
 

Institutionen för pedagogik och didaktik  

Examensarbete 15 hp 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180hp)    

Vårterminen 2012 

Handledare: Karin Fransson 

Examinator: Lars Jalmert  

 

 

 

 

 

Plötsligt händer det… 

 

En studie om slumpens/tillfälligheternas påverkan på människors 

studie- och yrkesval. 

 

 

Av: Zenia Lindholm Lundberg 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 2 

Plötsligt händer det…  

 

En studie om slumpens/tillfälligheternas påverkan på människors 

studie- och yrkesval 

 

 

Zenia Lindholm Lundberg 

 

 

Sammanfattning 

 

I alla tider har människan påverkats av tillfälligheter i livet. Är vi som flugor på ett klibbigt 

flugpapper? Lockas vi av tillfälligheterna till de studie- och yrkesval vi gjort i livet? Syftet med denna 

undersökning är att studera just tillfälligheters påverkan på människor i deras studie- och yrkesval. 

Studien har genomförts med en kvantitativ metod med hjälp av en enkät med slutna och öppna 

svarsalternativ. Studien utfördes bland yrkesarbetande med varierande utbildningsbakgrund i 

Stockholm med omnejd. Resultatet av studien leder till slutsatsen att tillfälligheter spelar en stor roll 

även vid människors studie- och yrkesval. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Tillfälligheter, slump, studie- och yrkes val, och studie- och yrkesvägledning.  
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Förord 

 

Jag vill passa på att ta detta tillfälle i akt och tacka alla er som deltagit i enkäterna.  

Utan er öppenhet kring era egna livshistoriers vindlande tillblivelsevägar hade denna uppsats ej varit 

möjlig. Allt som oftast tar studie- och yrkesvalet sin lov djupt in i privata tankar. Så generöst att vilja 

och våga dela med sig av dessa! 

Ett stort tack till min man och mina barn för att ni funnits där och peppat mig genom arbetets gång! 

 

Stockholm Maj 2012 

 

Zenia Lindholm Lundberg 
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1 Inledning 

Visste du vad du skulle arbeta med redan som femtonåring? Ungdomar av idag står inför långt fler 

utbildningsval än vad som kan tyckas rimligt att hantera. Vet en femtonåring idag vad hen kommer att 

bli när hen blivit stor? Med huvudet fyllt av en icke sinande ström av information från både svenska 

och utländska skolor så vet hen kanske mer om de framtida möjligheterna, men sannolikt inte 

träffsäkrare vad hen kommer att bli. 

Är vi som flugor på ett klibbigt flugpapper? Lockas vi av tillfälligheterna till de studie- och yrkesval vi 

gjort i livet? Kanske är det inte så dumt? Men skulle vägledningen kunna förbättras om man klarare 

visste vilka yttre faktorer som faktiskt påverkar våra val? 

Att undersöka tillfälligheternas påverkan av våra liv föll som ett naturligt val inför mitt 

examensarbete. I Sverige ses det som allmänt vedertaget att slumpen som man ofta kallat det i 

folkmun, eller tillfälligheterna som jag föredrar att benämna det, spelar en stor roll för både våra 

studie- och yrkesval. Men är det någon vi lättsamt tillkännager? Lägger vi handen på bröstet samtidigt 

som vi med hög och klar stämma förkunnar att: - Jag hade ingen genomtänkt plan, jag bara råkade… 

Redan idag finns teorin planned happenstance Krumboltz och Levin (2004) vars vägledning 

uppmuntrar klienterna att nyfiket och med positiv anda utforska möjligheter omkring dem, vara öppen 

för oväntade tillfälligheter, nätverka aktivt för tillfällen/tillfälligheter.  

1.1 Problemområde 

Tillfälligheter påverkar våra liv i stort och smått. Under min Studie- och Yrkesvägledarutbildning har 

jag intervjuat många människor om deras livsbana fram till sin nuvarande profession och ofta 

förekommande svar har exempelvis varit: - Jag halkade in på ett bananskal, - Det var nog slumpen att 

jag blev…, - Min kompis mamma arbetade som …, - Jag hade bara 4:a i ett ämne: Kemi… så fick det 

bli! - Min kompis skulle gå samhälle och jag valde samma… 

Att ”slumpen”/tillfälligheter skulle ha en stor påverkanskraft på våra liv och givetvis så även våra 

studie- och yrkes val i livet verkar vara en vanligt förekommande uppfattning i samhället i stort. Min 

förhoppning är att denna undersökning av slumpen/tillfälligheter skall kunna lyfta och synliggöra hur 

stor denna faktor i våra liv är och därmed öka förutsättningarna för bättre Studie- och 

Yrkesvägledning. Om tillfälligheterna påverkar våra val i den utsträckning som människors 

livshistorier skvallrar om är det av stor vikt för både individ och samhället att Studie- och 

Yrkesvägledningen anpassas därtill. Det finns givna ekonomiska vinster för både individ och samhälle 

i att göra ”rätt” val direkt. Våra liv påverkas av tillfälligheter och om så är fallet även med våra studie- 

och yrkesval bör studie- och yrkesvägledningen anpassas därtill. 
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1.2 Syfte 

Studera om och hur tillfälligheter påverkar människor i deras studie- och yrkesval. 

1.3 Antagande 

Studie- och yrkesval påverkas i stor grad av tillfälligheter. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Upplever människor att tillfälligheter har haft någon påverkan på deras studieval och/eller 

yrkesval? 

 I hur stor utsträckning upplever människor att tillfälligheter har påverkat hur de valt studier 

och/eller yrke? 

 Vilka yttre faktorer upplever människor är sådana som påverkar dem i deras studie eller 

yrkesval? 
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1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att innefatta ett antal olika yrkesarbetande i yrkesgrupper med varierande nivåer av 

utbildning alltifrån gymnasial till varierande nivåer av högskole- och universitetsutbildning. Härmed 

är förhoppningen att syftet besvaras av en bred skara av samhällets olika samhällsklasser. Valet har 

medvetet vilat på yrkesarbetande då dessa i större utsträckning har erfarenhet av valsituationer inom 

studier och arbete, vilket sannolikt därmed ger mer data inom både studie- och yrkesval. Tanken med 

dessa avgränsningar är att få en så bred skara av samhällets studie- och yrkeserfarnas tankar kring vad 

som inverkat på deras val. 

1.6 Begrepp  

Enligt National encyklopedin
1
 betyder slump ”inom sannolikhetsteorin benämning på det 

oförutsägbara.” När man läser om det som i vardagsmun ofta refereras till som ”slumpen”, används 

ett antal olika begrepp i litteraturen kring detta fenomen. Exempel på dessa är: tillfälligheter, 

sammanträffanden, ”halka in på”, bananskal m.m. Slumpen är ett väl inarbetat ord, men det antyder 

också att människan står utan påverkansmöjlighet, vilket ju inte alltid är fallet. I enkäten kommer 

därför både begreppen tillfälligheter och slump att användas. Då alla begreppens innebörd ligger 

varandra nära är tanken också att enkäten skall bidra till att reda ut dess olika innebörd för 

respondenterna. (Ibid).  

 

Uppsatsen kommer givetvis hålla jämt tempo med den aktuella och naturliga utvecklingen i samhället 

och därmed bruka ordet ”hen” i de situationer då tilltalet inte avser någon särskild individ utan 

individer rent generellt. Hen kan även i små sammanhang, som kanske inte med nödvändighet är 

kopplat till just studier avseende genus eller jämställdhet, fylla en viktig funktion för att undvika 

stagnerande könsstereotypa kopplingar mellan exempelvis det sociala könet och i detta fall särskilda 

yrken.  

  

                                                      
1
 www.ne.se 

 

http://www.ne.se/
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2. Bakgrund  

I bakgrundskapitlet kommer anknytande litteratur och forskning presenteras, detta ligger till grund för 

att uppsatsen ska kunna behandlas. Vi kommer att bekanta oss med vägledningsteorin planned 

happenstance (2004) och dess grundares tankar kring just tillfälligheter i valsituationer. Vidare 

kommer även teorin The Chaos theory of careers (2008)  tas upp, och en studie i metakognition och 

planned happenstance. 

2.1 Resultat av litteratursökningar 

Litteratursökningen har gjorts med följande sökord: slump, tillfälligheter, slumpmässiga val/ 

händelser, yrkesval, studieval och planned happenstance.  

Sökningarna har skett via olika sökmotorer såsom Google
2
, Statistiska centralbyrån

3
, Diva

4
, Libris

5
-

nationell bibliotekssökningssajt och Stockholms Universitets bibliotek.  

Google har även en funktion för vetenskapliga artikelsökningar som varit till stor hjälp. Vidare har jag 

letat i Statistiska centralbyråns arkiv efter passande statistik och information för mitt uppsatsämne. 

Dessvärre gav det ingenting för min del. Söktjänsten Diva, samt Libris nationell bibliotekssöknings 

sajt har också varit till stor hjälp för att finna litteratur i ämnet, varifrån jag hämtat vetenskapliga 

rapporter och uppsatser till bakgrundsinformation men dessvärre inte så mycket som jag önskat. Även 

på Stockholms Universitets bibliotek har mycket litteratursökning skett. Sökorden har varit desamma 

som de jag använt på Google.  

En annan matnyttig sajt är uppsats.se där man kan finna de elektronisk publicerade uppsatserna för 

gratis nedladdning vilket jag också gjort. Sammanfattningsvis har ämnet varit svårsökt och utfallet av 

mängden litteratur mindre än önskat. De teorier jag funnit och använt mig av i bakgrunden är planned 

happenstance (2009), och The chaos theory of careers(2008) som jag presenterar nedan.  

                                                      
2
 www.google.se  

3
 www.scb.se 

4
 www.diva.se 

5
 www.libris.se 

http://www.google.se/
http://www.scb.se/
http://www.diva.se/
http://www.libris.se/
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2.2 Litteratur- och forskningsanknytning 

2.2.1 Teorin Planned Happenstance  

Teorin planned happenstance grundades i slutet av 1990-talet av de tre kollegorna Kathleen Mitchell, 

John Krumboltz och Al Levin (Ibid). De menade att vårt samhälles snabba förändringar i såväl stort 

som arbetsmarknadsmässigt utmanar studie- och yrkesvägledare att möta upp. ”Challenge career 

counselors to adopt a counseling intervention that views unplanned events as both inevitable and 

desireable.” (Krumboltz, Mitchell och Levin, 1999:115). 

 

Talesättet ”ta tillfällen i akt” passar som hand i handske i denna teori, för det är just vad det handlar 

om. Att agera på de tillfällen och möjligheter som kommer i vår väg och att i förlängningen skapa 

egna. Teoretikerna menar att man ska använda egenskaper hos sig själv, eller lära sig dem för att 

optimera lyckosamma tillfälligheter. Talesättet som Horatius myntade år (23)f.k ”Carpe diem” – fånga 

dagen/tillfället så menar Krumboltz (1999) att man kan förbereda sig genom att vara redo, mer 

mottaglig för tillfälligheter som dyker upp i ens väg. Mer redo att agera. Genom att se sin historia med 

planned happenstance glasögon kan man bli mer varse om hur ofta det är just lyckosamma 

tillfälligheter som varit utslagsgivande för vad vi exempelvis valt och därmed bli mer aktiv i dessa 

möten. 

Om vi betänker saken är det mycket i vårt liv som händer av rena tillfälligheter, bra och dåliga, något 

som i folkmun ofta kallas för slump. Teoretikerna menar att slumpen eller tillfälligheterna ska ses som 

möjligheter vilka vi bör lära oss att agera på. 

Teorin fokuserar på de bra tillfälligheterna, men menar också att de dåliga har del i vår historia – hur 

vi blev de vi blev och hamnade där vi är nu. Redan när vi föds har vi placerats slumpmässigt i en 

kontext som vi inte alls kunnat påverka. Man kan ju inte annat än att kalla det slumpmässigt att vi föds 

av de föräldrar vi gör, växer upp och går i den skola och klass på just den ort där just vi befinner oss. 

På Terra. I Vintergatan. Vartefter åren går kan man kanske vilseledas till att tro att man haft inflytande 

i övrigt? Men i ärlighetens namn, är det verkligen så?  Våra vänner är allt som oftast något som 

påverkats av vår slumpmässiga geografiska placering i tiden. Just när du var sugen på att gå ut och 

leka fanns andra barn på gården, varav en hade en påse kulor precis som du. 
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Teoretikerna Krumboltz och Levin (2004:5) menar att vi inte får känna hopplöshet över detta utan att 

vi istället ska se fördelarna; att vi kan vara mer aktiva i att påverka och om vi ser och känner igen ett 

tillfälle kan vi agera på det. ”… the actions that you take and how you react to positive and negative 

experiences” är något vi kan arbeta med. Det kan alltså handla om hur vi tänker och resonerar kring 

vår egen påverkanskraft i dessa situationer, en kognitiv egenskap. Grundarna av teorin planned 

happenstance menar att vi vägledare kan vägleda våra klienter i detta Mitchell, Levin och Krumboltz 

(1999) . John Krumboltz (2005) medverka i en intervju i ett amerikanskt tv-program där han 

förklarade tanken med att arbeta med … ”the cognitive approach, it´s a fancy word but basically it 

means a learning approach. Learn to think differently, learn to act differently and learn to feel 

differently.”  

Redan tidigt i livet ställs vi inför frågan om vad vi vill bli när vi blir stora. Denna fråga är oförnuftig 

då få redan som barn vet vad de vill bli, eller vilka alternativ som står till buds. Teoretikerna menar 

istället att vi alltid ska ha öppet sinne och hålla alla vägar öppna och utforska det som intresserar oss 

istället för att ställa andra barn eller för den delen vuxna frågan om vad man vill bli ska vi fråga vad du 

vill prova på härnäst.  

Förr förblev man oftast vid sin läst, men i vår snabbt föränderliga värld är detta inte alltid möjligt eller 

eftersträvansvärt. ”A career decision is usually interpreted as a permanent commitment to one 

occupation. But it is nonsense to commit to a single path when both you and the world you live in are 

constantly changing.” ( Krumboltz Levin, 2004:21). 

 

Idag däremot blir man inte kvar vid sin läst på samma vis utan gör ofta karriär. I denna vandring 

mellan yrken menar Krumboltz och Levin (2004:73) att vi inte ska rädas att prova på ”Fear of making 

misstakes keeps some people from doing what they really want to do.” . De förespråkar även ”lifelong 

learning” (ibid:109) och menar att människan ska utvecklas livet igenom. ”Dont ever think that you 

have completed your education, nomatter how much education you have. Learning goes on all the 

time” (ibid:109).  

 

Vägledningen i enlighet med planned happenstance grundtankar blir som blir ett slags hjälp till 

självhjälp. Att vara förberedd och inse att vårt agerande kan göra en stor skillnad för utgången gör en 

stor skillnad. ”Unexpected events are happening all the time – some of them because of actions you 

are taking. Some of them can have a big impact on your career.” Krumboltz och Levin(2004:17).  

”Counselors need to teach clients to engage in exploratory activities to increase the probability that 

the clients discover unexpected career opportunities.” Krumboltz , Mitchell och Levin (1999:115). 

I boken Luck is no accident Krumboltz och Levin (2004) framhålles vikten av att vi ger oss i kast med 

att försöka utmana, skapa och påverka tillfälligheter mer aktivt, dra fördel av dem”… to create and 

capitalize on chance events.”(Ibid:30). 
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Idag handlar vägledning oftast om de uppenbara och förutsägbara händelserna som man kan vänta sig 

under Studie- och Yrkesvägledningens gång, få förbereder för tillfälligheter. Att förbereda sig på bästa 

sätt med sådant som går att förutse är heller inget som teoretikerna för planned happenstance motsätter 

sig, tvärtom, men att fastna vid en dröm som inte längre lever är däremot inte särskilt konstruktivt. Att 

fixera sig vid statiska drömmar däremot och inte agera på tillfällen som ges och kommer i vår väg kan 

vara handlingsförlamande.  

”When dreams fail, move on to something else” (Krumboltz och Levin, 2004:34). I vår kultur är 

strävan efter ”drömmen” en stark drift. Ingen har glömt kraften bakom Martin Luther King´s 

bevingade ord; I have a dream! 

 

Krumboltz och Levin (2004) påpekar i sin gemensamma bok ”Luck is no accident” att denna drift är 

djupt rotad i vår kultur. Viktigt är att inte bli sittande väntandes med sin dröm. De menar att vi är barn 

av ett samhälle där vi räds misstag så till den grad att vi inte ens vågar prova. Vi måste uppmuntra till 

att våga prova, våga ge sig ut och ge sig hän: 

…there is something much worse than making a mistake – doing nothing out of fear that you 

might make a mistake (ibid:73). 

I en intervju formulerade John Krumboltz (2005) skillnaden mellan att agera eller att avstå så här 

kärnfullt och enkelt: 

If you do nothing – nothing will happen. If you do something, something will happen! 

Många av de handlingar som Teoretikerna till teorin rekommenderar oss att prova för att bättre kunna 

finna och agera på tillfälligheter handlar om att våga kliva ut ur vår naturliga kontext s.k. comfortzone. 

Det kan handla om att prova en ny hobby, ta en annan väg hem, tala med eller nätverka med 

människor i nya miljöer. I boken Luck is no accident menar Krumboltz och Levin att man ska prova 

lite olika aktiviteter och låta erfarenhet visa vad man tycker om och inte.  

Mitchell (2003:12), en av teoretikerna till planned happenstance, har även skrivit en guide and 

workbook. I denna tar hon upp faran med att begränsa sig för mycket. Hon menar att man ska utmana 

tankarna som begränsar: ”Accepting limiting thoughts means they have won, and your wonder and 

curiosity have lost. You may dismiss career options because you don’t believe in yourself” 
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2.2.2 Metacognitive and planned happenstance career training. 

Teorin planned happenstance har inspirerat andra teoretiker och forskare med sin teori. Ett exempel på 

detta är den studie som gjorts iTaiwan på en grupp taiwanesiska studenter. Dessa studenter tränades 

med en”metacognitive and happenstance career training course” (Chien/Fischer/Biller 2006). De 

hänvisar till Mitchell (1999) och menar att: 

 

…”People should recognize and incorporate chance events into their lives with sufficient scope 

and depth. Hense, if people have a framework to increase their capacity to learn, to be 

metacognitive (i.e., think about how they are thinking), and to question how chance events 

influence their lives, they will be better prepared to make the most of their unique turns of life 

and, accordingly, their careers.” (Chien/Fischer/Biller, 2006:152) 

 

Studiens resultat visade att 68 % av studenterna efter avslutad kurs var mer redo att agera på 

tillfälligheter, de hade som Chien/Fischer/Biller (2006:152) uttryckte det rört sig från ”notion to 

motion”. 

I likhet med Mitchell (1999) menar de att det är viktigt att utrusta klienterna med rätt verktyg för att de 

ska kunna agera på de möjligheter som bjuds. De belyser: “… [the] importance of equipping 

individuals with the skills to take advantage of chance events that would increase an individual’s 

career development and career adaptability.”(Chien/Fischer/Biller, 2006:152) 
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2.2.3 The chaos theory of careers 

Det nutida samhället kännetecknas av snabba förändringar. Den nya tekniken skapar ständigt nya 

yrken medan andra försvinner eller förändras. ”With less stable personalities and occupations,  

vocational psychology´s basic model of personal environment fit with its goal of congruence seems 

less useful and less possible in today´s labor market.” Bright och Pryor (2005:299).  Detta faktum gör 

att en del teoretiker – däribland Bright och Pryor(2005) - ser ett behov av förändring inom vägledning. 

Teoretikerna menar att många av de teorier som finns, exempelvis Hollands: ”person – environment 

fit” Holland (i Brown (red) 2002:375), är för linjära och bygger på att matcha en statisk miljö med en 

statisk individ.  

 

I artikeln ”The chaos theory of careers; a users guide” Bright och Pryor (2005) försöker teoretikerna 

beskriva teorin som ett rum. Scenario 1: I rummet finns du själv och en pingisboll. När bollen släpps i 

midjehöjd rätt ner så kan du ganska exakt estimera vart den kommer att landa. Scenario 2: Samma 

rum, pingisboll, du själv, en hundvalp och en stark fläkt. Släpper du bollen på samma vis så är 

utgången ändå mycket svårförutsägbar. Kommer den att blåsa iväg av fläktens vindar eller kommer 

kanske hundvalpen kasta sig över den? Scenario 3: Nu har förutsättningarna förändrats markant. Det 

är inte längre bara en hundvalp utan en hel hord, bortsett från fläkten så står nu fönstret vid gavel och 

in blåser kraftiga vindar och slutligen står du numer på ett löpband vars hastighet oberäkneligt och 

ständigt ändras utan förvarning. Var det svårt förut så blev det än mer omöjligt att beräkna vart 

pingisbollen skulle kunna tänkas landa nu. På detta sätt menar teoretikerna att livet kan te sig i enlighet 

med teorin.  

 

Teoretikerna hänvisar också till sin studie av universitetsstuderande Bright, Pryor och Wilkenfield 

(2005) som visat att 70 % av dessa upplevde sig påverkade av tillfälligheter i sina karriärval.  

Vägledning i enlighet med ”The chaos theory of careers” (2008) uppmuntrar teoretikerna vägledarna 

att se till hela individen, inte bara begränsa vägledningen till ett närliggande studieval. Individen ska 

uppmuntras till att reflektera över sina tidigare val, sin situation såväl familjemässigt som uppväxt och 

hobbys. Förutom dessa närliggande faktorer ska man även uppmuntra till det större perspektivet; 

politik- och miljöfrågor i omvärlden. Det handlar om att uppmuntra individen att se till kontexten. 

Teoretikerna ser karriärval som en ständigt pågående process, snarare än ett yrkesval för livet. 
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3. Metod 

Under denna rubrik kommer metoderna för uppsatsen att behandlas. I studien används kvantitativ 

metod som du kan läsa mer om här.  

Här behandlas också verktyget för undersökningsprocessen: en enkät med slutna och öppna 

svarsalternativ, undersökningens urval, tillvägagångssätt, datainsamling, bearbetning av data samt 

uppsatsens tillförlitlighet.  

3.1 Forskningsmetoder  

Studien kommer att genomföras med en kvantitativ forskningsmetod, nämligen enkät. 

Enkäten består i en kombination av slutna och öppna frågor. De öppna frågorna bearbetas med en 

kvalitativ analys. Enkätens slutna frågor kommer enbart att bearbetas med kvantitativ analys. 

Mängden svar vid en kvantitativ forskningsmetod möjliggör generaliseringar. Detta tillsammans med 

enkätens öppna frågor ger möjlighet till att styrka och förtydliga respondenternas svar. 

Anledningen till att jag valt att blanda slutna och öppna frågor är att man kan få en tydligare bild av ett 

fenomen, bekräfta, dementera, vidareutveckla, visa på nya parametrar samt möjligheten att se det ur 

fler perspektiv. Men inte minst för att göra forskningen mer tillförlitlig och få tydligare svar på syftet. 

För att denna studie skall ha ett vetenskapligt värde så måste validiteten o reliabiliteten säkras, vilket 

ett förtydligande svar kan möjliggöra, men inte säkert utlovas. 
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3.2 Enkäter 

Enkätfrågorna är i stora stycken identiska med forskningsfrågorna och har modellerats fram för att 

besvara dessa samt för att ”studera tillfälligheters påverkanskraft på människor i deras studie- och 

yrkesval.”
 
Respondenterna har även tillfrågats om de upplevs påverkade av slumpen samt sin 

definition av slump, detta då slump och tillfällighet enligt ordböcker är varandras synonymer. 

Anledningen till att frågan ställts är för att säkra tolkningen av respondenternas svar. Detta mot 

bakgrund av att slump i vardagligt tal kan upplevas som icke verknings bart i jämförelse med 

tillfälligheter.  

Syfte och forskningsfrågor har besvarats med hjälp av en enkät med slutna och öppna frågor.  Enkäten 

som varvas av öppna och slutna frågor, har utformats kring forskningsfrågorna för att besvara syftet 

med undersökningen. För att enklare och på ett mer avdramatiserat sätt nå ett större antal informanter 

har enkäten distribuerats: i pappersform från hand till hand, som webbenkät via smartphones eller mail 

helt efter informanternas egna önskemål. Tanken med flexibiliteten är att öka svarsfrekvensen och där 

igenom även att öka reliabiliteten för resultatet. 

Sammanlagt delades 31 enkäter ut (N), av dessa svarade 30 stycken (n). 24 informanter valde att 

skriva för hand på papper och de 6 återstående valde att göra enkäten över internet. Den som inte 

svarade hade valt att göra den webbaserade enkäten men avstod av oklar anledning. 

En fördel med webbenkät är att respondenten själv gör en del av datainsamlingen då allt vid ifyllandet 

hamnar i ett databearbetningsprogram och lätt kan importeras till Excel (Trost 2007:127) Webbenkäter 

kan med fördel programmeras så att respondenten inte kan gå vidare till nästa fråga förrän tidigare 

frågor är besvarade. Nackdelen å andra sidan är att det låser respondenten som kanske inte vill svara 

på låt säga åldersfrågan, vilket är synd. Man riskerar på så vis förlora massor av intressant data (Trost 

2007:128) Således föll valet i denna undersökning på att inte låsa frågorna. 
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3.3 Urvalsgrupp 

Målet med enkäten var att få den besvarad av en åldermässigt, utbildningsmässigt men framförallt 

erfarenhetsmässigt så bred skara som möjligt. Ambitionen har därmed inte varit att få en avbild av 

Sveriges befolkning, utan att fånga in yrkesarbetande med varierande utbildningsbakgrund. 

De som redan är yrkesverksamma har redan erfarenhet av både studie- och yrkesval. Erfarenheten 

består ibland i val av vilken sorts studier man vill ägna sig åt eller sådant man valt bort. 

…”[Yrkesarbetande] befinner sig i en position där de kan ge en mer översiktlig och retrospektiv syn 

på sina erfarenheter.” May (1997:123) Respondenterna är yrkesverksamma i Stockholmsområdet 

med omnejd. Åldersspannet bland respondenterna sträcker sig mellan 25-64 år även om merparten är i 

medelåldern. Då det är erfarenheten av vad som påverkar oss i våra studie- och yrkesval i livet har 

livserfarenheten och därmed en mogen ålder setts som en viktig faktor. 

3.4 Tillvägagångssätt vid urvalet 

I likhet med vägledningsteorin planned happenstance (2004) har aktivt nätverkande utgjort grunden 

för att optimera bredden av enkätundersökningens svararskara. En kontakt har etablerats i en 

yrkesgrupp ex. en konditor på ett konditori eller en anställd på ett life science företag som sedan 

ombetts att vidareförmedla fler enkäter till de som antas intresserade att delta i studien. Nio kontakter 

upprättades inom olika yrkeskategorier med olika krav på utbildningsnivåer, dessa ombads 

vidarebefordra enkäten till ytterligare 3-5 personer på sin arbetsplats. Som exempel valdes kontakter 

på konditori, snickare och målare med förhoppning att nå yrkesarbetande med en yrkesutbildning. 

För att nå respondenter med högskole-/universitetsutbildning valdes som exempel kontakter via 

anställd på ett life science företag, sjuksköterska och programmerare. 

Totalt delades enkäten ut till 31 personer varav 30 svarade, således ett bortfall på en person. 
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3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett dels genom webbenkäter, och dels genom pappersenkäter. Ambitionen har 

varit att vara så flexibel som möjligt i insamlingsarbetet vilket inneburit att somligt kommit postvägen, 

en del har transporterats på internet och annat har inhämtats personligen 

Data har manuellt respektive automatiskt infogats och sammanställs i programmet Excel för att sedan 

bearbetas. Allt har förvarats på ett säkert sätt och har bara använts av uppsatsförfattaren till denna 

uppsatsforskning Vetenskapsrådet (2011). 

3.6 Forskningsetiska principer  

I arbetet med uppsatsen finns ett antal olika forskningsetiska principer att beakta. Individskyddskravet 

delas av Vetenskapsrådet in i fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2011).  

Under arbetet med enkätfrågorna har exempelvis stor möda lagts på att frågorna ska besvara syftet och 

därmed säkra kvalitén på resultatet i enlighet vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

forskningskravet. I enlighet med dess individskyddskrav har frågornas natur, utformning och 

formuleringar nogsamt vägts på våg för att inte kränka respondenten.  Citatanvändandet i resultatdelen 

är sparsamt och precist. Det syftar endast till att belysa trender. Så som konfidentialitetskravet påpekar 

så har avidentifieringen varit av största vikt. Respondenternas svar har behandlats och redovisats 

anonymt. En identifiering av de deltagande skall inte vara möjlig utifrån de fakta som framkommer i 

uppsatsen. 

Varje respondent har i samband med enkätutdelning fått ta del av ett missivbrev där de deltagande 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att de om så önskas när som helst kan välja att avbryta. 

Vidare har information om forskningens syfte, metod, genomförande, resultatredovisningsform, samt 

kontaktuppgifter redovisats i missivbrevet allt i enlighet med informationskravet. 

I de fall då enkäten fyllts i under arbetstid har arbetsgivaren informerats och lämnat sitt samtycke i 

enlighet med samtyckeskravet.  

Det sista i raden av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är nyttjandekravet. Respondenternas 

svar nyttjas bara i forskningssyfte i denna uppsats, varefter de förstörs. (Ibid). 

Utöver Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns att antal andra etiska aspekter att betänka. 

Som uppsatsförfattare är det viktigt att se sitt ansvar i att citaten redovisas tydligt för att 

respondenternas egen berättelse ska komma fram.  
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3.7  Bearbetning av resultatdata 

Enkäten har utformats för att i största möjliga mån vara lättbesvarad för respondenten och ändå ge 

mesta möjliga data kring uppsatsens forskningsfrågor. Bortfallet på 1 respondent är tämligen litet, men 

har granskats noga för att utvärdera enkätens utformning Trost (2007:137), av svaren att döma har 

enkäten fullgjort det syfte som avsågs. 

Bearbetningen av de kvantitativa svaren har gjorts med programmet Excel. Svaren har sammanställts, 

jämförts och presenterats som bilaga med hjälp av cirkeldiagram, tabeller och stapeldiagram. De svar 

på öppna frågor som enkäten frambringat presenteras i sin kärnfulla enkelhet i den löpande 

resultattexten med citat. 

Skillnader och likheter mellan män och kvinnor, olika åldersgrupper, olika utbildningsnivåer m.m. har 

observerats och då skillnader kunnat påvisas även presenterats. 

En del av bearbetningen har även bestått i att avidentifiera respondenterna. Avidentifieringen har 

angripits från flera håll, bland annat genom att anpassa grupperingar i resultatredovisningen, genom att 

inte precisera utbildning mer än till nivå, samt givna faktorer såsom arbetsplats, ort etc.  

Resultaten har därefter kategoriserats och presenterats i resultatdelen. 

3.8 Tillförlitlighet 

Nackdelen med en kvantitativ metod är just att den kan lämna frågor efter sig. Den kan tyckas besvara 

ett ja eller ett nej, men vi får aldrig svar på varför. Johannessen och Tufte (2004). Av denna anledning 

har enkäten utformats med öppna och slutna frågor med en förhoppning att ge svar med hög reliabilitet 

trots relativt få respondenter. För att i mesta möjliga mån säkra tillförlitligheten till de resultat som 

enkäten ger, har både webbenkäten och pappersenkäten först testats av en man och en kvinna i 

medelåldern. Justeringar efter önskemål för förbättringar har utförts och därefter ytterligare ett test. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet av enkäterna att presenteras. Resultatet är uppdelat i rubriker 

motsvarande de i enkäten; klassifikationsfrågor, studieval, och yrkesval. 

4.1 Resultatsammanfattning enkät 

4.1.1 Klassifikationsfrågor 

Enkäten distribuerades till sammanlagt 9 yrkesarbetande som ombads att vidarebefordra enkäten till 

ytterligare 3-5 personer inom samma skrå. Enkäten delades totalt ut till 31 respondenter (N) och med 

ett bortfall på 1 person återstod 30 svarande (n).  

 

Figur 1 Åldersfördelning på respondenterna 

 

 

Respondenterna befinner sig i ålderspannet 25-64 år och fördelningen mellan könen är förhållandevis 

jämn. Två av de svarande besvarade inte frågan om ålder. Mer än hälften av de svarande är mellan 35-

44år. 

Av de svarande var 47 % män och resterande 53 % kvinnor. De svarandes utbildningsnivå sträckte sig 

från gymnasial upp till forskarnivå (se bilaga 4). 
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Av de som besvarat enkäten hade 13 stycken en gymnasial utbildning varav fyra med yrkesexamina, 

13 hade en avslutad Högskole- eller universitetsexamen på grundnivå, tre stycken hade en examen på 

avancerad nivå och två hade en på forskarnivå.  

4.1.2 Studieval och tillfälligheter 

I tabellen nedan framgår antal svarande på respektive fråga.  

 

Enkätfråga Antal svar 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på studieval du gjort? 30 

Du får gärna förtydliga hur: 21 

Om du upplever att tillfälligheter har haft påverkan på studieval du gjort, i 

hur stor utsträckning upplever du att tillfälligheter har haft påverkan? 
18 

Du får gärna förtydliga hur: 12 

Kan du beskriva några yttre faktorer som du upplever har haft påverkan på 

dina studieval? 
20 

Upplever du att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter? 29 

Om du upplever att du själv aktivt möjliggjort, kan du förklara på vilket 

sätt? 
10 

Upplever du att ”slumpen” haft påverkan på studieval? 29 

 

 

Samtliga respondenter besvarade frågan på om tillfälligheter haft påverkan på deras studieval. Det 

visar sig att 60 % upplever att tillfälligheter har påverkat deras studieval. Svaren skiljde sig något 

mellan män och kvinnor. Bland männen menade 79 % att tillfälligheter haft påverkan, medan siffran 

för kvinnorna var 44 %.  

 

De respondenter som svarat ja på föregående fråga fick en följdfråga om i vilken utsträckning de 

upplevt att tillfälligheter haft påverkan på deras studieval. De svarsalternativ de hade var: liten 

utsträckning, stor utsträckning eller mycket stor utsträckning. Svaren visar att 40 % av samtliga 

respondenter upplever att tillfälligheter inte påverkat deras studieval (de som svarat nej på föregående 

fråga), 17 % upplevde att tillfälligheter påverkat deras studieval i liten utsträckning samt 43 % i stor 

eller mycket stor utsträckning.  
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På den öppna frågan om vilka faktorer som påverkat respondenterna i deras studie- och yrkesval är 

svaren många, varierande och ändå i viss del samstämmiga. Vid studieval har kategorier som 

”intresse”, ”betygets begränsning”, ”studiernas tajming” med ”övriga livshändelser”, och  

”familj/vänner” haft en stor påverkan för att studier blivit av samt studievalets inriktning. Övriga 

faktorer som påverkat studieval är i fallande ordning: ”studie- och yrkesvägledare/lärare”, ”ekonomi”, 

”arbetsmarknad”, att fått tillfälle att ”prova på”, ”Föräldrars intresse/uppväxt”, ”hälsa”, började en 

utbildning och ”blev kvar”, ”geografi”, ”familjesituation” och en önskan om att ”vidareutvecklas”. 

 

De ämnen som gått bra har också varit något man i större utsträckning valt att prova på. En 

indiciekedja av sådana val illustreras av en respondent på följande vis: 

 

Inga drömyrken i grundskolan. – Gick bra i naturvetenskapliga ämnen – valde därför NA
6
i 

gymnasiet. Gick bra i Matte – valde därför matematikerlinjen på universitetet. Ingick 

programmering, vilket var roligare än matten. – Inriktade mig därför på datorlogi & datorteknik. 

 

 

Det man har lyckats med i skolan eller på fritiden har ofta lockat till fortsatt fördjupning och senare 

också erkänts som ett intresse. Två exempel på detta beskrivs av respondenterna såhär: 

 

 Jag tror intresset för vissa ämnen i skolan påverkar mer. 

 

Inte så sällan kombineras det av arbetsmarknadens efterfrågan likaså:  

 

Studievalet var en kombination av möjlighet till arbete och intresse. 

 

 

Betygets begränsningar har respondenterna inte skrivit så mycket om. Många har angivit det som ett 

skäl men mestadels beskrivit det i korta ordalag. Men en respondent beskriver det som lite av en sorg:  

 

Om jag hade haft finfina betyg så kan mitt yrke varit annorlunda… Hade jag fått välja fritt så hade 

jag varit glasblåsare nu.  

  

                                                      
6
 NA motsvarade då nuvarande NV-programmet 
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En annan beskriver hur mötet med skolans studie- och yrkesvägledare plötsligt blir till en 

väckarklocka som då begränsat hens planer:  

 

Möte med studievägledare sista VT i gymnasiet då insåg jag att betygen inte skulle räcka till för 

lärarhögskolan. “Ibland när betyget begränsar blir andrahandsvalet framtiden som står för porten: 

”Ville läsa till civilingenjör, kom in på tredjehandsvalet först. Fick sedan erbjudande om plats på 

andrahandsvalet som jag accepterade. 

 

I 9:an (1986) räckte betygen inte till linjen
7
 jag ville gå och jag tog ett tillfälligt jobb i väntan på att 

söka året därpå. Jag blev kvar på jobbet och sökte då olika vägar yrkesmässigt. 

 

Många respondenter belyste också vikten av tajming som en påverkansfaktor. Tajmingen kunde 

handla om allt från familjebildning till när olika kurser startade i förhållande till varandra. 

 

Labbassutbildningen råkade starta en vecka innan universitetsutbildningarna. Tänkte pröva en 

vecka och se om det var något för mig. Jag blev kvar. 

 

En annan respondent beskriver en snarlik situation:  

 

Hade inte alls planerat att läsa vidare när jag gjorde det. Hade planerat läsa en APB-kurs under ett 

år, kursen ställdes in och helt plötsligt ”tvingades” jag söka till högskolan. 

 

Familjen och vänners betydelse för respondenterna i deras studieval har varit en faktor som många 

angivit som en stor påverkansfaktor.   

 

Tror att min mammas intresse för mat spelat stor roll. 

  

                                                      
7
 ”Linje” – Innan de nuvarande gymnasieprogrammen kallades våra gymnasieutbildningar linjer. 
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På frågan om de själva aktivt möjliggjort tillfälligheter svarar 52 % ja och 48 % nej. Respondenterna 

fick också frågan om de upplever att slumpen haft påverkan på deras studieval, och på denna svarade 

66 % nej och 34 % ja. Av de som upplever att tillfälligheter har påverkat deras studieval upplever 56 

% också att slumpen påverkat deras studieval. 

4.1.3 Yrkesval och tillfälligheter 

I tabellen nedan framgår antal svarande på respektive fråga.  

 

Enkätfråga Antal svar 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på yrkesval du gjort? 30 

Du får gärna förtydliga hur: 21 

Om du upplever att tillfälligheter har haft påverkan på yrkesval du gjort, i 

hur stor utsträckning upplever du att tillfälligheter har haft påverkan? 
23 

Du får gärna förtydliga hur: 16 

Kan du beskriva några yttre faktorer som du upplever har haft påverkan på 

dina yrkesval? 
20 

Upplever du att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter? 30 

Om du upplever att du själv aktivt möjliggjort, kan du förklara på vilket 

sätt? 
19 

Upplever du att ”slumpen” haft påverkan på yrkesval? 29 

 

 

Respondenterna fick frågan om de upplevde att tillfälligheter haft påverkan på yrkesval de gjort. 

Samtliga respondenter besvarade frågan och av dessa svarade 77 % att de upplevde det. Det fanns 

ingen nämnvärd skillnad mellan hur kvinnor och män upplevde att tillfälligheter haft påverkan på 

deras yrkesval. 

 

De som svarat att tillfälligheter haft påverkan på deras yrkesval fick sedan uttrycka i vilken 

utsträckning tillfälligheter hade påverkat. Respondenternas svar visar att 17 % upplevde en liten 

påverkan, 60 % en stor eller mycket stor påverkan, och 23 % ingen påverkan.(de som svarat nej) Det 

innebär alltså att en majoritet upplevt att tillfälligheter haft stor eller mycket stor påverkan på deras 

yrkesval i livet.  

 

Om man vill jämföra i hur stor utsträckning kvinnorna respektive männen upplever att tillfälligheter 

påverkat deras yrkesval kan man se att 92 % av kvinnorna upplever en stor eller mycket stor påverkan, 

medan bara 64 % av männen upplever detsamma. 
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På den öppna frågan om vilka faktorer som påverkat respondenterna i deras yrkesval är svaren många. 

Vid yrkesvalet är kategorier som att ”prova på” samt ”nätverkande” de mest omskrivna tätt följt av 

”familj och vänner” och ”intresse”, två faktorer som även var frekvent i studieval. ( se bilaga 6)  

 

Övriga faktorer som nämns är: ”arbetsmarknad”, ”aktiva val”, ”geografi”, ”ekonomi/lön”, 

”familjesituation”, ”uppväxt”, ”marknadsföra sig”, ”studie- och yrkesvägledare/lärare”, ”hälsa” och 

”betyg”.  

 

Exempel på hur olika tillfälligheter kan påverka våra yrkesval för kategorierna familjesituation och 

geografi sammanfattades koncist:  

 

Träffade min fru och flyttade till Sverige. 

 

Såhär beskriver en respondent fenomenet ”prova på”:  

 

Det tog ca fjorton års studier innan jag fann vad jag skulle kunna tänka mig att jobba med. 

 

En annan uttrycker det som så:  

 

Fick ett sommarjobb som inte har att göra med de studier jag genomfört. Detta sommarjobb var 

grunden till de yrken jag senare haft. 

 

Ett annat exempel på hur två kategorier tillsammans påverkar yrkesvalet är denna respondents:  

 

Blev erbjuden mitt första jobb genom en kamrat. Hade egentligen ingen koppling till min 

utbildning men jag trivdes på jobbet så jag fortsatte på den banan. 

 

När det är dags att göra yrkesval blir just ”nätverkande” en stor och viktig faktor för många. Exempel 

på ett handfast och medvetet nätverkande beskrivs av respondenten på följande vis:  

 

Jag har aktivt byggt upp ett kontaktnät med personer internt och externt. Det har gett jättemånga 

tillfällen. 
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Att nätverka aktivt, som planned happenstance teoretiker Krumboltz, Mitchell och Levin (1999) 

förespråkar, kan visa sig vara mycket lyckat något som flera respondenter bekräftar i sina 

förtydliganden:  

 

De flesta jobb jag har haft har jag fått av en slump eller någon som känner någon som vet att jag 

vill byta jobb. Det gäller både feriejobb, jobb under studietiden och min nuvarande arbetsplats. 

 

Ytterligare ett exempel på medvetenhet i nätverkande är nästa citat:  

 

Arbetat på ett bemanningsföretag för att få en överblick över arbetsmöjligheter som kan passa. 

 

I arbetssökande tider kan nätverkande också vara ett bra verktyg:  

 

Har aktivt kollat runt på jobb och låtit meddela omgivningen att jag behövt arbete. 

  

 

En annan faktor som varit av stor betydelse för många respondenter är familj och vänner. Här 

beskriver några hur familjemedlemmars yrkesval och intressen influerat deras egna val.  

 

Tror inte att jag valt att starta eget om inte jag haft nära släktingar som driver eget. 

 

 Ibland är skillnaden mellan nätverkande och vänners påverkan av yrkesval hårfin:  

 

Ja det var ju via kamrater som jag började jobba som jag gjorde... 

 

 Yrken man bättre känner till tenderar också att ligga närmre i valsfären:  

 

Bekanta har jobbat i yrken som jag varit intresserad av. 
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Här ett exempel på hur en lojal vänskap kan påverka ett yrkesval:  

 

En f.d. kursare bad mig söka viss tjänst i XXX för att få sällskap vid tågpendling… sökte tjänsten 

för att vara snäll mot den som letat upp annonsen. 

 

 Ibland är det vännerna som nätverkar åt en: 

 

 Där hade jag sannolikt jobbat fortfarande om inte en kompis hade ringt mig och bett mig söka ett 

vikariat som laborant i gruppen där han jobbade. 

 

På frågan om respondenterna själva aktivt möjliggjort tillfälligheter svarar 73 % ja, och 27 % nej. De 

fick också frågan om de upplevt att slumpen haft påverkan på deras yrkesval, och på denna fråga 

svarade 62 % ja och 38 % nej. Av de som upplever att tillfälligheter har påverkat dem i deras yrkesval 

upplever 82 % också att slumpen har påverkat dem i deras yrkesval. 
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4.1.4 Respondenternas definition av slump 

Enkäten möjliggjorde för respondenterna att i öppna svar även definiera slumpen, vilket 18 personer 

valde att göra. Det har inte gått att utkristallisera någon skillnad vid definitionen av slumpen mellan de 

som svarat jakande och nekande på frågan om slumpen haft betydelse för dem i deras studie- och 

yrkesval.  

En respondent beskriver slumpen på detta vis: 

 

 … oförutsedda händelser man inte styr över. 

Eller som en annan respondent formulerar det:  

 

Slump för mig är att man inte har någon kontroll eller styrning på valen i livet.  

 

Lite målande beskriver en annan slump såsom:  

 

Bananskal man halkar på som gör att livet tar en vändning man inte hade föreställt/tänkt sig. 

 

 Slumpen beskrivs av de flesta i termer av oförutsedda händelser som är utom egen kontroll. Ett kort 

och kärnfullt exempel på detta är:  

 

”Låg impulskontroll” 
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5. Analys 

Syftet med denna undersökning är att studera tillfälligheters påverkan på människor i deras studie- och 

yrkesval. Vid både studie- och yrkesvalet har en stor andel av respondenterna angett att tillfälligheter 

har haft stor eller mycket stor påverkan på deras studie- och yrkesval.  

 

På frågan om tillfälligheters påverkan på respondenternas studieval angav 43 % att det hade haft stor 

eller mycket stor påverkan, medan på samma fråga i förhållande till deras yrkesval svarade 60 % att 

tillfälligheter haft stor eller mycket stor påverkan. Skillnaden påvisar en betydande ökning mellan 

tillfälligheternas påverkan från studieval till yrkesval.  

Undersökningen har också visat att nätverkandet ökar markant vid just yrkesval, och kanske kan detta 

tillsammans med arbetsmarknadens stora utbud i förhållande till skolvärldens vara en bidragande 

orsak till ökningen av tillfälligheters påverkan. 

 

I en jämförelse mellan män och kvinnors svar på frågan om tillfälligheters påverkan vid studieval 

uppenbarar sig det faktum att männen i en mycket större utsträckning upplever sig påverkade av 

tillfälligheter. Hela 79 % av männen svarade ja på denna fråga, vilket kan ställas i relation till 

kvinnornas 44 %. Varför denna skillnad uppstår är svårt att veta, inget jag funnit i undersökningens 

resultat har visat på varför det kan vara så. Man kan tänka sig att det kanske kan finnas en skillnad i 

hur man ser på sin påverkansmöjlighet? Väljer man som teoretikerna Krumboltz och Levin (2004:30) 

”to create and capatilize on chance events” Ser man måhända ett tillfälle eller en möjlighet att agera 

på? Krumboltz menar att …”unexpected events are happening all the time – some of them because of 

actions you are taking. Some of them can have a big impact on your career.”(Ibid:17) 

Kanske kan detta bero på att kvinnor och män mognar olika fort.  

När man senare ser på resultaten av hur tillfälligheter påverkar männen i förhållande till kvinnorna vid 

yrkesvalet har här skett en förändring. Siffrorna visar då att tillfälligheter påverkar män och kvinnor 

lika mycket vilket skulle kunna tolkas som att kvinnorna och männen nu är på samma 

mognadsmässiga nivå.  

 

Det höga svarstalet på 77 % vid frågan om tillfälligheters påverkan vid yrkesval tål att jämföras med 

Bright och Pryor och Wilkenfield (2005:302) som vid en studie av universitetsstuderande undersökt 

frågan om hur de påverkats av tillfälligheter i sina karriärval. Även denna studie visade att siffrorna 

var höga vid just yrkesvalen (70 %). 

 

Vilka yttre faktorer som påverkat respondenterna har visat sig skilja sig något mellan studieval och 

yrkesval. Vid studieval dominerar kategorierna intresse, betygets begränsning, och familj/vänner, i 

jämförelse med yrkesval där två andra kategorier drar förbi och lägger sig i ledningen: ”prova på” och 

”nätverkande” tätt följda av ”familj/vänner” och ”intresse”. Anledningen till att ”prova på” blir 

vanligare i yrkesvalet skulle kunna vara att ett utbildningsprogram sträcker sig över flera år, som för 

många kräver studielån medan ett arbete lättare kan bytas mot ett nytt. I skolvärlden är inte ett 

nätverkande nödvändigt på samma sätt som det är i yrkeslivet.  
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Att ha en önskan om att vidareutvecklas genom hela livet är dessutom sunt menar Krumboltz och 

Levin (2004:109), som vurmar för ett ”lifelong learning”. ”Dont ever think that you have completed 

your education, nomatter how much education you have. Learning goes on all the time…” 

Vidare uppmanar de klienterna till att våga prova på för att inte gå miste om ett tillfälle ”fear of 

making misstakes keeps some people from doing what they really want to do.”(Ibid:73). 

 

Vid frågan om respondenterna aktivt möjliggjort tillfälligheter vid studieval svarade 52 % ja, i 

jämförelse med motsvarande siffra vid yrkesval på 73 %. Ökningen från studie- till yrkesval känns 

naturlig då resultat av denna studie även visat på att nätverkande följt samma spår.  

I enlighet med teoretikerna för planned happenstance är det viktigt att utforska sina möjligheter på 

detta sätt. ”Counselors need to teach clients to engage in exploratory activities to increase the 

probability that the clients discover unexpected career opportunities.” Krumboltz, Mitchell och Levin 

(1999) 

 

Färre svarar att slumpen haft påverkan vid studie- och yrkesval än tillfälligheter haft. Detta beror 

sannolikt på att slumpen definierats av respondenterna som något som är utom deras egen kontroll, 

vilket upplevs som negativt, något som stämmer väl överens med National encyklopedins
8
 definition 

av slump: ”inom sannolikhetsteorin benämning på det oförutsägbara.” 

Ett lotteri kan man ju inte påverka hur gärna man än skulle vilja, detta rår slumpen på. 

Tillfälligheter däremot beskrivs av respondenterna mer i termer av möjligheter - som ett positivt laddat 

ord. En tillfällighet eller en möjlighet om man så vill upplevs som påverkansbar, något man kan agera 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 www.ne.se 

 

http://www.ne.se/
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6. Slutsats 

Under denna rubrik besvaras de forskningsfrågor som legat till grund för studien, och därmed också 

antagandet. 

Forskningsfråga 1 & 2: Upplever människan att tillfälligheter har haft någon påverkan på deras 

studieval och/eller yrkesval. I hur stor utsträckning upplever människan att tillfälligheter har 

påverkat hur de valt studier och/eller yrke? 

Denna forskning kring tillfälligheters påverkan på människans studie- och yrkesval påvisar tydligt att 

en stor andel av respondenterna upplever en stor eller mycket stor påverkan, vilket styrker antagandet 

att: ”Studie- och yrkesval påverkas i stor grad av tillfälligheter.” 

Vid studieval är siffran något lägre än vid yrkesvalet. Det kan bero på en mängd olika faktorer såsom 

mängden av utbildningsinriktningar i förhållande till antalet arbetsplatser och yrken.  

Forskningsfråga 3: Vilka yttre faktorer upplever människor är sådana som påverkar dem i 

deras studie eller yrkesval? 

Vid studieval har de dominerande kategorierna varit ”intresse”, ”betygets begränsning” och 

”familj/vänner”. Åldern vid studievalet kan nog anses avgörande för att dessa kategorier hamnar i 

topp. I unga år är det få som förstår vad de väljer/väljer bort med de betyg de får. En respondent 

beskriver detta i retrospektiv ”Om jag hade haft finfina betyg så kan mitt yrke varit annorlunda…” 

”Jag tror intresset för vissa ämnen i skolan påverkar mer.” 

 

Vid yrkesval har de mest frekventa kategorierna varit ”prova på”, ”nätverkande”, ”familj/vänner” samt 

”intresse”. Att kategorin ”prova på” ökar markant vid yrkesval är kanske inte så konstigt med tanke på 

att man inte är lika uppbunden som vid studietiden samtidigt som nätverkande blir allt mer 

betydelsefullt för den egna karriären. Att agera, ger lön för mödan, eller som Krumboltz (2005) 

beskriver det: ”If you do nothing – nothing will happen. If you do something, something will happen!” 
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7. Diskussion 

7.1 Resultat  

Trots att bortfallet i denna studie varit litet så begränsas reliabiliteten då urvalsförfarandet varit 

bristfälligt och inte går att upprepa.  

Resultaten visar dock att antagandet ”Studie- och yrkesval påverkas i stor grad av tillfälligheter.” 

stämmer, något som även andra studier påvisat. 

 

Vidare skiljer sig påverkansfaktorer sig något åt i jämförelse mellan studie- och yrkesval. Vid tolkning 

av de olika faktorerna skulle man kunna säga att studieval, som oftast sker i yngre åldrar, i stor 

utsträckning beror på omgivning och intresse. Faktorer som påverkar vid val av yrke kan sägas vara 

något mer aktiva val, eftersom dessa val i stor utsträckning handlar om att man nätverkar och på så sätt 

skapar sig möjlighet att prova på olika yrken. 

 

 

Studien hade kunnat förbättras om den kompletterats med intervjuer. Intervjuerna hade kunnat ge en 

djupare förståelse för den sammanvävda kontexten i vilken respondenterna befann sig i vid 

valögonblicket. Det finns goda skäl att anta att svaren hade blivit betydligt längre och att möjligheten 

till följdfrågor så snart frågetecken dyker upp, hade kunnat leda till en ökad förståelse för 

händelseförloppet vid valsituationer. 

Om studien hade gjorts på annan ort skulle resultatet kanske kunnat bli annorlunda. Detta p.g.a. att 

utbildningsnivån är tämligen hög i Stockholm med omnejd, något som även kunde skönjas i 

utbildningsnivå i enkätsvaren. Sättet det skulle kunna påverka är att en högre nivå av utbildning även 

innebär fler valsituationer, vilket i sin tur ger fler tillfällen när tillfälligheter spelar in. 

7.2 Metoddiskussion 

Skattningar av partisympatier utförda av opinionsinstitut brukar ske på ett urval av ca 1000 personer 

som bedöms representera vad svenska folket anser.  

Syftet med urvalet i denna studie var att försöka få en representativ bild av hur yrkesarbetande 

personer upplever att tillfälligheter påverkat deras studie- och yrkesval, men med en mer hanterbar 

mängd enkäter. Detta gjordes som tidigare nämnts genom att dela ut enkäter till kontakter, som 

etablerats under denna studie, arbetande inom nio olika yrkeskategorier med varierande nivå av 

utbildning. Dessa kontakter vidarebefordrade därefter enkäter på sin arbetsplats till de som ville delta i 

undersökningen. 
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Under handledningen har det framkommit att detta sätt att göra urval är okonventionellt och att studien 

inte kan upprepas för verifiering av resultat.   

I efterhand kan konstateras att det hade varit bättre att vända sig till ett större företag där många olika 

yrkeskategorier finns representerade. En sådan studie hade kunnat upprepas och därmed borgat för 

reliabiliteten.  

 

Urvalet i denna studie skulle kanske kunna liknas vid ”Den som gapar efter mycket mister oftast hela 

stycket”, men det som å andra sidan styrker resultaten är att så mycket som 19 olika yrkesgrupper 

finns representerade i studien, att respondenterna är jämnt fördelade mellan kvinnor och män och att 

utbildningsnivån sträcker sig från gymnasium- till forskarnivå. Åldersfördelningen var något skev, 

men å andra sidan var ambitionen att fånga in yrkesarbetande med livserfarenhet.  

Av dessa skäl kan man hävda att urvalet blev tämligen representativt, det okonventionella urvalet till 

trots. När dessutom resultaten från frågan gällande tillfälligheters påverkan på människan i yrkesval 

överensstämmer väl med utfallet av en studie som Bright, Pryor och Wilkenfield (2005:302) gjort 

bland universitetsstuderande, så blir slutsatsen att möjligheten till generalisering och reabiliteten har 

begränsats, men förhoppningsvis kan lärdomen från studien och respondenternas svar vara till nytta 

för framtida forskning. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är väldigt svårt att göra ett representativt urval i en 

uppsats av denna storlek för att kunna dra slutsatser om en hel befolkning. Lärdomen här är att studier 

av denna typ måste begränsas för att åtminstone kunna säga något säkert om just den population som 

studerats. Alternativet hade varit att skicka ut många fler enkäter för att möjligen få ett mer sant 

representativt urval. 

 

 

7.3 Framtidsdiskussion  

I dagens samhälle blir vi allt rörligare på arbetsmarknaden. Få är yrkesverksamma hela livet på samma 

ställe. Teknikens utveckling skapar ständigt nya yrken, medan andra försvinner. Detta föranleder 

människan att vara mer flexibel, och kräver i vissa stycken vägledning och omskolning senare i livet. 

”With less stable personalities and occupations,  vocational psychology´s basic model of personal 

environment fit with its goal of congruence seems less useful and less possible in today´s labor 

market.” Bright och Pryor (2005:299). Konventionell vägledning behandlar sällan tillfälligheter 

påverkan av våra liv, trots att det är ett faktum att vi i allt vi gör påverkas av just tillfälligheter.  

 

Det är därmed av stor vikt att någon typ av vägledning anpassas därtill. Liksom i Chien, Fischer och 

Billers (2006) metakognition/planned happenstance studie, bör klienterna medvetandegöras om 

tillfälligheternas påverkan, och lära sig att söka upp och agera på dem. I likhet med Mitchell (1999) 

belyser de 

”[the]…importance of equipping individuals with the skills to take advantage of chance events that 

would increase an individual’s career development and career adaptability.”(Chien/Fischer/Biller, 

2006:152) 
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Några respondenter gjorde på eget initiativ indiciekedjor som tydligt visade på händelsernas förlopp. 

Detta gav en överskådligare bild av tillfälligheternas kedjepåverkan för både respondenten och mig. 

Dessutom så visar det att respondenten redan besitter, eller kanske i ögonblicket upptäcker, förmågan 

att se sambanden mellan de olika händelserna, såsom här beskrivs av Mitchell (1999) och Chien 

Fischer och Biller (2006).  

 

“…if people have a framework to increase their capacity to learn, to be metacognitive (i.e., think about how they 

are thinking), and to question how chance events influence their lives, they will be better prepared to make the 

most of their unique turns of life and, accordingly, their careers.” (Ibid:152) 

 

En indiciekedja såsom respondenterna ritat upp skulle därmed kunna vara ett bra verktyg för framtida 

undersökningar, men kanske framförallt något att använda sig av vid studie- och yrkesvägledning av 

låt säga planned happenstance? 
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Bilaga 1 Enkät 

 

Stockholm 30/3 2012  

 

Enkät 

Intervjufrågor kring tillfälligheters påverkanskraft 

Denna undersökning ska försöka bringa klarhet i om det är rena tillfälligheter eller inte, som gör att vi 

människor "hamnar" i de yrken eller de studier vi gör. Exempel på tillfälligheter kan vara: en 

människa man mötte, arbetsplatsen där kompisen jobbar, föräldrars yrke, en mässa (t.ex. 

studentmässa), att man klev av på "fel" hållplats, en konversation etc.  

Detta var bara några exempel på alla de olika yttre faktorer som kan tänkas påverka dig och mig i våra 

val. Det finns helt säkert ännu fler. Nu får Du med hjälp av denna enkät berätta just Din historia!  

Tack för Din medverkan! 
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Om mig som besvarar enkäten: 

Kvinna □ Man □ Ålder………. 

Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 ....................................................................................................................................................................   

Vilken är din nuvarande Profession/Pågående Studier? 

 ....................................................................................................................................................................  

Vad fick dig att välja din nuvarande profession/studier? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Om studieval 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på studieval du gjort? Det kan exempelvis vara intresset 

för studier, studier du valt eller valt bort. 

Ja        □             Nej      □ 

Du får gärna förtydliga hur: 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Om du upplever att tillfälligheter har haft påverkan på studieval du gjort, i hur stor utsträckning 

upplever du att tillfälligheter har haft påverkan? 

I liten utsträckning I stor utsträckning  I mycket stor utsträckning 

Du får gärna förtydliga hur: 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Kan du beskriva några yttre faktorer som du upplever har haft påverkan på dina studieval? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Upplever du att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter? 

Ja      □             Nej      □ 

Om du upplever att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter, kan du förklara på vilket sätt? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Upplever du att ”slumpen” har haft påverkan på studieval? 

Ja      □             Nej      □ 

Hur förklarar du begreppet slumpen? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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Om Yrkesval 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på yrkesval du gjort? 

Ja      □             Nej      □ 

Du får gärna förtydliga hur: 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

 

Om du upplever att tillfälligheter har haft påverkan på yrkesval du gjort, i hur stor utsträckning 

upplever du att tillfälligheter har haft påverkan? 

I liten utsträckning I stor utsträckning  I mycket stor utsträckning 

 

Du får gärna förtydliga hur: 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

Kan du beskriva några yttre faktorer som du upplever har haft påverkan på dina yrkesval? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................   

Upplever du att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter? 

Ja      □             Nej      □ 

Om du upplever att du själv aktivt möjliggjort tillfälligheter, kan du förklara på vilket sätt? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Upplever du att ”slumpen” har haft påverkan på yrkesval? 

Ja      □             Nej      □ 

 

Tack för din medverkan i denna enkät! 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
30/3 2012  Stockholms Universitet 

 

 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Zenia Lindholm/Lundberg och går Studie- och Yrkesvägledarprogrammet på Stockholms 

Universitet. Är just nu i färd med att påbörja mitt examensarbete – C-uppsatsen, som lyfter frågan 

huruvida människor upplever att "slumpen"/tillfälligheter har haft påverkan på deras studie- eller 

yrkesval. Studien kommer att genomföras dels med en enkät alternativt en webbenkät som mellan 

tummen och pekfingret kommer att ta 5-10 minuter att fylla. Deltagandet är frivilligt och enkäterna är 

dessutom anonyma. 

Om ni önskar kan vi vid avslutat arbete sända er det färdiga resultatet – Uppsatsen. 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Zenia Lindholm/Lundberg 

 

 

 

 

 

Zenia Lindholm Lundberg 

Mobil: XXXXXXXXX 

mail: XXXXXXX 
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Doktorsexamen 

Licentiatexamen 

Yrkesexamina 

Bilaga 3 Utbildningsnivåer 

Ett schema omarbetat efter www.Studera.nu hemsidas översikt av utbildningarnas nivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasial nivå 

Högskoleexamen  

/  konstnärlig 

högskoleexamen 

Magister-

examen 

Konstnärlig 

magister-

examen 

Kandidatexamen/ 

Konstnärlig kandidatexamen 

Grundnivå 

Master-

examen 

Konstnärlig 

master-

examen 

     

Avancerad nivå 

Forskar nivå 



 

 

Bilaga 4 Resultattabeller 

 

 

 

Klassifikationsfrågor 

Åldersfördelning 
  

 Könsfördelning 

    

 

   Ålder Antal Andel 
 

 Kön Antal Andel 

25-34 3 10% 
 

 Kvinna 16 53% 

35-44 17 57% 
 

 Man 14 47% 

45-54 4 13% 
 

 
   

55-64 4 13% 
 

 
   

NA 2 7% 
 

 
   

 

Utbildning 

       
        Utbildningsnivå Antal Andel 

 

Kön Utbildningsnivå Antal Andel 

Gymnasium 12 40% 

 

Kvinna Gymnasium 7 44% 

Högskola/Universitet 13 43% 

 

Kvinna Högskola/Universitet 9
1)

 56% 

Avancerad nivå 3 10% 

 

Man Gymnasium 6 43% 

Forskarnivå 2 7% 

 

Man Högskola/Universitet 8
2)

 57% 

    

1) Varav en på avancerad/forskar nivå 

    

2) Varav fyra på avancerad/forskarnivå 

 

Upplever du att tillfälligheter haft 

påverkan på studieval du gjort?  

Upplever du att tillfälligheter haft 

påverkan på yrkesval du gjort? 
 

 

Svar Antal Andel 

 

Svar Antal Andel 

 

Ja 18 60% 

 

Ja 23 77% 

 

Nej 12 40% 

 

Nej 7 23% 

        Svar Kön Antal Andel 

    Ja Kvinna 7 44% 

    Nej Kvinna 9 56% 

    Ja Man 11 79% 

    Nej Man 3 21% 

      



 

 

 

        Svar Utbildningsnivå Antal Andel 

    Ja Gymnasium 6 50% 

    Nej Gymnasium 6 50% 

    Ja Högskola/Universitet 12 67% 

    Nej Högskola/Universitet 6 33% 

     

Om du upplever att tillfälligheter 

har haft påverkan på studieval du 

gjort, i hur stor utsträckning 

upplever du att tillfälligheter har 

haft påverkan? 

 

Om du upplever att tillfällig har 

haft påverkan på yrkesval du gjort, 

i hur stor utsträckning upplever du 

att tillfälligheter har haft 

påverkan? 
 

Svar Antal Andel 

  

Svar Antal Andel 

Liten 5 28% 

  

Liten 5 22% 

Stor 8 44% 

  

Stor 10 43% 

Mycket stor 5 28% 

  

Mycket stor 8 35% 

Stor/Mycket stor 13 72% 

  

Stor/Mycket stor 18 78% 

        

        

    
Svar Kön Antal Andel 

    

Liten Kvinna 1 8% 

    

Stor Kvinna 6 50% 

    

Mycket stor Kvinna 5 42% 

    

Stor/Mycket stor Kvinna 11 92% 

    

Liten Man 4 36% 

    

Stor Man 4 36% 

    

Mycket stor Man 3 27% 

    

Stor/Mycket stor Man 7 64% 

 

  



 

 

 

 

Studieval: Upplever du att du 

själv aktivt möjliggjort 

tillfälligheter?   

Yrkesval: Upplever du att du 

själv aktivt möjliggjort 

tillfälligheter? 
       

Svar Antal Andel 

 

Svar Antal Andel 

Ja 14 48% 

 

Ja 22 73% 

Nej 15 52% 

 

Nej 8 27% 

 

 

Upplever du att "slumpen" har haft 

påverkan på studieval?  

Upplever du att "slumpen" har 

haft påverkan på yrkesval? 

 

       

 

Svar Antal Andel 

 

Svar Antal Andel 

 

Ja 10 34% 

 

Ja 18 62% 

 

Nej 19 66% 

 

Nej 11 38% 

        Svar Kön Antal Andel 

    Ja Kvinna 3 20% 

    Nej Kvinna 12 80% 

    Ja Man 7 50% 

    Nej Man 7 50% 

    

        Svar Utbildningsnivå Antal Andel 

    Ja Gymnasium 2 18% 

    Nej Gymnasium 9 82% 

    Ja Högskola/Universitet 8 44% 

    Nej Högskola/Universitet 10 56% 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 Cirkeldiagram 

Klassifikationsfrågor 

 
 

 

 

 

 

 
 

Könsfördelning 

 53% 
Kvinna 

47% 
 Man 

Utbildningsnivå 

   12st 
Gymnasium 

          13st 
Högskola/Universitet 

      3st 
Avancerad nivå 

    2st 
Forskarnivå 



 

 

Studieval 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på 

studieval du gjort? 

 
   Ja 

 
60% 
    

40% 
  Nej 

Kvinnliga respondenters svar på:  

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på 

studieval du gjort? 

44% 
  Ja 

    
56% 
  Nej 

 
    



 

 

 

 
 

 
 

 
 

De manliga respondenternas svar på: 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på 

studieval du gjort?  

79% 
  Ja 

21% 
 Nej 

I hur stor utsträckning upplever du att 

tillfälligheter har haft påverkan på ditt studieval? 

 
  

       43% 

Stor/Mycket stor 

  40% 

  Ingen 

17% 

Liten 

Upplever du att du själv aktivt möjliggjort 

tillfälligheter vid studieval?  

52% 

  Ja 
48% 

 Nej 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Upplever du att "slumpen" har haft påverkan 

på studieval? 

34% 

  Ja 66% 

  Nej 

Kvinnliga respondenters svar på: 

Upplever du att "slumpen" har haft 

påverkan på studieval?  

20% 

  Ja 

80% 

  Nej 

Manliga respondenters svar på: 

Upplever du att "slumpen" har haft påverkan 

på studieval?  

50% 

  Ja 
50% 

  Nej 



 

 

 

Yrkesval 

 
 

 
 

 
 

Upplever du att tillfälligheter haft påverkan på 

yrkesval du gjort? 

77% 

  Ja 

23% 

 Nej 

I hur stor utsträckning upplever du att 

tillfälligheter har haft påverkan på ditt yrkesval? 

 

       60% 

Stor/Mycket stor 

  23% 

  Ingen 

17% 

Liten 

Kvinnliga respondenters svar på: 

I hur stor utsträckning upplever du att tillfälligheter 

har haft påverkan på ditt yrkesval? 

 
  

       69% 

Stor/Mycket stor 

  25% 

  Ingen 

6% 

Liten  
  

    

  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Manliga respondenters svar på: 

I hur stor utsträckning upplever du att tillfälligheter 

har haft påverkan på ditt yrkesval? 

 
  

       50% 

Stor/Mycket stor 

  21% 

  Ingen 
29% 

Liten 

    

  

Upplever du att du själv aktivt möjliggjort 

tillfälligheter? 

73% 

  Ja 

27% 

 Nej 



 

 

 

 
 

  

Upplever du att "slumpen" har haft påverkan på 

yrkesval? 

62% 

  Ja 

38% 

  Nej 
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