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Sammanfattning)

På den ständigt föränderliga arbetsmarknaden sker emellanåt massuppsägningar. 
De flesta uppsagda omfattas av en omställningsförsäkring, vilket ger dem rätt till 
stöd och hjälp på väg mot en ny sysselsättning. Arbetets syfte var att undersöka 
hur karriärvägledning i omställningsprocesser vid massuppsägningar organiseras 
och genomförs för tjänstemän respektive arbetare. Målet var också att ta reda på 
vilken roll studie- och yrkesvägledare skulle kunna ha i ett sådant arbete. Arbetets 
teoribakgrund utgjordes av hur olika avtal reglerar omställningsprocesser på 
arbetsmarknaden, samt tidigare erfarenheter av nedskärningar på stora företag. I 
studien intervjuades rådgivare från Trygghetsrådet och Startkraft samt uppsagda 
tjänstemän och arbetare i den förestående omställningsprocessen på Ericsson i 
Borås. Intervjuerna kompletterades därefter med skriftliga källor. Även samtal 
med en chef för Human Resources (HR) på Ericsson fördes för att få en bild av 
vad som skett. Resultaten som erhölls visar att Trygghetsrådet och Startkrafts mål 
är att få de uppsagda att finna ett nytt arbete på kortast möjliga tid. Det uppdraget 
styr karriärvägledningens alla aktiviteter. De uppsagda som haft 
karriärvägledning med rådgivarna har fått sina behov tillgodosedda. Den 
övergripande slutsatsen är att rådgivare och studie- och yrkesvägledare 
kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt. Rådgivarna har större nätverk och 
kan erbjuda fler aktiviteter som exempelvis mässor, och har kontakter med 
näringslivet och företag som behöver rekrytera. Studie- och yrkesvägledare har 
däremot goda kunskaper om såväl karriärteorier och samtalsmetodik som 
utbildningar, behörighetskrav och tillträdesregler. 
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Inledning)

Konjunkturen går upp och ner och det kan innebära att företag emellanåt tvingas 
till stora förändringar, ibland positiva och ibland negativa. Den snabba tekniska 
utvecklingen kräver alltmer av företagen, därför väljer företag ibland att flytta sin 
produktion utomlands för att kunna fortsätta vara lönsamma (Littorin, 2016, 22 
september). 
När större företag tvingas att göra stora rationaliseringar, neddragningar eller till 
och med lägga ner sin verksamhet blir många människor utan arbete vid en och 
samma tidpunkt och geografiska plats. Det gör att många människor samtidigt 
står utan arbete och att flertalet av dem har liknande arbetslivserfarenheter och 
kompetenser när de ska konkurrera om nya jobb. En del kommer att hitta nya 
arbeten och sysselsättningar på egen hand eller med hjälp av sina nätverk. De 
flesta kommer dock att vara i behov av stöd i olika former för att hitta nya arbeten 
och sysselsättningar. För samhället i stort är det av största vikt att det sker så fort 
som möjligt. Vid massuppsägningar får människor ofta hjälp i olika 
omställningsprogram för att finna nya arbeten och sysselsättningar.  
Under hösten 2016 aviserade företaget Ericsson att det står inför enorma 
neddragningar och varsel på flera orter i Sverige, bl.a. Göteborg och Borås 
(Ericsson, 2016). Ericssons massuppsägning i Borås står i fokus i förekommande 
arbete. Där har drygt 400 personer varslats och blivit uppsagda, ungefär hälften 
tjänstemän och hälften kollektivanställda. Deras anställningar regleras av olika 
avtal och detta ger dem olika förutsättningar att få stöd och hjälp i 
omställningsprocessen. 

Syfte)och)frågeställningar)

Syftet med vår studie är att utreda hur karriärvägledning i omställningsprocesser 
vid massuppsägningar organiseras och genomförs för tjänstemän respektive 
arbetare utifrån en specifik omställningsprocess i Borås. Vi vill även få inblick i 
vilken roll studie- och yrkesvägledare skulle kunna ha i omställningsprocesser.  
Frågeställningar: 

1., Vilken målsättning har rådgivarens uppdragsgivare för karriärvägledning i 
omställningsprocesser?  

2., Vilka kompetenser används vid karriärvägledning i omställningsprocesser?  
3., Hur bedrivs karriärvägledning i omställningsprocesser? 
4., Vilka behov av karriärvägledning har den enskilda individen i 

omställningsprocesser? 
Vi har valt att definiera följande begrepp:  

•, Massuppsägning - Ett stort antal arbetstagare som blir uppsagda vid ett 
och samma tillfälle. 

•, Omställningsprocess - En försäkring som regleras i kollektivavtalen och 
som ger möjlighet till framför allt karriärvägledning och ekonomisk 
ersättning vid uppsägning. 

•, Individen - En person, men också den uppsagda i delarna där vi bearbetat 
empirin. 

•, Karriärvägledning - Arbetet med att stötta individer i allt de gjort och 
tänker göra som handlar om deras studie- och yrkeskarriär.  

•, Rådgivare - Titeln för den som arbetar med karriärvägledning på 
Trygghetsrådet och Startkraft. 
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•, Studie- och yrkesvägledare - En person som innehar en yrkesexamen i 
studie- och yrkesvägledning. 

Bakgrund)och)tidigare)forskning))

Trygghetsavtal)på)arbetsmarknaden)

De första trygghetsavtalen, som också benämns omställningsavtal, kom till på den 
svenska arbetsmarknaden under tidigt 1970-tal. Bakgrunden var de uppsägningar 
som kom att drabba näringslivet, bland annat på grund av förändringar i 
konjunkturen. En önskan om att konstruera trygghetsavtal för tjänstemän fanns, 
då de inte ansåg att den offentliga arbetsmarknadspolitiken kunde tillgodose 
deras behov. Från start riktades stödet i avtalen till företagen, men kom att 
förändras under 90-talet till att därefter riktas till de uppsagda istället (SOU 
2002:59). 
Trygghetsavtalen, är upprättade mellan olika arbetsgivarorganisationer och 
arbetstagarorganisationer. De fungerar som en avgiftsbestämd 
omställningsförsäkring. En omställningsförsäkring ska underlätta för såväl 
arbetstagare, arbetsgivare som fack. Arbetstagare som blivit uppsagda på grund av 
arbetsbrist omfattas av omställnings- eller trygghetsavtal, det vill säga 
kollektivavtal, som ger rätt till stöd på väg till ny försörjning (SOU 2002:59). Det 
finns ungefär 15 stycken omställningsavtal på arbetsmarknaden och deras 
utformning ser olika ut och administreras av olika trygghetsorganisationer (RiR 
2014:27). Om en arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal så omfattas 
samtliga anställda av kollektivavtalets omställningsförsäkring, oavsett om de 
tillhör ett fackförbund eller inte (SOU 2002:59). 
Villkor)i)trygghetsavtal)för)tjänstemän)och)arbetare)

Exempel på trygghetsorganisationer är Trygghetsrådet och Trygghetsfonden 
(TSL).  
Trygghetsrådet, som är en icke vinstdrivande stiftelse, bildades 1974 och ägs av 
fackförbunden inom Privata tjänstemannakartellen och arbetsgivarförbunden 
inom Svenskt Näringsliv. I omställningsprocesser ger de stöd till uppsagda 
tjänstemän, arbetsgivare och fackliga företrädare inom privat sektor.  
TSL är en kollektivavtalad omställningsförsäkring, som Svenskt Näringsliv och 
Landsorganisationen (LO) kommit överens om för privatanställda arbetare. 
Företagen som ska säga upp arbetare kan få ekonomiskt stöd i 
omställningsprocesser. Omställningsstödet administreras av TSL men det är 
arbetsgivaren som tillsammans med de fackliga organisationerna själva beslutar 
om vilket omställningsföretag de vill anlita (Trygghetsfonden, 2017). Exempel på 
omställningsföretag är Lernia, Adecco och Startkraft som är ett helägt dotterbolag 
till Trygghetsrådet.  
Tjänstemännens omställningsavtal till skillnad från arbetarnas, kan anpassas till 
varje enskild individs behov, medan arbetarnas omställningsavtal utgår från ett i 
förhand bestämt belopp, som är detsamma för varje arbetare oberoende av deras 
individuella behov (Unionen, 2017).  
Trygghetsorganisationerna arbetar framförallt med att coacha och öka de 
uppsagdas jobbsökarkompetenser. De kan också hjälpa till med 
kompetensutveckling och i vissa fall ge ekonomiskt stöd för exempelvis 
litteraturinköp, dubbel bosättning och inkomststöd (RiR 2014:27). I SOU 2002:59 
betonar regeringens utredning vikten av att ge individuell och situationsanpassad 
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vägledning i ett tidigt skede för att nå målen så fort som möjligt, att få 
arbetstagarna i nytt arbete, utbildning eller starta eget företag.  

Erfarenheter)av)nedläggningar)på)Ericsson)

Nedskärningarna i Borås är inte unika. Ericsson har flera gånger tidigare varit 
med om massuppsägningar och har erfarenhet av att ta hand om och stötta de 
uppsagda. Från 44 979 anställda, som företaget hade 1999, minskade antalet 
anställda drastiskt. Sex år senare, år 2004, hade Ericsson 21 296 anställda.  
Ahlstrand (2006) undersöker i sin studie om nedläggningar på Ericsson i 
Norrköping och Linköping, hur och varför företaget satsade så mycket som de 
gjorde, för att de uppsagda skulle få en ny försörjning. Studien visar även hur 
vägledning i omställningsprocessen bedrevs. Ericsson ansåg att de inte själva 
orkade hålla i processen och anlitade därför Proffice som skulle stå för alla 
nödvändiga resurser och kompetenser. Förutom Proffice utökade Ericsson även 
samarbetet med Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden, kommunen, 
Länsstyrelsen och Trygghetsrådet.  
Omställningsprocessen)i)Norrköping)

Den så kallade “Norrköpingsmodellen” växte fram och hade ett tydligt syfte - att 
så många som möjligt av Ericssons medarbetare skulle ha goda chanser att söka 
ett nytt arbete efter att produktionen blev nedlagd och anställningen på Ericsson 
upphört. Proffice tog fram kompetensutvecklingsprogrammet Proffice Karriär & 
Utveckling. Proffice handledare rekryterades av Arbetsförmedlingen och de var 
oftast arbetslösa själva vid samma tidpunkt. De fick initialt två dagars utbildning i 
Karriär & Utveckling och efter en tid fick de fortbildning i form av till exempel 
föreläsningar om ledarskap och stresshantering. 
Första steget i programmet var ett gemensamt kartläggningssamtal som Proffice 
gjorde tillsammans med Arbetsförmedlingen, med målet att ta reda på individens 
intressen gällande studier, arbete och eventuella yrkesutbildningar. Proffice 
handledare arbetade sedan med deltagarna i grupper bestående av 15 personer. I 
grupperna diskuterade och genomfördes övningar kring exempelvis kompetenser, 
självförtroende, hur man söker arbete, studievägledning och rådgivning samt 
utformade individuella handlingsplaner. Förutom träffar i grupp ingick 
praktikperioder. De personer som var i behov av särskilt stöd parallellt med sin 
ordinarie grupp ingick även i en annan grupp utformad utifrån deras behov.  
Enkätundersökningen visade att deltagarna tyckte att både Proffice, 
Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet hade varit bra på att stödja dem på väg 
mot en ny sysselsättning. Individerna menade att de hade fått ökat 
självförtroende, större kunskap om arbetsmarknaden, ökade kunskaper om 
intressen och personliga förutsättningar. En gemensam nämnare var också att 
deltagarna tyckte att praktik- och jobbsökarkunskaper gav dem mer än teoretiska 
aktiviteter (Ahlstrand, 2006). 

Studien)om)massuppsägningar)på)SAAB)i)Trollhättan))

Ericsson är långt ifrån det första företaget som tvingas till omfattande 
nedskärningar. Den 19 december 2011 gick SAAB Automobil i Trollhättan i 
konkurs. 3000 personer blev arbetslösa över en natt. Av dem kom ca 1400 
arbetare att omfattas av en kollektivavtalad omställningsförsäkring för arbetare. 
Två år senare lät LO göra en rapport kallad “En studie av hur deltagare och 
aktörer ser på omställningsstödet TSL”. Syftet var att undersöka dels hur 
samarbetet mellan de olika aktörerna upplevdes och dels hur de uppsagda 
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upplevde TSLs stöd. Gemensamt för intervjupersonerna var att de inte mindes 
tydligt vad som hände två år tidigare.  
Resultaten visade då att TSL och Startkraft, som TSL anlitade, skattades högt av 
dem som fick ta del av deras stöd. Deltagarna hade dock önskat att TSL i ett 
tidigare skede funnits tillgängligt, alltså redan innan de blev arbetslösa. 
Deltagarna poängterade också att människor behöver olika lång tid för att finna 
sig i den nya situationen och att omställningen inte bör gå för fort fram.  
En annan viktig aspekt för deltagarna var bemötande. Merparten var nöjda med 
Startkraft. Deltagarna uppskattade möjligheten att prata i lugn och ro och att de 
uppmanades att ta tag i gamla funderingar och drömmar. Det fanns även 
deltagare som uttryckte att SAABs konkurs var det bästa som hänt dem och att de 
var glada över hur deras liv hade utvecklats efter den.  
De som inte var nöjda med Startkraft menade att deras coacher var okunniga och 
visste för lite om industrijobben. Vissa coacher upplevdes också som för positiva, 
att de överdrev om hur många fantastiska möjligheter som nu väntade de 
uppsagda. Kritiken var också grundad i de tillfälliga och otrygga anställningar som 
många av personerna fick. Många tyckte att stödet försvann för tidigt. De kände 
sig övergivna och hade önskat att ha möjlighet att träffa coacherna ett tag till.  
Resultaten visade också att ett bättre samarbete mellan omställningsaktörerna 
önskades, exempelvis mellan Startkraft och Arbetsförmedlingen. Alltför många 
och långa diskussioner uppstod om vem som skulle betala för vad och det var den 
enskilde individen som drabbades. Kostnader för olika utbildningar och tolk till de 
döva var två exempel som kom upp. Många av de uppsagda hade inte kunskap om 
hur man använder dator för att söka jobb. Startkraft tyckte att det var 
Arbetsförmedlingens uppgift att anordna en datakurs, vilket inte hände. 
Rapporten visade att av 1400 arbetare som omfattades av TSL-avtalet, hade 530 
personer utbildningsnivå som motsvarar grundskola (Öberg, 2013). 

Forskning)om)arbetslösas)vägledningsbehov)i)Europa)

Det genomförs forskning och projekt för att förbättra situationen för arbetslösa 
människor på olika plan. Resultaten av Europeiska fondens forskningsprojekt om 
hur man kan förbättra vägledning för personer som är arbetslösa eller riskerar att 
bli arbetslösa redovisas i rapporten “Betydelse av Vägledning för vuxna och 
yrkesvägledning på en arbetsmarknad i förändring”. Sex länder - Tyskland, 
Spanien, Danmark, Irland, Italien och Storbritannien omfattades av forskningen.  
Forskningen visar att samhället, där tekniken utvecklas snabbt och blir mer 
komplicerad, ställer större krav på arbetstagarna att de ska vara mångsidiga och 
yrkeskunniga. Några arbeten försvinner och nya tillkommer. De nya arbetena har 
högre färdighetskrav än de som försvinner. Risken är till exempel att lågutbildade 
blir mer utsatta, och därför behövs kontinuerliga utbildningsinsatser för dem. 
Vidare visar forskningen att övergångar som tidigare uppstod i människors liv i 
princip bara var de som skedde när man lämnade skolan för arbetslivet och när 
man lämnade arbetslivet för pension. Idag sker övergångarna oftare i livet. För att 
hantera dem behöver människor personliga och sociala färdigheter och de 
behöver kontinuerligt uppdatera sitt yrkeskunnande. Studie- och 
yrkesvägledningen har stor betydelse i denna process (Europeiska fonden, 1997). 

Forskning)om)framtidsyrken)

20 år senare visar Stiftelsen för Strategisk Forsknings rapport hur digitaliseringen 
kan påverka olika yrken på arbetsmarknaden och kommer till samma slutsats. 
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Några yrken kommer att försvinna och nya yrken kommer att födas på 
arbetsmarknaden. Yrken där det behövs övertalningsförmåga, fingerfärdighet 
eller omtanke om andra personer kommer att finnas kvar medan exempelvis 
maskinoperatörer och kassapersonal kan försvinna och ersättas av teknik. 
Enligt forskningen kan en annan effekt bli att några yrken bli ännu mer attraktiva, 
men utbildningsnivån och kraven inom dessa yrken kan höjas markant. 
Rapporten visar även att statistik från andra länder pekar mot att utvecklingen av 
tekniken påverkar personer med kortare utbildningar i högre grad (Stiftelsen för 
strategisk forskning, 2014). 

StudieE)och)yrkesvägledning)

Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. När 
man utövar vid vägledning bedrivs en verksamhet som bidrar till att ge individer 
kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- 
och yrkesval. Exempelvis kan det handla om praktiska arbetslivserfarenheter, 
studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla individens 
självkännedom. Vägledning i snäv bemärkelse utgörs av personlig vägledning som 
studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, både individuellt 
och i grupp. Syftet är att individen får reflektera över sig själv i relation till olika 
val (Skolverket, 2013). 
Studie- och yrkesvägledares mål och aktiviteter varierar beroende på 
verksamhetens karaktär. Vägledarens främsta mål är dock att låta individen vara i 
fokus och i enlighet med de etiska riktlinjerna stå fri från särintressen (Sveriges 
Vägledarföreningen, 2017). 
Det finns tre universitet i Sverige som utbildar studie- och yrkesvägledare. 
Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng. I utbildningens beskrivning för studie- 
och yrkesvägledares program står det att flertalet studie- och yrkesvägledare idag 
arbetar inom grund- och gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledares kompetens 
efterfrågas dock mer och mer, och arbetsmarknaden växer. Studie- och 
yrkesvägledare är även verksamma på bland annat högskolor och universitet, 
Arbetsmarknadsverket, bemannings- och rehabiliteringsföretag och enheter inom 
kommunal förvaltning (Umeå universitet, 2017).  
Kunskaper)om)arbetsmarknaden)och)utbildning)

Studie- och yrkesvägledare har uppdaterade kunskaper om arbetslivet i den 
pågående samhällsutvecklingen. Det rör sig om förändringar på 
arbetsmarknaden, exempelvis yrken som försvinner och nya yrken som 
tillkommer. Det ställer krav på studie- och yrkesvägledare att ha kunskaper om till 
exempel kvalifikationskrav för olika yrken (Skolverket, 2013). De ska veta hur 
man söker jobb, hur man skriver CV och personligt brev och hur man utvidgar sitt 
kontaktnät. 
Yrket kräver att studie- och yrkesvägledare har djupa kunskaper om 
utbildningssystemet. De ska dels veta vilka olika utbildningar som finns men även 
ha kunskap om övergångsbestämmelser inom olika skolformer, behörigheter och 
tillträdesregler till högskolor, yrkeshögskolor, universitet och andra 
utbildningsanordnare (Skolverket, 2013).  
Användning)av)karriärteorier)i)studieE)och)yrkesvägledning)

En av de allra viktigaste kompetenserna för en studie- och yrkesvägledare är goda 
kunskaper om karriärteorier. En examinerad studie- och yrkesvägledare ska ha 
kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt ett 
förhållningssätt som grundar sig i aktuell forskning. Hen ska behärska aktuella 
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karriärteorier och kunna tillämpa dessa i karriärvägledning (Umeå universitet, 
2017). 
Karriärteorier beskriver på vilka grunder människor gör olika karriärval. Varje 
teori är vetenskaplig och utgår från någon av de psykologiska skolorna eller från 
sociologiska teorier, till exempel Freuds psykoanalys och behaviorism (Lovén, 
2015).  
I förekommande arbete används karriärteorier både som beskrivning av studie- 
och yrkesvägledares kompetenser men också som ett analysverktyg för att kunna 
studera hur karriärvägledning bedrivs och analysera individens behov i 
omställningsprocesser. 
Mark%L.%Savicas%teori%Career%Construction:%A%Developmental%Theory%of%Vocational%
Behaviour%
Mark L. Savicas (Brown, 2002) är en av den konstruktivistiska karriärteorins 
anhängare. Han menar att individen formas av samhället och samhällets olika 
institutioner med tillhörande sociala roller. Han pratar om kärnroller som arbete 
och familjeliv samt andra livsroller. Savicas menar att om det är obalans mellan de 
olika rollerna, till exempel mellan arbetsrollen och familjerollen, bidrar detta till 
stora ansträngningar och påfrestningar i individens liv. 
Savicas påstår även att andra viktiga faktorer som styr individens karriär är vilken 
socioekonomisk bakgrund hens föräldrar har, vilken utbildning, självuppfattning, 
personliga egenskaper och karriäranpassningsförmåga individen har i förhållande 
till vilka möjligheter som finns att tillgå i samhället. När karriärutvecklingen 
förändras radikalt behövs resurser för att kunna hantera förändringen, därför är 
det viktigt att individen har karriäranpassningsförmåga.  
Vidare menar Savicas att människor förr i tiden inte bytte karriär så ofta, utan 
hade långvariga anställningar. Idag är det däremot inte ovanligt med kortare 
projektanställningar och många jobbyten under en karriär. Därför anser Savicas 
att en vägledare måste jobba med att hjälpa individen att styra, hantera men också 
konstruera sin karriär i dessa förändringstider i stället för att bara utveckla den. 
Självkännedom är en annan viktig aspekt enligt Savicas. God självkännedom 
underlättar en valsituation. För att uppnå det föreslår författaren 
berättelseutforskande aktiviteter. När man genom att berätta om sitt liv har insett 
vilka händelser, personer och episoder som har format ens person, ser man också 
en helhet som ger bättre självuppfattning vilket i sin tur underlättar framtida 
karriärval.  
Careership%theory%–%Phil%Hodkinson%and%Andrew%C.%Sparkes%
Hodkinson och Sparkes Careership theory är en sociologisk teori som handlar om 
karriärbeslut och behandlar olika vändpunkter och brytpunkter i individens liv. 
Det finns självinitierade, påtvingade och strukturella brytpunkter. Frivilliga - när 
individen själv känner och vill förändra sin karriär. Påtvingade - när individen på 
grund av andra omständigheter än hen kan påverka inträffar, t.ex. uppsägning på 
grund av arbetsbrist. Strukturella - förutsägbara brytpunkter som t.ex. övergång 
mellan grundskola och gymnasium (Andergren, 2014). 
Individer påverkas i varierande grad vid brytpunkterna och de kan orsaka 
konsekvenser i olika stor omfattning. Konsekvenserna kan vara positiva och 
negativa, traumatiska, plötsliga och/eller förutsägbara. Individen har en rutin för 
att behandla brytpunkterna. Vägen mellan brytpunkterna är minst lika viktig som 
själva brytpunkten. Den kan var rak och den kan vara krokig (Lundahl, 2010). 
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Learning%Theory%of%Career%Counseling%(LTCC)%–%Kathleen%E.%Mitchell,%Al.%S.%Levin,%John%D.%
Krumboltz%
Krumboltz utvecklade tillsammans med sina kollegor Learning theory of career 
counseling (LTCC), där teorin bygger på hur individer gör karriärval utifrån 
vetande, tänkande och handlande. Individen bör förvärva beslutskompetens, 
effektiva sätt att hitta karriärvägar samt vara förberedd på att hantera 
oförutsägbara händelser (Andergren, 2014). 
I den andra delen av teorin som heter Happenstance Approach Theory menar 
Krumboltz m.fl. (1999) att det inte går att förutse alla händelser i karriären och 
därför ska individen förberedas på att karriären inte alltid är statisk och stabil. 
Han föreslår fem färdigheter som individen bör utveckla: nyfikenhet – utforska 
nya lärande möjligheter, ihärdighet – inte ge upp trots motgångar, flexibilitet – 
inställning och attityd till förändring i arbete, optimism – se nya möjligheter för 
att bryta gamla mönster och risktagande – handla trots osäkra utsikter eftersom 
det kan leda till positiva resultat. Teorin grundar sig alltså i antagandet att 
tillfälligheter och chanser i livet kan medföra såväl positiva som negativa 
konsekvenser.  
Happenstance Approach Theory handlar vidare om att individen kan ta vara på de 
möjligheter och tillfällen som dyker upp, att se positivt på dessa tillfälligheter 
istället för att se dem som eventuella hinder. Krumboltz menar att individen kan 
bli bra på att söka sig till miljöer där möjligheter och tillfälligheter kan uppstå 
(Krumboltz m.fl., 1999). 
John%L.%Holland%–%Theory%of%Vocational%Personalities%in%Work%Environments%
Teorin har sitt ursprung i matchningstraditionen där den dominerande tanken är 
att finna “rätt man till rätt plats” (Lovén, 2015). Individen söker sig till yrken som 
överensstämmer med hen utifrån sina kompetenser, intressen och värderingar. 
Hollands teori bygger på ett antal antaganden som bland annat handlar om att 
människor i huvudsak kan klassificeras och tillhöra en av sex personlighetstyper: 

•, Realistic R (realistisk/praktisk/teknisk) 
•, Investigative I (undersökande/teoretisk/analyserande) 
•, Artistic A (artistisk/konstnärlig/ skapande) 
•, Social S (social/ stödjande/undervisande) 
•, Enterprising E (entreprenöriell/företagsam/driftig) 
•, Conventional C (konventionell/förvaltande/systematisk) (Andergren, 

2014). 
Användning)av)samtalsmetodik)i)studieE)och)yrkesvägledning)

En annan viktig kompetens som studie- och yrkesvägledare har användning av är 
olika samtalsmetoder i karriärvägledning. Vägledaren ska ha teoretiska kunskaper 
kring de olika modellerna och kunna avgöra vilken av dem som ska användas i 
respektive samtal. Det är alltid individens behov som styr (Skolverket, 2013).  
En samtalsmodell som kan användas exempelvis vid kartläggningssamtalet när 
man träffar individen för första gången är Peavys Livslinje och Levnadsrum eller 
Life Space där individen och individens livsberättelse står i centrum. Individen är 
experten i sitt liv och behöver enbart hjälp av vägledaren för att berätta sin 
berättelse. Genom att rita sin livslinje och berätta om både positiva och negativa 
händelser i individens liv, och genom att ringa in viktiga brytpunkter kan man se 
vad som har påverkat klientens karriärval och vilka eventuella mönster som 
upprepas (Peavy, 1998).  



 

12 
 

Peavy menar också att det är viktigt att se klientens alla roller eller jag i livet för 
att sedan utreda hur de påverkar varandra, vilka jag som tar kraft och vilka jag 
som ger kraft. För att synliggöra detta ritar vägledaren tillsammans med klienten 
en cirkel med klienten i mitten och delar in den i fem sektorer – 
arbete/utbildning, fritid, nära relationer/familj, värderingar och hälsa. Sektorerna 
fylls i under samtalet antingen av vägledaren eller av klienten själv (Peavy, 2000). 

StudieE)och)yrkesvägledares)etiska)riktlinjer))

Studie- och yrkesvägledares etiska riktlinjer har författats av Sveriges 
Vägledarförening och utgår från de etiska värdena i FNs deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen och EUs resolution om vägledning. 
Vägledarens arbete vilar i värderingen att alla människor har lika värde och hen 
ska främja rättvisa och motverka diskriminering i alla dess former. 
Studie- och yrkesvägledare möter komplexa frågor som kan handla om konflikt 
mellan individens och samhällets intressen eller individens och verksamhetens 
intressen. Vägledaren kan ställas inför motstridiga krav och lojalitetskonflikter 
kan uppstå. Yrkesetiska riktlinjer är tänkta som stöd vid ställningstagande och 
även som underlag för reflektioner och eventuella diskussioner (Sveriges 
Vägledarförening, 2017). 
Vägledaren har alltid individen i centrum och har inga särintressen. Hen stärker 
och respekterar individen genom att använda sådana principer som fria val och 
egna beslut.  
Vägledarens arbete grundas på vetenskaplig teori och metod och bygger även på 
professionella och beprövade erfarenheter. Vägledarna ska ständigt utveckla sina 
kompetenser, lära av varandra och följa utvecklingen i forskning med exempelvis 
teorier och nya metoder. 
De ska också vara medvetna om gränserna för sin kompetens och kunna hänvisa 
individen vidare när det behövs (Sveriges Vägledarförening, 2017). 

Metod)

Val)av)metod)

Vi har i vår studie använt oss av kvalitativa metoder, då vi är intresserade av att få 
en djupare kunskap av resultatet med vårt arbete än vad man oftast kan få med 
kvantitativa metoder (Patel & Davidsson, 1994). Kvalitativ forskning beskriver 
vad, hur och varför saker och ting sker. I motsats till kvantitativ forskning som 
ofta bygger på siffror, är det istället vad som observeras och registreras i kvalitativ 
forskning, som ska göras begripligt i form av skrivna ord (Denscombe, 2009). 

Val)av)intervjupersoner))

För att kunna genomföra vår kvalitativa forskning behövde vi hitta personer att 
intervjua. Vi använde oss av icke-sannolikhetsurval då vi inte utgår från en 
hypotes. Istället kan studien ses som en “upptäcksprocess”. Ett subjektivt urval 
och bekvämlighetsurval användes, dels för att kunna dra nytta av egna kontakter 
men också för att det var svårt att veta vilka intervjupersoner som skulle finnas 
tillgängliga vid tidpunkten för genomförandet av studien (Denscombe, 2009).  
Önskvärt var att genomföra ett samtal med en HR-chef på Ericsson, intervjuer 
med två rådgivare från Trygghetsrådet och två från Startkraft samt två uppsagda 
tjänstemän och två arbetare från Ericsson i Borås. Inventering av personliga 
kontakter och deras eventuella koppling till Ericsson påbörjades. Det ledde till ett 
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tips om en rådgivare som var med i omställningsprocessen och en uppsagd. 
Rådgivaren kontaktades via e-post dels med förfrågan om intervju, dels för att ta 
reda på vilka andra rådgivare som skulle kunna vara aktuella att kontakta. Efter 
att tider hade bokats med rådgivarna ringde vi till Ericssons växel i Borås och bad 
att få prata med någon av cheferna som var involverad i uppsägningarna. HR-
chefen ställde upp på samtal och kunde även tipsa om några av de uppsagda som 
senare blev intervjupersoner. Kontakt togs även med en studie- och 
yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i Borås med frågan om hen hade möjlighet 
att hjälpa oss. Vägledaren kontaktade en av de före detta Ericssonanställda som 
hade sökt vägledning hos hen, och ordnade en intervju.  

Avgränsningar)

I vår studie ville vi ta reda på hur karriärvägledning i omställningsprocesser vid 
massuppsägningar organiseras och genomförs. Arbetets omfattning bidrog till 
begränsningen att se närmre på en specifik omställningsprocess, på storföretaget 
Ericsson i Borås, som ligger i vårt närområde. 
En HR-chef samtalades med för att få förståelse för hur omställningsprocessen på 
Ericsson utformats. Därefter valde vi utifrån vår profession som studie- och 
yrkesvägledare att intervjua rådgivare från de båda omställningsföretagen, 
Trygghetsrådet och Startkraft, som Ericsson valt ut. Både tjänstemän och arbetare 
som blivit uppsagda intervjuades eftersom de omfattas av olika kollektivavtal och 
därmed får sitt stöd från Trygghetsrådet respektive Startkraft. 
Andra aktörer som kan finnas med i en omställningsprocess, som exempelvis 
fackliga företrädare, arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare behandlades 
inte i denna studie. 

Val)av)metod)för)datainsamling)

Utifrån perspektivet som samhällsforskare finns fyra möjliga metoder att välja 
mellan vad gäller inhämtande av information till en studie: intervjuer, 
frågeformulär, skriftliga källor och observationer (Denscombe, 2009). I 
examensarbetet kombinerades intervjuer med skriftliga källor. 

Kritiska)aspekter)av)kvalitativa)intervjuer)

Även om kvalitativ intervju upplevdes som rätt metod i arbetet, måste några 
kritiska aspekter av den belysas. En sådan aspekt är maktrelation. Den som ställer 
frågorna bestämmer ämnet och har vetenskaplig kunskap. Genom att ställa 
ledande frågor kan intervjun bli manipulativ. Det är även intervjuaren som tolkar 
svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undvika maktproblemet användes 
samtalsmetodik med sammanfattningar och omformuleringar vilket gav 
intervjupersonerna möjlighet att rätta tolkningar.  
En annan aspekt är objektivitet. En bra intervjuare ska se den person som hen 
intervjuar precis som den är, och inte belasta personen med sina fördomar (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Öppna frågor valdes i stället för påståendefrågor (Trost, 
2010). De öppna frågorna användes dels för att få fram intervjupersonernas 
erfarenheter, åsikter och tankar och dels för att arbetet ska vara trovärdigt. 
Ytterligare en aspekt att tänka på är antal intervjuare. När två personer, som var 
fallet i detta arbete, ställer frågor kan känslan två mot en uppstå (Trost, 2010). 
Frågorna framställdes så naturligt som möjligt så att det inte skulle kännas som 
ett förhör utan mer som en intervju.  
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Trovärdighet))

För att forskning ska vara trovärdig måste man använda en lämplig metod som 
visar att forskningen har god grund. Vid kvalitativ intervju ska frågor användas 
som undersöker just det som ska utforskas. För att verkligen få svar på frågorna 
ska det även finnas bra följdfrågor (Trost, 2010). Mycket tid lades på att formulera 
och utforma frågor, så att de skulle vara lätta att förstå. Även eventuella 
följdfrågor förbereddes för att säkerställa att intervjupersonerna skulle förstå 
innehållet i frågorna. Påståendefrågor användes inte då de skulle begränsa 
studiens trovärdighet (Trost, 2010).  
För att förstärka trovärdigheten användes triangulering, det vill säga att två 
metoder användes för att samla in empiri (Trost, 2010). Efter intervjuerna med 
rådgivarna vid Trygghetsrådet och Startkraft, kompletterades svaren om deras 
målsättning exempelvis med information från deras hemsidor, det vill säga 
skriftliga källor. Det gav möjlighet att visa en så rättvis bild av rådgivarnas 
uppdrag som möjligt. 
Kvale och Brinkman (2009) beskriver trovärdighet, eller reliabilitet som de kallar 
det, i den konstruktion som uppstår när man gör en utskrift från en muntlig 
inspelning. De menar att utskriften kan se olika ut även om två personer lyssnar 
på samma inspelning. Intervjuerna i detta arbete transkriberades ordagrant och i 
sammanställningen av empirin dubbelkollade vi med varandra, att det som skrevs 
stämde överens med vad intervjupersonerna sagt. Vi mejlade även några 
följdfrågor till dem när vi kände att det behövdes för att öka trovärdigheten i 
arbetet.  

Tillförlitlighet)

Med tillförlitlighet menas att undersökningen ger samma resultat vid upprepade 
tillfällen oavsett vilken forskare som gör mätningen utifrån den angivna metoden 
(Denscombe, 2009). Detta är svårt att uppfylla i kvalitativ forskning då människor 
som deltar förändras och deras svar skulle se annorlunda ut efter ett tag. För att 
öka tillförlitligheten eftersträvas därför att samma frågor ställs till alla 
intervjupersoner (Trost, 2010). I förekommande arbete användes en och samma 
intervjuguide till de intervjuade rådgivarna (se bilaga 2). En annan intervjuguide 
användes till samtliga individer som rådgivarna karriärvägleder (se bilaga 3).  
Metoden i examensarbetet är tydligt strukturerad och noggrant beskriven för att 
öka tillförlitligheten ytterligare (Denscombe, 2009). 

Bearbetning)och)analys)av)empiri))

I analysen används hermeneutisk analysmetod, som grundar sig på inkännande. I 
hermeneutik vill forskaren inte bara veta utan även förstå. För att förstå 
människor, deras handlingar och resultatet av handlingarna är hermeneutisk 
tolkning viktig. Genom att titta på oss själva kan vi försöka förstå andra 
människors tankar och känslor. Hermeneutiken går ut på att tolka, men det gäller 
att sätta in tolkningen i rätt sammanhang (Thurén, 2007). 
För att kunna presentera resultatet på ett övergripande sätt har empirin 
bearbetats, genom transkription av materialet och sortering i fyra teman, som har 
sin utgångspunkt i arbetets fyra forskningsfrågor. 
Analysen är gjord i direkt anslutning till varje fråga. Utifrån examensarbetets syfte 
har vi i analysen av våra resultat jämfört hur rådgivare på Trygghetsrådet 
respektive Startkraft arbetar i omställningsprocessen vid massuppsägningen på 
Ericsson och anlagt studie- och yrkesvägledares perspektiv.  
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Flera olika teorier som är beskrivna i bakgrundsavsnittet har använts. Studie- och 
yrkesvägledares etiska riktlinjer (Sveriges Vägledarförening, 2017) och innehållet i 
omställningsavtalen (SOU 2002:59) är utgångspunkter för analys av 
uppdragsgivarens målsättning i omställningsprocesser. För att studera vilka 
kompetenser som nyttjas i karriärvägledning, har resultat från tidigare forskning 
som bland annat visar på användbarhet av en viss kompetens använts (Ahlstrand, 
2006). Även Studie- och yrkesvägledares styrdokument (Skolverket, 2013) och 
forskning kring framtida yrken (Stiftelsen för strategisk forskning, 2014) har legat 
till grund för att kunna analysera på vilket sätt karriärvägledning bedrivs och vilka 
kompetenser som används och behöver användas vid karriärvägledning i 
omställningsprocesser. Karriärteorier har använts både för att studera hur 
karriärvägledning bedrivs, men även för att analysera individens behov i 
omställningsprocesser (Skolverket, 2013). 

Etiskt)förhållningssätt)

I examensarbetet har fyra huvudprinciper följts för att uppfylla de etiska kraven: 

•, Informationskravet 
•, Samtyckeskravet 
•, Konfidentialitetskravet 
•, Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

Informationskravet uppfylldes genom ett missivbrev (se bilaga 1) som skickades 
till våra intervjupersoner och HR-chefen med information om examensarbetets 
syfte, att medverkan är frivillig och att de kan avbryta medverkan när som helst 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla samtyckeskravet inhämtades ett 
muntligt samtycke. Intervjupersoner försäkrades anonymitet och genom att inte 
uppge deras namn i examensarbetet uppfylldes även kravet för konfidentialitet. 
HR-chefen medgav dock sitt samtycke till att hennes riktiga namn fick användas. 
Examensarbetet kommer användas enbart i forsknings- och studiesyfte och 
därmed uppfylls även nyttjandekravet. 

Genomförande)av)intervjuerna))

Noggranna förberedelser gjordes innan intervjuerna bokades. Två olika 
intervjuguider skapades, en för rådgivare och en för uppsagd personal från 
Ericsson (se bilaga 2 och bilaga 3). Frågor och eventuella följdfrågor utformades. 
Intervjufrågorna delades in i olika teman dels för att intervjun skulle följa en röd 
tråd och dels för att det skulle vara lätt att sortera insamlad empiri. Pilarna i 
intervjuguiderna illustrerar att en intervjufråga kan ge svar på mer än en 
forskningsfråga (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Rådgivarna intervjuades på deras arbetsplatser. Träffarna med de uppsagda 
skedde på Ericsson i de fall när de inte hade avslutat sina anställningar, och 
hemma hos oss när de inte hade någon arbetsplats kvar. Platsen för intervjun är 
viktig för att intervjupersonen ska känna sig avslappnad och bekväm och för att 
intervjun ska flyta på så naturligt som möjligt (Trost, 2010). Av den anledningen 
fick alla våra intervjupersoner välja plats för intervjun.  
Med intervjupersonernas tillåtelse spelades alla intervjuer in för att spara tid 
under själva intervjun, och för att säkerställa att det personerna sade noterades 
objektivt och korrekt. Intervjuerna bearbetades och analyserades löpande under 
arbetets gång, för att vi inte skulle glömma eller alltför fort tappa känslan för hur 
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intervjuerna upplevdes (Patel & Davidsson, 1994). Transkribering av intervjuer 
gjordes således omgående efter intervjutillfället. 

Resultat)och)analys)

Nedan följer en inledande text om hur den pågående omställningsprocessen i 
Borås har organiserats och genomförts. Därefter presenteras resultaten och 
tillhörande analyser under fyra huvudrubriker som återspeglar arbetets 
frågeställningar: 

•, Uppdragsgivarens målsättning i omställningsprocesser  
•, Karriärvägledningskompetenser 
•, Aktiviteter i karriärvägledning 
•, Individens behov av karriärvägledning 

Resultaten framställs enligt följande struktur: först återges resultat från 
Trygghetsrådets rådgivare, sedan från individerna som träffat Trygghetsrådets 
rådgivare, därefter från Startkrafts rådgivare och avslutningsvis från de individer 
som träffat Startkrafts rådgivare. I vissa fall återfinns dock inte svar på alla frågor 
från alla intervjupersoner, då det fanns frågor som bara ställdes till rådgivare 
respektive individer. Analyser av resultaten återfinns i direkt anslutning till 
respektive frågeställning. 
För att få en mer konkret bild av hur en omställningsprocess kan gå till, besökte vi 
Ericsson i Borås och pratade med HR-chefen Ulrika Q. Johansson, som berättade 
för oss om händelseförloppet på företaget. 
Ericssons övergripande strategi är att när det inte går så bra som önskat, måste 
man se över hur man kan dra ner på kostnaderna. Merparten av Ericsson i Borås 
tillhör Supply som tar hand om produktion och leverans. Strategiska beslut ledde 
till att produktionen flyttade till Ungern och samordning av inköp, logistik och 
returhantering till olika platser i världen genomfördes. Detta resulterade i de stora 
personalneddragningarna i Borås.  
Ericssons neddragningar av verksamheten inleddes med en förberedande fas där 
de första kontakterna togs med berörda verksamheter. Ledningen och HR i Borås 
fick under sommaren 2016 veta att så skulle ske. Eftersom nedskärningar även 
skulle ske på andra Ericssonverksamheter i landet ingick Borås i ett större projekt 
och fick stöd från andra HR-kontor och administrationsverksamheter. När det 
sker så stora organisationsförändringar måste facket informeras. Detta gjordes 
hösten 2016 och förhandlingar med fackliga organisationer påbörjades.  
Olika scenarion arbetades igenom och olika sätt att göra neddragning på 
diskuterades med facket. Förhandlingarna ledde till att 180 tjänster blev kvar i 
Borås och att ca 450 anställda skulle bli uppsagda, varav 202 arbetare och resten 
tjänstemän. Ungefär samtidigt som omställningsföretagen informerades om vad 
som skulle ske på Ericsson förhandlades det fram så kallade paket, det vill säga, 
att de medarbetare som skulle bli uppsagda fick behålla sin lön i ett antal månader 
efter att de avslutade sin anställning på Ericsson.  
Nästa steg var att med hjälp av Trygghetsrådet och Startkraft informera de 
anställda om vad som skulle ske. Ericsson hade en plan för hur medarbetarna 
skulle informeras om förändringar men eftersom informationen om betydande 
förändringar hade läckt ut i media fick Ericsson hålla ett stort möte tillsammans 
med omställningsföretagen och informera om detta. För tjänstemän var 
Trygghetsrådet en given omställningsaktör och för arbetarna valde Ericsson att 
anlita Startkraft - ett dotterbolag till Trygghetsrådet. Man menade att när så 



 

17 
 

många som 202 arbetare får sluta, behövs det ett företag som har resurser och 
erfarenhet av omställningsprocesser. Startkraft har tidigare erfarenhet av arbete 
med exempelvis SAAB.  
Med utbildning ville man säkerställa att de som skulle informera de anställda om 
massuppsägningen kunde hantera detta på ett bra sätt. Både fackliga 
representanter och cheferna på Ericsson fick gå utbildning om svåra samtal, där 
de fick kunskap om hur man informerar individen om uppsägningen och hur man 
arbetar vidare. När det gäller tjänstemän erbjuder Trygghetsrådet ett samtal 
direkt efter varslen, alltså innan individen alls vet om hen blir uppsagd. Arbetarna 
har vanligtvis inte möjlighet att få det här samtalet förrän efter att de har blivit 
uppsagda. Ericsson ville att deras personal oavsett om de var arbetare eller 
tjänstemän skulle få samma stöd. Ericsson köpte därför till den tjänsten av 
Startkraft för arbetarna. 
Andra aktörer som man ska nämna i samband med uppsägningar på Ericsson är 
Arbetsförmedlingen, högskolan, yrkeshögskolan, kyrkan, Handelskammaren, 
lokala politiker och andra aktörer som velat stötta Ericsson på olika sätt. Även 
regeringen har tillsatt en speciell grupp för att utreda vilka insatser som behövs. 
Flera ministrar har besökt Ericsson i Borås för att visa sitt stöd. Mer konkret ska 
nu de regler som styr vilka utbildningar på yrkeshögskolan som får startas ses 
över, då man insåg att behovet inte matchar utbudet i Borås.  
De först uppsagda lämnade företaget i slutet av februari 2017, och de sista går i 
början av 2018. Att personalen får behålla sina löner, i vissa fall i två år, gör att de 
inte har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen än. Arbetsförmedlingen har dock 
utsett en grupp arbetsförmedlare som har besökt Ericsson och visat sin hemsida 
och dess olika verktyg. Ericsson har även önskat att de anställda som är i behov av 
särskilt stöd - de som till exempel har någon diagnos eller är sjukskrivna av någon 
annan anledning, eller anses ha svårt att hitta ett nytt jobb, skulle få stöd i ett 
tidigt skede av Arbetsförmedlingen.  
Oavsett om man är kvar på Ericsson eller har slutat är alla de som önskar 
inskrivna hos Trygghetsrådet eller Startkraft och har kontakt med dem. Det 
betyder att Ericsson inte längre behöver göra uppföljningar. 

Uppdragsgivarens)målsättning)i)omställningsprocesser)

Trygghetsrådet beskriver att deras uppdrag: “är att skapa framgångsrika 
förändringsprocesser för de anslutna företagen och deras medarbetare” och att de 
“strävar mot att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort och meningsfull 
som möjligt” (Trygghetsrådet, 2017). 
Trygghetsrådets rådgivare har liksom skriften på hemsidan som målsättning att 
alla som kommer till dem ska finna en ny sysselsättning så snart som möjligt. 
Erfarenhetsmässigt vet de att de individer som arbetar aktivt med att finna ett 
nytt jobb klarar det på sex månader, men också att det kan variera hur lång tid det 
tar för enskilda individer att hitta en ny sysselsättning. Två viktiga förutsättningar 
för att individen ska hitta ett nytt jobb, är att de så snart som möjligt börjar sitt 
samarbete med rådgivaren och gör en plan för sitt arbete med att finna en ny 
sysselsättning. En rådgivare uppger dock att det finns tillfällen när individer av 
någon anledning inte vill vara arbetssökande och att hen då förklarar att 
Trygghetsrådets hjälp är frivillig, och att samarbetet då bör upphöra. Vidare anser 
rådgivaren att det kan uppstå dilemman kring uppdraget då de i större projekt 
kan ha återrapporteringsskyldighet till företag och fack, för ibland önskar de få 
mer information om individerna än rådgivarna kan ge. Rådgivarna har 
tystnadsplikt och återrapporterar endast statistik i projekten. 
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Individernas bild av Trygghetsrådet och deras mål är att de ska få hjälp och 
stöttning på väg till ett nytt arbete och att det kommer an på dem själva att göra 
det jobbet, eftersom Trygghetsrådet inte är en arbetsförmedling. De förväntar sig 
stöd av en coach, samt att kunna delta i aktiviteter som Trygghetsrådet 
tillhandahåller, där de exempelvis kan få hjälp med hur de kan skriva CV och få gå 
på rekryteringsmässor. Under intervjuerna uttryckte individerna en önskan om 
att först få tillägna sig en längre tids ledighet, och inte förrän till hösten ha ett nytt 
arbete att gå till.  
Startkrafts kärnverksamhet är också att ge omställningsstöd för arbetare att hitta 
ett nytt jobb. Varje företag är unikt och har unika behov. Startkraft ser att det 
finns olika vägar till ett nytt jobb och därför ingår det i deras uppdrag att alltid 
utgå från individens enskilda behov för att uppnå målet (Startkraft, 2017).  
Startkrafts rådgivare uppger att de har som mål att få så många nöjda deltagare 
som möjligt ut i jobb i alla sina projekt, de ska helst ha ut 80 % av individerna i 
lösning inom sex månader. Övergripande kvalitetsmål som de kontinuerligt 
utvärderas utifrån, är förutom hur många som är ute i jobb och hur nöjda 
deltagarna är, även hur nöjda facken och företagen är. En rådgivare lyfter i 
sammanhanget fram att det i större omställningsprojekt som exempelvis 
Ericssons fall, erbjuds fantastiska paket som individerna får ta del av, samtidigt 
som det kan vara problematiskt när individerna får väldigt lång arbetsfri 
uppsägningstid. En del individer riskerar nämligen att hamna utanför 
arbetsmarknaden, då de slappnar av och sen har svårt att komma tillbaka. 
Rådgivaren menar då att de långa arbetsfria uppsägningstiderna kan ha en 
oönskad inlåsningseffekt.  
Individerna som varit i kontakt med Startkraft upplevde att Startkrafts mål var att 
så fort som möjligt hjälpa dem ut i arbetslivet, om de inte hade andra funderingar 
eller tankar själva. En individ uppgav att hen inte riktigt velat bli en aktiv 
arbetssökare än, då hen istället prioriterar möjligheten att utnyttja den arbetsfria 
uppsägningstiden till att renovera sitt hus. 
Resultaten visar att gemensamt för samtliga rådgivare och individer, är att de i 
fråga om målsättningen för omställningsprocesser svarat att det viktigaste är att 
individen finner ett nytt arbete eller sysselsättning på kortast möjliga tid. 
Rådgivarna från både Trygghetsrådet och Startkraft ser dock, till skillnad mot 
individerna, att det kan bli svårt att uppfylla målen, i fall då individerna inte anser 
sig ha så bråttom att hitta en ny sysselsättning. Det kan få negativa konsekvenser 
för rådgivarna som arbetar med kontinuerlig utvärdering av sitt arbete, där de 
bland annat mäts på hur många och hur fort individerna kommer ut i arbete igen. 
Särskilt Startkraft måste kunna visa goda resultat för att erhålla nya uppdrag i 
konkurrens med andra omställningsföretag enligt TSLs trygghetsavtal, som 
reglerar arbetare (Trygghetsfonden, 2014). Att arbetsmarknaden för tillfället är 
god kan ha inverkan på individernas attityd till att inte känna sig stressade och 
pressade att finna nya jobb så fort som möjligt. 
Vid jämförelse av rådgivare respektive studie- och yrkesvägledares arbete, står det 
tydligt att de båda ska utgå från individens enskilda behov när de karriärvägleder 
dem. Till skillnad från rådgivare i omställningsprocesser står dock studie- och 
yrkesvägledare fria från särintressen sett utifrån de etiska riktlinjerna för 
vägledare som finns (Sveriges Vägledarförening, 2017). 
Det kan ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv tänkas påverka individen så till 
vida att rådgivarna är mer styrda av sin arbetsgivares måluppfyllelse och 
undermedvetet forcerar fram i sitt karriärvägledande för att nå målet, att så fort 
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som möjligt få individen i en ny sysselsättning. Å andra sidan har rådgivarna 
större ekonomiska resurser att röra sig med i sitt arbete för varje individ i 
omställningsprocesser än studie- och yrkesvägledare, vilket kan bidra till att 
individen ändock kan erhålla mer tid för karriärvägledning fast under en kortare 
tidsperiod. 
Ytterligare en skillnad mellan rådgivare och studie- och yrkesvägledare är att de 
har olika styrdokument och riktlinjer att luta sig mot i sitt arbete. När de ställs 
inför yrkesetiska frågor, som exempelvis kan handla om konflikt mellan 
individens och samhällets intressen eller individens och verksamhetens intressen 
eller motstridiga krav där lojalitetskonflikter kan uppstå, är det innehållet i 
omställningsavtalet som anger hur rådgivarna ska agera. Studie- och 
yrkesvägledare utgår istället från Sveriges Vägledarförenings etiska deklaration.  

Karriärvägledningskompetenser)

Användning)av)vetenskapliga)teorier)i)karriärvägledning)

När Trygghetsrådets rådgivare svarar på frågan om vilka vetenskapliga teorier de 
utgår från i karriärvägledningen, svarar den ena rådgivaren att alla har gått en 
coachutbildning och att utbildningarna skiljer sig åt. Den utbildningen hen gick 
hade en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Den andra rådgivaren säger att 
hens utbildningsgrund hade ett psykodynamiskt perspektiv.  
Startkrafts rådgivare berättar att ungefär hälften av deras rådgivare har 
International Coach Federation (ICF) certifikat. När vi senare letar efter mer 
information på ICFs hemsida, hittas ingen specifik vetenskaplig teori som ligger 
till grund för coachutbildningarna (http://www.icfsverige.se). Den andra 
rådgivaren vid Startkraft berättar att de kan gå olika interna utbildningar som 
exempelvis Professionella samtal, men hänvisar även till arbetssättet som är 
gemensamt för Trygghetsrådet och Startkraft, det vill säga att arbeta med nuläget, 
kompetensinventering, arbetsmarknad och marknadsföring. Rådgivarna stöttar 
och utmanar individerna från början till slut. Alla rådgivare säger även att de i 
karriärvägledning utgår från varje enskild individs behov för att hitta ett nytt 
arbete.  
Vid en återblick på hur användning av karriärteorier i studie- och yrkesvägledares 
arbete beskrivits i teoribakgrunden, visar det sig att både studie- och 
yrkesvägledare och de rådgivare som är utbildade coacher har fått kunskap om 
olika psykologiska teorier i sin utbildning. Rådgivarna vid Trygghetsrådet har 
varierande psykologiska teorier med sig beroende på vilken coachutbildning de 
har gått och vilken psykologisk teori just denna utbildning grundade sig på. 
Rådgivarna vid Startkraft hänvisar inte till någon specifik vetenskaplig teori utan 
arbetar utifrån att stötta individerna givet deras behov för att de ska komma ut i 
arbete. När det gäller studie- och yrkesvägledare lär de sig flera olika psykologiska 
teorier eftersom de utgör grunden för varje karriärteori. Studie- och 
yrkesvägledare använder karriärteorier för att förstå vad som påverkar de olika 
karriärvalen som människor gör (Andergren, 2014). 
Användning)av)samtalsmetodik)i)karriärvägledning)

Rådgivare på Trygghetsrådet använder sig av kognitiva och lösningsfokuserade 
samtalstekniker och modeller. De arbetar med ett coachande förhållningssätt och 
utgår ofta i samtalet från modellen MI, Motiverande samtal. Trygghetsrådet 
bedriver internutbildning i vad de kallar Professionella samtal och har själva tagit 
fram ett arbetssätt som de arbetar och coachar efter i fyra steg; nuläge, 
kompetensinventering, arbetsmarknad och marknadsföring. I övrigt lyfter de fram 
vikten av att vara genuint intresserad av människor, vara pedagogisk och kunna 
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ge information samt tycka om att samtala, för att mötena med individerna ska bli 
så bra som möjligt.  
Individerna anser att Trygghetsrådets rådgivare är duktiga på att föra samtal. En 
individ benämner sin rådgivare coach, och tycker om att hen är aktiv, ställer 
frågor och kommenterar det som kommer upp, samt avslutar samtalen med 
frågan: Vad tar du med dig härifrån idag? Individen tycker sig också känna igen 
ett coachande förhållningssätt som rådgivaren använder. En individ upplever att 
rådgivaren ställer få frågor och istället för samtalet framåt genom att fånga upp de 
teman som individen själv tar upp. Ingen av individerna kan sätta ord på någon 
specifik samtalsmetod som de uppfattar att rådgivarna använder sig av. 
På Startkraft menar rådgivarna att de inte använder sig av fastställda 
arbetsmetoder i sitt arbete annat än att de använder sig av samma arbetssätt som 
Trygghetsrådets rådgivare har när de coachar och håller samtal i fyra steg. De får 
även ta del av Trygghetsrådets internutbildningar som exempelvis Professionella 
samtal och annan coachutbildning. De framhåller vidare att det är tänkt att 
individer som kommer till Startkraft eller Trygghetsrådet ska känna igen sig i 
deras gemensamma arbetssätt. En rådgivare på Startkraft lyfter även fram att de 
måste våga ställa de tuffa frågorna, och utmana individer i samtalen som annars 
är väldigt självgående. En annan rådgivare uppger att de ställer mycket öppna 
frågor, arbetar med att skapa målbilder för framtiden och sen låter individen själv 
få reflektera över sin väg till målet. 
Ingen av individerna som samtalat med Startkrafts rådgivare har kunnat uttala sig 
om det har varit någon särskild metod som rådgivarna använt sig av i samtalen, 
utan endast uttryckt att de varit nöjda med samtalen och rådgivarnas bemötande 
när de träffats. 
I resultaten syns att rådgivare på Trygghetsrådet och Startkraft arbetar likartat på 
många sätt, då de avsiktligt vill att individerna ska känna igen sig i deras 
gemensamma arbetssätt. Anledningen är förmodligen att Startkraft är dotterbolag 
till Trygghetsrådet. De arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt, då alla gått 
någon typ av coachutbildning, och även tillsammans deltagit i internutbildningar. 
En rådgivare på Startkraft uppger att de ställer mycket öppna frågor, arbetar med 
att skapa målbilder för framtiden och sen låter individen själv få reflektera över 
sin väg till målet. Hen kan inte ange någon särskild metod, modell eller teori som 
beskriver tillvägagångssättet, men det låter sig enkelt göras utifrån Peavys 
samtalsmodell där individens livsberättelser står i centrum. Genom att rita och 
berätta om positiva händelser likväl som negativa händelser i livet, kan individen 
se vad som har påverkat hens karriärval och vilka eventuella mönster som 
upprepas (Peavy, 1998). Utifrån vad som kommit upp i samtalen gör därefter 
individen väl övervägda val inför framtiden. 
Det förefaller vara stor skillnad på hur rådgivare och studie- och yrkesvägledare 
använder sig av samtalsmetoder utifrån de svar som rådgivarna uppgav. Studie- 
och yrkesvägledare ska ha teoretiska kunskaper kring olika samtalsmodeller och 
kunna avgöra vilken av dem som ska användas i respektive samtal, samt kunna 
utöva modellerna rent praktiskt (Skolverket, 2013). Rådgivarna kan inte konkret 
sätta ord på vilka olika samtalsmodeller de använder, samtidigt som individerna 
beskrivit olika sätt på hur rådgivarna samtalar med dem och att de är nöjda.  
Kunskap)om)arbetsmarknaden))

Rådgivare vid Trygghetsrådet anser att, för att ha god kunskap om 
arbetsmarknaden behöver de vara intresserade av omvärlden, tänka 
affärsmässigt, kunna mingla och skapa kontakter, samt vara nyfikna och 
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utåtriktade för att kunna fånga upp trender och tendenser. De ska även kunna lite 
om hur man startar eget. Rådgivarna uppdaterar sig kring kunskapen om 
arbetsmarknaden genom att vara med i olika nätverk och läsa nyhetsbrev, bevaka 
det som sägs i massmedia samt aktivt delta på LinkedIn. Trygghetsrådets 
rådgivare säger vidare att de har regelbundna kontakter med både arbetsgivare 
och fackliga organisationer. De informerar och uppdaterar även varandra inom 
organisationen. En av rådgivarna menar också att mycket bygger på att de själva 
är nyfikna. 
En av individerna som fått vägledning av Trygghetsrådets rådgivare uppger att 
rådgivaren vet vilka kompetenser som krävs på arbetsmarknaden och är duktig på 
att ta fram dem hos individen. En annan individ menar att det märks att 
rådgivaren har erfarenhet från rekryteringsbranschen och vet hur en rekrytering 
går till, och vad individen ska tänka på. 
En av Startkrafts rådgivare säger att de måste kunna arbetsmarknaden - att de ska 
förstå hur det fungerar när individen söker och får ett jobb. De måste ha bred 
kunskap om hur rekryterare tänker. Det är en fördel att ha jobbat med HR-frågor. 
Även ett bra nätverk är viktigt. De behöver förstå olika sammanhang på 
arbetsmarknaden, exempelvis mellan företag och fackliga organisationer. 
Rådgivaren anser också att erfarenheten av att själv ha varit arbetslös inte är 
någon dålig erfarenhet, för då vet rådgivaren hur det känns att bli av med jobbet. 
En rådgivare uppdaterar sina kunskaper inom arbetsmarknaden via nyhetsbrev 
där hen direkt får reda på om det är varsel eller stora nyanställningar i nyheterna. 
Rådgivare vid Startkraft arbetar aktivt med att besöka arbetsgivare och 
fackklubbar i det geografiska närområdet och samarbetar med många företag 
kring rekrytering. De besöker även mässor, Svenskt Näringslivs träffar och 
fackens kongresser och föreläsningsdagar. 
Individer som har sin rådgivare vid Startkraft tycker att deras rådgivare har god 
kunskap om arbetsmarknad, rekrytering, vet var jobben finns samt har stort 
kontaktnät och goda relationer med andra företag. En av individerna svarade 
också att hens rådgivare frågar sina kollegor om hen inte kan svara på alla frågor 
eller behöver hjälp med någonting. 
Enligt resultaten ovan menar intervjupersonerna att rådgivare på både 
Trygghetsrådet och Startkraft har goda kunskaper om arbetsmarknad, rekrytering 
och de känner ett stort förtroende för dem. Samtliga rådgivare ansåg att det är 
viktigt att ha ett bra nätverk och samarbete med andra aktörer, att hålla sig 
uppdaterade om arbetsmarknaden via nyhetsbrev och massmedia. Vidare delar de 
också uppfattningen att de bör ha mycket kunskap om rekrytering. En rådgivare 
vid Startkraft anser även att erfarenheten att ha varit arbetslös också är en bra 
kompetens. Ahlstrand (2006) beskriver i sin studie om nedläggningarna på 
Ericsson i Norrköping 2004 att Proffice, som tog hand om vägledning av de 
uppsagda för det mesta anlitade just arbetslösa personer för arbete som rådgivare. 
Studien visar att individerna var nöjda med den vägledningen de fick, och att 
många gick ut i arbete och studier. Det framgår dock inte vilka andra kompetenser 
rådgivarna hade, men det verkar haft stor betydelse för det positiva resultatet att 
de just hade egen erfarenhet av att ha varit arbetslösa. 
Skolverket (2013) beskriver att en studie- och yrkesvägledare ska ha uppdaterade 
kunskaper om arbetslivet i den pågående samhällsutvecklingen. Inom de olika 
verksamheterna där en studie- och yrkesvägledare arbetar framgår det dock inte i 
hur stor omfattning kunskapen om arbetsmarknaden behöver vara. Kärnan i 
Trygghetsrådets och Startkrafts arbete är hur arbetsmarknaden ser ut just nu, 
vilket det också kan vara för en studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxna 
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som befinner sig nära arbetsmarknaden. Kunskap om arbetsmarknaden är viktig 
oavsett var man arbetar med studie- och yrkesvägledarfrågor, men tyngdpunkten 
på arbetet med skolungdomar ligger i att utveckla deras valkompetens så att de 
själva kan göra väl underbyggda studieval inför framtiden. Dessa val görs många 
år innan de sen når fram till arbetsmarknaden. 
Kunskap)om)utbildningar)

Trygghetsrådets rådgivare svarar att när det gäller kunskap om utbildningar 
bygger den mycket på att rådgivaren själv är intresserad och nyfiken.  
En av individerna som Trygghetsrådet karriärvägleder, säger att rådgivarna har 
bra koll på vilka utbildningar som ger jobb och att de bara betalar för de 
utbildningar som det finns relevanta behov av på marknaden. Om ett yrke är 
överetablerat på en viss ort får individen själv bekosta utbildningen eller välja en 
annan som ger större chanser att få arbete. 
En av Startkrafts rådgivare är tydlig med att deras mål är att individen ska skaffa 
sig ett jobb. Om individen behöver studier hänvisar rådgivaren hen till studie- och 
yrkesvägledaren på Vuxenutbildningen. Rådgivaren menar vidare att de inte har 
kompetens att exempelvis bedöma om individens gamla gymnasiebetyg räcker till 
för att kunna studera. Rådgivaren påpekar att det inte är Startkrafts uppdrag att 
ha kompetens om behörigheter till en viss utbildning. Däremot ska de ha kunskap 
om och hur utbildning kan resultera i ett jobb i slutänden. Startkraft bjuder ibland 
in en studie- och yrkesvägledare för att hen ska berätta om hur individen kan gå 
tillväga för att komplettera sina betyg. Rådgivarna använder sig av de personerna 
med expertkunskaper som finns runt omkring dem. 
Individerna som Startkraft karriärvägleder svarar att rådgivarna är bra på att ta 
fram den information som individen behöver eller hänvisa till personer som kan 
ge svaren. En individ säger att hens rådgivare hade tagit fram intressanta 
utbildningar på olika nivåer inom det områden hen vill studera. För att ta reda på 
om hen var behörig till utbildningarna gick hen på eget initiativ till 
Vuxenutbildningen. Hen säger att hen själv visste att det är en studie- och 
yrkesvägledare som har kunskap om behörighetskraven. 
Om rådgivarnas kunskaper om utbildningar betraktas utifrån hur forskningen ser 
på den frågan, bör deras kunskaper öka. Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, beskriver i rapporten “Betydelsen av vägledning för 
vuxna och yrkesvägledning på en arbetsmarknad i förändring”, hur 
arbetsmarknaden i Europa och övriga världen förändras i hög hastighet. Vissa 
arbeten försvinner medan andra tillkommer. De nya jobben kräver andra och mer 
kvalificerade färdigheter än tidigare. Det medför ett ökat behov av kunskap kring 
utbildningsväsendet för att kunna leva upp till dagens krav om ett livslångt 
lärande (Europeiska fonden, 1997). Trygghetsrådets individer som är tjänstemän 
har oftast en högre utbildningsnivå än arbetarna som Startkraft träffar. Behovet 
av utbildning kan därför vara större hos arbetarna liksom att behovet av kunskap 
om utbildningsväsendet kan vara större hos Startkrafts rådgivare. 
Å andra sidan, är rådgivarens uppgift såsom de själva uttrycker det, att i första 
hand leda individerna mot ett nytt jobb. Deras kunskaper om utbildningsvägar är 
desto mindre, och bygger till stor del på deras kunskaper som de erhåller genom 
att själva vara nyfikna. När individerna är intresserade av utbildningar 
uppmuntrar därför rådgivarna individerna att kontakta en studie- och 
yrkesvägledare. Framför allt saknar rådgivarna kunskaper om olika 
behörighetskrav för vidare studier. Studie- och yrkesvägledare har däremot djupa 
kunskaper om utbildningssystemet, övergångsbestämmelser inom olika 
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skolformer, behörigheter och tillträdesregler till högskolor, yrkeshögskolor, 
universitet och andra utbildningsanordnare (Skolverket, 2013). 

Aktiviteter)i)Karriärvägledning)

Rådgivare på Trygghetsrådet arbetar dels som projektledare, dels som rådgivare. 
Som rådgivare startar de alltid med att träffa individen på ett längre första samtal 
om ca en och en halv timma. Varje individ får en egen rådgivare. Första mötet 
karaktäriseras av att rådgivaren och individen får lära känna varandra, individen 
får berätta hur den upplever situationen den befinner sig i, vad som har hänt, och 
får prata av sig lite grann. Därefter tar rådgivaren reda på vad individen känner till 
om, och vilka förväntningar den har på Trygghetsrådet samt ger information om 
vad hen kan hjälpa till med. 
Rådgivarna arbetar efter ledorden; nuläge, kompetensinventering, arbetsmarknad 
och marknadsföring. Individen får möjlighet att göra hela sin resa individuellt 
med sin rådgivare, men också komplettera den med gruppaktiviteter. Aktiviteter 
som förekommer i grupp är exempelvis kompetensinventering, CV-skrivning, hur 
man hittar en ny arbetsgivare eller söker jobb som inte finns, information om att 
starta eget, öva sig på presentationer inför intervjuer och individen kan få en 
intervju med en rekryterare. För de individer som har gjort sitt CV och vet hur de 
ska söka jobb men som ändå upplever att det går trögt finns sparringgrupper, där 
målet är att ge varandra energi för att behålla motivationen och självförtroendet i 
arbetssökandet. Trygghetsrådet arrangerar också jobbmässor, erbjuder 
datahandledning och mental träning samt låter individerna få sitta i deras lokaler 
om de önskar för att ha en plats att gå till när de söker jobb. Trygghetsrådet har 
även möjlighet att hjälpa till finansiellt med att köpa kompetensinsatser. 
Individerna som kommer till Trygghetsrådet vet att de får en egen rådgivare som 
coachar och stöttar dem, men också att de ordnar med en mängd olika seminarier, 
rekryteringsmässor, kan erbjuda och betala utbildningar samt ge dem tillgång till 
sin hemsida fylld av information och verktyg som underlättar deras arbete med att 
hitta ett nytt jobb eller sysselsättning. De individer vi intervjuade hade fått hjälp 
med och information om CV-skrivning och hur man skriver ett personligt brev, 
LinkedIn, hur de kan söka jobb och arbeta med sitt nätverk, tips på hemsidor om 
både utbildningar och jobb, hur olika rekryteringskanaler fungerar och konkreta 
råd inför en anställningsintervju samt blivit erbjudna att delta vid olika 
studiebesök. En individ hade också upptäckt att möjligheten finns att kunna delta 
i Trygghetsrådets aktiviteter på alla olika platser där Trygghetsrådet finns i landet, 
samt fått en utbildning betald och praktisk hjälp med att hitta en 
utbildningsanordnare. 
I sina tjänster har de som är anställda hos Startkraft tre olika uppdrag; 
projektledning, sälj och rådgivning. Var och en leder egna projekt och ansvar för 
olika varsel, de är också ute på företag och pratar med både HR-avdelning och 
fack för att få dem att välja Startkraft som leverantör till sin förestående 
omställningsprocess. 
Rollen som rådgivare handlar främst om att ha kontakt med enskilda individer 
och coacha dem, men också att hålla i olika aktiviteter. Vid första mötet försöker 
de att få individen att vilja och våga prata och berätta om sig själv, lära känna 
varandra och skapa ett förtroende. Därefter tar de reda på vad individen kan och 
vill, vad som är viktigt för hen, se vad hens kompetenser består av och se hur de 
fungerar ute på arbetsmarknaden, var jobben finns samt hur hen söker dem och 
om hen eventuellt behöver komplettera med något för att bli mer attraktiv. 
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Aktiviteter som att skriva CV, hur man presenterar sig själv och arbetar med sitt 
nätverk kan ske i grupp parallellt med enskilda samtal. 
Rådgivarna möter ibland individer som inte har så mycket utbildning, de som 
ibland har varit på samma arbetsplats i många år, har språksvårigheter eller 
kanske inte har någon datorvana. Det gör att de måste vara flexibla i sitt arbete 
och kunna hantera många olika frågor och i vissa fall arbeta rent praktiskt med att 
hjälpa individer att exempelvis skaffa dem en e-mailadress, hur man bifogar filer, 
skriva ett CV med någon som är analfabet eller aldrig själv skrivit ett CV. Övriga 
aktiviteter som rådgivarna arbetar med är till exempel att anordna jobbmässor, 
studiebesök, bjuda in utbildningsföretag, arbetsförmedling och studie- och 
yrkesvägledare. 
Individerna som kommit till Startkraft uppger att de fick en egen rådgivare att 
samtala med redan innan de blivit uppsagda. I dessa möten hade de fått 
information om hur Startkraft arbetar, vilka aktiviteter, seminarier och 
föreläsningar de erbjuder, vilka försäkringar som finns och fått 
inloggningsuppgifter till hemsidan där de bland annat kan hitta en massa 
information och söka jobb. Företag med rekryteringsbehov har presenterat sig och 
individerna har fått gå på jobbmässa. De har också fått hjälp med att skriva sina 
CV och personliga brev, hur de kan söka jobb, intervjuträning individuellt och i 
grupp och information om att de i vissa fall kan få en utbildning betald om 
chansen till arbete är stor. Individerna erhåller även mejl som Startkraft löpande 
skickar ut med aktuell information. 
Aktiviteterna som rådgivare vid Trygghetsrådet och Startkraft erbjuder, kan 
jämställas med arbetet där studie- och yrkesvägledare bedriver vid och snäv 
vägledning (Skolverket, 2013). Rådgivarna erbjuder mängder av aktiviteter för att 
individen ska få kunskaper och färdigheter som ska underlätta att exempelvis 
välja vilka arbeten som hen ska söka, hur hen ska göra det och vilken utbildning 
hen eventuellt behöver för att kunna få respektive arbete. När det gäller den snäva 
vägledningen försöker rådgivarna få individen att reflektera över sig själv i 
relation till olika val (Skolverket, 2013).  
Vidare kan vi se att rådgivarna vid de båda företagen har samma mål med sina 
samtal och aktiviteter. De vill veta vad individen har gjort tidigare i sitt arbetsliv, 
vilken utbildning hen har, vad hen kan och vill för att snabbt kunna stötta hen att 
hitta ett lämpligt arbete. Utifrån metoden i Hollands teori, matchar följaktligen 
rådgivare individens kompetenser och intressen mot ett arbete som passar enligt 
de nämnda kriterierna (Andergren, 2014). 
Studie- och yrkesvägledare vill, å andra sidan, även ta reda på hur det kommer sig 
att individen valde den utbildning som hen valde, sökte det jobb som hen sökte 
samt hur det kommer sig att hen nu vill söka sig till det ena eller andra arbetet. I 
sitt arbete utgår alltså studie- och yrkesvägledare ofta från konstruktivistiska 
karriärteorier. De vill utveckla individens karriäranpassningsförmåga och 
självkännedom som ett led i att förbereda individen inte bara för de val som ska 
göras nu, utan även för eventuella framtida jobbyten. 
Utbildningsinsatser är en av de många aktiviteter som individerna i vissa fall kan 
få hjälp med. Här ser vi skillnad mellan det som erbjuds av Trygghetsrådet 
respektive Startkraft. Den första skillnaden är att behovet av utbildning varierar 
stort. Som nämnts tidigare kan arbetarna som är anslutna till Startkraft i många 
fall ha korta utbildningar. Resultaten kan tolkas som att tjänstemännen endast 
behöver kortare kurser. Den andra skillnaden vi ser är att individer vid 
Trygghetsrådet redan har fått några utbildningar betalda, medan de jobbar kvar 
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på Ericsson. Individer vid Startkraft har däremot varit tvungna att påvisa att de 
har stor chans att få ett arbete efter den önskade utbildningen, för att få den 
betald. Det kan tolkas som att villkoren i omställningsavtalen ger Trygghetsrådet 
större ekonomiska möjligheter än Startkraft (RiR 2014:27).  

Individens)behov)av)karriärvägledning)

Både Trygghetsrådet och Startkraft skickar enkäter till alla som haft kontakt med 
dem i sin omställningsprocess. Undersökningen syftar till att få veta hur deras 
kunder har uppfattat att de fått sina behov tillfredsställda. Enkäterna visar alltid 
på höga resultat, både vad gäller deras verksamheter och enskilda rådgivare. 
Trygghetsrådet uppvisar resultat som säger att inom sju månader har nio av tio 
individer fått en ny anställning (Trygghetsrådet, 2017). Startkrafts resultat visar 
att 81% av individerna är i jobb där Startkraft har uppdrag nu och har haft de 
senaste 12 månaderna (Trygghetsfonden, 2017). 
Rådgivare på Trygghetsrådet anser att de flesta individer som kommer till dem 
från Ericsson har realistiska förväntningar på vad de kan göra för dem, mycket 
tack vare att de informerat dem i ett tidigt skede. De har klargjort att de kommer 
att fungera som en samtalspartner, någon som är intresserad, engagerad och vill 
lyssna utifrån ett professionellt perspektiv. Individen är i de flesta fall medveten 
om att de själva måste göra jobbet med att finna en ny sysselsättning och att 
Trygghetsrådet inte agerar arbetsförmedling. En rådgivare pratar även om att det 
finns vissa individer som känner till Trygghetsrådet på grund av att de befunnit 
sig i en liknande situation tidigare. Hen menar vidare att det inte är ovanligt att 
hen i sitt arbete kan träffa på samma individer flera gånger, eftersom det idag är 
vanligt att individer går in och ut på arbetsmarknaden. Hen nämner också att det 
vid något enstaka tillfälle har det hänt att en individ haft en färdig lista med sig på 
utbildningar som individen önskat gå, men att ingen beviljas utbildningar som 
inte är direkt relevanta för att individen ska kunna söka och få ett nytt jobb. 
Rådgivarna upplever att individerna har olika behov när de möter dem och ger 
som exempel att någon tar sig tid lyssnar och på dem, ger vägledning, 
karriärrådgivning, rådgivning om karriär och studie- och yrkesval samt tips och 
råd om hur de kan starta eget företag. 
På frågan om rådgivare på Trygghetsrådet anser att individerna får sina behov 
tillgodosedda av dem svarar de ja, med motiveringen att de flesta individer haft 
realistiska förväntningar och nått fram till en positiv lösning i sin 
omställningsprocess. 
Individerna som varit i kontakt med Trygghetsrådet jobbar fortfarande kvar på 
Ericsson och har inte slutat riktigt än, men uttrycker att de blivit “proffsigt 
bemötta” och inte kunnat komma på att det varit något de saknat eller önskat mer 
av än så länge. En individ betonar vikten av att bara bli bemött som människa, och 
inte definierad utifrån den roll hen har på Ericsson. Individerna har varit med på 
de seminarier som under arbetstid hållits på Ericsson, och som bland annat 
handlat om vad Trygghetsrådet kan erbjuda, CV-skrivning och LinkedIn. De har 
även i kontakt med sin egen rådgivare fått hjälp med att skriva eller uppdatera 
sina CV och få feedback. Trygghetsrådet har betalt olika utbildningar för 
individerna så att de ska kunna visa upp en formell kompetens i sitt CV, med 
kunskaper de tillägnat sig i yrkeslivet. I ett fall önskade och fick en individ gå en 
utbildning som hen egentligen skulle gått tidigare, i ett annat fall föreslog 
rådgivaren att en individ skulle gå två utbildningar. Individen som fick två 
utbildningar beviljade var tacksam och menade att det överträffade de 
förväntningar som hen kunnat ha på Trygghetsrådet. 
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Individerna har en önskan om att bli utmanade i fråga om att se nya möjligheter i 
andra branscher, att förstå var de kan verka med sin specifika kompetens och 
bakgrund, och upptäcka det som de själva ännu inte satt ord på. En individ önskar 
exempelvis få hjälp med att klura ut vad hen vill göra i framtiden. En annan 
individ som hade funderat på att förena ett intresse med framtida yrke, övergav 
dock idén efter att hen pratat med sin rådgivare som ansåg att det inte skulle 
fungera långsiktigt. Individen reflekterade också över att hen ofta fått sina tidigare 
jobb genom slump och tillfälligheter, men menar att hen fortsättningsvis inte kan 
basera sitt jobbsökande på tillfälligheter.  
För tillfället ser inte individerna att de har något större behov av ytterligare stöd 
och hjälp utan konstaterar att det kommer an på dem själva att skaffa sig ett jobb. 
Däremot tror de att det kan se annorlunda ut till hösten, om de då inte fått nya 
jobb vilket de framhöll var deras önskan, och om jobbsökandet går trögt och tar 
längre tid än de hoppats. Individerna uttalar att de är tacksamma för det stöd de 
känner från Trygghetsrådet och rådgivarna, och att de kunnat ge dem tips och råd 
om hur man söker jobb idag, då ingen av dem sökt jobb utanför Ericsson under de 
senaste 15 åren. 
Startkrafts rådgivare upplever många gånger att individerna de träffar aldrig har 
fått särskilt mycket hjälp med frågor kring sin karriär, och att de allra flesta är 
väldigt tacksamma för den hjälp och stöd som rådgivarna ger. En del individer 
förväntar sig dock att de ska få allt serverat, det vill säga få ett nytt jobb utan 
ansträngning. Då får individerna veta att de själva kommer att skaffa sig ett nytt 
jobb men att de får råd, stöd, energi och nya kunskaper under resans gång från 
rådgivarna. 
Enligt rådgivarna kan individernas behov och önskningar skilja sig åt väldigt 
mycket. Det kan handla om få ett jobb med en månadslön på över 30 000 kronor 
utan att ha någon utbildning, att inte ha någon erfarenhet av datorer och internet 
och därmed vara utan både mejladress och bank ID, att ha ett brottsligt förflutet 
som försvårar jobbsökandet eller få vägledning för att utforska vad individen kan 
tänkas vilja arbeta med i framtiden. 
På frågan om de upplever att individernas behov tillgodoses hos Startkraft svarar 
rådgivarna ja. De anser att det kommer an på om individernas förväntningar är 
realistiska, och om de inte är de, får rådgivarna klargöra vad försäkringen 
innefattar. De konstaterar att alla inte kan vara helt nöjda, men att 90% av dem de 
möter är det. 
En av individerna som kom till Startkraft visste redan vad hen ville innan hen kom 
dit. Hen var intresserad av att sadla om och önskade mest information om det, 
vilket rådgivaren gav. Hen ansåg dock att hen själv hade löst sina frågor även om 
hen inte träffat rådgivaren, men var samtidigt nöjd och tacksam för det hen fick. 
Andra individen önskade hjälp med sitt CV och personliga brev. Båda individerna 
uttryckte sig positivt om rådgivarnas arbete och kände att de fått sina behov 
tillgodosedda vid tidpunkten för intervjutillfället. En individ betonade också hur 
bra det kändes att ha tillgång till Startkraft som en trygghet, under hela 20 
månader, att kunna vända sig till om framtiden skulle ta en annan riktning än 
tänkt. 
Trygghetsrådet har lång erfarenhet av massuppsägningar vilket lyser igenom då 
de utvecklat planer för att så tidigt som möjligt i omställningsprocesser finnas till 
hands för de uppsagda. Rådgivarna informerar om sitt arbete för att se till att 
individerna har relevanta förväntningar på vilket stöd och hjälp de kan väntas få 
av dem. Att komma in i processen så tidigt som möjligt, och erbjuda de varslade 
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ett samtal redan före uppsägningen, var dock en sak som vanligtvis skiljde sig åt 
mellan Trygghetsrådet och Startkraft. I fallet med Ericsson valde ledningen att 
köpa till den tjänsten från Startkraft, för att inte göra skillnad på tjänstemän och 
arbetare, vilket med största sannolikhet medförde att även arbetarna hade 
realistiska förväntningar på sina rådgivare redan från start. 
En annan sak som skiljer Trygghetsrådet från Startkraft är att de har mer pengar 
att köpa utbildningar för till sina individer. Ett dilemma i sammanhanget är dock 
att respektive rådgivare beslutar om vilka individer som ska få rätt till utbildning, 
och då kan besluten tas på olika grunder beroende på vilken rådgivare individen 
fått sig tilldelad. 
Individernas tankar kring framtid kan alltid betraktas på olika sätt. Individen som 
funderade på att förena sitt fritidsintresse med arbetet blev avrådd av sin 
rådgivare. Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv är det önskvärt att individen 
får god vägledning för att själv ta sina egna beslut, istället för att som rådgivaren 
tycka eller ge råd i ett sådant sammanhang. Studie- och yrkesvägledning handlar 
framför allt om att arbeta med drömmar som individen bär inom sig, och på ett 
positivt sätt uppmuntra individen att utforska dem innan ett större beslut om 
framtiden fattas. I detta fall är det möjligt att utfallet av individens val inför 
framtiden skulle kunna bli på andra sätt om rådgivaren istället arbetat vidare med 
individens drömmar.  
Rådgivaren använder sig till synes av ett matchningstänkande, likt Hollands teori, 
kring individens egenskaper och i vilket yrke hen bäst skulle komma till sin rätt 
(Lovén, 2015). Studie- och yrkesvägledare skulle förmodligen välja att kartlägga 
och utforska vem individen egentligen är och hur hen vill leva sitt liv, som 
utgångspunkter för individen innan hen tar egna beslut om sitt framtida yrkesval. 
På ett pedagogiskt sätt kan studie- och yrkesvägledare också förklara, utifrån 
Krumboltz teori Planned Happenstance, att slump och tillfälligheter bör ses som 
naturliga faktorer att räkna med i karriären, och vikten av att ha en positiv 
inställning till dem istället för att se dem som hinder (Krumboltz m.fl., 1999).  
Rådgivare på Startkraft har erfarenheter av att individerna haft vitt skilda behov 
när de mött dem, som exempelvis individen som ville få ett jobb med hög lön utan 
utbildning. Rådgivarna redovisade inte hur de arbetade med olika individer, bara 
att de alltid utgick från individens behov och uppgav på frågan om kompetenser, 
värdet av att vara flexibel i olika sammanhang. För en studie- och yrkesvägledare 
är det främst valet av karriärteori i förhållande till individens behov och 
omständigheter som utgör ramen för vägledningen. Karriärteorier kan ses som 
vägledningsverktyg, och används för att försöka förklara hur och varför 
människor gör specifika karriärval i olika valsituationer (Andergren, 2014). 

Diskussion)och)slutsatser)

Resultatdiskussion)

Omställningsprocessen)i)ett)tidigt)skede)

Omställningsprocessen är fortfarande inne i ett tidigt skede. De först uppsagda 
lämnade företaget i slutet av februari 2017 och de sista går i början av 2018. Ett 
flertal kommer att lämna i slutet av juni. Några av de individer som vi intervjuade 
hade inte avslutat sin anställning och var inte igång med arbetssökandet än. Det 
hade varit intressant att intervjua såväl rådgivare som individer vid ett betydligt 
senare tillfälle då samtliga individer hunnit vara i omställningsprocessen en 
längre tid.  
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Uppdragsgivarens)målsättning)i)omställningsprocesser))

Idag när arbetsmarknaden ser väldigt bra ut, är det inte så svårt för individerna 
att nå målet att finna ett nytt jobb på kort tid. Men individerna är inte 
intresserade av att så fort som möjligt skaffa sig ett nytt jobb. Scenariot skulle 
dock med stor sannolikhet se helt annorlunda ut om vi istället befunnit oss i en 
lågkonjunktur. Många individer med liknande kompetenser skulle då samtidigt 
konkurrera om de få jobb som fanns tillgängliga. Paradoxalt nog kan därför den 
goda arbetsmarknaden leda till att rådgivarna just nu inte når sin uppdragsgivares 
målsättning. 
De generösa förmånerna, som att få behålla sin lön mellan ett och två år under en 
arbetsfri uppsägningstid, påverkar också så till vida att alla inte vill söka jobb med 
en gång. Risken finns dock att flertalet tänker och gör samma sak, det vill säga tar 
det lugnt ett tag, och senare kommer att aktivt söka jobb vid samma tillfälle. En 
annan risk som vår erfarenhet säger oss är att individen kan uppfattas som 
mindre attraktiv på arbetsmarknaden när det uppstår ett glapp i individens CV. 
En rådgivare påpekade också att lång ledighetstid kan leda till en inlåsningseffekt. 
I situationer utifrån uppdragsgivarens mål kan man fråga sig huruvida rådgivare 
verkligen kan möta individen fri från särintressen. De träffar ju endast individen 
under en begränsad tid när hen befinner sig i en tvingande brytpunkt, och då är 
rådgivarens uppdrag glasklart. Studie- och yrkesvägledare står fria från 
särintressen och är inte styrda att på en begränsad tid få individen att nå en ny 
sysselsättning. Det kan ge individen bättre förutsättningar att nå sina drömmar 
och individuella mål. 
Karriärvägledningskompetenser)

De karriärvägledningskompetenser som vi nedan diskuterar är vetenskapliga 
teorier, samtalsmetodik, kunskaper om arbetsmarknad och utbildning.  
I vår studie förefaller det vara uppdragsgivarens målsättning som utgör grunden 
för allt det arbete rådgivarna utför, inklusive de karriärvägledningskompetenser 
de använder. De möter alltid individen när hen befinner sig i en påtvingad 
brytpunkt (Andergren, 2014). Deras arbetssätt utgår från att kartlägga individens 
nuläge och föra hen framåt i processen med ett coachande förhållningssätt. 
Till skillnad från rådgivare som möter individer i omställningsprocesser, möter 
studie- och yrkesvägledare individer vid alla möjliga brytpunkter i livet. Det gör 
att studie- och yrkesvägledare är vana vid att använda sig av olika karriärteorier, 
samtalsmetoder och modeller, det kan även förekomma mer kartläggning bakåt i 
tiden än vad rådgivarnas arbetssätt visar på.  
Rådgivarnas kunskaper om arbetsmarknaden är mycket goda. Deras kunskaper 
om utbildningar är mer begränsade. Individerna som kommer till Trygghetsrådet 
är välutbildade och förmodas inte ha så stora behov av studievägledning som 
arbetare på Startkraft, som generellt har låg utbildningsbakgrund. Det är 
anmärkningsvärt att fler individer får betalda utbildningar från Trygghetsrådet än 
Startkraft med tanke på att behoven är som störst där. Vi vet också att 
Trygghetsrådet har större ekonomiska resurser. 
Det kan vara så att rådgivarna vid Startkraft inte lägger så stor vikt vid 
utbildningen då arbetsmarknaden ser bra ut, och att även individer med kortare 
utbildningsbakgrund lätt kan få arbete. Forskningen visar dock att många av de 
yrken som inte kräver utbildning kommer att försvinna (Stiftelsen för strategisk 
forskning, 2014). Här skulle studie- och yrkesvägledares kompetenser komma väl 
till sin rätt för att komplettera rådgivarnas kompetenser. Individer med behov av 
att utbilda sig skulle kunna få omfattande vägledning för att fatta beslut som leder 
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till en långsiktigt hållbar sysselsättning utifrån vad individen verkligen vill och 
önskar. 
Individens)behov)och)aktiviteter)i)karriärvägleding)

Vid intervjutillfället hade individerna deltagit i seminarier på Ericsson och 
därefter endast träffat sina rådgivare vid ett fåtal tillfällen. Individerna uppvisade 
olika behov när de kom i kontakt med Trygghetsrådet och Startkraft. Resultaten 
antyder att arbetare har större behov av praktiskt stöd och hjälp än tjänstemän i 
omställningsprocesser.  
Samtliga individer uppgav att de var nöjda med sina rådgivare och att de fått sina 
behov tillgodosedda. Men vi kan också se att vid tidpunkten för intervjun hade 
inte individerna så stora behov. Resultaten hade med stor sannolikhet sett 
annorlunda ut om vi hade intervjuat individerna vid ett senare tillfälle i processen. 
Förmodligen skulle fler behov hunnit uppstå hos individerna fram tills dess.  
Både Trygghetsrådet och Startkraft erbjuder individerna en mängd olika 
aktiviteter. Några av aktiviteterna erbjuds gemensamt för arbetare och 
tjänstemän. Samarbetet mellan Trygghetsrådet och Startkraft grundar sig på att 
Startkraft är dotterbolag till Trygghetsrådet. Troligen skulle 
omställningsprocessens utformning varit på ett annat vis om Ericsson hade valt 
ett annat omställningsföretag än Startkraft för arbetarna.  
Aktiviteter som exempelvis CV-skrivning och intervjuträning, kan såväl rådgivare 
som studie- och yrkesvägledare leda och genomföra. Omställningsföretagen, till 
skillnad från studie- och yrkesvägledare, har dock bättre möjligheter att anordna 
större arrangemang med hjälp av sina stora kontaktnät. 
Vid massuppsägningar jämfört med enskilda uppsägningar, som hanteras av 
Trygghetsrådet och Startkraft, kan man konstatera att möjligheterna är större att 
möta individernas behov. Generösa uppsägningspaket kan förekomma, samtidigt 
som massuppsägningar får stor uppmärksamhet i media, vilket bidrar till att även 
samhället sluter upp och det i sin tur kan gynna de uppsagda. 

Metoddiskussion)

Vi genomförde kvalitativa intervjuer för att få en djupare kunskap, istället för den 
fragmentiserade kunskap som vi annars erhållit om vi valt att istället genomföra 
vår studie med en kvantitativ metod och exempelvis en enkätundersökning. Vid 
intervjutillfällena kunde dock en massa saker påverka intervjuernas utfall, den 
maktobalans som kunde uppstå mellan intervjupersonerna och oss som 
intervjuade, samt att vi i de flesta fall var två som intervjuade en person. 
Intervjupersonerna hade emellertid själva fått välja plats för intervjutillfället och 
vi upplevde dem som tämligen bekväma och nyfikna på vårt arbete och våra 
frågeställningar.  
En enkätundersökning hade kunnat ge oss ett större underlag att dra slutsatser 
från, men resultaten skulle aldrig blivit så nyanserade och tolkade, utan mer 
kunnat ge oss fakta och statistik i enskilda frågor. Vår intervjuguide omfattade 
mestadels öppna frågor och följdfrågor, dessutom hade vi möjlighet att under 
intervjuerna ställa ytterligare frågor när vi önskade något förtydligande. Det hade 
inte varit möjligt i en enkätundersökning.  
Endast nio personer intervjuades totalt, vilket gör att det är svårt att dra några 
generella slutsatser som kan sägas representera flertalet inblandade i en så stor 
massuppsägning som på Ericsson i Borås. 
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Tidpunkten)för)genomförandet)av)intervjuerna)

Den absolut enskilt största faktorn, som varit avgörande för de resultat vi erhållit, 
är tidpunkten för genomförandet av vår studie. Vi kom in i ett tidigt skede där 
väldigt få uppsagda ens hunnit lämna Ericsson. Det betydde ju också att de inte 
haft så många möten med sina rådgivare på Trygghetsrådet och Startkraft, vilket 
flertalet av våra intervjufrågor berörde. Därför är vi övertygade om att 
intervjupersonernas svar skulle bli annorlunda om vi intervjuat dem vid ett senare 
tillfälle. Vi kunde alternativt valt att intervjua personer som tidigare varit med i en 
omställningsprocess, men då hade vi inte kunnat studera massuppsägningen och 
omställningsprocessen på Ericsson i Borås. Men vi valde specifikt att studera 
Ericsson i Borås för att ta reda på intervjupersonernas upplevelser i ett tidigt 
skede, innan de föll i glömska vilket var fallet i rapporten ”En studie av hur 
deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL” (Öberg, 2013). 

Slutsatser)

Studie- och yrkesvägledare står fria från särintressen och har därför de bästa 
förutsättningarna att karriärvägleda alla individer på deras väg att uppnå sina 
individuella karriärmål. Det gör att vi ser att studie- och yrkesvägledare har en 
given roll att spela i omställningsprocesser vid massuppsägningar.  
Däremot kan vi konstatera att studie- och yrkesvägledare inte kan ha samma mål 
att arbeta mot som rådgivarnas uppdragsgivare satt upp. Istället ser vi möjligheter 
att arbeta som studie- och yrkesvägledare i omställningsprocesser som en 
fristående aktör. Alternativt kan studie- och yrkesvägledare vara anslutna till 
trygghetsorganisationer och arbeta utifrån sin profession och etiska riktlinjer, 
men ha andra mål än rådgivarna. Vi ser att rådgivare och studie- och 
yrkesvägledare kompletterar varandra på ett fördelaktigt sätt. Rådgivarna har 
större nätverk och kan erbjuda fler aktiviteter som exempelvis mässor, och har 
kontakter med näringslivet och företag som behöver rekrytera. Studie- och 
yrkesvägledare har goda kunskaper om såväl karriärteorier, samtalsmetodik som 
utbildningar, behörighetskrav och tillträdesregler. Detta ser vi skulle gynna 
framför allt arbetare som har kortare utbildningsbakgrund. 
I omställningsprocesser är det så gott som alltid Trygghetsrådet som ger stöd till 
uppsagda tjänstemän medan det är olika omställningsföretag som kan ge stöd till 
arbetarna beroende på vilket omställningsföretag som företag och fack 
gemensamt utser. Vi konstaterar att valet av omställningsföretag för arbetare i 
omställningsprocessen på Ericsson är väl övervägt och grundar sig i tidigare 
erfarenheter av neddragningar på Ericsson och andra stora företag. Arbetarna fick 
tillgång till stödinsatser från Startkraft i ett tidigare skede än vad som är brukligt, 
vilket var gynnsamt för dem. 
Omställningsprocesser kan upplevas som både hotande och skrämmande, men 
också ses som en fantastisk möjlighet till reflektion och utveckling i 
yrkeskarriären. Avgörande faktorer för hur individen upplever det, är hur det för 
tillfället ser ut på arbetsmarknaden samt hens förhållningssätt till förändringar. 

Framtida)forskning)

Först vill vi lyfta att det framför allt vore spännande att följa upp de personer som 
vi intervjuat vid ett senare tillfälle och jämföra deras svar med dem vi erhöll nu. Vi 
är övertygade om att de skulle bli annorlunda när intervjupersonerna fått lite mer 
distans till sina tidigare arbeten på Ericsson. För dem som funnit en ny 
sysselsättning kan det kännas spännande och utvecklande men för de andra kan 
en större oro ha smugit sig på. Därför vore det intressant att se om individernas 
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behov förändrats, och om de fortfarande skulle uppleva att de får sina behov 
tillgodosedda i omställningsprocessen.  
Det vore också intressant att ta reda på vilka ytterligare roller och sammanhang 
som studie- och yrkesvägledare kan arbeta i på den privata arbetsmarknaden. För 
oss är detta ett outforskat område. Vi är nyfikna på att få veta var studie- och 
yrkesvägledare arbetar, hur karriärvägledning bedrivs, samt vilka mål 
uppdragsgivaren har satt upp för deras arbete. 

 )
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Hej! 
Vi är två studenter från Umeå universitet som läser till studie- och yrkesvägledare. 
Vi är nu inne på vår sista termin och skriver vårt examensarbete. Vårt valda ämne 
är karriärvägledning vid massuppsägningar. Vi vill undersöka hur 
karriärvägledning bedrivs utifrån perspektivet av vår framtida yrkesroll som 
studie- och yrkesvägledare. För detta önskar vi ta reda på vilka mål rådgivare har 
och på vilket sätt individens behov tillgodoses i karriärvägledningen. 
Vi har för avsikt att intervjua rådgivare och andra aktörer i omställningsprocessen 
samt uppsagda på Ericsson. Med detta missiv önskar vi veta om du kan tänka dig 
att delta som intervjuperson i studien. Intervjun tar ca 1 timme. Ditt deltagande är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed din medverkan. 
Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer enbart 
att användas i forskningssyfte.  
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller 
vår handledare via e-post.  
 
Med vänliga hälsningar 
Baiba Olsson   Thérèse Olsson 
E-post: baol0003@umu.se  E-post: thol0039@umu.se  
Handledare: Svante Åberg 
E-post: svante.aberg@umu.se 
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Bilaga)2)E)Intervjuguide)till)Trygghetsrådet)och)Startkrafts)rådgivare)

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

1. Vilken målsättning har 
karriärvägledarens 
uppdragsgivare för 
karriärvägledning i 
omställningsprocesser? 

1. Vilka mål för Ericssonuppdraget har din arbetsgivare satt upp? 
2. Hur ser dina personliga karriärvägledarmål ut för Ericssonuppdraget? 
3. Hur ser dina arbetsuppdrag ut beroende på om det gäller en 
massuppsägning eller om en enskild person söker hjälp hos er? 
4. Hur ser du på etiska och moraliska dilemman som kan uppstå i ditt 
arbete? 
Följdfråga: I vilka situationer har dina personliga mål inte stämt överens 
med uppdragsgivarens mål? 
5. Hur ser den formella yrkesetiken ut som du har att förhålla dig till i ditt 
arbete? 
6. Vilka lagar och förordningar styr ditt arbete? 

2. Vilka kompe- 
tenser används 
vid karriärväg- 
ledning i  
omställnings- 
processer? 

7. Berätta om din utbildningsbakgrund. 
8. Vilken teoretisk utgångspunkt har din utbildning vad gäller 
karriärvägledning? 
9. Vilka kompetenser uppfattar du att arbetsgivaren efterfrågar? 
Förtydligande om så behövs: Vilka färdigheter kring samtalsmetodik, 
kunskap kring arbetsmarknaden och utbildningsväsendet, 
arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper efterfrågar din 
arbetsgivare? 
10. Vilka samtalsmodeller/metoder använder du i ditt arbete? Ge konkreta 
exempel.  
11. Hur håller du dig uppdaterad med frågor kring arbetsmarknaden? 
12. Hur håller du dig uppdaterad med frågor kring utbildningsväsendet? 
Förtydligande om så behövs: Vilka nya behörighetskrav och tillträdesregler 
gäller för exempelvis Yrkeshögskola och universitet? 
13. Vilka kompetenser anser du att du behöver för att du ska kunna arbeta 
med omställningsuppdrag? 

3. Hur bedrivs  
karriärväg- 
ledning i  
omställnings- 
processer? 

14. Hur arbetar du med karriärvägledning från start till slut i 
omställningsprocessen? Förtydligande om så behövs: Vilka aktiviteter, 
arbetssätt, teorier, metoder, modeller och samtalsmetodik använder du i 
omställningsprocessen? 
15. Vilka samarbetar du med?  
16. Vilka möjligheter resp. hinder upplever du i Ericssonuppdraget? 
17. Hur skulle du vilja arbeta med karriärvägledning i den bästa av 
världar?  

4. Vilka behov av 
karriärvägledning  
har den enskilda individen 
i omställningsprocesser? 

18. Vilka förväntningar och behov upplever du att den enskilda individen 
har när du möter den? Ge konkreta exempel på behov som den enskilda 
individen uppgivit när hen kommit till dig. 
19. Hur upplever du att individen får sina behov tillgodosedda?  



 

 
 

Bilaga)3)E)Intervjuguide)till)uppsagda)tjänstemän)och)arbetare)från)Ericsson)i)

Borås.))

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

1. Vilken målsättning 
har karriärvägledarens 
uppdragsgivare för 
karriärvägledning i 
omställningsprocesser? 

Öppningsfråga: Berätta om ditt arbete och din tid på Ericsson. 
1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
2. Vad upplever du att Trygghetsrådet/Startkraft har för 
arbetsuppdrag? Förtydligande om så behövs: Vad är 
målet/ambitionen med vägledningen?  

2. Vilka kompetenser 
används vid karriärväg- 
ledning i omställnings- 
processer? 

3. Vilka kunskaper och färdigheter uppfattar du att din rådgivare 
använder sig av när ni träffas? Förtydligande om så behövs: Vad 
är hen bra på? Vad ger hen dig för nya kunskaper/insikter/stöd och 
hjälp? 
4. Hur gick rådgivaren tillväga för att ta reda på vilka 
kompetenser, styrkor, svagheter och erfarenheter du har, samt hur 
din situation och ditt liv i övrigt ser ut?  

3. Hur bedrivs  
karriärvägledning 
i omställnings- 
processer? 

5. Hur har vägledningen gått till rent praktiskt? 
Förtydligande:!Vilka aktiviteter - enskilt/grupp, arbetssätt, 
metoder, modeller och utbildning har du fått tillgång till?  
6. Om ni ska träffas fler gånger, vad kommer ni att arbeta vidare 
med då? 
7. Hur skulle du vilja att vägledningen gick till, i den bästa av 
världar? Förtydligande om så behövs: Något du har saknat, önskat 
ha mer eller mindre av, bemötande, aktiviteter, rådgivarens 
kompetens, hjälp från Trygghetsrådet/Startkraft eller andra 
aktörer?  

4. Vilka behov av  
karriärvägledning 
har den enskilda 
individen i  
omställnings- 
processer? 

8. Vilka förväntningar hade du på Trygghetsrådet/Startkraft innan 
ni påbörjade vägledningsprocessen? 
9. Vilken hjälp och stöttning vill du att Trygghetsrådet/Startkraft 
ska ge dig? 
10. På vilket sätt upplever du att du har fått dina förväntningar och 
behov tillgodosedda i vägledningsprocessen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


