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Abstact 
 
Begreppet Career management skills är centralt inom vägledningen idag och sätter fokus 
på utvecklandet av förmågor för att kunna ta ansvar för en livslång karriärutveckling i en 
föränderlig omvärld. I denna fallstudie har vi valt att undersöka om Combitech Talent 
Program (CTP) skulle kunna sägas vara karriärutvecklande för deltagarna. Programmets 
huvudsakliga syfte är att säkra kunskapsöverföring mellan olika medarbetare och att få 
nya och relativt oerfarna medarbetare att bli erfarna snabbare. Ett viktigt verktyg för att 
åstadkomma detta är användandet av dialogseminarier utifrån dialogseminariemetoden där 
reflektion, association och kommunikation är centrala beståndsdelar. Genom att studera 
dialogseminariemetodens utgångspunkter och tillämpningsområden samt intervjua 
personer som går eller har genomgått CTP och försöka förstå deras berättelser med hjälp 
av karriärteorierna LTCC-Planned Happenstance och Cognitive Information Processing 
approach har vi funnit att det finns klara beröringspunkter mellan deltagarnas upplevelser 
av CTP och det som är beståndsdelar i våra valda karriärteorier. Främst handlar detta om 
djupare förståelse kring yrkesroll, självinsikt och betydelsen av förhållningssätt samt 
utvecklande eller fördjupande av färdigheter. Vi ser också goda möjligheter för vägledare 
att använda sig av dialogseminariemetoden i gruppvägledning.  

Nyckelord: Combitech Talent Program, dialogseminariemetoden, karriärutveckling, 
karriärvägledning 
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1. Inledning  
 

Betydelsen av det jag säger är inte min egendom. Det är lyssnaren som avgör innebörden i 
det samtal som sagts annars vore ett samtal meningslöst. Det som sägs är inte det som 
menas och det som hörs är inte det som uppfattas. (Sjunnesson, 2003, s 29) 

 
Hur lär vi oss saker? Hur utvecklas vi som människor och hur kan vi förstå oss själva och 
omvärlden så att vi kan göra medvetna val och prioriteringar i våra liv? Inom vägledning 
talas det idag om livskarriär och valkompetens. Hela livet, dess olika delar och faser, är 
karriären. Individens förmåga att hantera denna livskarriär och alla de förutsättningar och 
möjligheter som den möter kan sammanfattas i begreppet valkompetens. Så hur kan man 
utveckla den, hur lär man sig de färdigheter som krävs? På sätt och vis skulle man kunna 
påstå att det handlar om människans förmåga till kommunikation, att förstå och bli 
förstådd. 
 
Första delen av livskarriären, skoltiden, innehåller flera inslag av studie och 
yrkesvägledning, men frågan är vad som händer sen? Hur fungerar karriärvägledning i vid 
mening i yrkeslivet? Vem tar ansvar för det och hur gör man utanför utbildningsväsendets 
lagstadgade sfär? 
 
På EU-nivå har man ägnat en del tid åt att diskutera detta. Man betonar vikten av ett 
livslångt lärande och en ständig karriärutveckling för hela befolkningen för att individen 
och EU ska fortsätta utvecklas och behålla den konkurrenskraft man har idag. 
 
Enligt The European Council 2000; Council of the European union 2004, (2008) i Lovén 
(2015) menar EU att det är en nödvändighet i ett kunskapsbaserat samhälle att 
medborgarna aktivt tar del av ett livslångt lärande och en livslång karriärhantering. Att 
kunna ta ansvar för sitt livslånga lärande och förhålla sig till att arbeta på många olika 
arbetsplatser, ständigt inventera och utvärdera sina kunskaper och förmågor för att sedan 
se vad man behöver lära sig för nytt ser unionen som något som kommer vara en viktig 
kompetens i framtiden. Vägledningen bör utformas på ett sätt att den hjälper den vägledde 
öka sina kunskaper om arbetsmarknaden, utveckla sin egen kompetens samt utveckla sina 
förmågor att hantera sin egen situation och genom detta uppnå en känsla av 
empowerment. Detta pekar på ett behov av vägledarprofessionen och de karriärteoretiska 
redskap och metoder vi kan bidra med under medborgarnas hela yrkeskarriär. 
 
Det finns flera postmoderna karriärteorier som SCCT och CIP tar upp vikten av att en 
individ har god kännedom om sig själv och om arbetsmarknaden för att kunna fatta kloka 
beslut och skapa en tillfredsställande livskarriär. Det är rentav så att European Lifelong 
Guidance Policy Network (ELGPN) i sin skriftserie ser arbetsplatsbaserat lärande som en 
av grundstenarna i den livslånga karriärvägledningen (ELGPN, 2014). Inom vägledar-
professionen bör det därför vara av vikt att närmare studera hur detta lärande kan se ut och 
hur det kan ställas i relation till såväl karriäutveckling som karriärvägledning och även sett 
i relation till karriärteorier. 
 
I sin rapport “Bättre matchning på väg ut i arbetslivet” tar Anna Johansson (2016) upp 
svårigheten att knyta arbetsliv till högre utbildning. Författaren menar att fler studenter 
upplever att arbetslivsanknytningen i högre utbildning idag ofta är bristfällig, samt att 
flera arbetsgivare har svårigheter att rekrytera den kompetens de behöver.  Med andra ord 
finns det ett behov av fortbildning och karriärvägledning även efter en yrkesutbildning sett 
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både ur arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Så hur kan fortbildning i arbetslivet 
ut? Vad ger den de som får del av den? Och hjälper den individerna vidare i yrket? Finns 
det någon karriärvägledning för dem som är i arbete?   
 
Kompetensutbildning förekommer i olika grad på arbetsplatser runt om i landet. 
Combitech är ett kunskapsföretag inom den tekniska konsultbranschen som sedan starten 
1992 har vuxit och utvecklats till det relativt stora företag det är idag. En viktig del av 
Combitechs verksamhet är deras satsningar på att utbilda sina nyblivna konsulter. Denna 
satsning syftar främst till att säkra kunskapsöverföring mellan olika medarbetare och att få 
nya och relativt oerfarna medarbetare att snabbt bli mer kompetenta för att på så vis kunna 
representera och utveckla företaget. Dessa satsningar syftar dock också till att ge nya 
konsulter en möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och som människor genom att ge 
dem möjlighet till reflektion och eftertanke kring sin egen person och det egna yrket. Vi 
vill undersöka på vilket sätt detta kan sägas vara karriärutvecklande och kanske även 
fungera som ett karrärvägledande redskap. 
 

2. Arbetets syfte och frågeställningar 
 
Vi är intresserade av vilka paralleller man skulle kunna dra mellan karriär- och 
yrkesvägledning, som är vårt expertområde som studie- och yrkesvägledre, och den 
fortbildning företaget bedriver. Combitech Talent Program (i fortsättningen benämnt som 
CTP) använder sig av dialogseminariemetoden som utvecklats i ett samarbete mellan 
Combitech och KTH, med inspiration från Dramatens dialoger. Från KTH:s sida är det 
främst Bo Göranzon, numera aktiv vid Linnéuniversitet, och Maria Hammarén som lett 
arbetet. Dialogseminariemetoden är själva verktyget för att åstadkomma målsättningarna 
med programmet. Metodens mål är i mångt och mycket att skapa en medvetenhet och 
förståelse hos deltagarna för sig själva, sin yrkesroll och profession genom att bearbeta 
olika exempel gestaltade i berättelser och tillägna sig ett metaspråk för att kunna reflektera 
kring detta och utvecklas. Metoden är patentskyddad sedan 1995. (Göranzon & Hammrén, 
2002; Göranzon, Hamarén & Ratkic, u.å.). 
 

Att skapa en reflekterande praxis handlar om att ta sig an det mänskliga språkets förmåga 
att skapa kategorier grundade på likhet och att bjuda in tillvarons motstånd med de unika 
fallens skillnader. Dialogseminariemetoden är ett sätt att koncentrera och kvalificera 
samtal. (Hammarén, 1999, s.9f, författarens kursivering) 

 
Inom vägledningsområdet arbetar studie- och yrkesvägledare med att utveckla och 
underlätta människors möjligheter till att konstruera sina karriärer bl. a. genom en god 
självkännedom, kunskap om yrken och arbetsmarknad samt utveckla förmåga att fatta väl 
underbyggda beslut. Ur vårt vägledarperspektiv ser vi det som intressant att undersöka hur 
individer som genomgår eller har genomgått CTP upplever att det påverkar deras 
karriär.  Genom att undersöka detta får vi en möjlighet att förstå hur vi som vägledare kan 
dra nytta av yrkeslivets kompetensutveckling i den livslånga karriärens vägledning. Ett 
behov som betonas såväl på EU-nivå som på nationell nivå och som vi kan se utifrån hur 
dagens arbetsmarknad fungerar och dess aktörer agerar. Få stannar på samma arbetsplats 
hela yrkeslivet och många karriärväxlar en eller flera gånger innan pensionering. 
 
Frågan vi ställer oss är om dialogseminariemetoden och CTP rent av kan fungera 
karriärvägledande och ge deltagarna redskap att forma sin karriär trots att det inte är 
huvudsyftet? Eller för att uttrycka sig i vägledningstermer: bidrar dialogseminariemetoden 
till ökad valkompetens hos deltagarna?  
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Vårt syfte är att undersöka om Combitech Talent Program (CTP) fungerar 
karriärutvecklade för deltagarna. Vi har använt oss av följande frågeställningar: 
 

• På vilka sätt skulle CTP kunna betraktas som karriärutvecklande för deltagarna?  
• Hur kan deltagarnas upplevelser av CTP förstås i relation till teorier om 

karriärutveckling och vägledning? 
• Vilka slutsatser om dialogseminariemetodens användbarhet som redskap vid 

karriärutveckling och vägledning kan vi dra utifrån deltagarnas upplevelser? 
 

3. Forskningsläge och teoribakgrund   
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund när det gäller synen på vägledning på statlig 
nivå och överstatlig EU-nivå utifrån officiella dokument. Därefter följer en kort 
presentation av CTP som helhet innan dialogseminariemetoden presenteras närmare. 
Dialogseminariemetodens teoretiska bakgrund, dess olika delar och framväxt gås igenom 
och metodens effekter och resultat i den mån de utforskats redovisas med fokus på hur den 
använts och utvärderats i samarbetet med Combitech. Slutligen följer en presentation av 
de karriärteorier vi valt att använda oss av i studien och en genomgång av begreppet 
Career Management Skills (CMS) som är centralt utifrån modern karriärteori inom EU. 
 
 
3.1 Karriärvägledning i Sverige och EU 
 
I Karriärvägledning.se.nu - Sammanfattning och goda exempel (SOU 2001:45) skriver 
Ingegerd Sahlström att det livslånga lärandet innebär en expansion av individens ansvar 
för utbildning och lärande. Hon menar även att vägledningen i framtiden måste ses i ett 
större sammanhang än det snäva skolperspektivet. Individens behov av vägledning är både 
växande och återkommande under olika perioder i livet och vägledningen måste också 
sättas i relation till internationaliseringen och en ökande mobilitet samt att utbildningar i 
allt högre grad skräddarsys utifrån individuella behov.  
 
Uppmuntran till livslångt ständig karriärutveckling för EU:s medborgare är även en av de 
frågor som ELGPN (2010) arbetar aktivt för. I Näringsdepartementets rapport kring hinder 
och möjligheter att bättre ta tillvara kompetensen på arbetsmarknaden (Ds 2000.49) 
bekräftar författaren att det i framtiden kommer krävas ett större mått av anpassnings-
förmåga av arbetstagare för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Samma rapport slår 
även fast att anställda som erhållit utbildning och upplärning på sin arbetsplats löper en 
mindre risk att bli arbetslösa jämfört med övriga. Dock under förutsättning att den 
kunskap och kompetens som förvärvats är av generell karaktär och kan användas även 
inom andra yrkesroller. En person vars vidareutbildning varit av en företagsspecifik 
karaktär har sålunda lika hög arbetslöshetsrisk som en arbetstagare som inte erhållit någon 
vidareutbildning överhuvudtaget (Ds 2000.49).  
 
Ingegerd Sahlström (SOU 2001) anser att begreppet karriär skall förstås som individens 
samlade meriter och erfarenheter av såväl utbildning i alla dess former som av arbete och 
annan aktivitet, som exempelvis medborgerliga engagemang samt uppdrag inom 
organisationer och föreningar. Hon skriver också att karriär är ett begrepp som hon i hög 
grad kopplar till individens egna behov och utveckling i motsats till samhällets behov. 
Definitionen av vägledning är att denna skall vara oberoende och opartisk samt utgå ifrån 
individens behov, oavsett dennes ålder och sysselsättning.  
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Den offentliga karriärvägledningen skall erbjuda den enskilde individen verktyg 
och metoder för att  
• söka information och kunskap samt orientera sig om utbildningar, praktik och 
arbetsmarknad,  
• identifiera och formulera sina behov, intressen och förutsättningar,  
• göra ett urval av relevanta åtgärder,  
• kunna ta ansvar för sin egen karriärprocess,  
• se möjligheterna till att förverkliga sina idéer och tillgodose sina behov. 

(SOU 2001:45, s 5) 
 
3.2 Combitech Talent Program (CTP) 
 
Combitech AB är ett teknikkonsultbolag som ingår i försvars- och säkerhetskoncernen 
Saab AB. Företaget bedriver verksamhet främst i Norden, men deltar också i projekt 
världen över och har nästan 1 900 konsulter som erbjuder ett brett utbud av 
spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, 
offentlig verksamhet och försvar (http://combitech.se/om-oss/).  
 
Konsulter som anställs inom Combitech är ofta civilingenjörer och de nyanställda 
konsulterna i Combitechs verksamhet erbjuds att delta i CTP som är ett internt 
utbildningsprogram som sträcker sig över två år. De flesta väljer att ta del av CTP. 
Deltagarna är under tiden knutna till uppdrag som företaget har och arbetar som vanligt 
men har under CTP-perioden 10% av arbetstiden vikt för studierna. 
Dialogseminariemetoden kan sägas utgöra stommen för programmet och tio kurstillfällen 
utifrån modellen löper under de två år CTP fortgår.  Dialogseminarietillfällena sker under 
de två åren i samma grupp om ca tio personer.  
 
Syftet är att, de ofta helt nyutexaminerade, konsulterna skall få en god introduktion i 
yrket genom att ta del av och dela erfarenheter med andra medarbetare. Förutom 
dialogseminarier rymmer programmet den s.k. sparringen då deltagarna parvis 
samtalar, delar erfarenheter och sätter mål. Denna ingår som ett inslag under hela 
utbildningen d.v.s. två år. I CTP ingår även andra kortare kurser ur Combitechs eget 
kursutbud exempelvis inom systemutveckling och produktutveckling utifrån den 
enskildes behov eller önskemål. Det innebär att CTP är utformat efter de olika 
deltagarnas behov och önskemål samtidigt som det är strukturerat utifrån den 
verksamhet som deltagaren dagligen befinner sig i utifrån sitt uppdrag. (Johnny 
Larsson, 2016-12-14).  

Den röda tråden och den sammanhållande delen under de två CTP-åren är 
dialogseminarierna där samma grupp och seminarieledare regelbundet möts och arbetar 
enligt dialogseminariemetoden. Metoden är utvecklades med början 1996 då professor Bo 
Göranzon och doktorand Maria Hamarén genomförde ett forskningsprojekt i samarbete 
med företaget Saab Combitech på initiativ av dåvarande vd Per Risberg och personalchef 
Mats Lidman. Projektet landade snart i ett samarbete med Combitech Software (Saab-
gruppens renodlade kunskapsföretag) och dess vd Christer Holund. 
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3.3 Dialogseminariemetoden 
 
Metoden har sin teoretiska bakgrund i Kjell S Johannesens arbete med att definiera 
begreppet tyst kunskap och Bo Göranzons arbete med arbetsliv och kunskapsöverföring i 
olika organisationer och Dramatens dialogseminarier samt Maria Hamaréns bidrag med 
den skrivande reflektionen som metod. (Hammarén, 1999, Ratkic, 2006). När det gäller 
effekten av CTP för deltagarna har Jan Sjunnesson tillsammans med med Göran Backlund 
publicerat artikeln Training young engineers to see (2011) som är en utvärdering av 
CTP.   
 
Metoden som sådan har använts i en forskningsmiljö för doktorerande ekonomer och 
ingenjörer på KTH. I dag återfinns den som en masterutbildning vid Linnéuniversitet och 
ett antal medarbetare från Combitech har lagt fram vetenskapliga arbeten med 
utgångspunkt i dialogseminariemetoden. De viktigaste diskussionerna på akademisk nivå 
om dialogseminariemetoden är Bo Göranzons arbeten och Maria Hammaréns precisering 
av metoden i avhandlingen Ledtråd i förvandling (1999). Central utifrån vårt 
Combitechperspektiv är även Jan Sjunnessons Spindeln i nätet (2003) där han analyserar 
sitt arbete som senior konsult utifrån dialogseminariemetoden och på vilket sätt han kan 
använda de färdigheter dialogseminariemetoden gett honom i sitt arbete. 
 
Det framgår med all tydlighet att den tysta kunskapen är central i Göranzons avhandling 
Det praktiska intellektet (1990). Enligt Ratkic genomlysning av metodens utveckling och 
dess teoretiska utgångspunkter är Kjell S Johannesens viktiga bidrag till dialogseminarie-
metoden hans sätt att definiera och arbeta med begreppet tyst kunskap. Enligt Johannessen 
består den tysta kunskapen av färdigheter, förtrogenhet och omdöme vilka är förbundna 
med praxis. Detta är något som svårligen låter sig formuleras språkligt på samma sätt som 
påståendekunskap, men som icke desto mindre är en central del av den kunskap som 
exempelvis en civilingenjör, skomakare eller läkare besitter. Johannessen använder sig av 
bland annat av Thomas S. Kuhns idéer om det analogiska tänkandet och Ludwig 
Wittgensteins språkfilosofiska teorier för att förklara hur kunskapsöverföringen går till 
och för att betona språkets viktiga funktion i processen. Det analogiska tänkandet sker 
såväl under arbetet som utanför yrkesutövandets arena (Ratkic, 2006). 
 
Idén om det analogiska tänkandet där individens förmåga att i analogi dra slutsatser och få 
nya insikter om sig själv, sitt yrke eller andra problem även om den upplevda eller 
beskrivna situationen är något annat utgör grunden för valet av texter i den 
dialogseminariemetod som utvecklades i projektet. Dessa texter menar Göranzon och 
Hammarén (1999) med fördel bör vara från andra situationer än den egna arbetsplatsens 
erfarenheter. De väljer att kalla texterna för impulstexter och betraktar dem som masker 
som används för att se på den egna situationen och bryta den invanda tanken mot. 
Exempel på texter som de senare använde under projektet och som fortfarande kan 
användas är Ingmar Bergmans memoarer, texter av Wittgenstein om språk men även 
texter skrivna av tidigare seminariedeltagare. Utifrån teorin om det analogiska tänkandet 
utvecklar deltagarna i dialogseminarierna en förmåga att använda ett exempelbaserat 
tänkande och formulera användbara metaforer. Användbara erfarenheter blir på detta sätt 
överförbara erfarenheter som utvecklar såväl språk som reflektion och inlärning. 
 
Bo Göranzons avhandling Det praktiska intellektet (1990) analyserar de konflikter och 
problem som uppstod vid datoriseringen av skogsmästarnas skogsvärdering vid 
lantbruksnämnderna på 1970-talet. Göranzon finner att det finns tyst kunskap hos 
skogsmästarna som riskerar att förloras i processen och att dialogen och därmed att 
språket är av avgörande betydelse för framgång i förändrings- och utvecklingsprocesser. 
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Hela avhandlingen kan sägas vara ett embryo till dialogseminariemodellen då han ställer 
citat och erfarenheter från medarbetarna på länsstyrelserna och sina egna erfarenheter i 
relief till texter och citat av ett antal olika matematiker, filosofer, regissörer etc. Hans 
slutsats är bl.a. att kunskap grundar sig i personlig erfarenhet och att den utvecklas då den 
bryts mot andras erfarenheter och formuleras språkligt i dialog. Kunskapen är enligt 
Göranzon med andra ord både individuell och kollektiv. 
 
Dialogseminariemetoden som den utformades av Göranzon och Hammarén under 
projektet med Combitech beskrivs av Hamarén i åtta delar (se kursivering). Den 
grundläggande och inledande delen är läsning med pennan i hand. Vilket innebär att 
deltagarna i gruppen får en impulstext som de alla ska läsa samtidigt som de skriver ner de 
reflektioner de gör under läsningen i form av egna erfarenheter, exempel, invändningar 
mm. Detta ska sedan resultera i en personlig sammanhängande text som används som 
högläsning vid nästa gruppträff1. Gruppdeltagarna har varsitt ex av de texter som läses och 
lyssnar nu med pennan i hand utan att avbryta den deltagare som läser sin text. Detta följs 
sedan av en kollektiv reflektion där var och en av gruppmedlemmarna ger sina 
kommentarer kring det lästa och en dialog som kan vindla vidare förs i gruppen. Samtalet 
och reflekterandet fortsätter under det att alla deltagare läser sina texter och gruppen under 
seminarieledarens ledning fortsätter diskutera utifrån temat för att få en spännvidd i 
kunskap och reflektioner. Allt med syftet att utforska ett kunskapsparadigm rent språkligt. 
I projektet fungerade Hammarén och Göranzon som projektledare. Projektledarna har två 
roller som hon kallar för regi och fasthållande. Regi innebär i detta sammanhang att vara 
seminarieledare genom att fördela ordet och aktivt delta i reflekterandet bl.a. med 
utvikningar, föreläsningsdelar, paralleller och exempel. Fasthållandet sker i form av ett så 
kallat idéprotokoll där den andra projektledaren utifrån sina anteckningar sammanställer 
sin bild av seminariet. Idéprotokollen används av projektledarna för att välja nya läs- och 
skrivuppgifter som kan driva processen vidare och djupare. Protokollen används även för 
att fånga och formulerandet av fiktiva begrepp. Det kan vara metaforiska uttryck som ger 
gruppen en gemensam begreppsbildning och ökar tydligheten deras kommunikation och 
sätter ord på deras yrkeskunnande även i vardagen. Slutligen används protokollen även 
som en fortlöpande validering då det vid varje efterföljande seminarium gås igenom av 
gruppen och ev korrigeras eller kompletteras och blir en del av den gemensamma 
referensramen (Hammarén, 1999). 
 
Det har som nämnts funnits en forskarmiljö på KTH som arbetat utifrån 
dialogseminariemetoden på olika vis. Det man kan säga om metodens forskningsmiljö och 
dess resultat har bla utforskats av Adrian Ratkić (2006). Men en viktig lärdom drogs av 
Hammarén och Göranzon redan under Combitechsamarbetet på slutet av 90-talet. 
 

Men det var inte resultatet av vårt arbete som behövde förmedlas, utan arbetssättet, som 
knutit en begreppslig verklighet till orden. (Hammarén, 1999, s. 93) 

 
Hammaréns avhandling visade på hur viktig dialogseminarernas form var för ett givande 
resultat genom att jämföra med ett parallellprojekt i Norge. Samtidigt som projektet med 
Combitech genomfördes var Göranzon och Hammarén involverade i Terje Sörensens 
projekt “Beste praksis vises i handling” som genomfördes i samarbete med Statoil. De tre 
viktigaste skillnaderna mellan projekten var enligt Hammarén att Statoilprojektet inte på 
samma sätt sätt hade ledningens oreserverade stöd och deltagande, vilket ledde till 
svårigheter att få ihop grupper och problem med engagemang och tidsprioritering av 
möten och uppgifter. En annan var skillnaden i läsning. Där var det stora skillnader i såväl 
                                                      
1 Exempel på texter som skrivits till dialogseminarier i Combitechs regi fins att läsa bl.a. i antologin 
Spänningsfält utgiven 2016 med N. Fock som redaktör. 
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textval som metod. Impulstexterna var inte lika omfattande, de var till innehållet mera 
likriktade och var i första hand exempel från Statoils egen verksamhet. De lästes inte 
heller med pennan i hand eller resulterade i några skrivna reflekterande texter. Detta hade 
bland annat sitt ursprung i Sörensens utgångspunkt i det individuella perspektivet på 
kunskap samt en upplevd brist på tid och därmed engagemang. Skillnaden i kunskapssyn 
ledde även till minskat fokus på den individuella förberedelsens betydelse inför det 
gemensamma arbetet med det kollektiva lärandet. 
 
Hammarén delar Göranzons syn på kunskap som kollektiv och betonar i linje med det 
betydelsen av dialogseminariernas kollektiva lärande. Till skillnad från Sörensen betonar 
hon även vikten av att som individ använda sig av en mask i processen. Hon syftar då på 
de impulstexter som används för att få igång deltagarnas associationer och bryta deras 
tankebanor på nya sätt. 
 

Att skriva utan mask tenderar att hämma och tömma ut skrivandet (...)  
 

Det är gruppens arbete med en främmande text som bereder plats för nya förbindelser 
Erfarenhet är kollektiv och individuell. Individuell erfarenhet uppstår inom den kollektiva 
erfarenhetens meningshorisont som traderas i det gemensamma språket. All kvalitativ 
förändring bygger på en initial destabilisering av etablerade begrepp - ett möte med det 
främmande. 

 
(...) Det är kvaliteten på den kollektiva reflektionen som avgör om ny mening bildas, dvs 
om förändring sker (Hammarén, 1999, s.163) 

 
Projekten hade några avgörande skillnader och resultaten skiljde sig markant åt. 
Statoilprojektet lades ner i förtid medan Combitechprojektet gjordes klart och fortfarande 
lever kvar i CTP och dialogseminariemetoden. Vilken även använts på KTH och nu på 
Linnéuniversitetet (lnu.se, 2017-05-10).  
 
Enligt Jan Sjunnesson och Göran Backlunds artikel Training young engineers to see 
(2012) som beskriver CTP så kan den nyutexaminerade ingenjörens yrkesroll ses bestå av 
två delar; teknisk skicklighet och social kompetens. Författarna menar att den tekniska 
skickligheten till stor del utvecklats hos ingenjörerna under den högskoleutbildning de 
genomgått, men att yrkeslivet sedan utvecklar den sociala kompetensen. Författarna 
understryker också att det är av yttersta vikt att man förutom tekniskt kunnande även har 
förmåga att interagera med sin omvärld och att detta främst görs genom empati och 
metakognition. Såväl tekniskt kunnande som empati och metakognition är individuella 
egenskaper som bör uppmärksammas av varje enskild individ och vara föremål för dennes 
livslånga lärande. Medvetenhet om att det livslånga lärandet är en nyckel i yrkesutövandet 
är enligt författarna en av de centrala lärdomarna som deltagarna av CTP får med sig. 
Författarna beskriver också att de i utvärderingen av programmets första 4 år kunnat se 
mönster i deltagarnas avslutningsarbeten beträffande vad de själva sett att de fått ut av 
programmet. Dessa kan beskrivas i följande 5 punkter: ökat självförtroende, utvecklad 
förståelse för arbetet, förmåga att reflektera över sig själva och arbetsuppgifter, ökat 
ansvarstagande samt insikter i att de lärt sig att lära sig själva (Backlund & Sjunnesson, 
2012). I själva dialogseminariemetoden som Göranzon och Hammarén utvecklat och i 
denna utvärdering av CTP av Sjunnesson och Backlund ser vi flera klara beröringspunkter 
och likheter mod de karriärteorier vi valt att använda i studien. Vi kommer senare i arbetet 
att sammanfatta dem i begreppen självkännedom, yrkeskännedom och valkompetens. 
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3.4 Karriärteorier 
 
Nedan följer en redogörelse för de karriärteoretiska utgångspunkter vi valt för arbetet. 
Begreppet karriärvägledning rymmer naturligtvis många aspekter. Vi har som tidigare 
nämnts tagit avstamp i EU-dokument som beskriver unionens behov av befolkningens 
karriärutveckling och den valkompetens som betonas i ex skolverkets allmänna råd för 
vägledning inom den svenska grundskolan. Vi har därför i denna studie valt att ta 
utgångspunkt i begreppet “Career management skills” och använda vägledningsteorierna 
Cognitive information processing approach samt Learning Theory of Career Counseling 
och Planned Happenstance verktyg för vår analys. Begreppet och teorierna har ett 
gemensamt teoretiskt ursprung i den behavioristiska skolan. Det handlar med andra ord 
om kognitiva förmågor, att vi som individer har förmågan att ständigt lära oss nya 
färdigheter och utvecklas som människor. 
 
 
3.5 Carrer mangagement skills (CMS) 
 
Anders Lovén (2015) argumenterar för att individer idag förväntas ta ett större ansvar för 
sin karriär än tidigare. I takt med att utvecklingen i samhället och förändringarna på 
arbetsmarknaden går fortare ställs större krav på den enskilda människan att ta ansvar för 
sin egen utveckling samt att vara beredd på att hantera omställningar och förändringar. 
Det gör att individer behöver skaffa sig olika färdigheter för att kunna möta detökande 
kraven på personligt ansvar. Career management skills har blivit ett begrepp som starkt 
påverkar synen på vägledning och karriärutveckling idag och begreppet kan enligt Sulana 
(2011) definieras som: 
 

Career management skills refer to a whole range of competences which provide structured 
ways for individuals and groups to gather, analyse, synthesise and organise self, 
educational and occupational information, as well as the skills to make and implement 
decisions and transitions. (Sultana, 2011, s.6) 

 
Loven (2015) har översatt detta till: 
 

Ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt för individer (och grupper) att samla, 
analysera, sätta samman och organisera det egna jaget (självinsikt) och utbildnings- och 
yrkesinformation, samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och klara 
övergångar/växlingar i livet (Lovén, 2015 s.44, förf:s översättning) 

 
Enligt såväl Sultana som Lovén handlar alltså CMS om att karriärutveckling kan förstås i 
termer av kompetenser och färdigheter samt att individen själv har ett stort ansvar i 
utvecklandet av dessa. Vilket gör att vi anser CMS vara ett mycket användbart begrepp att 
utgå från när vi vill undersöka vilka färdigheter de som deltagit i CTP har utvecklat under 
utbildningens gång. 
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3.6 Cognitive Information Processing approach (CIP) 
 
Enligt upphovsmännen till karriärteorin Cognitive information processing approach 
(CIP) handlar karriärvägledning om att ge en individ insikt i hur denne skall skapa 
kunskap, färdigheter och attityder för att kunna angripa framtida karriärproblem och bli 
framgångsrika problemlösare och beslutsfattare. Författarna beskriver karriärvägledning 
som en process bestående av tre huvudsakliga steg: kunskapssteget, beslutsfattarsteget 
samt utförandesteget. Detta visualiseras genom en triangel som synes nedan. (Brown, 
2002).  
 

Bild 1 

 
https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/career-assessment/cognitive-information-processing-model/ 
 
 
Den första nivån i triangel som ovan benämnts kunskapssteget består av kunskaper och 
uppfattningar kring såväl den egna personen som om yrken. Denna självkännedom och 
yrkeskännedom utgör själva grunden i triangeln och utgör alltså också grundbulten för 
beslutsfattandet i vägledningsammanhang.   
 
Beslutsfattarsteget består av en process i olika steg kallad CASVE-cykeln. Denna kan 
förklaras som ett försök att bryta ner själva beslutsprocessen som sker när en individ gör 
ett val. Ordet CASVE formas av begynnelsebokstäverna för stegen i processen. (se bild 2) 
C = communication, kommunikation. I detta steg beskriver författaren att individen 
upptäcker att det finns ett glapp mellan nuvarande läge och önskat läge. Ju större glappet 
är desto mer motivation upplever individen att ändra på sin situation.  
A= analysis, här analyserar individen tänkbara orsaker till känslan av ett glapp, hen 
försöker förstå sig själv.  
S= synthesis, här hittar individen olika valalternativ till lösning för att åtgärda glappet, hen 
breddar och smalnar av urvalet alternativ.  
V= valuation, här beslutar individen vilket alternativ som passar bäst.  
E= execution, här skapas en plan med mål och aktiviteter för att åtgärda det upplevda 
glappet och sedan påbörjas genomförande av densamma.  
Därefter återgår individen till communication och undersöker om glappet är åtgärdat. Är 
det inte det startar processen igen (Brown, 2002).  
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Bild 2 

 
 
https://psychology.iresearchnet.com/counseling-psychology/career-assessment/cognitive-information-processing-model/ 
 

Det sista steget eller högsta nivån i pyramiden (se bild 1) rör individens förmåga att 
omsätta beslut i verkligheten samt sätta ord på och analysera beslut och beslutsprocess. 
Processen ska reglera, övervaka och ge råd till andra komponenter i pyramiden och för 
detta skall kunna omsättas till beslut i verkligheten behöver processen vara medveten för 
individen. Detta kallas för metakognition och enligt CIP-teorin finns det tre olika delar av 
metakognitioner. Den första metakognitionen kallas för Self-talk och innebär att individen 
genom att ha en inre monolog med sig själv har kontroll på vad hen befinner sig i sitt 
beslutsfattande, vad som är nästa steg i processen och vad som behövs för att komma 
vidare. Denna kognition innebär också att kunna se sin process i ett positivt ljus eftersom 
det underlättar och för processen framåt. Det omvända gäller även då individen tänker 
mycket negativt kring sig själv och sin process. Individen behöver helt enkelt ha en positiv 
syn på sig själv och sin förmåga för att kunna ta tillvara sin potential att utvecklas. 
Hamnar individen i svårigheter med tilltron till sin egen förmåga, bör hen ha tillgång till 
en välutvecklad förmåga att se vad som behövs för att komma vidare.  
 
Detta leder oss in till den andra delen av metakognitionen som är Self-awareness. 
Självkännedom handlar om hur väl en individ känner sig själv och sina egna förmågor. En 
god självmedvetenhet innebär att individen kan se om hen behöver utveckla sina förmågor 
eller kanske skaffa sig mer kunskap kring ämnesområden för att på så vis kunna lösa sina 
karriärproblem. Om en individ har en hög självmedvetenhet har hen potential att 
koncentrera sig på att lösa och ta karriärbeslut utan att påverkas av omgivningen. 
Den tredje delen av metakognitionen kallas Monitor and control och övervakar och 
kontrollerar på vilket sätt individen följer komponenterna i pyramiden. Som exempel kan 
nämnas att när en person genomgår Casve-cykeln övervakar denna funktion att individen 
fullgör varje steg och sedan går vidare till nästa. (Brown, 2002)   
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3.7 Learning Theory of Career Counselling (LTCC) - Planned 
happenstance 
 
Krumboltz teori utgår ifrån social inlärningsteori och behavioristisk teori och menar att en 
individs personlighetsegenskaper samt beteenden främst är ett resultat av inlärning. 
Människor behöver utvidga sina intressen, förmågor, färdigheter snarare än att endast 
grunda sina beslut på existerande egenskaper, intressen, färdigheter. Människor behöver 
förbereda sig för förändringar snarare än att anta att arbetsinnehållet i ett yrke är stabilt 
över tid. 
 
Faktorer som påverkar en individs karriärväg är enligt författarna; arv och speciella 
förmågor, händelser och förhållanden i miljön, inlärda erfarenheter samt en individs 
förmåga att lösa uppgifter, med andra ord problemlösning (Amundson, 2013). Planned 
Happenstance är en vidareutveckling av LTCC som poängterar att oförutsedda händelser 
och möjligheter som uppstår under livets gång påverkar karriären (Krumboltz, 1999). 
Krumboltz menar i sin teori att de faktorer som påverkar en individs karriär gör det genom 
att individen gör generaliseringar om sig själv och gör generaliseringar om miljön. Hen 
skapar skapar sig med andra ord en uppfattning och hur hen själv fungerar samt hur 
omvärlden fungerar. Vidare skapar generaliseringarna förmågan att lösa uppgifter 
(problemlösning) samt upparbetar en handlingskompetens (Amundson, 2013). Individen 
kan också utifrån teoritillägget om Planned Happenstance själva arbeta upp en förmåga att 
vara öppen för oförutsedda händelser och en beredskap för att kunna ta vara på det 
positiva i de möjligheter de oförutsedda händelserna erbjuder, samt själva bidra till att 
skapa förutsättningar för att sådana oförutsedda och oplanerade tillfällen ska uppstå 
(Krumboltz, 1999). 
 
Eftersom lärandet enligt teorin är något som pågår kontinuerligt, en individ kan inte undgå 
att lära utan frågan handlar snarare om vad individen lär sig för något skall vägledaren 
arbeta med individens generaliseringar om sig själv, utbildning, arbetsinnehåll etc. för att 
på så sätt utvidga intressen och färdigheter. Vägledaren ska vara mer av pedagog och 
utveckla individers färdigheter, problemlösningsförmåga och handlingskompetens för att 
den ska klara av brytpunkter och arbetslivets förändringar. (Amundson, 2013) 
 
Planned Happenstance handlar om att vägledaren skall hjälpa individen att ta vara på de 
möjligheter som uppstår runt hen varje dag och istället för att se sin karriär som spikrak 
kunna utnyttja de tillfälligheter som händer runt hen på bästa sätt. För att kunna göra detta 
föreslår Krumboltz att vägledaren underlättar för klienten att utveckla nyfikenhet, 
ihärdighet, flexibilitet, optimism och risktagande eller ett visst mått av mod. Dessa 
egenskaper hjälper individen att forma ett förhållningssätt som gör det lättare att kunna 
kapitalisera på möjligheter som kontinuerligt uppstår genom tillfälligheter i tillvaron. Det 
är också en uppsättning förhållningssätt eller förmågor som gör att individen själv bäddar 
för tillfälligheter, därav teoritilläggets namn; Planned Happenstance (Krumboltz, 1999). 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt följer en redogörelse för de metodiska avväganden och beslut som tagits 
under arbetets gång. Till att börja med en diskussion om vilka färdigheter vi valt att lyfta 
fram som centrala utifrån CMS och karriärteorierna CIP och LTCC-Planned 
Happenstance. Dessa färdigheter har vi valt att sammanfatta i begreppen självkännedom, 
yrkeskännedom och valkompetens. Utifrån dessa begrepp formulerar vi sedan våra 
intervjufrågor och analys av informanternas upplevelser. Denna redogörelse följs av 
övriga överväganden och beslut som tagits angående begränsningar av studien, urval av 
informanter, val av datainsamlingsmetod analysmetod och så vidare. 
 
 
4.1 Självkännedom, yrkeskännedom och valkompetens 
 
Detta arbete är gjort som en fallstudie kring Combitechs Talent Program och dess 
potentiellt karriärutvecklande effekter för deltagarna. Då syftet med CTP inte i huvudsak 
är att vara karriärutvecklande utan snarare kunskapsöverförande har vi varit tvungna att 
definiera vad vi anser kunna rymmas inom begreppet karriärutveckling i denna studie. 
Utifrån det presenterade forskningsläget och det reseacharbete som gjordes innan 
undersökningen har vi valt att ta utgångspunkt i begreppet “Career management skills” 
och vägledningsteorierna Cognitive information processing approach samt Learning 
Theory of Career Counseling och Planned happenstance. Detta har vi gjort eftersom dessa 
begrepp och teorier sätter lärande och utvecklande av förmågor centralt.  
 
EU betonar vikten av att medborgarna ständigt utvecklas, deras kompetenser och 
färdigheter är centrala för dem själva och för unionen. Utveckling innebär lärande och det 
ligger därför nära till hands att fokusera på behavioristiska kognitiva vägledningsteorier 
där specifika färdigheter lärs in och förfinas över tid. Vi har resonerat på följande sätt när 
vi valt och använt karriärteorierna. 
 
CMS betonar individens färdigheter. Dessa är centrala för karriärutveckling. De är också 
utvecklingsbara och något som kan läras på nytt om behov finns. Karriärteorierna CIP och 
LTCC- Planned Happenstance omfamnar denna grundtanke och specificerar ett antal 
centrala förmågor. Förmågorna handlar om att individen på olika sätt bör bli medveten om 
hur omvärlden eller yrkeslivet fungerar. Det gäller såväl generellt som specifikt inom ett 
visst yrke, samt yrkesfärdigheter som behövs för att kunna utföra yrkets specifika 
uppgifter enskilt och i en arbetsgemenskap. Vi har valt att i vårt arbete kalla detta för 
yrkeskännedom. Ytterligare en central del av förmågorna handlar om individen själv som 
exempelvis behöver vara medveten om hur hen fungerar i olika situationer, vilka 
färdigheter hen har eller inte har, hur kontaktnätet ser ut osv. Vi har valt att i vårt arbete 
kalla detta för självkännedom. 
 
Yrkeskännedom och självkännedom är viktiga grundstenar för det som inom vägledning 
idag kallas för valkompetens. Valkompetensen innebär att individen med hjälp av god 
yrkeskännedom och självkännedom har tränat upp en förmåga att göra val, dvs fatta 
välgrundade beslut om sin karriär. För att kunna göra det måste individen dessutom ha 
kännedom om och kunna analysera sin egen beslutsprocess. Hen måste ha modet att fatta 
beslut, viljan att genomföra dem och en beredskap att hantera konsekvenserna av dem. 
Valkompetens är därför det tredje begreppet som är centralt i vår studie och ett av de tre 
begrepp vi utgått från under arbetets gång.  
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Vi menar att de färdigheter som vi omfattar med dessa begrepp till stor del sammanfaller 
med det som Göranzon och Hammarén eftersträvar med dialogseminariemetoden och det 
som Sjunnesson och Backlund redovisar som resultat av CTP. Det vill säga ett antal 
kognitiva färdigheter som lärs in och tränas, i det här fallet, både enskilt och i grupp. 
Färdigheterna är rent praktiska förmågor som visar sig i det yttre samspelet med andra 
men även inre förmåga till metakognition och analys av såväl pågående arbetsuppdrag 
som den egna beslutsprocesen och dess grunder. De är både exekutivt synliga i det dagliga 
arbetet för individen och ger individen empowerment och en medvetenhet kring det 
livslånga lärandets betydelse för livskarriären. 
 

4.2 Begränsningar 
 
I denna studie har vi valt att intervjua personer som deltar eller tidigare her deltagit i CTP. 
Vilket faller sig naturligt utifrån det formulerade syftet.Vi har valt att att undersöka 
informanternas upplevelser av CTP och vilka färdigheter de upplever att programmet gett 
dem. I och med att vi endast intervjuat sex personer kring deras upplevelser har vi fått ett 
begränsat resultat som inte kan sägas vara generaliserbart för programmet som helhet. Det 
kan dock ge en indikation om på vilka sätt CTP kan sägas fungera karriärutvecklande för 
deltagarna.     
 
Inom kunskapsfältet för vägledning finns en uppsjö av olika teorier. Vi har valt att i vår 
analys tolka de upplevelser som deltagarna gett uttryck för med hjälp av CIP-teorin och 
LTCC-Planned Happenstance. På så vis har även karriärutvecklingsbegreppet begränsats 
till främjandet de förmågor dessa teorier definierar och har gemensamt. I det här fallet har 
vi valt att samla dem under begreppen självkännedom, yrkeskännedom och valkompetens. 
 
 
4.3 Urval  
 
Vi har gjort vårt urval på så sätt att vi haft kontakt med en person på Combitech med 
ansvar för CTP. Vi har efter det fått möjlighet att efterfråga informanter i tre nu pågående 
dialoggrupper samt komma i kontakt med tre personer som genomgått CTP för en tid 
sedan. Utifrån detta urval räknar vi med ett underlag som kan ge svar på våra 
frågeställningar  
 
Vi har i de pågående grupperna efterfrågat informanter genom att skriva ett kort 
informationsbrev där vi presenterade oss själva, syftet med vår undersökning och under 
vilka premisser vi hade för avsikt att genomföra undersökningen (Bilaga 1). Detta brev 
distribuerades vid de tre olika gruppernas kurstillfällen under februari och mars. Vid ett av 
tillfällena var Linda den som presenterade uppsatsidén och behovet av informanter och vid 
de två övriga har personer från kursledning distribuerat presentationsbrevet. Vid dessa 
tillfällen har vi betonat att det är frivilligt att delta och att de senare skulle komma att få 
tillfälle att anmäla intresse om de kunde tänka sig delta i undersökningen. Under april 
skickade vi så ut en förfrågan via mail till samtliga deltagare i de tre grupperna. 
Informanterna har efter detta på egen hand tagit kontakt med oss via mail eller telefon.  
 
För att få kontakt med personer som avslutat CTP har vi fått förlita oss på vår kontakt på 
Combitech som efterfrågat informanter och förmedlat kontaktuppgifter till oss. Här 
föreligger naturligtvis en risk för att informanterna kan vara valda utifrån vissa premisser 
och inte vara representativa i sina erfarenheter. Dock tycks deras erfarenheter inte på 
något avgörande vis skilja sig från den mer breda informantrekryteringen som gjordes i de 
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pågående CTP-grupperna. Även dessa personer har upplysts om frivilligheten och 
möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan. Vi tror även att det faktum att vi inte 
är ute efter färdigheter som de inte i så hög utsträckning reflekterat kring tidigare kan 
bidra till att de kan känna sig förhållandevis fria i förhållande till Combitech. Vi fick 
kontaktuppgifter till tre personer varav två valde att delta i studien. Samtidigt som 
frivilligheten är en central förutsättning i denna typ av studie kan den innebära en risk för 
dess trovärdighet. I detta fall skulle det kunna vara så att endast de personer som 
uppskattar CTP och sätter värde på dess effekter väljer att delta i studien. Detta bedömer 
vi att vi inte kan göra så mycket åt mer än att vara medvetna om det och inte dra några 
generella slutsatser utifrån resultatet. Vilket inte heller är vårt syfte då vi undersöker 
informanternas upplevelser av CTP.  
 
Totalt består sålunda studien av intervjuer gjorda med sex personer som deltar eller 
deltagit i CTP. Alla är utbildade civilingenjörer och gick eller går CTP under sin första tid 
på Combitech. Alla var helt eller nästan nyutexaminerade när de anställdes av Combitech 
och valde att delta i CTP. Två av dem avslutade utbildningen för ett par år sedan och är 
inte längre kvar inom företaget. Tre av informanterna avlutar utbildningen till hösten och 
en av dem har påbörjat den under året. Det innebär att de har skilda förutsättningar att 
reflektera kring sin upplevelse av CTP. Alla har dock möjlighet att berätta om sina 
förväntningar och orsaker till att de valt att delta i CTP, samt hur de så här lång upplevt 
detta. Det är rimligt att anta att de som avslutat CTP och kan se tillbaka på den med lite 
perspektiv i högre utsträckning kan reflektera kring dess betydelse för dem själva. 
Samtidigt har de som är inne i en pågående utbildningsperiod färska upplevelser att 
relatera till. Vi hoppas att spridningen i gruppen kan bidra till en bild av hur deltagare i 
CTP kan uppleva dess effekter. 
 
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Denscombe (2009) syftar Fallstudier till att göra en uttömmande och detaljerad 
granskning. Detta kan göras på flertalet olika sätt i genomförandet.  
Vi har valt att tillämpa intervjuer som datainsamlingsmetod för den empiriska delen av 
detta arbete, eftersom vårt syfte är att undersöka respondenternas upplevelser av en 
utbildning.   
 
Vi använde oss av det som Denscombe (2009) kallar för semistrukturerade intervjuer där 
vi som intervjuare definierat en lista med teman, utifrån karriärteorierna, som vi ville 
avhandla under intervjuns gång. Dessa teman var självkännedom, yrkeskännedom och 
valkompetens. Utifrån dessa teman formulerade vi sex öppna grundfrågor som ringade 
dem och som användes för att påbörja samtalet och hålla inriktningen. Frågorna var öppna 
i formuleringarna för att den intervjuade skulle få möjlighet att utveckla sina tankar och 
synpunkter. Vid intervjuerna strukturerade vi sedan frågorna utifrån bakgrund, nuläge och 
resultat.  
 
Bakgrund 

• Hur kommer det sig att du valt att gå utbildningen? 
Nuläge 

• Vilka är dina tankar om utbildningen för närvarande? / Hur har du upplevt att delta 
i programmet? 
 
 

Resultat 
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• På vilket sätt tror du att utbildningen kommer att påverka dig? 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina förmågor/kompetenser? 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina tankar kring dig själv? 
• Hur skulle du säga att det har påverkat dina tankar kring din egen 

karriärutveckling? 
 
Under intervjuerna använde vi oss av de samtalsfärdigheter vi tillägnat oss under 
utbildningen för att fördjupa och förtydliga resonemangen kring frågorna. Som stöd för att 
föra samtalet vidare kring temana hade vi även en uppsättning följdfrågor att ta till om 
behovet skulle uppstå. (bilaga 2) Det visade sig att frågorna fungerade relativt bra för att 
hålla fokus i intervjuerna. Det krävdes naturligtvis i viss utsträckning utvecklande 
förklaringar till frågorna emellanåt och resonemang kring en del av begreppen vi använde 
under intervjuerna. Framförallt uppfattade vi att vårt sätt att som vägledare använda 
begreppen karriär på olika sätt behövde förklaras för att inte leda tanken till “att klättra i 
karriären”. 
 
Informanterna fick de sex frågorna i samma utskick som frågan om de ville delta i studien 
(bilaga 3). Vi valde detta upplägg för att de skulle vara förberedda på intervjuernas 
inriktning och få en möjlighet att förbereda sig samt för att de skulle kunna ta ställning till 
om intervjuerna över huvud taget var något de ville delta i. För att underlätta för våra 
respondenter har intervjuerna gjorts via telefon och Skype. Vi angav inför intervjuerna att 
de skulle ta ca 30 minuter att genomföra. De flesta intervjuerna blev vid genomförandet 
dock längre än 30 minuter, den längsta blev drygt 70 minuter. 
 
Intervjuerna genomfördes av antigen Erik eller Linda. De spelades in, lyssnades igenom 
och utförliga sammanfattande anteckningar gjordes där vissa delar transkriberades 
ordagrant. Både Erik och Linda har haft tillgång till såväl fullständiga inspelningar och 
intervjuanteckningar. Vår ambition var att genomföra intervjuerna tillsammans för att 
gemensamt kunna arbeta för att få ut mesta möjliga information från informanterna. 
Tanken var även att intervjuresultaten inte skulle färgas av vem av oss som genomfört 
intervjuerna, utan att de på så sätt skulle bli så likvärdiga som möjligt. Dock visade det sig 
vara svårt att synkronisera tre personers almanackor för varje intervju under den korta 
tidsperiod vi hade till vårt förfogande. Vi valde därför att prioritera att kunna genomföra 
alla intervjuerna för att få ett så brett material som möjligt för studien.  
 
Arbetet med uppsatsen har pågått under en längre tid då teorier, forskningsläge och 
frågeställningar bearbetats av oss båda. Vår bedömning är att vi varit väl sampratade innan 
vi påbörjade arbetet med att genomföra intervjuerna och att resultatet därför inte i så hög 
utsträckning påverkats av vem av oss som genomfört dem. Däremot är det en viss skillnad 
mellan dem, vilket får sägas vara fullt naturligt och ofrånkomligt då vi valt dem 
semistrukturerade formen för intervjuerna. Vi uppfattar inte att det finns någon avgörande 
eller genomgående skillnad beroende på vem av oss som genomfört dem. Skillnaderna 
beror i hög utsträckning på informanternas erfarenheter och deras sätt att förhålla sig till 
dem och uttrycka dem. Vår förståelse för intervjuernas innehåll har vi dock i efterhand 
bearbetat gemensamt vid genomlyssningar, skrivande och diskussioner. 
 
 
 
 
 
4.5 Analysmetod 
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Intervjuerna har analyserats utifrån de tre begreppen självkännedom, yrkeskännedom och 
valkompetens. Vi har lyssnat, läst och jämfört det informanterna har berättat om sina 
upplevelser av CTP utifrån dessa begrepp. Vi har valt att inte presentera de sex 
informanternas utsagor var för sig utan låter dem som grupp representera ett antal 
upplevelser och reflektioner kring CTP för att sedan ställa detta mot hur de valda teorierna 
beskriver förmågorna. Karriärteorierna är CIP och LTCC- Planned Happenstance. De är 
valda eftersom de ligger i linje med vad Sverige på nationell nivå anger som inriktning på 
vägledningen i såväl de nationella råden (2013) som på EU-nivå (ELGPN, 2010). Båda 
karriärteorierna har sin grund i den kognitiva skolan och sätter inlärning av 
karriärfärdigheter i centrum. Vi strävar med denna metod efter att undersöka om det finns 
upplevda effekter av CTP som kan sägas vara karriärutvecklande utifrån dessa två teorier.  
 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
I vetenskapsrådets publikation God forskningssed (2011) står det att det är viktigt att 
personer som deltar i ett forskningsprojekt skyddas från skada och kränkning, 
individskyddskravet. Vi har i vår forskning utgått ifrån fyra principer som vi hämtat ifrån 
de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram för forskning inom fältet för 
humanistisk-samhällsvetenskapliga grenen. Dessa fyra riktlinjer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Vi har arbetat utifrån informationskravet genom att vi i alla de kontakter vi haft med 
respondenterna i form av information, inbjudningsbrev och intervjuer informerat om vad 
vår undersökning syftar till. Vi har även påmint om att det är helt frivilligt att deltaga och 
att man när som helst kan välja att avbryta sin medverkan och att deras då lämnade 
uppgifter kommer att strykas ur undersökningsunderlaget. Vi har också informerat om att 
detta är ett studentarbete som vi gör som oberoende studenter. Det är alltså inte ett arbete 
som är gjort på beställning av någon uppdragsgivare.    
 
Samtyckeskravet har vi behandlat genom att vi via mail skickat ut frågan om deltagande 
till samtliga deltagare i de tre CTP-grupperna. Vi har i detta mail bifogat grundfrågorna 
för intervjuerna. Detta för att informanterna skulle få en tydligare bild av vad det var vi 
ville undersöka och kunna välja om de ville delta eller ej. Initiativet att delta har alltså helt 
varit på informanternas sida. Vi har även som tidigare nämnts vid samtliga tillfällen vi 
haft kontakt med våra informanter upplyst om att de när som helst kan välja att dra sig ur 
undersökningen. 
 
Konfidentialitetskravet har vi behandlat genom att vi avidentifierat vårt intervjumaterial 
genom att benämna dem vid nummer istället för namn. Ingen har, av oss fått kännedom 
om identiteten på våra informanter. 
 
Nyttjandekravet behandlas genom att det inspelade intervjumaterialet enbart kommer att 
användas för denna undersökning och uppsats. Det kommer att destrueras efter det att 
denna uppsats godkänts, dock senast i augusti 2017.  
 
 
 
 
4.7 Metoddiskussion 
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Merriam (1994) beskriver fallstudien som fördelaktig i synnerhet då man söker svar på 
frågor av karaktären “på vilka sätt” och “varför”. Hon beskriver vidare att fallstudien en 
bra metod då man är intresserad av att undersöka en specifik företeelse t.ex. ett program, 
eftersom den tillåter att man går på djupet och ger en större förståelse för den undersökta 
företeelsen. Gemensamt för kvalitativa fallstudier menar Merriam (1994) är att de är 
partikularistiska deskriptiva, heuristiska och induktiva. Detta innebär sammanfattningsvis 
att man fokuserar på ett specifikt område och utröner detta mer detaljerat. Även 
Denscombe (2009) beskriver att just detta är en signifikant styrka i att använda fallstudien 
som arbetsmetod. Vi har valt att använda fallstudien som ram för vårt arbete eftersom vi: 
1) kommer att undersöka ett begränsat område, 2) söker svar på frågor som “Varför?” och 
“på vilket sätt?” 3) är intresserade av att få en djup och bred förståelse för vårt 
undersökningsområde.  
 
Denscombe (2009) beskriver att fallstudien syftar till att undersöka relationer och 
processer för att skapa helhetsbilder samt den undersöker djup, snarare än bredd. Detta 
kan ske genom att man i en fallstudie kan använda sig av flera olika metoder för att samla 
in data. Författaren beskriver också att insamlandet av mjuka data kan ses som en 
begränsning av fallstudien då den i sin art inte producerar mätbara och generaliserbara 
resultat annat än vid jämförelse av andra liknande fallstudier. Vi har försökt att variera 
källorna till vårt arbete. Vårt empiriska undersökningsmaterial har vi fått genom intervjuer 
med informanter som gått igenom programmet. Vi har även sökt bakgrundsfakta kring 
dialogseminariemetoden och CTP i litteratur och genom samtal med företrädare för CTP 
på Combitech för att på så vis ha flera olika typer av källor till vår fallstudie och på så vis 
minimera den risk Denscombe (2009) ger uttryck för. Givetvis kvarstår begränsningen då 
vi i våra intervjuer försökt ha ett holistiskt synsätt och låta varje persons upplevelser vara i 
centrum för vår analys.     
 
Merriam (1994) beskriver också en nackdel med fallstudien genom att påpeka att 
forskaren själv är det huvudsakliga instrumentet för insamling av data och att resultatet på 
så vis silas igenom den samme. Hon tar också upp faran med att en fallstudie kan ge sken 
av att vara generaliserbar fast den i själva verket bara speglar en liten del att ett fenomen. 
Vi är medvetna om att vår egen bakgrund och värderingar spelat in på hur vi har 
analyserat resultatet i denna studie, men har genom diskussioner med varandra försökt 
belysa frågetecken som uppkommit ur olika synvinklar för att på så vis i större 
utsträckning kunna minimera risken att vi själva färgar resultatet. Helt objektivt kan det 
dock naturligtvis inte sägas vara om man utifrån Merriams (1994) ovan nämnda tankar. 
Den kan heller inte sägas vara generaliserbar för samtliga deltagare i programmet utan 
syftar till att belysa hur några deltagare upplevt sina erfarenheter av att delta i 
programmet. Men som Jensen & Sandström (2016) säger visar fallstudien på exemplets 
makt och i det här fallet fyller fallstudien som metod sitt syfte.   
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Resultat och Analys 
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Vi har valt att strukturera vår analys utifrån de tidigare definierade begreppen 
yrkeskännedom, självkännedom och valkompetens. Resultatet av intervjuerna 
sammanfattas och ställs i relation till karriärteorierna. Informanternas upplevelser relateras 
även till tidigare forskning kring CTP och dialogseminariemetoden. 
 
5.1 Yrkeskännedom 
 
De informanter vi samtalat med har valt att gå utbildningen för att de vill utvecklas inom 
yrket. Några av dem menar att det är att betrakta som ett traineeprogram som kan ge 
deltagarna goda förutsättningar inom yrket. Ett par av dem valde att söka sig till 
Combitech just på grund av CTP eftersom de ville fortsätta utvecklas och lära sig nya 
saker efter högskoleexamen. Förutsättningarna för en ökad yrkeskännedom är med andra 
ord goda. 
 
Alla informanter beskriver att deltagandet i kursen har påverkat och vidgat deras syn på 
sin yrkesroll, både vad gäller rollen som ingenjör och rollen som konsult. Flera 
informanter uttrycker att de innan CTP och jobbet på Combitech haft en bild av att 
yrkesrollen till största delen skulle innebära problemlösning av teknisk karaktär. Några 
uttrycker att de tänkte på yrket som det som att de skulle vara lite av en expert som 
kommer in och löser ett problem. Flera av dem berättar även att de valt ett yrke och en 
högskoleutbildning som passat dem väl på grund av räknandet utifrån givna formler och 
övertygelsen om en rätt lösning på uppgifter/problem. I takt med att de börjat arbeta och 
delta i CTP har de insett att tekniskt kunnande och problemlösning är en stor del av yrket, 
men att kommunikation kring problem och lösningar också är en ytterst central del. 
Kommunikation krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt och effektiv och den syftar ofta 
till att klargöra för alla inblandade vad som skall göras och hur det skall göras. Den 
behövs för att föra arbetet framåt på ett konstruktivt sätt så att det blir en fungerande och 
en efterfrågad lösning eller produkt. En av informanterna uttryckte det så här: 
 

När man är nybakad ingenjör har man ofta en bild av att det gäller att vara så bra som 
möjligt på sin tekniska kompetens. Samarbetsbiten och vikten av att alla drar åt samma 
håll och har samma bild av vad som ska göras är inget som man direkt är medveten om, 
men det är en minst lika stor bit som den tekniska kunskapen. 

 
-Vilka är det viktigaste redskapen som du får med dig för att utföra detta? 

 
-Reflektion och kritiskt tänkande! 

 
Hur bekväma informanterna är med att kommunicera och hur duktiga de anser sig vara på 
detta varierar. Gemensamt för samtliga är dock att de genom CTP upplever en ökad 
förståelse för kommunikationens betydelse i yrkesrollen och även ökad tilltro till den egna 
förmågan att använda och utveckla sin egen kommunikativa förmåga.  Det gäller såväl 
muntligt som skriftligt, men även när det gäller att förstå andra och själv bli förstådd. 
Oerfarenheten när det gäller kommunikation har gjort att de före utbildningen varit 
mycket mer försiktiga att uttala sig i arbetssammanhang. Framför allt har de uttryckt en 
stor ovana vid att skriva texter och uttrycka sina tankar. Det har för många varit en stor 
utmaning, en utmaning som de dock tycker gett dem en mycket större trygghet och 
säkerhet när det gäller kommunikation i yrket generellt sett. Någon uttryckte även att hen 
numera blivit mycket mer van att lyssna och verkligen förstå andra eftersom 
dialogseminariemodellen tränat den färdigheten. 
 
En annan sak som informanterna upplever har vidgat deras förståelse av yrket är 
möjligheten att ta del av övriga gruppmedlemmars berättelser kring sin arbetssituation i 
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samband med träffarna och dialogseminarierna i CTP. “Tanken med 
dialogseminariemetoden är ju att dela med sig av sina erfarenheter och inte behöva göra 
alla själv” förklarar en av informanterna. Samtliga informanter har uppgett att denna 
möjlighet till erfarenhetsutbyte har varit mycket värdefull i inledningsskedet av 
anställningen som sammanfallit med starten av CTP. Främst har den varit värdefull 
eftersom den erbjudit ett tillfälle att ventilera praktiska frågor som uppkommit p.g.a. att 
informanterna varit nya på sin arbetsplats och i sin yrkesroll och flera har funnit ett stöd i 
att tala med andra som varit i samma situation. Informanterna upplever att de kunnat ta 
lärdom av varandra och förstå sin egen situation bättre då de fått ta del av andras 
erfarenheter vid seminarier och under sparringen. En av informanterna uttryckte det som 
att “man har inte behövt byta jobb för att haja hur det är på andra arbetsplatser, man har 
lärt sig jättemycket av varandra i gruppen.” 
 
Erfarenhetsutbytet har av samtliga uppfattats som mycket värdefullt eftersom den gett ett 
tillfälle till att vädra frågetecken och erfarenheter av problemlösning av yrkeskaraktär och 
ge uppslag till nytänk för att kunna lösa problem. Informanterna betonar hur mycket de 
lärt av varandra i gruppen under seminarier och sparring. ”Genom att höra hur andra har 
gjort så kan man värdera och se vad som skulle kunna fungera hos mig”, säger en 
informant. En annan uttrycker sig så här: 
 

Överlag som jag kan tycka att det är det som är det bästa med CTP att man reflekterar över 
det som händer på jobbet. Detta fungerar inte bra, och detta fungerar faktiskt bra så det 
måste vi sprida. Det och att se att man kan lära av varandras erfarenheter. Utifrån vad de 
varit med om så kan man översätta det till sin egen situation och se hur man kan göra på 
andra sätt. 

 
Deltagarna har lärt sig både av andras personliga erfarenheter och andras berättelser om 
erfarenheter. Dessa är både från liknande verksamheter och situationer som den egna men 
även från helt andra genom de impulstexter som använts som masker vid seminarierna. 
Utsagorna ovan, menar vi, exemplifierar väl hur informanternas ökade yrkeskännedom 
omfattar både egna yrkesförmågor och en kunskap om yrkets och yrkesområdets karaktär. 
Det är också ett uttalande som kan sägas anknyta till Göranzons och dialogseminarie-
metodens uppfattning om kunskap som kollektiv (Ratkic, 2006). De visar även på 
deltagarnas upplevelser av att medvetet använda sig av och träna på det analogiska 
tänkandet. De refererar vid flera tillfällen till hur de överför eller associerar till den egna 
erfarenheten och kontexten med utgångspunkt i det som Hammaren och Göranzon kallar 
masker. Dock ska sägas att de har olika upplevelser av vilka masker eller texter de 
uppskattat mest att arbeta med. Medvetenheten av att det varit olika för deltagarna finns 
dock och ingen vill förkasta någon text även om de uttrycker att de troligtvis inte kommer 
närma sig alla typer av texter igen efter CTP. 
 
Att få möjligheten att skapa ett bra kontaktnät är också ett resultat av medverkan i 
programmet som flertalet informanter upplever som positivt. Detta har gett dem en 
förståelse för hur olika delar av företaget de arbetar på fungerar och arbetar, men också en 
känsla av att ha individer att ta kontakt med när behov skulle uppstå. Vissa informanter 
upplevde även att utbytet med andra stärkt dem i sin känsla att de är på rätt plats i såväl 
företaget som på arbetsmarknaden eller gett dem insyn i att det förhåller sig omvänt och 
att de kanske i framtiden kanske skulle vilja söka sig till andra företagsdelar eller andra 
arbetsuppgifter. Yrkeskännedomen och självkännedomen är här tydligt sammanlänkade.   
 
Upplevelsen av att få med sig redskapen och förmågan att använda sig av reflektion och 
kritiskt tänkande som informanten i det tidigare citatet lyfte fram som något av det 
viktigaste från CTP och framförallt dialogseminariedelen är ett genomgående tema hos 
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informanterna. Det betyder inte att alla saknade förmågan sedan tidigare. Men att de under 
utbildningens gång skärpt förmågan och i hög utsträckning uppgett att de än mer än 
tidigare införlivat det som en naturlig och central förmåga i sitt yrkesutövande. Det gäller 
oavsett om de gör det skriftligen som inför och under seminarierna eller endast i tanken 
under arbetets gång i sin konsultroll. Med Krumboltz terminologi har de assimilerat 
kunskapen och gjort den till en del av sig själva och sina förmågor. 
 
I ljuset av vägledningsteorin Cognitive processing approach skulle man kunna 
sammanfatta informanternas upplevelser av ökad yrkeskännedom som en del av grunden 
för beslutsfattande. De har stärkt sin kunskap kring yrkesrollen och inhämtat nya 
erfarenheter via sina kollegor, vilket utgör en grund för deras framtida beslutsfattande och 
utveckling. Kunskapen om yrket har assimilerats till den tidigare kunskapen de besuttit 
och för vissa av informanterna verkar tidigare kunskap och förståelse av yrkesrollen ha 
reviderats ganska markant. Detta kommer med all sannolikhet att påverka hur de väljer att 
göra sina val i framtiden. Hur låter vi dock vara osagt, men redan under CTP påverkar det 
vissa av dem att i högre utsträckning tala och dela sina idéer och åsikter på sina 
arbetsplatser.   
 
Enligt Krumboltz teori är grunden för mänskligt beteende och sätt att göra val det man har 
lärt sig. I ljuset av denna teori kan man ju påstå att informanterna generaliseringar kring 
sig själva bör ha påverkats då de uppgett att de lärt sig något. I synnerhet skulle man 
kunna tänka sig att informanternas generaliseringar om sig själva vad gäller deras 
individuella förmåga till kommunikation har påverkats. Ingen av informanterna har 
uppgivit att de upplever att deras förmåga att kommunicera har blivit sämre så det är 
rimligt att anta att generaliseringarna kring detta överlag är mer positiva än negativa. 
Generaliseringarna om kommunikationens betydelse verkar dock helt klart ha reviderats 
hos samtliga informanter eftersom alla ger uttryck för att yrkesrollen innebär mycket mer 
kommunikation än de var medvetna om när de började praktisera sitt yrke.        
 
5.2 Självkännedom 
 
När det gäller självkännedom är resultatet kring de upplevda färdigheter som utvecklats 
under CTP inte lika samstämmigt hos våra informanter. Informanterna har olika 
personliga områden som de upplever har utvecklats under kursen, men gemensamt är att 
de alla upplever att de har utvecklats. Vissa upplever att de har upptäckt nya sidor hos sig 
själva medan andra inte upplever att de utvecklat sin självkännedom något nämnvärt. 
Vissa upplever att de utvecklat redan befintliga sidor hos sig själva som gett dem en större 
förståelse för hur de fungerar. De har också blivit säkrare på att de tycker och tänker som 
de gjorde tidigare. Programmet avslutas med en större utvärderande skrivuppgift. Endast 
två av informanterna har gjort den, övriga kommer att göra den. En av dem som gjort den 
kände inför presentationen av slutuppgiften en osäkerhet kring sin prestation och 
utveckling trots att hen betonar hur bra CTP hela tiden var. För informanten var gruppens 
respons på slutuppgiften viktig. Den gav insikt om hur mycket hen utvecklats, presterat 
och bidragit med. Flera av informanterna ger exempel på just gruppens betydelse som 
bollplank, inspirationskälla och som en stor hjälp för att få syn på sin egen reflektion i 
relation till sig själv och omgivningen samt för att komma vidare i tanken. Flera av 
informanterna uttrycker tveksamhet inför om deltagandet i CTP påverkat dem som 
personer men alla påpekar att det utvecklat dem mycket i förhållande till deras 
yrkesutövande. Sett ur ett karriärteoretiskt perspektiv kan man dock se det som två sidor 
av en och samma sak; individen själv. Vilket även informanterna i vissa fall blir medvetna 
om under intervjuerna, en av dem uttrycker det väldigt tydligt: 
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Jag märker ju nu dock när jag pratar med dig att jag faktiskt gjort de här metoderna till en 
del av mig och att jag använder dem i nästan allt jag gör. 

 
En beskriver hur hen vid flera tillfällen under skrivprocessen eller responsen och 
diskussionerna vid seminarierna kommit underfund med och fått syn på vad det faktiskt är 
i en situation eller ett skeende som är det centrala: 
 

När jag suttit och skrivit texter har det flera gånger blivit klart för mig vad det är i en 
situation som gör mig frustrerad. Jag har inte kunnat se det tidigare. Men då när jag 
kommunicerat det så har det blivit tydligt vad det är som jag måste ta tag i för att få en 
förändring. Det har även gällt för det omvända. Det vill säga att jag sett vad som verkligen 
fått mig att må bra i en situation. Jag skulle säga att jag lokaliserat mina triggers, både 
positiva och negativa. 

 
Ett gemensamt tema som flera informanter tar upp är vikten av att gå utanför sin egen 
bekvämlighetszon för att en personlig utveckling ska ske. Vad det innebär att gå utanför 
sin bekvämlighetszon varierar naturligtvis mellan informanterna eftersom detta är något 
som i allra högsta grad är individuellt definierat, men sammanfattningsvis kan det utifrån 
intervjuerna beskrivas som att göra något som man inte är van vid och något man inte helt 
känner att man behärskar. Informanterna ger uttryck för att det finns en osäkerhet och 
initialt även ett visst obehag inför att gå utanför sin bekvämlighetszon, men att det ger en 
tillfredsställelse när man gjort det och i efterhand kan se att det lett till en utveckling.  
Vissa informanter beskriver en medveten process i att utveckla förmågor hos sig själva. 
Främst har detta skett genom sparring/coaching-delen av programmet och arbetet med 
dialogseminarierna. En av informanterna beskriver hur hen målmedvetet tagit sig an alla 
uppgifter under utbildningen för att utvecklas så mycket som möjligt och att den närmsta 
omgivningen blivit överraskade av det personen i fråga presterat och refererat till i privata 
sammanhang. Här har informanterna med Krumboltz sätt att se på saken goda möjligheter 
att utveckla sin nyfikenhet och utforska nya möjligheter och träna på flexibilitet och 
risktagande. 
 
Ingen av informanterna hade tidigare någon erfarenhet av att arbeta på ett sätt som liknade 
dialogseminariemetoden. De beskriver det som arbetsamt och givande. Även om de är 
medvetna om att gruppdeltagarna har haft olika synpunkter på de olika texter som använts 
under utbildningen menar alla att de fått ut mycket av arbetssättet och seminarierna. De 
menar alla att det gett dem ett förhållningssätt som är reflekterande och kritiskt och att 
detta är något de har stor nytta av i sitt arbetsliv. Några av dem var även medvetna om att 
det påverkat dem som personer i deras sätt att agera i vardagen. De upplever att de 
tillägnat sig nya förmågor som de har stor nytta av att tillämpa i arbetslivet. Detta är också 
något Sjunnesson beskriver i Spindeln i nätet (2003) då han ger flera exempel på hur hen 
använder sig av delar av dialogseminarietänket och dess redskap som idéprotokollet och 
det analogiska tänkandet för analys och protokollförande som senior konsult. Vilket även 
några av våra informanter varit inne på. En av dem konstaterar att hen numera använder 
sig av delar av sättet att skriva och reflektera i projektdagboken när hen inte bara beskriver 
vad som gjorts utan även skriver in kommentarer kring hur det gått på ett sätt hen inte 
gjort tidigare.  
 
Den förmåga alla informanter upplever har utvecklats mest är deras förmåga att 
kommunicera. Denna kan delas upp i förmåga att formulera sig skriftligt och tala samt 
förmåga att lyssna och förstå. Flera av informanterna berättade att seminarierna och 
arbetet med texterna fått dem att bli säkrare på att deras tankar är viktiga bidrag och att de 
nu känner en större trygghet och oftare delar med sig av sina reflektioner i det dagliga 
arbetet. En informant beskrev hur hen som invandrad Sverige var osäker på språket men 
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under seminarierna fick träning i att formulera sig och respons som gjorde hen säker på att 
hens reflektioner förstods och var ett bidrag som gav hela gruppen erfarenheter. Under 
högskoletiden uppfattade hen så många andra som så smarta och duktiga att hen föredrog 
att tiga och låta andra tala. Erfarenheten av gruppens respons och bekräftelse gjorde hen 
och flera informanter modigare i den nuvarande rollen men gav även mod att ta på sig nya 
roller. Här kan man knyta an till Krumboltz tankar i Planned Happenstance-teorin och i 
synnerhet förmågan att förhålla sig optimistisk till nya omständigheter. Man kan också 
knyta an till CIP-teorins tankar om metakognitionen Self-talk som i mångt och mycket 
handlar om att reflektera kring sina egna tankar och kommunicera med sig själv på ett 
konstruktivt och positivt sätt.  
 
Enligt Krumboltz så bör en individ utveckla ett förhållningssätt som gör det lättare att 
kunna hantera förändringar, men också kunna kapitalisera på möjligheter som 
kontinuerligt uppstår genom tillfälligheter i tillvaron. För att kunna göra detta talar 
Krumboltz om att en individ ständigt måste inventera, revidera och lära ny kunskap. 
Individen skall också sträva efter att vidga sina erfarenheter och sina intressen för att 
bättre kunna hantera förändringar. Informanternas upplevelser av att gå utanför sin 
bekvämlighetszon kan kopplas till Krumboltz tankar i LTCC-Planned Happenstance då 
bekvämlighetszonen innebär det som vi redan har med oss och som är bekant. För att 
utveckling skall ske krävs att individen kliver utanför och aktivt använder sina förmågor 
för att söka ny kunskap och nya erfarenheter.    
 
I ljuset av Cognitive processing approach theory skulle man kunna dra paralleller till 
självkännedomsbiten i kunskapsteget (se bild 1) och påstå att informanterna reviderat den 
självkännedom som är grundläggande för deras valprocess. På så vis kommer denna 
erfarenhet att ha en inverkan på hur de kommer att göra sin val i framtiden. Exakt på 
vilket sätt är dock omöjligt att säga. Men ju bättre självkännedom individen har desto 
större möjlighet till väl överlagda beslut. Något som gäller i än högre grad om beslut fattas 
i samklang med CASVE-cykelns steg, som beskrivs i CIP. Än mer om individen förmår 
att reflektera kring dessa och kopplar på metaperspektivet under beslutsprocessen. 
 
En informant sammanfattar några av de insikter som kommit till hen under ett 
dialogseminarium i form av ett ordspråk “bara för att det är bråttom, behöver det inte vara 
viktigt och bara för att det är viktigt behöver det inte vara bråttom”. Hen fyller på och 
förklarar:  
 

Praktiskt så innebär det att bara för att någon skriker på dig att snabba på och göra något 
så behöver det inte innebära att det som vederbörande skriker på dig för är det viktigaste. 
Det är kanske det för vederbörande, men kanske inte för dig eller för projektet som helhet. 

 
Denna insikt anser vi går att koppla till det som i CIP-teorin kallas för metakognitionen 
och då i synnerhet self-awareness där förmågan att kunna känna sig själv och förstå vad 
som behövs för att komma vidare i sin valprocess. Även om insikten i informantens fall 
handlar om ett praktiskt exempel så skulle tanken och insikten ändå kunna överföras till 
informantens egen inre process. En process där CASVE-cykeln fungerar så väl i 
yrkesrollen att informanten har ett metaperspektiv och förmår att analysera sin egen 
beslutsprocess och sätta den i relation det aktuella sammanhangets förutsättningar och 
mål. 
 
Slutligen berättar flera att de uppskattat kurstillfällena som andningshål och något att se 
fram emot. Några formulerar att det betyder något att bli uppmärksammad och satsad på 
av företaget fullt medvetna om att det innebär en kostnad. “Det blir en värdefull boost” 
säger en av informanterna när arbetsgivaren på detta sätt visar att de tror på och en och 
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konstarerar senare “att tro på sig själv är ju halva jobbet!” De pekar här på en ökad tilltro 
till sin förmåga och en ökad trygghet i rollen som en av effekterna av CTP. Hur man som 
individ resonerar om sin egen förmåga och insats är det som inom CIP benämns Self-talk. 
Positivt Self-talk är enligt teorin viktigt för att individen ska kunna ta konstruktiva beslut 
som fortsätter att leda till utveckling. 
 
5.3 Valkompetens 
 
Syftet med Combitech talent program är mycket kortfattat att göra medarbetarna erfarna 
snabbare. Detta syfte verkar uppfyllas då samtliga informanter upplever att deltagandet i 
CTP gett dem erfarenheter på kortare tid än om de inte skulle deltagit i programmet och 
behövt göra erfarenheterna på egen hand. Flera tror också att detta gett dem insikter som 
skulle tagit längre tid att få om de inte gått programmet. Dessa insikter menar de gäller till 
största delen yrkesrollen och vad det innebär att arbeta inom yrket de har. En informant 
utvecklar dock sina tankar kring erfarenhetens betydelse för att utveckla goda färdigheter. 
Hen menar att individen genom att lära sig förstå sin yrkesroll snabbare och även hur man 
skaffar erfarenhet snabbare skapar en förmåga att snabbare sätta sig in i en ny roll då man 
går vidare i karriären eftersom individen vet hur hen skall bära sig åt. Erfarenheten av att 
hantera förändringen leder till en stärkt förmåga att hantera förändring. Ju mer träning och 
erfarenhet individen får av att snabbt sätta sig in i nya situationer desto bättre hanterar 
individen nya situationer. Detta stämmer mycket väl överens med vad Krumboltz säger i 
sin LTCC-teori. Individen bör uppmuntras att söka ny kunskap och utveckla sina intressen 
och kontexter för att skapa möjligheter att själv utvecklas.       
 
Det viktigaste verktyget för att komma till insikter upplever informanterna är förmågan till 
kritiskt tänkande, utvärdering och reflektion. Upplevelsen av den egna förmågan till 
reflektion varierar mycket mellan informanterna, men generellt kan sägas att alla upplever 
att de blivit mer medvetna om betydelsen av att använda den på ett professionellt plan. 
Exempelvis om den informant som insett att bara för att någon annan anser att något är 
viktigt och bråttom innebär det inte automatiskt att så är fallet. Den utvecklade förmågan 
och vanan att reflektera ger även en förmåga till prioritering. Alla informanterna knyter 
förmågan att reflektera till sin yrkeskompetens och några av dem ser det som något de 
använder sig av även i privatlivet. 
 
Informanterna upplever också att de fått verktyg för att använda kritiskt tänkande, 
utvärdering och framför allt reflektionen i yrket, men upplever inte att de i nuläget kan 
eller ser någon vits med att applicera detta i övriga delar av livet. Vissa tänker dock att det 
är kommer att ske naturligt i och med att de ser det som ett förhållningssätt som de bär 
med sig i sin personlighet både som yrkesperson och privatperson.   
 
Flera uttrycker att de under utbildningen “tvingats” att reflektera mer ingående och under 
längre tid än vad de tidigare tänkt att de behöver eller känt att de har behov av och många 
menar på att det är just detta som bidragit till den ökade erfarenheten. De flesta upplever 
detta som en ny upplevelse och kan se positivt på sin upplevelse av det. Samtidigt är det 
dock ett flertal informanter som uppger att det inte är troligt att de kommer att praktiskt 
kunna eller känna sig motiverade att göra lika ingående och tidskrävande skriftliga 
reflektioner i sin vardag framöver. Gemensamt är ändå att alla uttrycker det positivt att ha 
blivit uppmärksammade på vikten av att reflektera kring det man gör och inte bara “köra 
på på egen hand efter gammal vana”. De har en färdighet som de tränats i och en hållbar 
metod att använda i sin helhet eller delvis efter att de genomgått CTP. 
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Att reflektera över sin situation är något en central förmåga i individens valprocess enligt 
CIP-teorin. Dels så är det reflektionen som uppmärksammar individen på att det finns ett 
glapp i starten av CASVE-cykeln. För att individen skall kunna upptäcka att den behöver 
göra en förändring krävs en förmåga till reflektion. Vidare krävs en förmåga till reflektion 
igenom hela CASVE-cykeln eftersom individen annars riskerar fastna i processen och inte 
kunna lösa sina problem. Denna typ av reflektion beskrivs i CIP-teorins modell som en 
metakognition.  Flera av informanterna ger uttryck för hur givande den så kallade 
sparringen varit under CTP. D v s den del där CTP-gruppmedlemmar regelbundet träffas 
parvis för att utbyta erfarenheter och coacha varandra. Under sparringen har de bl.a arbetat 
med att sätta personliga mål. De har fått hjälp av varandra att formulera rimliga och 
relevanta mål, följt upp dem och hjälpts åt med strategier. Detta är utan tvekan ett konkret 
sätt att träna upp sin valkompetens där de underlaget självkännedom och yrkeskännedom 
används för beslutsfattande, handling och utvärdering av utfall. Medvetenheten om 
CASVE-cykeln stärks eftersom detta görs tillsammans med en annan deltagare. 
Metaperspektivet kommer naturligt med i processen eftersom detta sker i kommunikation 
med en annan person och de då måste sätta ord den för att förstå varandra och komma 
vidare mot målet. Sparringen är både ett erfarenhetsutbyte och så småningom mer inriktat 
mot coachning. Deltagarna får en genomgång av en coachningsmodell som de kan 
använda sig av. En av deltagarna menar att det finns en förbättringspotential i 
sparringdelen och menar att den skulle vinna på tydligare teoretisk tyngd och metod. 
 
5.4 Sammanfattning 
 
“Det är någonting som händer när man omsätter och formulerar tankar till ord”  
 
Det är en god sammanfattning av hur informanterna upplevt att CTP och 
dialogseminariemetoden påverkat dem. Det ringar även in att dess redskap haft en stor 
betydelse för hur CTP utfallit för dem. Oavsett om de tror att de i framtiden kommer att 
fortsätta skriva ner sina reflektioner eller inte så har de upplevt dem som mycket effektiva. 
De har även med sig förmågan att göra det igen, att fortsätta reflektera, analysera och vara 
kritiska som yrkesutövare och som personer i flera olika sammanhang. Att själva 
arbetssättet och modellen var det viktigaste resultat under arbetet med att forma 
dialogseminariemetoden var även den konklusion Maria Hammarén gjorde i Ledtråd i 
förvandling (1999). Det tycks fortfarande vara en av de viktigaste erfarenheterna för de 
som använt metoden inom CTP. De ger flera exempel på hur de gjort dem till en del av 
sitt yrkesjag och hur de använder delar av metoden i vardagen på samma sätt som 
Sjunneson ger exempel på det i Spindeln i nätet 2003) 
 
Informanterna reflekterar i intervjuerna över ett flertal förmågor som de menar är ett 
resultat av CTP och dialogseminariemetoden. De konstaterar att det är många mjuka 
förmågor som utvecklats hos dem och att detta förändrat deras syn på yrket och även deras 
arbetssätt. Vi har för analysens skull försökt att strukturera förmågorna utifrån begreppen 
yrkeskännedom, självkännedom och valkompetens. Vi är dock medvetna om att dessa 
begrepp och förmågorna vi valt att samla under dem överlappar varandra och delvis kan 
sägas vara olika sidor av samma sak. Men det tydliggör även hur mångfacetterade 
förmågorna är. Att de är användbara på flera sätt och i olika sammanhang samtidigt som 
de alla gynnar individens karriärutveckling. Dessutom upplever informanterna att de är lär 
nytt och därmed utvecklingsbara. Deras förvärvade kunskap och kompetens tycks vara av 
den generella karaktär som Närlingslivsdepartementets rapport (Ds 2000.49) ser som det 
mest effektiva och önskvärda för att individerna ska fortsätta utvecklas och vara attraktiva 
på arbetsmarknaden. 
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Förmågorna som är centrala i CIP och LTCC-Planned Happenstance går att se i 
undersökningsmaterialet. Terminologin och karriärteoriperspektivet som vi utgått från 
saknas dock av naturliga skäl då den teoretiska utgångspunkten för programmet är en 
annan. Men med stöd av dialogseminariemetodens teoretiska förankring i det analogiska 
tänkandet menar vi att steget till karriärteorierna inte är vare sig särskilt långt eller 
ologiskt. Texter om karriärteorierna CIP och LTCC-Planned Happenstance skulle 
troligtvis kunna fungera som så kallade masker för att få nya infallsvinklar på 
upplevelserna och effekterna av CTP för informanterna. Informanternas inlärda 
färdigheter och redskap för att reflektera personligt kring teman utifrån masker skulle 
mycket väl kunna göra deltagarna i CTP medvetna om sin egen karrärutveckling. 
 
Informanterna redogör för flera upplevelser av dialogseminariemetoden som påverkat 
deras sätt att arbeta och deras sätt att tänka om både sig själva, sin kompetens och yrkets 
karaktär. Dessa upplevelser har de fått i det egna och gruppens arbete i samband med 
dialogseminarierna. Precis detta eftersträvas vid gruppvägledning. Gruppvägledningens 
mål är att arbeta med insikter och förändringar på individnivå med hjälp av gruppen som 
resurs under vägledares professionella ledning. Utifrån ovan redovisade resultat och 
analys av detsamma anser vi att dialogseminariemetoden är ett redskap som bidragit till 
karriärutveckling hos informanterna. Vi menar även att metoden skulle kunna användas av 
vägledare under gruppvägledning i syfte att vara karriärvägledande då vi ser tydliga 
likheter mellan informanternas upplevelser och de grundläggande och generella 
färdigheter som är centrala i karriärteorierna LTCC-Planned Happenstace och CIP. Dessa 
generella färdigheter gör metoden användbar även utanför CTP. De valda teorierna ligger 
som tidigare diskuterats i linje med den önskade inriktningen på vägledningen på såväl 
EU-nivå som nationell nivå (SOU 2001:45; Skolverket, 2013; ELGPN, 2010; ELGPN, 
2014). Vägledare bör därför ha såväl mandat som kunskap för att kunna använda metoden 
i sitt arbete med både karriärutveckling och kariärvägledning. 

 

6. Diskussion och slutsatser  
 
Vårt syfte var att undersöka om Combitech Talent Program (CTP) fungerar 
karriärutvecklade för deltagarna. Karriärutvecklande i den meningen att deltagarna 
utvecklar Career Management Skills (CMS) . Det vill säga att de lär sig nya förmågor och 
utvecklar befintliga förmågor som som de aktivt kan välja att använda för att fortsätta 
utvecklas. 
 
CTP syftar till att göra nyexaminerade konsulter erfarna snabbt och i våra intervjuer 
framkommer att informanterna upplever att det är just det som sker. De sätt på vilka 
informanterna upplever att de blir erfarna är genom ökad förståelse för yrket, ökad insikt i 
vad som krävs av dem i yrkesrollen samt hur de själva fungerar i yrkesrollen. Här kan 
man  diskutera om detta verkligen är att kalla vägledning? Utifrån Ingegerd Sahlströms 
(SOU 2001:45) definition av vägledning: att denna skall vara oberoende och opartisk samt 
utgå ifrån individens behov, oavsett dennes ålder och sysselsättning är den det inte 
eftersom den har ett annat syfte. Vägledningens syfte är dock att vara karriärutvecklande 
för individen. Inom vägledning betonas idag vikten av vid vägledning, något som bl.a. 
redogörs för i de allmänna råden från skolverket (2013). Det innebär att organiserade 
aktiviteter i form av exempelvis fortbildning eller medarbetarsamtal med syfte att främja 
individers karriärutveckling utan tvekan kan vara vägledning. Detta sker dock oftast utan 
att karrärvägledare eller karriärteorier används. Vi menar att detta i bästa fall leder till att 
individen befäster eller lär in karriärutvecklande färdigheter, det som inom vägledning 
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benämns CMS. Genom att använda oss av karriärteorierna CIP och LTCC-Planned 
Happenstance menar vi att det är rimligt att påstå att vägledning är en process som 
individen själv driver och utvecklar. Erfarenheten är en väsentlig del för att individen skall 
kunna göra kloka övervägda karriärval och är alltså grunden på vilken individen fattar sina 
beslut. På så vis är införskaffandet av erfarenhet av yrkeslivet alltid i viss mån 
karriärvägledande men framför allt karriärutvecklande. 
 
Som en informant också var inne på kan också erfarenheten av att lära sig hur man snabbt 
blir erfaren ihop med erfarenheter av att byta arbetsuppgifter eller uppdrag skapa en 
generell kompetens eller i alla fall utökad förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya yrken 
eller arbetsuppgifter. Detta in sin tur torde skapa en trygghet och en känsla av egenmakt. 
Utvecklandet av dessa förmågor ses också som centralt i och är mycket efterstävansvärt ur 
EUs sätt att se på vägledning.    
 
Man skulle kunna diskutera huruvida erfarenhetsutbytet främst i dialogseminariemetoden i 
CTP är att betrakta som en vid vägledning inom ramen för konsultyrket. Den kan kanske 
inte sägas fungera som karriärvägledande i individuell mening, förutom som en bieffekt 
hos deltagarna, utan mer som vägledande i vad som förväntas av dem i en konsultroll. 
Dock förhåller det sig så att eftersom detta skapar en djupare förståelse för yrkesrollen kan 
den ändå sägas fungera vägledande för yrket och individen kan använda kunskapen i sin 
framtida karriär för ha som grund i en valprocess. Detta beskriver såväl Cognitive 
Processing approach theory och Krumboltz LTCC-theory.   
 
Det som vi upplever som mest intressant ur vägledningssyfte är att flera informanter 
upplever att deras deltagande i programmet bidragit till att göra dem mer medvetna om 
vikten av reflektion och att gå utanför sin bekvämlighetszon och söka utveckling. Även 
om informanterna inte reflekterat så hög utsträckning över hur de kan använda dessa 
förmågor i ett annat sammanhang än i yrket så ligger medvetenheten om reflektionens 
betydelse och erfarenheten av att gå utanför sin bekvämlighetszon till grund för att de 
skall kunna utveckla förmågor som hjälper dem i deras egen karriärutvecklingsprocess. 
Såväl Career management skills och LTCC-Planned Happenstance-theory understryker 
vikten av att individer skapar sig ett förhållningssätt som gör att de är aktiva agenter i sin 
karriärutveckling. Ingegerd Sahlström skriver också i SOU 2001:45 att offentlig 
vägledning skall erbjuda den enskilde verktyg och metoder för att kunna identifiera och 
formulera sina behov, intressen och förutsättningar samt att kunna ta ansvar för sin egen 
karriärprocess. I denna aspekt anser vi att CTP kan sägas vara karriärvägledande och 
karriärutvecklande. CTP och Dialogseminariemetoden bidrar till att deltagarna utvecklar 
förmågor av den generella karaktär som betonas vara av vikt för karriären av 
näringsdepartementet (Ds 2000.49) och som ses som centrala utifrån teorierna CIP och 
LTCC-Planned Happenstance (Brown, 2002; Krumboltz, 1999). 
 
För att försöka att sammanfatta och dra några slutsatsen kring på vilka sätt CTP fungerar 
vägledande för deltagarna så är det att det 1.) ger deltagarna en chans att testa ett för dem 
nytt sätt att ta till sig kunskap, det vidgar alltså perspektivet på hur man kan lära sig, 2.) 
det skapar en större förståelse för yrkesrollen och arbetet vilket enligt karriärteorierna CIP 
och LTCC-Planned Happenstance ligger till grund för framtida valprocesser, 3.) det 
uppmärksammar vikten av att reflektera för att skapa kvalitativa värden i såväl yrkesliv 
som på ett personligt plan,   
 
Resultatet i denna fallstudie kan också i viss mån sägas bekräfta det resultat som 
Sjunnesson och Backlund (2012) såg genom att studera avslutningstexter gjorda av 
deltagare i CTP. De lyfter fram att deltagarna visar på: ökat självförtroende, utvecklad 
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förståelse för arbetet, förmåga att reflektera över sig själv och sina arbetsuppgifter, ökat 
ansvarstagande samt insikter i att de lärt sig att lära på nya sätt och medvetenhet om det 
livslånga lärandets betydelse.   
 
För att slutligen återkoppla till studiens frågeställningar om på vilka sätt CTP skulle kunna 
betraktas som karriärutvecklande för deltagarna och hur deltagarnas upplevelser av CTP 
kan förstås i relation till teorier om karriärvägledning/utveckling menar vi att 
frågeställningarna sammanfattningsvis kan besvaras på följande sätt: 
 

• Informanterna upplever utan undantag att CTP är eller har varit karriärutvecklande 
för dem. 
 

• Vi menar att informanternas upplevelser av CTP mycket väl går att förstås och 
tolkas genom de valda karriärteorierna CIP och LTCC-Planned Happenstance. Vår 
uppfattning är att teorierna kan användas för att förklara och sätta ord på 
informanternas upplevda karriärutveckling och de förmågor de beskriver som ett 
resultat av CTP. 

 
• Vi anser att dialogseminariemetoden bör vara användbar för vägledare i arbetet 

med gruppvägledning. Det gör vi utifrån informanternas upplevelser som, 
analyserade i relation till CIP och LTCC-Planned Happenstace, visar på hur arbetet 
i dialogseminariegrupperna bidragit till utvecklandet av flera generella 
karriärhanteringförmågor. 

 
Vi menar därför att Combitech Talent Program (CTP) fungerar karriärutvecklande för 
deltagarna. Vår uppfattning är även att dialogseminariemetoden är en central del i att så är 
fallet. Även sparringen har en karriärutvecklande och viss vägledande effekt eftersom den 
gett deltagarna en chans att fundera över sig själva, sätta mål för personlig utveckling och 
sedan arbeta för att uppnå dessa. De informanter vi samtalat med återkommer till de mjuka 
värden de får/fått med sig från CTP och kopplar dem i mycket hög utsträckning till 
dialogseminariemetoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Förslag till framtida studier 
 
För att ytterligare undersöka effekterna av CTP och dialogseminariemodellen ur ett 
karriärutvecklingsperspektiv skulle man med fördel kunna följa en CTP-grupp under hela 
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utbildningsprogrammet. Exempelvis skulle en sådan studie kunna läggas upp utifrån flera 
intervjutillfällen med informanterna och med en uppföljning en tid efter avslutad 
utbildning.  
 
Bo Göranzon har enligt Ratkic hämtat inspiration till idéprotokollen från Tore 
Nordenstams arbete i Sudan då han valde att banda och sedan skriva ner en skriftlig 
tolkning av de intervjuer han gjort. Dessa tolkningar tog han sedan tillbaka till 
informanterna och använde som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Tolkningen blev på 
detta sätt utarbetad i samarbete med informanterna. Det skulle vara spännande att använda 
sig av denna metod för att utforska effekterna av dialogseminariemetodens effekter. På 
sätt och vis handlar det om att använda sig av en av metodens grundkomponenter i studien 
av densamma. Kanske skulle man kunna kombinera dessa två idéer om framtida studier. 
 
En fortsättning på den studie som vi gjort skulle kunna vara att se hur man inom 
Combitech skulle kunna använda sig av fallstudiens resultat i sina medarbetarsamtal. 
Medarbetarsamtal har som specifikt syfte att vara karriärutvecklande i vid mening. Det 
analogiska tänkandet som medarbetarna arbetat med under dialogseminarierna skulle med 
stor sannolikhet kunna appliceras även i det forum som medarbetarsamtalen innebär. 
Kanske skulle man genom att koppla medarbetarnas färdigheter till karriärteoriernas 
termer på ett tydligare sätt hjälpa medarbetarna att själva aktivt forma sina karriärer, eller 
bli medvetna om att det är de själva som formar dem. Detta skulle kunna göras på flera 
sätt bl.a. genom ett dialogseminarium utifrån temat karriär där texterna kan vara ex från 
Krumboltz och CIP samt någon biografisk text eller föreläsning. 
 
Combitech har även startat ett utbildningsprogram för seniora konsulter med 
dialogseminariemetoden som grund. Det skulle vara intressant att på liknande sätt som vi 
nu studerat CTP, studera vilka upplevelser och erfarenheter dessa deltagare upplever att de 
får med sig.  
 
Vi ser även många möjligheter till intressanta studier när det gäller dialogseminariets 
metod utanför CTP för att undersöka den som gruppvägledningsmodell i andra 
sammanhang. Eftersom behovet av karriärvägledning finns under hela livskarriären på 
många olika arenor är det endast fantasin som sätter gränser för detta. Förhoppningsvis får 
vi eller någon annan anledning att återkomma i den frågan! 
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Vi heter Linda Wallgård och Erik Mannikoff Pettersson och läser till studie- och 
yrkesvägledare vid Umeå universitet. 
 
Under våren kommer vi att skriva en uppsats med anknytning till Combitech 
Talent Program (CTP). Vi är intresserade av att se om CTP kan sägas fungera 
vägledande ur ett livskarriärperspektiv. Med livskarriär menas att man ser hela 
livet som en karriär, dvs inte enbart yrkeslivet. För att få reda på detta skulle vi 
vilja prata med några av er som deltar eller har deltagit i programmet. 
 
Vår plan är att ha ett antal grundfrågor som kan skickas ut i förväg så att du som 
är med i studien kan få möjlighet att förbereda dig om du vill. Vi räknar med att 
varje samtal kommer att ta ca 40 min. Exakt tidsåtgång vet vi inte ännu eftersom 
arbetet är på planeringsstadiet och intervjufrågorna inte är klara. Helst vill vi 
genomföra samtalet öga mot öga, men det kan även vara aktuellt med Skype-
samtal. Samtalen kommer att spelas in för att vi ska kunna lyssna på dem i 
efterhand för vår analys och ev kommer vi att citera ur samtalen i vår uppsats. Det 
är endast vi (Erik och Linda) som kommer att ha tillgång till samtalsmaterialet. 
Alla citat kommer i slutrapporten att vara avidentifierade. Inspelningar och ev. 
anteckningar kommer att raderas efter att uppsatsen är färdigskriven och 
godkänd. Samtalen kommer att genomföras under april 2017. 
 
Vi är mycket tacksamma för er medverkan, det är till stor hjälp för oss! 
 
 
 
Vänligen  
 
Linda Wallgård och Erik Mannikoff Pettersson 
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I samband med ett CTP-seminarium under våren så fick du ett brev och en kort 
information om att två studenter vid Umeå universitet skulle skriva en uppsats om CTP 
utifrån ett vägledningsperspektiv (se bifogad fil). 
 
Nu skulle vi (Linda och Erik) vilja komma i kontakt med dig som kan tänka dig att delta i 
vår studie. Vi behöver deltagare som kan tänka sig att bli intervjuade av oss och prata om 
följande frågor: 
 

• Hur kommer det sig att du valt att gå utbildningen? 
• Vilka är dina tankar om utbildningen för närvarande? 
• På vilket sätt tror du att utbildningen kommer att påverka dig? 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina förmågor/kompetenser? 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina tankar kring dig själv? 
• Hur skulle du säga att det har påverkat dina tankar kring din egen 

karriär(utveckling)? 
 

Vi tänker att det är enklast att genomföra intervjuerna via Skype men vi kan även ses för 
intervjuer om du skulle föredra det. Huvudsaken att vi kan få till det på ett sätt som 
fungerar för båda parter. Det är frivilligt att delta i studien och du kan dra dig ur när som 
helst om du skulle vilja det. 
För oss är det önskvärt att genomföra intervjuerna under april månad för att ro i land 
uppsatsen innan terminsslut. Dag och tid får vi komma överens om så att det fungerar så 
smidigt som möjligt för dig (intervjun tar ca 30 min). 
 
Vill du delta i studien önskar vi att du anmäler intresse till oss så snart som möjligt så att 
vi kan boka intervjutid. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor om 
studien. 
 
När du anmäler intresse för att delta i studien vill vi gärna att du uppger kontaktuppgifter i 
form av telefonnummer och skype-adress. För enkelhetens skull sker alla kontakter i 
första läget med Linda. 
 
Vänliga hälsningar Linda Wallgård och Erik Mannikoff Petersson 
Linda Wallgård 
linda@wallgard.se 
070-3573805 
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Fullständigt frågeunderlag vid intervjuerna 
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Bakgrund 
 

• Hur kommer det sig att du valt att gå utbildningen? 
o Vilka förväntningar har du på utbildningen? 

 
Nuläge 
 

• Vilka är dina tankar om utbildningen för närvarande? 
o jobbet? 
o privat? 

 
Alternativ för den som redan avslutat utb: 
Hur har du upplevt att delta i programmet? 

o Jobbet? 
o Privat? 
o  

Resultat 
 

• På vilket sätt tror du att utbildningen kommer att påverka dig? 
o Jobbet? 
o Privat? 
o Vad är den största behållningen/behållningarna för dig? 

 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina förmågor/kompetenser? 

o Dina tankar kring dina förmågor/kompetenser? 
o På vilket sätt skulle du säga att kursen påverkar/påverkat ditt sätt att se på 

ditt yrke/ som person? 
o Vad tror du kommer att vara den största skillnaden för dig i ditt arbete 

framöver jämfört med hur det var tidigare? 
o Vilka redskap skulle du säga att du får med dig från utbildningen? 

 
• Hur skulle du säga att den har påverkat dina tankar kring dig själv? 

o Vilka aha-upplevelser har du fått under utbildningen? 
o Hur har den påverkat ditt sätt att tänka kring din egen möjlighet att 

utvecklas? 
 

• Hur skulle du säga att det har påverkat dina tankar kring din egen 
karriär(utveckling)? 

o Yrkeskarriär 
o Livskarriär                       

 
 


