de möjligheter de har. En av respondenterna Projektledare, 32 år berättade att hon 

haft en idé om att starta företag under flera års tid, men att det var först när hon blev 

sjukskriven på grund av en operation i foten som hon startade företaget eftersom det var 

då hon kände att tiden fanns. En annan respondent, Personlig tränare/egenföretagare, 
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31 år, beskriver hur hon under sin sjukskrivning blev mer medveten om vikten av sin 

egen hälsa och började intressera sig för mindfulness. Det i sin tur ledde till att hon 

utbildade sig till mindfulnessinstruktör, vilket är en del av hennes företag och 

sysselsättning idag. Sjukskrivningen har varit påtvingad och inte ett medvetet val eller 

önskan från respondenterna, men sjukskrivningen har även varit en brytpunkt som 

inneburit nya möjligheter.  
 

Intressen och personliga egenskaper har visat sig ha betydelse för de karriärval 

respondenterna har gjort, vilket även Careership teorin talar för. Exempelvis beskriver 

två av respondenterna hur egenskaper som kreativitet har lett till yrken inom layout och 

grafisk design. Vi kan också se hur det ena valet lett fram till det andra i takt med att 

respondenterna utvecklat nya intressen och mål, vilket kan betraktas som vad Sparkes 

och Hodkinson (1997) ser som lyckosamma tillfälligheter. Det har visat sig då flera av 

respondenterna har berättat att de påbörjat studier eller yrken med viss tvekan, men som 

sedan haft en avgörande roll för framtida val. Sparkes, Hodkinson (1997) och Bourdieu 

(1993) är överens om att de val vi gör till stor del påverkas av vår bild av oss själva och 

våra tidigare erfarenheter, vilket i sin tur har format intressen och personliga 

egenskaper.  

 

Flera respondenter beskriver hur deras intressen och tidigare erfarenheter har lett fram 

till deras aktuella yrken. Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver hur rutinerna mellan 

brytpunkterna har en stor betydelse för förändringar i karriären. Den socialiserande 

rutinen bekräftar en identitet som individen själv från början inte önskade, men 

tillsammans med brytpunkter innebär den socialiserande rutinen att individen förändrar 

sin identitet. Det sker exempelvis om en individ accepterar en tillfällig anställning som 

sedan visar sig vara intressant och passande vilket i sin tur gör att individen stannar kvar 

i anställningen. En av respondenterna, Sjuksköterska, 32 år, ger exempel på det då hon 

beskriver hur hon började arbeta extra som vårdbiträde för att arbetsplatsen låg nära 

hemmet. Arbetet ledde sedan till ökat intresse för vården, vilket i sin tur sedan ledde till 

att personen i fråga utbildade sig till sjuksköterska. 
 

5.1.4 Sammanfattning 

Respondenterna beskriver flera aktiva val och beslut som de har tagit i övergången 

mellan skola och arbete. Gemensamt för respondenterna har varit att deras väg har 

präglats av många olika sysselsättningsstatus och ibland även flera processer igång 
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samtidigt såsom dubbla arbeten. Majoriteten av respondenter upplever att de själva har 

kunnat påverka sina val, det finns dock exempel på när respondenterna upplevt att valen 

skett mer omedvetet. Trots att de upplevt att de själva kunnat påverka sina egna val så 

framgår det också att familj och vänner har haft en stor betydelse i beslutsfattandet. 

Samtliga respondenter har nämnt personer i deras närhet som haft direkt- eller indirekt 

påverkan på deras val och beslut. Exempel på direkt påverkan kommer ofta från nära 

familj och indirekt påverkan har beskrivits när de blivit inspirerade av personer som de 

mött längs vägen. Även andra faktorer har påverkat respondenternas val såsom 

utbildnings- och arbetsmarknad, ekonomi, sjukdom, intressen och personliga 

egenskaper samt tidigare arbetslivs- och studieerfarenheter.  
 

5.2 Upplevelser av övergången 

I detta analytiska spår återges respondenternas upplevelser av övergången, vi belyser 

både det som varit positivt och det som varit negativt. En beskrivning ges även av 

respondenternas tillbakablickar på övergången.  

 

5.2.1 Positiva och negativa upplevelser 

Flertalet av intervjupersonerna känner sig nöjda med sin övergång mellan skola och 

arbete och beskriver perioder som varit extra bra. Respondenten Projektledare, 32 år ser 

tillbaka när hon sommarjobbade efter studenten. Hon beskriver att det var en fantastisk 

period då hon fick mycket glädje och energi av de jobb hon hade; “det var bara lycka 

hela tiden”. Respondenterna beskriver även en generell tacksamhet när de blickar 

tillbaka.   

”Det har hänt mycket under alla dessa år och jag är väldigt glad att jag vågat ta 

de möjligheter som har dykt upp i mitt liv. Det har gett mig fantastiskt mycket 

roliga minnen men också en erfarenhet som gör att jag känner mig rik.” 

- Ämneslärarstudent, 30 år 
 

Trots att respondenterna i helhet beskriver en positiv övergång mellan skola och arbete 

har flera av respondenterna samtidigt varit osäkra under vägens gång och haft en del 

tvivel om de valt rätt. Nästan hälften av respondenterna valde att avsluta en 

grundutbildning som de hade påbörjat på grund av att de varit osäkra på sina val. Enligt 

Hodkinson och Sparkes (1997) ska de beslut vi fattar passa in i det habitus vi bär med 

oss och den bild vi har av oss själva. Både habitus och handlingshorisonten kan 
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förändras med tiden, vilket kan vara en bakomliggande faktor till respondenternas val 

att bryta en tidigare vald utbildning för att välja en annan väg framåt.   

”Jag kände mig osäker på mitt val av studier under hela året och efter ett års 

studier tog jag studieuppehåll för att lista ut hur jag skulle fortsätta. 

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
 

Perioder i samband med “avhopp“ har beskrivits som extra tuffa av några av 

intervjupersonerna, en av respondenterna beskriver en svår period när hon hade påbörjat 

en Folkhögskoleutbildning som hon senare valde att avsluta.  

”Jag kände att den inte alls passade mig och jag ville inte bo på landsbygden i 

Sydamerika i 6 mån med enkla förhållanden och med den gruppen som var där. 

Då kände jag att jag ville göra något på egen hand, då var jag väldigt vilsen. 

Det kändes som ett misslyckande att jag inte gick vidare med Sydamerika, vi fick 

ett stipendium så allt var klart.  Men då valde jag ändå att hoppa av och läsa 

upp betyg. Då var det en ganska tuff period då jag inte helt visste om jag hade 

gjort rätt.” 

- Psykolog, 35 år 
 

Enligt Careership teorin följs alltid brytpunkter av perioder av rutiner, vilket är av stor 

betydelse för förändringar i karriären (Lundahl, 2010). En av de fem definierade 

rutinerna kallas den motsägande rutinen och inträffar när individen väljer att byta 

karriärbana på grund av att hen vill byta habitus. Det sker när individen känner sig 

otillfredsställd och inte längre önskar förknippas med de associationer som speglas i den 

rådande rutinen, vilket även citaten nedan kan ge exempel på.  

”Jobbet varade bara i tre månader eftersom jag kände att jobbet inte var 

stimulerande, att kollegorna fokuserade på fest och att vi arbetade och bodde 

tillsammans kollektivt. Det passade inte mig.”  

- Förskollärarstudent, 30 år  
 

”Min kusin hade hästar på en gård, så jag åkte ut och red när jag var 

sjukskriven bara för att; vad vill jag göra? Sen så hade jag bestämt mig för ett 

datum då jag skulle säga upp mig, oavsett om jag hade ett jobb eller inte.” 

- Projektledare, 32 år 
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Andra tuffa perioder som beskrivits av respondenterna är när två av intervjupersonerna 

studerade samtidigt som de fick barn, vilket var utmanande enligt dem båda. 

Intervjupersonen Projektledare/egenföretagare, 31 år beskrev en tid med många sena 

nätter och intensiva dagar. Ändå ser hon tillbaka och tänker att det var ett medvetet val, 

hon förväntade sig att det skulle vara tufft, men intalade sig att det bara var en kort 

period. Det finns även exempel i materialet som visar att några respondenter också blivit 

utarbetade då det i perioder blivit för mycket.  

”Jag hade hoppat runt så mycket och jobbat samtidigt med studierna så jag var 

helt slut… Jag jobbade så mycket så jag var så trött, tror det var lite in i väggen 

nästan.” 

- Kommunikatör, 30 år 
 

Upplevelsen av övergången har i helhet varit positiv för samtliga av respondenterna, 

materialet visar dock att det även har funnits perioder med mycket tvivel och oro om de 

valt rätt samt perioder som de upplevt mer tuffa än andra.  
 

5.2.2 Tillbakablickar 

Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) är rutinerna mellan brytpunkterna en viktig del i 

samspelet på utbildnings- och arbetsmarknaden där en del följer en krokig väg medan 

andra följer en rakare väg. I vår studie ser vi att majoriteten som deltog i studien har 

följt en krokigare väg med många olika brytpunkter och val. De val respondenterna har 

gjort bygger enligt Careership teorin på värderingar och föreställningar som i sin tur har 

lett fram till en bild av hur respondenterna ser på sig själva och de möjligheter de haft. 

Respondenterna beskriver perioder som varit mer intensiva där de hoppat runt mellan 

flera olika sysselsättningsstatus. 

”Jag har ju känt generellt att det är en ganska virrig väg” 

- Kommunikatör, 30 år 

  

”Min spontana tanke är att det var lite mer intensivt där efter studenten, många 

olika sysselsättningar som avlöste varandra. Både jobb, resa, flytta och få barn. 

Det var mycket saker som hände samtidigt” 

- Sjuksköterska, 32 år  
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”Det känns lite rörigt nu när jag ser tillbaka på allt. I vissa perioder har jag 

studerat och jobbat intensivt…. Jag inser nu när jag tittar på min graf att jag 

har “hoppat” ganska mycket mellan olika studier, arbeten och så vidare.  

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
 

Som tidigare nämnts har de flesta intervjupersonerna varit osäkra under vägens gång 

och haft en del tvivel om de gjort rätt val. Det har visat sig i form av flera “avhopp” 

men också i form av osäkerhet även efter avklarad utbildning då de inte vetat om de valt 

rätt. Trots intensiva perioder med flera sysselsättningsstatus och tvivel kan ändå 

respondenterna blicka tillbaka och se en “röd tråd”.  

”Jag tycker det är spännande att tänka att det ena leder till det andra även om 

jag inte fattade det då. Och att det kunde bli så bra fast jag var ganska ”lost” i 

perioder. Men det är imponerande hur mycket man har hunnit med.” 

- Psykolog, 35 år 
 

”Jag tänker att det har varit en mening med alla val. Jag har inte tänkt så 

mycket på det i stunden men nu i efterhand kan jag ändå se att det har lett till ett 

mål och det har varit en röd tråd.” 

- Sjuksköterska, 32 år  
 

En individs livskarriär präglas av flera olika val i anknytning till brytpunkter och dess 

mellanliggande rutiner (Lundahl, 2010). Den positiva tillbakablicken som 

respondenterna beskriver kan förslagsvis förstås med hjälp av Hodkinson och Sparkes 

(1997) definition av rutiner. Den bekräftande rutinen återskapar karriärval som 

individen redan har beslutat och är en del av utvecklingen av individens identitet och 

habitus. Detta kan innebära att respondenterna medvetet eller omedvetet har gjort val 

som passar in på deras identitet, så som citatet nedan visar att det funnits en 

hälsoinriktning i alla beslut hon tagit.  
 

”Jag är jättenöjd med mina val i livet. Jag har aldrig reflekterat över min resa 

genom livet på det här sättet och fått helhetsbilden, men det är faktiskt väldigt 

givande känner jag nu. Nu när jag ser tillbaka kan jag ändå se att det finns en 

röd tråd genom alla de val jag gjort eftersom det varit någon form av 

hälsoinriktning genom allt jag gjort.” 

- Personlig tränare/egenföretagare, 31 år 
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Flertalet intervjupersoner menar även att de inte hade gjort någonting annorlunda om de 

hade gått tillbaka i tiden. En vanlig förklaring som beskrivs är att även de tuffare 

perioderna många gånger har fört med sig något gott, såsom vänner och relationer. En 

av respondenterna hade under ett år ett mer enformigt arbete inom industrin för att få 

ihop pengar. Hon menar att även om arbetet kändes tråkigt så hade hon troligen inte haft 

råd med det förhållande hon hade eftersom pojkvännen var från Nya Zeeland och var 

bosatt i England.  

”Dels var jag i Nya Zeeland och dels blev flera resor till London. De hade jag 

inte haft råd med om jag var student. Då var vi så nya för varandra så vi hade 

kanske inte hade tänkt att det här är värt att satsa på, att ha det så långdistans 

om man inte känt varandra så mycket Det känns lite grann som att det blir 

meningsfullt, att vi kanske inte hade varit där vi är nu om det inte vore för 

industrijobbet.” 

- Samhällsstudent, 30 år 
 

”Nu i efterhand när jag ser tillbaka så känns mina studier i pedagogik lite 

onödiga eftersom jag troligtvis aldrig kommer att vilja jobba som lärare och att 

studierna inte resulterade i en färdig examen i CV:t. Känns inte som att den 

tiden är värt så mycket när det kommer till jobb. Men samtidigt kan jag inte 

påstå att det är bortkastad tid eftersom jag träffade fantastiska klasskamrater 

och fick lära känna en ny stad” 

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
 

Utöver de vänner respondenterna mött har även lärdomar och kunskap som de fått 

påverkat om de upplevt den tuffa tiden som meningsfull. Respondenten Projektledare, 

32 år beskriver ett tufft arbete som hon haft men som hon ändå inte ångrar; ”Utan den 

så hade jag inte varit den person som jag är idag”. Fler exempel finns bland 

intervjupersonernas berättelser, bland annat från de som varit egenföretagare. 

Intervjupersonen Grafisk designer/egenföretagare, 30 år beskriver att det var en tuff 

period när hon skulle starta upp företaget då hon behövde ta reda på mycket fakta. Men 

när hon nu ser tillbaka tänker hon att även om det var en tuff period var den mycket 

lärorik. En annan egenföretagare beskriver en tuff period som hon har upplevt enligt 

följande: 
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”Det har varit tufft i perioder att vara egenföretagare eftersom det sätter en del 

press på att prestera. Jag fick till slut prestationsångest och var sjukskriven en 

period under 2018 för att jag kände att det blev för mycket. Därefter började jag 

intressera mig ännu mer för mindfulness och började gå en utbildning för att bli 

mindfulnessinstruktör. Det har hjälpt mig att komma tillbaka på banan igen och 

vara mer i nuet.”  

- Personlig tränare/egenföretagare, 31 år 
 

Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) har habitus tillsammans med tidigare erfarenheter 

ett starkt inflytande på individens handlingar och styr framtida beteende. Med detta som 

bakgrund menar Hodkinson och Sparkes (1997) att vi bara kan förstå en individs 

karriärval och beslut i förhållande till hennes livshistoria, eftersom individens identitet 

har formats utifrån interaktion med andra i sin omgivning och den kultur som präglat 

individens uppväxt (Hodkinson & Sparkes, 1997). Att respondenterna blickar tillbaka 

på en relativt lång period, från studenten tills idag, kan ha påverkat varför de idag kan se 

en mening med de beslut och val de gjort under vägens gång som de inte har tänkt på 

tidigare.  
 

5.2.3 Sammanfattning 

Flertalet av respondenterna har en positiv upplevelse av sin övergång mellan skola och 

arbete samtidigt som det finns flera exempel på när de varit osäkra och haft tvivel om de 

valt rätt. Nästan hälften av respondenterna har valt att avsluta en grundutbildning som 

de påbörjat. Tuffa perioder som har beskrivits är exempelvis avhopp från kurser och 

arbeten samt när respondenterna fått barn samtidigt som de har studerat. För några få av 

respondenterna har dessa tuffa perioder även lett till sjukskrivningar. När 

respondenterna blickar tillbaka på sin övergång upplever flera en intensiv period där de 

hoppat runt mellan flera olika sysselsättningsstatus. Trots att de upplevt osäkerhet och 

en del tvivel under vägen kan de ändå blicka tillbaka och se en “röd tråd”. Flera 

respondenter menar även att de inte hade gjort något annorlunda om de hade gått 

tillbaka i tiden. En vanlig förklaring är att även de tuffa perioderna har fört med sig 

något gott, såsom vänner och relationer men också lärdomar och kunskap de fått av 

erfarenheten.  
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5.3 Attityd till arbete 

Samtliga respondenter har haft många olika sysselsättningsstatus, vilket för majoriteten 

av intervjupersonerna även inneburit flera olika arbeten. Det blir därför intressant att 

belysa vad de idag, utifrån sina tidigare erfarenheter, upplever som en god arbetsplats 

med hög trivsel. Även respondenternas reflektioner om uppfyllda yrkesmål presenteras. 
 

5.3.1 Faktorer för trivsel  

Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) definition är habitus ett system av föreställningar 

och värderingar som kan förändras, men som individen inte kan bortse från. Med detta 

som utgångspunkt kan vi se hur respondenternas syn på ett attraktivt arbete till stor del 

påverkas av deras habitus och därmed de värderingar de bär med sig som ett resultat av 

deras uppväxt och sociala omgivning. Eftersom habitus är i ständig förändring kan 

respondenternas bild av ett attraktivt arbete förändras med tiden, men utifrån den data vi 

samlat in ser vi tydliga gemensamma definitioner av vad som kännetecknar en attraktiv 

arbetsplats.  

De faktorer som visat sig vara viktiga för trivseln på arbetsplatsen är kollegor, 

arbetsuppgifter och flexibilitet. Respondenterna önskar kollegor som de trivs med och 

där samarbetet fungerar bra. Arbetsuppgifterna ska kännas meningsfulla, intressanta och 

varierande. Respondenterna uttrycker ett tydligt behov av flexibilitet både vad gäller 

arbetsuppgifter och möjlighet att styra över sin egen tid. Andra faktorer som lyfts fram 

är bra chefer, ett gott ledarskap, god kommunikation och att både chefer och kollegor 

visar uppskattning. Majoriteten av respondenterna uttrycker en önskan om möjligheten 

att vara delaktig och kunna påverka samt att arbetsplatsen innebär möjligheter till 

utveckling. Av samtliga respondenter är det bara en som nämner lönen som en viktig 

faktor för att trivas på en arbetsplats, dock med en viss reservation;  

“Lönen är också en viktig aspekt, men samtidigt värderar jag det andra 

framför.” 

- Projektledare/egenföretagare, 31 år 
 

Av de faktorer som skulle få respondenterna att stanna länge på en arbetsplats visar en 

klar majoritet att utvecklingsmöjligheter och variation i arbetet är de klart viktigaste. 
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“Att jag har utvecklingsmöjligheter, att jag fortsätter att utvecklas. Att jag få gå 

utbildningar, att jag får pröva mig fram. Att jag få ha små projekt så att allt inte 

ser likadant ut.” 

- Psykolog, 35 år 
 

Tre av respondenterna har valt att lämna en eller flera tidigare arbetsplatser på grund av 

att de inte upplevt arbetet eller arbetsplatsen som attraktiv. En av respondenterna 

beskriver anledningen till sin uppsägning och brytpunkt enligt följande: 

“Jag har sagt upp mig från flera arbetsplatser där jag känt att jag har nått den 

utvecklingspotential som finns. Vissa yrken trivdes jag bra med till en början, 

men kände att det blev för enformigt när variationen inte blev så stor. Jag vill 

lära mig nya saker och känna att jag både utvecklar och utvecklas!” 

- Personlig tränare/egenföretagare, 31 år 
 

För de tre respondenterna har uppsägningen varit en frivillig brytpunkt utifrån ett eget 

val med önskan och behovet av en förändrad situation. Respondenten bakom citatet 

ovan är ett exempel på hur en frivillig brytpunkt har resulterat i en evolutionär rutin där 

hen successivt har förändrats och vuxit ur sin karriäridentitet i takt med att yrket kändes 

mindre givande. Den form av brytpunkt och rutin upplevs sällan som smärtsam, vilket 

även respondenten, Personlig tränare/egenföretagare, 31 år, vittnar om då hon 

upplevde brytpunkten som en befrielse.  

 

5.3.2 Yrkesmål 

Materialet visar att endast tre av de tio respondenterna upplever att de har nått sina 

yrkesmål trots att majoriteten av respondenterna idag arbetar med det yrke som de 

utbildat sig till. Resterande sju respondenter känner att de fortfarande inte har nått sina 

mål eller att de helt enkelt inte haft/har några tydligt uttryckta karriärmål. En anledning 

till detta kan vara att habitus och handlingshorisonten ständigt är i förändring, vilket kan 

påverka respondenternas mål och upplevelser av vart de är på väg i karriären. I takt med 

att habitus och handlingshorisonten förändras kan även respondenternas mål och 

önskningar ändra karaktär, vilket i sin tur kan leda till att de mål som de tidigare satt 

upp inte känns lika attraktiva som tidigare. Utbildningar och vägen till ett specifikt yrke 

är ofta en lång process, vilket ökar sannolikheten att målet ändras under tidens gång.  
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5.3.3 Sammanfattning 

Med bakgrund till att samtliga respondenter haft flera olika sysselsättningsstatus och 

arbeten har det varit intressant att belysa hur de idag, utifrån sina tidigare erfarenheter, 

definierar ett attraktivt arbete. De faktorer som visat sig vara viktiga för trivseln på 

arbetsplatsen är kollegor, arbetsuppgifter och flexibilitet. Andra faktorer som lyfts fram 

är bra chefer ett gott ledarskap, god kommunikation och att både chefer och kollegor 

visar uppskattning. Av de faktorer som skulle få respondenterna att stanna länge på en 

arbetsplats visar en klar majoritet att utvecklingsmöjligheter och variation i arbetet är de 

klart viktigaste. Tre av respondenterna har valt att lämna en eller flera tidigare 

arbetsplatser på grund av att de inte upplevt arbetet eller arbetsplatsen som attraktiv. 

Endast tre av de tio respondenterna upplever att de har nått sina yrkesmål trots att 

majoriteten av respondenterna idag arbetar med det yrke som de utbildat sig till. 
 

6 Diskussion  

I detta kapitel kommer vi, utifrån studiens resultat, besvara inledande frågeställningar 

med kopplingar till tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Vidare diskuterar vi 

våra egna tankar om resultatet samt vårt val av metod och teori. Vi har valt att diskutera 

med utgångspunkt i våra tre frågeställningar för att på ett överskådligt sätt tydliggöra 

hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning och teori. Utifrån första 

frågeställningen kommer vi att diskutera hur intervjupersonerna upplever sina 

erfarenheter och hur de värderar konsekvenserna av sina val. Därefter diskuterar vi vilka 

faktorer, händelser och personer som har påverkat valen för att avslutningsvis diskutera 

intervjupersonernas upplevelser av vad som kännetecknar ett attraktivt arbete. 
 

6.1 Val och upplevelser 

Hur upplever intervjupersonerna sina erfarenheter och hur värderar de konsekvenserna 

av sina val? 

 

Gemensamt för samtliga respondenter i studien är att de har haft flera olika 

sysselsättningsstatus sedan studenten fram tills idag samt att deras väg har präglats av 

många, framförallt frivilliga och strukturerade, brytpunkter. Många av respondenterna 

berättade om intensiva och tuffa perioder med flera olika processer igång samtidigt 

såsom dubbel sysselsättning. Trots intensivt arbete och målmedvetenhet upplever sju av 

tio respondenter att de idag inte har uppnått sina yrkesmål, vilket enligt vår uppfattning 
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indikerar på att flera av dem, i viss mån, fortfarande befinner sig i en övergång mellan 

skola och arbetsliv eller mellan olika arbetssituationer. Detta stämmer även överens med 

tidigare forskning av bland annat Te Riele (2004), Bradley och Devadason (2008) som 

visar att övergången mellan skola och arbete idag är betydligt längre än den tidigare 

varit. Statistik och rapporter från svenska myndigheter visar att ungdomar idag är allt 

äldre när de tar klivet in på arbetsmarknaden vilket delvis beror på att det har blivit 

vanligare att fler unga studerar högre upp i åldrarna och under längre tid (SCB, 2015; 

MUCF, 2017, s. 17). Resultatet i vår studie bekräftar denna bild då samtliga 

intervjupersoner har studerat under sin övergång från skola till arbete. För några av 

respondenterna har studierna pågått under flera år och majoriteten av intervjupersonerna 

har prövat olika typer av studier. Att majoriteten av respondenterna idag arbetar med det 

yrke som de utbildat sig till motbevisar inte att det faktum att övergången ändå har varit 

av en längre karaktär. Detta på grund av att de flesta beskrev att de ”nyligen” landat i 

sitt yrke och med tanke på att den yngsta respondenten 30 år gammal visar det att 

övergången ändå tagit ett par år.  
 

Trots att respondenterna gått igenom tuffa perioder uppger de att de inte skulle gjort 

någonting annorlunda om de hade gått tillbaka i tiden, vilket de förklarar med att även 

de tuffa perioderna har fört med sig någonting positivt. Utifrån Careership teorin är vår 

uppfattning att ett förändrat habitus och en förändrad handlingshorisont kan vara en 

bidragande orsak till att respondenternas väg till stor del har präglats av brytpunkter och 

perioder som upplevts vara mer eller mindre tuffa. Enligt Hodkinson & Sparkes (1997) 

kan vi förstå en individs karriärval och beslut endast om vi utgår från individens 

livshistoria, vilket vi håller med om. Vi hade med hjälp av exempelvis respondenternas 

CV:n kunnat skapa en grundläggande uppfattning av deras övergång mellan skola och 

arbete, men utan intervjusamtalen hade vi inte fått kunskapen om livsperspektivet, 

vilket varit avgörande för de val och beslut som ligger bakom erfarenheterna som 

framgår i CV:t. Utan den kvalitativa intervjun hade vi därmed inte kunnat uppfylla 

studiens syfte då det inte hade varit möjligt att ta del av målgruppens egna tankar, 

upplevelser och reflektioner om övergången. 
 

I vår återspegling av tidigare forskning har vi beskrivit Bradley och Devadason (2008) 

studie om de förändrade vägarna in på arbetsmarknaden. Av de fyra mönster för 

arbetsmarknadsvägar som identifieras kan vi tydligt se att vår målgrupp framförallt 

består av den kategori som författarna kallar för “shifting” vilket innebär att de flyttar 
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snabbt mellan arbete, ibland inom men ofta mellan olika yrkeskategorier. Dessa så 

kallade “shifters” har precis som våra respondenter gjort flertalet förändringar mellan 

sysselsättningsstatus och arbeten. Vi kan även se spår av kategorin “settling” bland 

respondenterna. Det är personer som efter en period av byte, gör ett medvetet val för att 

bosätta sig och utöva ett enda yrke eller karriär. Detta kan bero på viljan att skapa 

stabilitet för en familj. Som tidigare nämnts har flera av respondenterna nu “landat” i ett 

yrke och arbetar med det som de utbildat sig till. Flera beskrev även perioder som varit 

mer intensiva men att de senaste åren har varit lugnare. Även det faktum att flera av 

respondenterna har fått barn och nu söker stabilitet genom ett yrke som ger dem en 

trygghet stämmer överens med beskrivningen av kategorin “settling”. Precis som 

Bradley och Devadason (2008) anser vi att de olika typerna av arbetsmarknadsvägar 

visar att grupper av individer delar gemensamma mönster av rörlighet eller orörlighet 

genom sysselsättningsstatus. 
 

Tidigare har vi presenterat Switek och Easterlins (2018) studie som visar att unga 

vuxnas känslor av välbefinnande i Sverige ökar något tills man är ungefär 30 år och 

därefter minskar det nästan lika mycket under de följande 10 åren. Vi kan konstatera att 

vår målgrupp, som är mellan 30–35 år, överlag gjorde positiva tillbakablickar på 

övergångarna, vilket stämmer överens med Switeks och Easterlins teori om välmående. 

Att det genomsnittliga välbefinnandet mellan 30–40 år skulle minska är för tidigt att 

säga utifrån den målgrupp vi undersökt. Det skulle kräva att respondenterna återigen 

skulle göra återblickar när de är mellan exempelvis 40–45 år. 
 

6.2 Faktorer, händelser och personer som har påverkat valen 

Vilka faktorer, händelser och personer har påverkat valen? 

 

Enligt Careership teorin påverkas besluten av habitus och yttre faktorer som 

tillfälligheter, individens erfarenheter och råd från omgivningen (Hodkinson & 

Sparkes, 1997). Under studiens gång har vi fått kännedom om vilka faktorer som har 

påverkat respondenternas tidigare val och kan bekräfta att habitus, tillfälligheter, 

erfarenheter och omgivning har haft avgörande betydelse för de val som respondenterna 

i studien har gjort. Vi har inte fördjupat oss i vilken faktor som haft starkast inflytande, 

vilket inte heller varit syftet med studien. Precis som Careership teorin uttrycker 

upplever även vi att respondenternas val inte har påverkats av enbart en av dessa 
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faktorer utan att de beslut som tagits har fattats utifrån ett samspel och påverkan av flera 

olika faktorer samtidigt. 
 

I Chelsom Vogts (2018) studie undersöktes hur en yngre respektive en äldre målgrupp 

tolkade övergångar mellan skola-och-arbete. Utmärkande för den yngre gruppen var att 

de ansåg att övergången hade bestämts av deras individuella val och att de hade varit 

helt fria att välja. Detta stämmer överens med vårt resultat som visar att respondenterna 

upplever att de kan påverka sina val, även om andra faktorer också haft betydelse. 

Förutom påverkan från personer i omgivningen såsom familj och vänner kan vi utifrån 

resultatet konstatera att respondenternas beslut även har påverkats av utbildnings- och 

arbetsmarknad, ekonomi, sjukdom, intressen och personliga egenskaper samt tidigare 

arbetslivs- och studieerfarenheter. Careership teorin handlar till stor del om hur våra 

karriärval påverkas av samspelet mellan struktur och aktör, vilket har varit en viktig 

aspekt i analysen av vårt material. För oss har det blivit tydligt att respondenternas 

beslut har påverkats av flera olika faktorer, både personliga och yttre. Utifrån teori och 

resultat kan vi konstatera att besluten avgörs utifrån samspelet mellan individen och 

yttre faktorer där individen kan påverka till viss del, men inte helt och hållet. 

Exempelvis har det funnits önskemål från flera respondenter att resa, men utan 

ekonomiska förutsättningar har det inte varit möjligt att ta ett beslut att genomföra en 

viss resa. Sjukdom betraktas ofta som negativt, men i studien har perioder av sjukdom 

lett till någonting positivt eftersom det har blivit en brytpunkt som i efterhand har varit 

avgörande för övergången mellan skola och arbetsliv eller mellan olika yrken. 
 

Intressen och personliga egenskaper har också visat sig vara en faktor för 

respondenternas beslut. En reflektion vi gjort utifrån intervjupersonernas personligheter 

är att de har en gemensam nämnare i form av en stark drivkraft framåt där de ständigt 

söker utveckling. Denna egenskap tror vi kan innebära att personerna i fråga sällan 

känner sig “klara”, utan att det ständigt finns en drivkraft av att komma framåt. Det kan 

vara en anledning till att respondenternas brytpunkter och sysselsättningar har varit 

många och varierande. Att endast tre av tio respondenter upplever att de har nått sina 

yrkesmål trots att de idag arbetar med det de utbildat sig till upplever vi också som en 

intressant analys i sammanhanget. En möjlig orsak till detta, som vi tidigare lyft fram, 

grundar sig i Careership teorin som menar att habitus och handlingshorisonten är i 

ständig förändring. Det kan, enligt vår tolkning, betyda att respondenternas mål och 

upplevelser av vart de är på väg i karriären förändras vilket, i takt med att habitus och 
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handlingshorisonten förändras, kan leda till att de mål som de tidigare satt upp inte 

känns lika attraktiva som tidigare. I studien har respondenterna tittat tillbaka på 

perioden mellan studenten fram tills idag, vilket motsvarar ett tidsspann som sträcker 

sig över cirka 10 - 15 år tillbaka i tiden. Det är en relativt lång period där det ofta händer 

mycket i livet, vilket vi upplever kan öka sannolikheten att respondenternas mål har 

ändrats under tidens gång. Att majoriteten inte nått sina yrkesmål indikerar, som 

tidigare nämnt, på att personerna som vi intervjuat till viss del fortfarande befinner sig i 

en övergång från skola till arbete eller mellan olika arbeten. 
 

6.3 Attraktivt arbete 

Vilka faktorer är viktiga för att intervjupersonerna ska uppleva ett arbete som 

attraktivt? 

 

Enligt den tidigare forskningen som vi presenterat är attityder till arbetet viktiga för att 

vi ska kunna förstå övergången mellan skola och arbete. Resultatet från en av de 

tidigare studierna visar att de viktigaste dimensionerna för att göra arbetet attraktivt är 

relationer, lojalitet till organisationen, arbetsplatsen och arbetskamrater samt ledarskap 

(Andersson, Gunnarsson, Hedlund, & Rosén, 2017). Vi kan se att vissa av dessa 

faktorer speglas även i resultatet av vår studie. Av de faktorer som respondenterna 

upplever som viktiga för att de ska trivas på en arbetsplats visade det sig att majoriteten 

av intervjupersonerna hade liknande uppfattning om vad som kännetecknar en trivsam 

och attraktiv arbetsplats. De viktigaste faktorerna som lyftes fram i vår studie var 

kollegor, arbetsuppgifter och flexibilitet. Övriga faktorer som lyftes fram i studien var 

bra chefer med ett gott ledarskap, god kommunikation och att både chefer och kollegor 

visar uppskattning. Majoriteten av respondenterna uttrycker en önskan om möjligheten 

att vara delaktig och kunna påverka samt att arbetsplatsen erbjuder möjligheter till 

utveckling. Med utgångspunkt i Careership teorin (Hodkinson & Sparkes, 1997) kan vi 

se hur respondenternas syn på ett attraktivt arbete till stor del påverkas av deras habitus 

och de värderingar de bär med sig som ett resultat av deras uppväxt och sociala 

omgivning. Eftersom habitus är i ständig förändring kan respondenternas bild av ett 

attraktivt arbete förändras med tiden, men utifrån den data vi samlat in i studien ser vi 

tydliga gemensamma definitioner av vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. 
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Enligt Hodkinson & Sparkes (1996) styrs utbildnings- och arbetsmarknaden av olika 

aktörer där unga människor på arbetsmarknaden har relativt liten makt under 

övergångsperioden mellan studier och arbete. Resultatet visar dock att respondenterna 

är eniga med upplevelsen av att de har möjlighet att påverka sina val och därmed 

upplever att de har en viss makt vad det gäller sysselsättningsstatus och val i 

övergången. Av de faktorer som skulle få respondenterna i studien att stanna länge på 

en arbetsplats visar en klar majoritet att utvecklingsmöjligheter och variation i arbetet är 

det viktigaste. Detta indikerar att respondenterna önskar utveckling för att arbetet ska 

kännas tillräckligt attraktivt för att stanna. Att respondenternas övergång till stor del har 

präglats av flera olika brytpunkter och sysselsättningar kan bero på bristande trivsel 

med den aktuella sysselsättningen och att de därför valt att söka sig vidare. I vissa fall 

har bristande trivsel varit en orsak, men den främsta orsaken till brytpunkterna tolkar vi 

är en strävan efter utveckling och respondenternas önskan att nå ett eller flera specifika 

mål. Då samtliga intervjupersoner har studerat är det sannolikt att de är mer 

eftertraktade på arbetsmarknaden jämfört med de som inte har utbildat sig. Om 

arbetsgivaren inte kan tillgodose önskemålen kring utvecklingsmöjligheter, flexibilitet 

och meningsfullhet anser vi att risken för personalomsättning stor, vilket i sin tur kan 

medföra höga kostnader för företagen. Med detta som bakgrund anser vi att det är 

viktigt att dagens arbetsgivare är medvetna om de krav som ställs och arbetar aktivt med 

strategier för att skapa större möjligheter att behålla personalen. 

 

6.4 Val av teori 

I studien valde vi att utgå från Careership theory som beskriver hur både aktör och 

struktur är viktiga aspekter för att förstå beslutsfattande i karriären. Denna utgångspunkt 

upplevde vi som högst intressant och relevant för vår studie där vi ville få en djupare 

förståelse för gjorda val i övergången mellan skola och arbetsliv. Vår förhoppning var 

att Careership theory skulle hjälpa oss att förstå beslutsfattande utifrån individens 

habitus, interaktionen mellan olika aktörer samt brytpunkter vilket vi upplever att teorin 

har levt upp till. 

 

6.5 Val av metod 

I den aktuella studien ville vi ta del av målgruppens egna perspektiv och utförliga 

beskrivningar av deras övergång mellan skola och arbete. Det blev tydligt för oss att den 
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kvalitativa forskningsintervjun var den mest lämpliga metoden för att samla in relevant 

data, uppnå studiens syfte och besvara aktuella frågeställningar.  
 

Riskerna med att välja en kvalitativ forskningsmetod var att intervjupersonerna skulle 

kunna känna sig obekväma i situationen och uppleva obalans i maktasymmetrin mellan 

dem och oss, vilket skulle kunna lett till att de inte vågat vara helt ärliga i sina svar eller 

svarat på frågorna enligt de svar de trodde att vi ville höra. Vi upplevde dock, under 

intervjuernas gång, aldrig att någon verkade obekväm med situationen, vi tvekade 

därför inte på svarens tillförlitlighet. För att minska riskerna för missvisande svar valde 

vi att utgå från halvstrukturerade frågor som till stor del lämnade utrymme för 

respondenternas egna svar, där de kunde välja hur mycket de ville berätta, samtidigt 

som vi följde en struktur som ingav trygghet. Nu efter att vi genomfört intervjuerna 

håller vi fast vid att vårt val av metod var den mest lämpade eftersom den gav oss 

omfattande data att arbeta vidare med vad det gäller målgruppens egna tankar, 

upplevelser och reflektioner om deras övergång. Intervjuerna gav oss möjlighet att 

samla in detaljerad data där vi med hjälp av följdfrågor kunde fördjupa och förtydliga 

informationen för ökad tydlighet och minskad risk för missförstånd och feltolkningar. 

Den insamlade datan motsvarade därmed våra förväntningar. 
 

Våra urvalskriterier berör kön, ålder och tidigare sysselsättningsstatus där vi beslutade 

oss för att fokusera på en målgrupp som bestod av kvinnor 30-35 år som såg tillbaka på 

sin "school-to-work-transition”, dvs. övergång mellan skola och arbetsliv. Vi bedömer 

efter avslutad studie att målgruppen var tillräckligt specifik och avgränsad för att samla 

in relevant data. Om vi hade riktat oss till samtliga kön hade underlaget ändå inte blivit 

tillräckligt omfattande för att göra det möjligt att dra några slutsatser utifrån kön. Vi 

använde oss av ett snöbolls- eller ett kedjeurval (Bryman, 2011) där vi sökte kontakt 

med ett antal personer i vårt nätverk som var relevanta för undersökningen och därefter 

använde dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. Vi är medvetna om att 

urvalet inte var “slumpmässigt” och det är därför osannolikt att urvalet är representativt 

för en större population. Det hade dock varit svårt att skapa en urvalsram (Bryman, 

2011) för en population utifrån vilken vi sedan skulle ha dragit stickprov. En annan 

anledning till att personer i vårt nätverk användes för att identifiera vilka personer som 

skulle passa in i vår målgrupp var på grund av att tiden var begränsad.  
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Vi valde att intervjua 10 personer, vilket kan uppfattas som ett litet urval. Utifrån 

studiens syfte var det dock ett tillräckligt omfattande urval för att kunna besvara våra 

frågor samtidigt som materialet resulterade i en hanterbar mängd som var möjlig att 

överskåda, sammanställa och analysera. Studien fokuserar till stor del på tidigare 

händelser med retrospektiva frågor, vilket vi inledningsvis upplevde som lite 

problematiskt eftersom många inte hade det färskt i minnet hur deras övergång har sett 

ut. Detta löstes genom att be respondenterna ta med sitt CV och även fylla i en mall som 

beskrev deras övergång på ett tydligt sätt. Med hjälp av dessa hjälpmedel blev det 

betydligt lättare för respondenterna att minnas sin övergång och i vilken ordning 

händelser har inträffat, vilket naturligtvis även hade en positiv inverkan på svarens 

tillförlitlighet. 

 

7 Slutsatser 

Studien inleds med en beskrivning av den förändrade övergången mellan skola och 

arbete där tidigare forskning och rapporter visar att övergången blivit både längre och 

mer komplex. Som tidigare nämnts finns flera negativa effekter som beskrivs i samband 

med den förlängda övergången mellan skola och arbete, såsom arbetslöshet och ohälsa. 

Då de negativa effekterna var ett välbeforskat område valde vi att istället fokusera på en 

målgrupp som har haft flera olika sysselsättningsstatus och arbeten utifrån ett perspektiv 

där personerna haft ett eget val. Studiens resultat och analys av hur målgruppen 

upplever den förändrade övergången mellan skola och arbete blev därför intressant och 

bidrar till ny kunskap inom forskningsfältet. Resultatet kan även ge arbetsgivare ökad 

kunskap och förståelse för övergången och på så sätt lättare kunna rekrytera och behålla 

kompetent personal. Nedan tydliggör vi de sju slutsatser som studien har lyckats påvisa: 
 

1. Flera aktiva val och beslut har tagits i övergången mellan skola och arbete. 

Respondenternas väg har präglats av många olika sysselsättningsstatus och 

ibland även flera processer igång samtidigt såsom dubbla arbeten. 
 

2. Respondenterna upplever att de själva har kunnat påverka sina val, det finns 

dock exempel på när respondenterna upplevt att valen skett mer omedvetet. 
 

3. Personer i omgivningen, såsom familj och vänner, har haft en stor påverkan på 

respondenternas val och beslut. Även faktorer som utbildnings- och 

arbetsmarknad, ekonomi, sjukdom, intressen och personliga egenskaper samt 
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tidigare arbetslivs- och studieerfarenheter har haft en påverkan. Det är troligt att 

ovan nämnda faktorer har påverkat det faktum att respondenterna haft en längre 

övergång mellan skola och arbete. Att man känner stöd från familj och vänner 

kan exempelvis bidra till att man lättare tar beslut om att avsluta en påbörjad 

utbildning. Även svårigheter att få en anställning efter avslutad utbildning kan 

sannolikt påverka längden på övergången då nya alternativ måste övervägas, 

såsom att starta eget företag eller ta ett tillfälligt arbete. 
 

4. Respondenterna har till stor del haft positiva upplevelser av övergången men 

även tuffare perioder med osäkerhet och tvivel har präglat deras övergång. 
 

5. Trots att respondenterna upplevt intensiva perioder där de hoppat runt mellan 

flera olika sysselsättningsstatus kan de ändå blicka tillbaka och se en “röd tråd”. 

Respondenterna hade inte gjort något annorlunda om de hade gått tillbaka i 

tiden. 
 

6. Viktiga faktorer för att trivas på en arbetsplats är kollegor, arbetsuppgifter och 

flexibilitet. Även bra chefer, ett gott ledarskap, god kommunikation och att visa 

uppskattning är av stor betydelse. För att respondenterna ska stanna länge på en 

arbetsplats anses utvecklingsmöjligheter och variation i arbetet vara viktigt. 
 

7. Få av respondenterna upplever att de har nått sina yrkesmål trots att majoriteten 

av respondenterna idag arbetar med det yrke som de utbildat sig till. 

 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi sett att brytpunkter och tillfälligheter har haft stor betydelse 

för respondenternas övergång från skola till arbete. Det finns sedan tidigare en del 

artiklar och tidigare forskning om brytpunkter, men inte med koppling till övergången 

mellan skola och arbete. För att fylla detta tomrum och utveckla forskningen om 

övergången mellan skola och arbete skulle vi därför vilja se fördjupad forskning om 

brytpunkter och tillfälligheternas betydelse för karriärvalen som ett komplement till den 

tidigare forskningen 
 

Vi har reflekterat kring om en förändrad övergång mellan skola och arbete, där personer 

har flera olika sysselsättningsstatus under en längre period, ställer andra krav på 

arbetsgivare i dagens samhälle jämfört med tidigare. Det vore därför intressant att 
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forska vidare om vilka krav den förändrade övergången innebär för arbetsgivare samt 

hur de kan gå tillväga för att möta dessa krav och behålla kompetent personal. 
 

Som ett tillskott till forskningen vore det även intressant att forska vidare om huruvida 

det finns samband mellan en förändrad arbetsmarknad och den förändrade övergången 

mellan skola och arbete. Hur har arbetsmarknaden och övergången mellan skola och 

arbete förändrats de senaste åren? Finns det några samband? Skiljer sig övergången från 

skola till arbetsliv mellan olika branscher? 
 

Vi kunde i studien konstatera att respondenterna överlag gjorde positiva tillbakablickar 

på övergångarna. Med tanke på att tidigare forskning visar att det genomsnittliga 

välbefinnandet minskar mellan 30–40 år skulle det vara intressant att göra en 

uppföljande studie där respondenterna återigen skulle göra återblickar när de är mellan 

exempelvis 40–45 år. Även andra respondenter i åldern 40–45 år hade varit intressant 

att undersöka med samma syfte, vilket skulle möjliggöra en studie närmare i tiden. 
 

Med hjälp av ovanstående forskning skulle vi som framtida ledare och arbetsgivare få 

ökad kunskap om hur vi kan gå tillväga för att möta dagens arbetstagare och anpassa 

vårt bemötande efter exempelvis ålder och bransch. På så vis skulle våra förutsättningar 

att rekrytera och behålla kompetent personal öka ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 
Förberedelser 

• Be respondenten att ta med sitt CV. 

• Skriv ut bilaga B.  
 

Inledning 

Intervjuerna inleds med följande: 

• Presentation av intervjuns upplägg och syfte 

• Information om att svaren behandlas konfidentiellt och att intervjupersonen 

närsomhelst har rätt att avbryta intervjun 

• Bekräfta samtycke till att intervjun kommer att spelas in. 

• Lämna utrymme för intervjupersonens eventuella frågor eller funderingar inför 

intervjun för att reda ut eventuella oklarheter 
 

Bakgrund 

• Ålder? 

• Hur ser din familjesituation ut (civilstånd, barn)? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vad arbetar du med idag? 
  
Vägen från skola till arbete 

Be respondenten att fylla i pappret (Bilaga B) 

• Kan du berätta om det du har skrivit? Vi går igenom de olika händelserna som 

har skrivits ner. Använder följdfrågor, se längre ner* 

• Hur upplever du denna period idag när du ser tillbaka?  

• Var det någon period som upplevdes tuffare/lättare? 
 

Val  

• Hur ser du på dina gjorda val?  

• Vilka konsekvenser har dessa val fått? 

• Upplever du att du själv kunnat påverka dina val? 

• Vilka viktiga händelser och personer tror du har påverkat dina val i livet? 
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• Hade du gjort någonting annorlunda om du hade gått tillbaka i tiden? 
  
Attityd till arbete 

• När kom du på vad du vill arbeta som/med? 

• Har du nått dina yrkesmål? 

• Vad är viktigt för att du ska trivas med ett arbete?  

• Vilka faktorer skulle göra att du inte trivs med ditt arbete? 

• Vad skulle få dig att stanna länge på en arbetsplats? 

• Vad skulle kunna få dig att lämna en arbetsplats?/Har du lämnat en arbetsplats 

som du varit nöjd på? 
 

*Eventuella följdfrågor 

Eventuella följdfrågor som kan uppstå är exempelvis: 

• Hur menar du? 

• Berätta mer om… 

• Hur tänker du om det? 

• Kan du ge ett exempel på…? 

• Kan du ge något konkret exempel på…? 

• Vill du utveckla det? 
  
Efter varje ”frågekategori” 

Efter varje frågekategori kommer vi att sammanfatta vad som diskuterats för att på så 

vis undvika oklarheter och missförstånd. 

• Har jag uppfattat det rätt att…? 

• Stämmer det att…? 

• Finns det någonting som du vill tillägga? 
  
Avslut 

Intervjuerna avslutas med: 

• Att tacka intervjupersonen för medverkan 

• Informera om kommande process och presentation av det insamlade materialet 

Besvara eventuella frågor av intervjupersonen 
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Bilaga B Intervjumaterial 
 

 

 

Bilden är inspirerad av modellen “Vägen genom livet” hämtad från  
avhandlingen En resa med osäkra mål av Lena Lidström (2009) 
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