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Sammanfattning 
Bakgrunden	till	arbetet	är	vårt	intresse	för	och	nyfikenhet	att	undersöka	ett	livs-	och	
karriärutvecklingsprogram,	LOK,	och	dess	betydelse	för	deltagarna.	Vi	vill	genom	studien	
synliggöra	problematiken	och	förtjänsterna	med	omställnings-	och	livs-	och	
karriärutvecklingsprogram	och	bidra	till	kunskapsbanken	till	stöd	för	Studie-	och	yrkesvägledare.	
Syftet	är	att	beskriva	och	analysera	två	LOK-deltagares	motiv	och	drivkrafter,	utvecklade	
självkännedom,	insikter	och	livs-	och	karriärbeslut	i	ett	livs-	och	karriärutvecklingsprogram,	LOK	
som	undersöks	genom	frågeställningarna;	Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	
deltagarnas	motiv	och	drivkrafter	vid	användning	av	LOK	som	omställningsprogram;	Hur	beskriver	
deltagarna,	handledare	och	företaget	deltagarnas	utvecklade	självkännedom	i	relation	till	
anställningsbarhet;	Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	övningar,	metoder	och	
teorier	i	LOK	i	relation	till	begreppen	personlig	insikt,	teori-insikt	och	metod-insikt;	Hur	beskriver	
deltagarna,	handledare	och	företaget	deltagarnas	livs-	och	karriärbeslut	vid	deltagande	i	ett	livs-	
och	karriärutvecklingsprogram	som	LOK.		
För	analys	av	resultatet	använder	vi	oss	av	ett	ramverk	av	tidigare	forskning	och	karriärteorier.	
Metodvalet	är	kvalitativa	intervjuer	och	hermeneutisk	analysmetod.		
Det	vi	med	stor	tydlighet	kan	se	som	generella	slutsatser	i	resultatet	är	att,	för	Lok	deltagaren	så	
är	förutsättningarna	för	att	lyckas	i	programmet	att	deltagaren	går	in	i	programmet	med	en	stark	
motivation	och	vilja	till	förändring.	Det	som	erbjuds	den	engagerade	deltagaren	är	ett	
professionellt	bollplank	och	vägledning	som	hjälper	deltagaren	att	utveckla	självkännedom	och	
förmåga	till	att	våga	ta	livs-		och	karriärbeslut	och	en	ökad	anställningsbarhet	vid	
omställningssituationer.	
	
Nyckelord:	LOK,	omställningsprogram,	anställningsbarhet,	motiv,	drivkrafter,	självkännedom,	
teori	insikt,	personlig	insikt,	metodinsikt,	livs-	och	karriärbeslut	
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1.	Inledning		
Individer	gör	idag	inte	ett	yrkesval	utan	flera.	Vi	behöver	kompetens	för	att	fatta	långsiktiga	
karriärbeslut	samtidigt	som	vi	strävar	efter	ramar	och	trygghet	i	livet.	Valet	av	karriär	är	den	
resandes	ensak	(Dresch	&	Lundahl,	2010).	För	att	hjälpa	människor	i	deras	karriärutveckling	växer	
behovet	av	professionell	karriärvägledning.	Den	gode	vägledaren	bör	utveckla	tre	viktiga	insikter;	
personlig	insikt,	teori-		insikt	och	metodinsikt	(Lovén	2015).	Ett	instrument	på	arbetsmarknaden	
som	används	för	att	öka	människors	anställningsbarhet	är	omställningsprogram	av	olika	slag	
(Garsten,	2011).	Den	centrala	idén	enligt	Garsten	(2011)	med	programmen	är	att	deltagaren	själv	
måste	ta	ansvar	för	sin	situation	och	för	sin	framtid,	vilket	lägger	ansvaret	för	att	lyckas	på	
individen.	Anställningsbarhet,	vilket	är	målet	med	omställningsprogrammet,	kan	handla	om	att	
ha	kvar	sitt	nuvarande	arbete	eller	att	avancera	inom	en	organisation	för	att	stå	rustad	vid	en	
omorganisation,	men	det	kan	också	handla	om	att	ha	kvar	ett	arbete	i	en	vidare	mening,	det	vill	
säga	att	kunna	byta	arbete	om	så	skulle	behövas	(Berntson,	2011).	Forskningen	visar	alltså	tydligt	
att	kunskap	om	olika	omställningsprogram	och	livs	och	karriärutvecklingsprogram	är	viktig	för	
dagens	och	framtidens	studie-	och	yrkesvägledare	då	de	kommer	möta	både	klienter	och	
organisationer	som	har	eller	kommer	att	få	erfarenhet	av	sådana	omställningsprogram.	
I	studien	har	vi	valt	att	studera	ett	livs-	och	karriärutvecklingsprogram	kallat	LOK	(Livs-	och	
Karriärplanering).	Studien	bygger	på	intervjuer	med	en	företagsrepresentant	på	ett	
karriärutvecklingsföretag	som	erbjuder	LOK,	två	handledare	samt	två	deltagare.	Syftet	med	
studien	är	beskriva	och	undersöka	deltagarnas	motiv	och	drivkrafter,	utvecklad	självkännedom	
och	livs-	och	karriärbeslut	inför	och	under	ett	deltagande	i	programmet.	Vi	vill	också	undersöka	
vilken	kunskap	deltagarna,	handledarna	och	utbildningsföretaget	har	kring	begreppen	personlig	
insikt,	teori	insikt	samt	metodinsikt.	
Vi	väljer	att	undersöka	området	av	intresse	och	vilja	att	synliggöra	problematik	och	förtjänster	
med	omställnings-	och	livs-	och	karriärutvecklingsprogram.	Vi	gör	undersökningen	dels	för	att	
bidra	till	kunskapsbanken	om	programmen,	dels	till	yrkesrelevant	stöd	för	studie-	och	
yrkesvägledare.	Ämnet	för	undersökningen	anses	av	författarna	vara	väl	avgränsat	genom	ett	
klart	och	tydligt	syfte,	nedbrutet	till	tydliga	och	forskningsbara	frågeställningar.	
Frågeställningarnas	formuleringar	motiveras	med	att	de	enskilt	och	tillsammans	ger	ett	förväntat	
forskningsbart	resultat.		

1.1	Syfte	och	frågeställningar		
Syftet	med	undersökningen	är	att	beskriva	och	analysera	två	deltagares	motiv	och	drivkrafter,	
utvecklade	självkännedom,	insikter	och	livs-	och	karriärbeslut	i	ett	livs-	och	
karriärutvecklingsprogram,	LOK.		
	
Frågeställningar	

● Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	deltagarnas	motiv	och	drivkrafter	vid	
användning	av	LOK	som	omställningsprogram?	

	
● Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	deltagarnas	utvecklade	

självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet?	
	

● Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	övningar,	metoder	och	teorier	i	LOK	i	
relation	till	begreppen	personlig	insikt,	teori-		insikt	och	metodinsikt?	

	
● Hur	beskriver	deltagarna,	handledare	och	företaget	deltagarnas	livs-	och	karriärbeslut	i	

ett	livs-	och	karriärutvecklingsprogram,	LOK?	
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● Vilka	professionella	relationer	kan	beskrivas	i	arbetet	med	LOK,	i	funktionen	av	
omställningsprogram,	och	hur	påverkar	de	aktörerna	och	deltagarnas	motiv	och	
drivkrafter	vid	utveckling	av	självkännedom	för	bättre	livs-	och	karriärbeslut	och	
anställningsbarhet?	
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2.	Bakgrund	

2.1	Tidigare	forskning	
	
2.1.1	Disposition		
Avsnittet	avser	innehålla	ett	ramverk	för	undersökningens	syfte,	i	form	av	en	tydlig,	relevant	och	
fyllig	beskrivning	av	tidigare	forskning.	Var	och	en	av	delavsnitten	pekar	på	och	redogör	för	
problematiken	och	förtjänsterna	för	den	enskilde	och	samhället	vid	deltagande	i	omställnings-	
och	livs-	och	karriärutvecklingsprogram.	
	
Den	inledande	delen	beskriver	kort	en	förklarande	metafor,	en	tavla	i	ram,	för	hur	vi	avser	
använda	oss	av	2.1	Tidigare	forskning	och	2.2	Teoribakgrund.	Tidigare	forskning	används	som	
“ram”	och	teoribakgrunden	som	“färger”	till	vår	undersöknings	resultat,	“blyertsskissen”,	vilket	vi	
bedömer	är	en	relevant	beskrivning	utifrån	det	mått	av	“vetenskapligt	konstnärskap”	som	kan	
förväntas	av	aktuellt	urval	och	antal	respondenter.	
Tidigare	forskning	består	av	följande	fyra	avsnitt	med	funktionen	av	att	ge	forskningsstöd	till	
undersökningen,	ett	ramverk	med	fyra	ramdelar	(se	Bild	1);	(1)	LOK	-	En	utvärdering	av	Livs-	och	
Karriärplanering	vid	Försvarsmakten	(Kadefors,	Holmer	&	Östebo,	2015);	(2)	Samhällets	och	
vägledningens	förändring;	(3)	Omställningsprogram	och	(4)	Anställningsbarhet.	De	bildar	alltså	
varsin	sida	i	ramen	som	omger	målardukens	blyertsskiss.		
Teoretiska	utgångspunkter	i	form	av	karriärteorier	har	funktionen	av	att	vara	“färgerna	på	
färgpaletten”	och	förväntas	ge	färg	och	djup	till	den	bild	resultatet	skissar	i	blyerts	på	
målarduken.	Författarna	till	rapporten	håller	i	penseln,	lägger	på	färgerna	(karriärteorierna)	och	
bygger	ramen	(tidigare	forskning)	kring	duken	efterhand	som	de	genomför	analys	och	syntes	(det	
konstnärliga	arbetet)	av	undersökningens	resultat.	Tavlans	motiv	förväntas	både	i	kontrast	till,	
och	i	stöd	av	ramen,	framträda	allt	tydligare	som	teman	frambringade	ur	forskningsarbetet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
Bild	1.	Ramverk	för	undersökningen.	
	
	
Förhoppningsvis	kan	vi	när	arbetet	är	färdigt	betrakta	ett	verk	som	rikt	färglagt,	placerad	i	en	
stödjande	ram,	rätt	upphängd	tillsammans	med	liknande	alster	(tidigare	undersökningar),	i	rätt	
utställning	(databas),	ger	en	intressant	bild	av,	och	nyttig	kunskap	om,	deltagares	upplevelser	av	
ett	livs-	och	karriärutvecklingsprogram.		

Ramdel	2		
Samhällets	och	

vägledningens	förändring	

Ramdel	1		
Resa	med	LOK	

Ramdel	3	
Omställningsprogram	

Ramdel	4	
Anställningsbarhet	
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2.1.2	Resa	med	LOK,	en	utvärdering	av	Livs-	och	Karriärplanering	vid	Försvarsmakten	-	sida	ett	av	
ramverket.		
Som	första	del	i	ramverket	beskrivs	tidigare	forskning	om	LOK	i	rapporten	Resa	med	LOK	
(Kadefors	m.fl.	2015)	framtagen	vid	Institutionen	för	sociologi	och	arbetsvetenskap	vid	Göteborgs	
universitet	(se	även	en	sammanfattning	i	bilaga	3).	Rapporten	ger	en	bakgrund	och	ett	
tolkningsstöd	till	analysen	av	resultatet	av	frågeställningarna	och	möjlighet	att	få	syn	på	
paralleller	för	hur	LOK	fungerar	i	praktiken.		
	
Rapporten	beskriver	hur	LOK	används	inom	försvarsmakten	och	syftet	är	att	genom	utvärdering	
genomlysa	hur	LOK-verktyget	utvecklats,	hur	det	tillämpas	för	personal	som	är	tillsvidareanställd	
och	i	vilken	mån	det	uppfyller	de	förväntningar	som	ställs	av	Försvarsmakten	och	dess	anställda.		
Det	övergripande	resultatet	i	undersökningen	är	att	LOK	i	sin	utformning	bedöms	fungera	väl,	
dock	behöver	organisatoriska	frågor	som	tillgänglighet,	antal	vägledare	samt	chefers	syn	på	LOK	
som	sitt	eget	verktyg,	ses	som	utvecklingspunkter	(Kadefors	m.fl.,	2015).		
	
2.1.3	Samhällets	och	vägledningens	förändring	-	sida	två	av	ramverket	
Som	del	två	i	ramverket	beskrivs	tidigare	forskning	om	hur	samhället	och	vägledningen	
förändrats.	Avsnittet	ger	en	bakgrund	och	ett	tolkningsstöd	till	analysen	av	resultatet	av	
frågeställningarna	och	möjlighet	att	få	syn	på	teman	i	aktörernas	beskrivningar	i	relation	till	“Den	
gode	vägledaren”	som	bör	utveckla	de	tre	viktiga	insikterna;	personlig	insikt,	teori-		insikt	och	
metodinsikt	(Lovén,	2015).	Avsnittet	ger	även	en	förståelse	för	den	utveckling	som	skett	i	
samhället	i	stort,	parallellt	med	hur	vägledningen	inom	livs-	och	karriärutveckling	förändrats.	
	
Samhällsförändringar	som	påverkar	människors	utbildnings-	och	karriärutveckling	ställer	stora	
krav	på	vägledare	att	kunna	tillämpa	adekvata	karriärteorier	på	vetenskaplig	grund.	Vidare	
handlar	det	om	att	möta	klienten	så	att	dennes	förväntningar	på	vägledningen	uppfylls	genom	att	
vägledarens	syfte	med	vägledningen	är	i	samklang	med	klientens	förväntningar.	Är	
överensstämmelsen	god	upplever	klienten	nytta	av	vägledningen,	är	överensstämmelsen	mindre	
god	upplever	klienten	brister	i	vägledningen.	Vi	gör	inte	ett	utbildnings/yrkesval,	utan	flera,	det	är	
något	som	sker	upprepade	gånger.	Den	autonoma	individen	i	ett	livslångt	lärande	har	blivit	
kännetecken	för	vår	samtid.	Individer	förväntas	ha	kompetens	att	fatta	komplexa	och	långsiktiga	
karriärval	i	en	utpräglat	riskfylld	och	ständigt	föränderlig	tid,	och	vill	samtidigt	ha	ramar	och	
trygghet	i	sitt	liv.	Det	kan	liknas	vidbehovet	att	utveckla	kompetens	för	att	navigera	tryggt	och	
säkert	på	ganska	stormiga	och	osäkra	hav.	Brist	på	sådan	navigationskompetens	borde	leda	till	
ett	stort	behov	av	god	professionell	vägledning.	Sammanfattningsvis	kan	det	vara	befogat	att	tala	
om	att	valet	av	karriär	i	praktiken	har	blivit	den	resandes	ensak	(Dresch	&	Lundahl,	2010).	
	
Gällande	vägledningen	har	den	omformats	under	senare	tid.	Från	att	ha	präglats	av	matchning,	
till	en	process	med	kontinuerligt	formande	och	omformande	av	sin	egen	karriär.	Trenden	inom	
vägledning	har	tidigare	visat	ett	visst	mått	av	teoriförakt	som	kan	beskrivas	
med	Ginzbergs	ord	för	ca	70	år	sedan	
	

“Vocational	counselors	are	busy	practitioners	anxious	to	improve	their	counselling	
techniques	the	research-minded	among	them	devote	what	time	they	can	to	devising	
better	techniques.	They	are	both	theoreticians	working	on	the	problems	how	individuals	
make	their	occupational	choices,	for,	though	they	have	no	bias	against	theory,	they	have	
little	time	to	invest	in	developing	one”.	(Lovén,	2015,	s.	64)	

	
Motståndet	mot	teoribildningen	finns	inbyggd	i	vägledarkåren,	vilket	gör	det	hela	än	mer	
utmanande	(Lovén,	2015).	Liknande	kommentar	kan	uppfattas	även	idag.	Engagemanget	hos	
vägledare	har	ofta	resulterat	i	sökandet	efter	metoden	med	stort	M	och	i	det	dagliga	arbetet	
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uppfattas	teorier	som	barlast.	Dock	visar	forskning	att	klienten	inte	bara	vill	veta	hur	saker	och	
ting	samverkar	utan	också	kunskapen	bakom,	vilket	ställer	krav	på	vägledarens	teorikunskaper	
(Lovén,	2015).	Alltså,	vägledare	behöver	utifrån	det	perspektivet	utveckla	sin	teorikunskap.	
De	teorier	forskningen	åstadkommit	kan	hjälpa	oss	att;	“(1)	bättre	förstå	och	kunna	se	
sammanhanget	i	sökandes	karriärfunderingar;	(2)	skapa	hypoteser	kring	hur	sökande	bättre	ska	
kunna	navigera	i	sin	framtid;	(3)	utveckla	verktyg	och	metoder	som	hjälper	den	sökande	till	
självinsikt	och	större	egenkraft”	(Lovén,	2015,	s.	83).	Lovén	(2015)	sammanfattar	syftet	med	
teoribildningen	som;	förståelse,	hypoteser	och	verktyg.	Utifrån	teorierna	har	skapats	flera	
användbara	modeller	och	metoder	till	stöd	för	vägledningsarbetet.	Att	skapa	empowerment	och	
ett	lärande	i	vägledningen	blir	centralt.	”Den	gode	vägledaren”	bör	utveckla	tre	viktiga	insikter;	
personlig	insikt	(kunskaper	om	hur	vägledaren	ser	på	omvärlden	och	hur	denne	uppfattas	av	
andra),	teori-insikt	(insikter	om	teorier	som	hjälper	att	förstå	och	tolka	människors	karriärval)	och	
metodinsikt	(insikt	i	och	förtrogenhet	med	metoder	och	verktyg	som	kan	utveckla	människors	
växande	och	ansvar	vid	studie-	och	yrkesval)	i	mötet	med	alla	de	olika	klienter	som	vägledningen	
innehåller.	Här	kan	teorierna	ses	som	möjligskapande	och	som	tillför	en	dimension	för	högre	
kvalitet	och	professionalism	(Lovén,	2015).		
	
2.1.4	Omställningsprogram	-	sida	tre	av	ramverket	
Del	tre	i	ramverket	beskriver	funktionen	och	utfallet	av	omställningsprogram.	Avsnittet	ger	en	
bakgrund	och	ett	tolkningsstöd	till	analysen	av	resultatet	av	frågeställningarna	och	möjlighet	att	
få	syn	på	teman	i	aktörernas	beskrivningar	i	relation	till	begreppet	omställningsprogram.	
	
För	att	lyckas	i	sin	karriär	räcker	det	inte	med	att	göra	ett	bra	jobb	eller	utvecklas	i	sitt	yrke,	det	
blir	allt	viktigare	att	vara	duktig	på	att	byta	jobb	(Benson,	2011).	På	dagens	arbetsmarknad	talar	
man	allt	mindre	om	anställningstrygghet	och	allt	mer	om	anställningsbarhet.	Tyngdpunkten	ligger	
på	att	som	individ	vara	attraktiv	och	efterfrågad	på	arbetsmarknaden,	att	vara	en	kompetent	
marknadsaktör.	Ansvaret	är	förlagt	till	den	enskilde	individen	(Sparrhoff	&	Fejes,	2016).	På	
dagens	arbetsmarknad	är	det	inte	bara	arbetssökande	som	ska	vara	anställningsbara,	det	är	
snarare	ett	tillstånd	varje	arbetstagare	bör	befinna	sig	i,	hela	tiden	(Garsten,	2011).	
Omställningsprogram	har	blivit	en	central	del,	ett	instrument,	på	arbetsmarknaden	för	att	öka	
människors	anställningsbarhet	(Benson,	2011).	Den	inneboende	förändringspotential	i	
programmen	lösgör	omställningssituationen	från	att	vara	kopplad	till	företagets	ekonomiska	
behov	av	omställning,	till	en	annan	inramning	av	situationen,	där	den	enskildes	behov	av	att	
förändras	sätts	i	fokus	(Benson,	2011).	Den	instrumentella	dimensionen	i	programmen	är	att	för	
att	kunna	finna	ett	jobb	måste	deltagaren	visa	en	positiv	attityd	och	vilja	till	förändring.	En	
central	idé	i	programmen	är	att	deltagarna	själva	måste	ta	ansvar	för	sin	situation	och	sin	framtid.	
En	sådan	ansvarsfördelning	gör	det	svårt	för	deltagaren	att	rikta	missnöje	mot	programmen	om	
de	inte	lyckas	få	jobb.	Utförarna	ger	råd,	inte	jobb,	då	kan	de	inte	heller	hållas	ansvariga	om	
deltagaren	inte	hittar	något	arbete.		
Slutsatsen	blir	som	tidigare	sagts	att	omställningsprogrammen	har	som	övergripande	syfte	att	
öka	deltagarnas	anställningsbarhet.	I	idealtillståndet	väljer	vi	karriär	för	att	utvecklas	“som	oss	
själva”,	man	väljer	arbete	för	att	visa	vem	man	är.	I	praktiken	stöter	många	dock	på	hinder	och	
omställningsprogrammen	blir	istället	disciplinerande,	man	måste	anpassa	sig	under	
förespeglingen	att	man	ägnar	sig	åt	självutveckling.	“Det	handlar	ofta	mer	om	det	man	måste,	än	
att	välja	det	man	vill”	(Benson,	2011,	s.	146).		
	
2.1.5	Anställningsbarhet	-	sida	fyra	av	ramverket	
Den	fjärde	och	avslutande	delen	i	ramverket	beskriver	begreppet	anställningsbarhet.	Avsnittet	
ger	en	bakgrund	och	ett	tolkningsstöd	till	analysen	av	resultatet	av	frågeställningarna	och	
möjlighet	att	få	syn	på	teman	i	aktörernas	beskrivningar	i	relation	till	begreppet	
anställningsbarhet.	
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Begreppet	anställningsbarhet	har	under	1990-talet	lyfts	fram	i	EU:s	arbetsmarknadspolitik	som	
en	sysselsättningsstrategi	för	länderna	i	den	europeiska	unionen	(Berntson,	2011).		
Begreppet	visar	på	en	ökad	betoning	på	förmågan	att	få	och	behålla	en	anställning	och	att	kunna	
anpassa	sig	till	arbetsmarknadens	förändringar.		
Det	innebär	en	mer	aktiv	syn	på	människans	roll	när	det	gäller	arbete	och	betraktas	som	en	
förutsättning	för	en	mer	dynamisk	arbetsmarknad	(Garsten,	2011).	Att	vara	anställningsbar	på	
dagens	arbetsmarknad	anses	inte	bara	vara	eftersträvansvärt,	utan	som	en	nödvändighet.	
(Sparrhoff	&	Fejes,	2016).		
	
Som	policybegrepp	står	det	inte	ensamt	utan	är	sammankopplat	med	en	mängd	relaterade	
begrepp,	som	alla	vart	och	ett	för	sig	och	sammantaget	bär	på	förväntningar	och	normer	för	hur	
relationen	mellan	arbetstagare	och	arbetsgivare	ska	utformas	och	vad	som	förväntas	av	den	
enskilda	individen.	Till	detta	begreppskomplex	hör	ord	som	livslångt	lärande,	flexibilitet,	
arbetsförmåga	och	entreprenörskap	(Garsten	2011).	Policyspråket	sätter	medborgaren,	eller	
individen,	i	centrum.	Med	fokus	på	lärande	ställs	nya	krav	på	individen	när	det	kommer	till	att	
forma	och	utveckla	den	egna	karriären.	Detta	medför	att	vi	som	medborgare	förväntas	ha	en	
karriär	som	vi	självständigt	ska	ta	hand	om	(Bengtsson,	2015).	Den	som	misslyckas	med	sin	egen	
anställningsbarhet	har	sig	själv	att	skylla	(Sparrhoff	&	Fejes	2016).	Idag	talas	det	i	
vägledningskretsar	om	karriärhantering	snarare	än	karriärplanering.		
		
Vi	förväntas	samtidigt	navigera	på	en	instabil	och	omstrukturerad	arbetsmarknad.	Vi	
förväntas	vara	beredda	på	att	göra	överbryggningar	eller	övergångar	mellan	olika	typer	av	
arbeten,	och	även	vara	flexibla	i	förhållande	till	olika	arbetsområden	och	kunna	växla	mellan	
olika	arbetsuppgifter	(Garsten,	2011).	
		
Såväl	på	nationell	som	på	internationell	nivå	betonas	det	att	anställningsbarhet	är	en	nyckel	för	
att	nå	framgång	i	arbetslivet	och	i	allt	större	utsträckning	också	ett	krav	på	den	enskilde	individen	
för	att	kunna	bemästra	de	variationer	som	uppträder	i	ökande	omfattning	i	arbetslivet.	
Anställningsbarhet	kan	handla	om	att	ha	kvar	sitt	nuvarande	arbete	eller	att	avancera	inom	en	
organisation	för	att	stå	rustad	vid	en	omorganisation,	men	det	kan	också	handla	om	att	ha	kvar	
ett	arbete	i	en	vidare	mening,	det	vill	säga	att	kunna	byta	arbete	om	så	skulle	behövas	(Berntson,	
2011).	Begreppet	anställningsbarhet	får	i	ljuset	av	detta	en	nära	koppling	till	uppfattningen	om	
att	arbetsmarknaden	befinner	sig	i	ständig	rörelse	och	förändring.	Garsten	fångar	detta	genom	
att	beskriva	två	centrala	och	viktiga	trender	i	arbetslivet,	nämligen	individualiseringen	och	
flexibiliseringen.	Ur	detta	perspektiv,	i	mötet	mellan	arbetsmarknadens	krav	på	flexibilitet	och	
individens	ansvar	för	sin	egen	karriärhantering,	får	begreppet	anställningsbarhet	sin	legitimitet	
(Berntson	2011).			

2.2	Teoretiska	utgångspunkter	
Avsnittet	inleds	med	definitioner	av	centrala	begrepp	i	undersökningen.	Som	teoretiska	
utgångspunkter	för	analys	av	undersökningens	resultat	har	vi	tillsammans	med	ovan	nämnda	
tidigare	forskning	valt	karriärteorier.	Teorierna	är	presenterade	i	ordning	utifrån	metaforen;	Den	
komplexa,	sammansatta	individen	i	sin	livsmiljö	kan	liknas	vid	en	lök	och	dess	många	skal,	inifrån	
och	ut	växande	i	sin	livsmiljö.	I	det	innersta	skalet	bär	individen	på	“Jaget	i	Livsrummet”	
(Lifespace).	Här	finner	vi	Konstruktivistisk	teori	och	metod	(Peavy)	och	The	Theory	of	Career	
Construction	(Savickas).	I	nästa	skal	finns	“Jagets	roller”	som	individen	försätts	eller	försätter	sig	i	
under	livets	olika	skeenden.	Här	finner	vi	Life	Career	Rainbow	(Super).	I	nästa	skal	finns	“Jagets	
händelser”	som	individen	möter	under	sitt	liv.	Här	finner	vi	Careership	(Hodkinson	&	Sparkes).	
Slutligen	i	det	yttersta	skalet	som	utgör	gränsytan	mot	omgivning,	finns	“Jagets	förmågor”	som	
individen	behöver	för	att	bemästra	och	utveckla	Jaget	i	livsrummet,	i	rollerna	och	i	händelserna.	
Här	finner	vi	Planned	Happenstance	(Krumboltz	&	Mitchell).	Genom	metaforen	placeras	
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teorierna	in	i	ett	sammanhang	med	exempel	på	deras	respektive	förklaringsområde	vilket	kan	
underlätta	att	ta	dem	vidare	in	i	analysen	av	beskrivningarna	från	deltagare,	handledare	och	
företaget.	Vidare	i	avsnittet	används	systemteori	skapad	för	att	synliggöra	betydelsen	av	
professionella	relationer	i	LOK-processer.		
Avsnittet	i	stort	ger	en	teoretisk	bakgrund	och	ett	tolkningsstöd	till	analysen	av	resultatet	av	
frågeställningarna	och	därmed	möjlighet	att	få	syn	på	teman	i	aktörernas	beskrivningar.	
	
2.2.1	Centrala	begrepp	
Self-concept	
Självuppfattning,	ett	begrepp	för	hur	vi	ser	på	och	uppfattar	oss	själva	som	individer.	I	
självuppfattningen	finns	värderingar,	attityder,	förmåga	till	planering,	beslut,	förmåga	till	inre	
kontroll	och	en	undersökande	attityd	(Amundson	m.	fl.,	2014).	
	
Självkännedom	
I	arbetet	tillskriver	vi	begreppet	samma	betydelse	som	Self	Concept	begreppet	
	
Självinsikt	
Begreppet	är	en	synonym	till	självkännedom	och	i	arbetet	tillskrivs	även	det	samma	betydelse	
som	Self	Concept	begreppet	
	
2.2.2	Konstruktivistisk	teori,	Peavy,	Super	och	Savickas	
Konstruktivistisk	teori	bygger	på	konstruktivistisk	filosofi	som	säger	att	kunskap	konstrueras	och	
är	därför	inte	någon	avbild	av	verkligheten,	liksom	konstruktivistisk	pedagogik	säger	att	
människor	själva	skapar	och	konstruerar	kunskap	samt	socialkonstruktivism	som	beskriver	
samhället	som	socialt	konstruerat	av	människor	i	samspel	med	varandra.		
	
2.2.2.1	Peavy	konstruktivistisk	teori	och	metod,	Peavy	
I	vägledningssammanhang	betonas	särskilt	konstruktivismen	ur	ett	psykologiskt	perspektiv	där	
människan	skapar	sig	själv	genom	att	delta	i	samtidiga,	parallella	processer.	Socialt	sker	det	
genom	initiativ,	interaktion,	relation	och	kommunikation.	Individuellt	sker	det	genom	tankar,	
känslor	och	handlingar.	Betoningen	ligger	på	hur	människor	konstruerar	sin	framtid	och	söker	
mening	i	sitt	liv	och	sin	tillvaro.	Nyckelbegrepp	är	mening,	mönster	och	motivation	(Peavy,	2007).	
	
2.2.2.2	Life-Career	Rainbow,	Super	
Kärnan	i	teorin	kan	betecknas	Self-concept,	självuppfattning,	ett	begrepp	för	hur	vi	ser	på	och	
uppfattar	oss	själva	som	individ.	I	självuppfattningen	finns	värderingar,	attityder,	förmåga	till	
planering,	beslut,	förmåga	till	inre	kontroll	och	en	undersökande	attityd.	Saknas	någon	av	dessa	
mognar	personen	senare	eller	inte	alls	i	sin	karriärutveckling	genom	stegen	Växande	(4–13	år),	
Utforskande	(14–24	år),	Etablering	(25–44	år),	Vidmakthållande	(45–65	år)	och	Avveckling	(65	år).	 
Super	sammanfattar	genom	att	säga”	the	choice	of	an	occupation	is	the	implementation	of	a	self-
concept.”	Supers	bild	av	teorin	är	Life-Career	Rainbow	där	rollerna	simultant	åskådliggörs	i	form	
av	en	regnbåge	under	levnadsförloppet	(Amundson	m.	fl.,	2014).	
Mål	med	vägledning	enligt	Super	kan	vara	att	

● Identifiera	mognaden	i	karriärerna	som	individen	är	engagerad	i	och	ge	stöd	för	att	den	
utvecklas	i	rätt	riktning.	

● Analysera	självuppfattningen,	Self-concept,	och	stärka	den	vid	behov.	
● Utveckla	förståelsen	för	att	karriär	är	en	kombination	av	interagerade	roller	i	livets	olika	

skeenden	och	ge	stöd	vid	val	mellan	dessa	roller	och	beslut	av	deras	bandvidd	och	
intensitet		

● Identifiera	intressen,	förmågor	och	värderingar	och	fördela	dem	mellan	de	olika	rollerna.	
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Sammanfattningsvis	kan	Supers	teori	beskrivas	som	att	individen	utifrån	sin	självuppfattning	
ständigt	gör	olika	val	som	är	baserade	på	den	utvecklingsnivå	och	den	roll	eller	de	roller	som	
är	centrala	i	individens	nuvarande	liv	(Amundson	m.	fl.,	2014)	
	

2.2.2.3	The	Theory	of	Career	Construction,	Savickas	
Savickas	inspirerades	under	flera	års	samarbete	med	Super	och	utgår	från	dennes	arbete	vid	
formulerandet	av	sin	teori.	Savickas	teori	är	en	del	av	den	socialkonstruktivistiska	grenen	inom	
karriärteori.	Alla	skapar,	genom	sin	självuppfattning	och	sin	subjektivitet,	en	unik	tolkning	av	
världen	runt	omkring	oss.	Vi	får	lika	många	världsbilder	som	det	finns	människor	(Amundson	m.	
fl.,	2014).	Savickas	teori	består	av	tre	delar.	Att	äga	dessa	egenskaper	ger	bättre	förutsättningar	
att	byta	miljö	eller	förändra	självuppfattningen	kring	arbete	mm.	

•    Yrkespersonligheten	som	byggs	upp	av	de	egenskaper	individen	har	och	som	mynnar	ut	i	
en	personlighetstyp.	

•    Livsteman/Livsroller	byggs	upp	av	de	unika	erfarenheter	som	respektive	individ	har	vid	en	
given	tidpunkt.	Temat	kan	representera	ett	problem	som	ska	lösas	eller	ett	värde	som	ska	
förvärvas	

•    Karriäranpassning	sker	när	individen	använder	attityder,	beteenden	och	kompetenser	för	
att	justera	sig	till	den	just	nu	eller	i	framtiden	rådande	arbetsmarknaden.		

	
Livstemat	ses	som	en	drivkraft	för	att	uttrycka	sin	självuppfattning	och	till	att	ge	mening	till	
aktuella	roller.	Vägledarens	uppgift	blir	att	upptäcka	livsteman	genom	att	använda	sig	av	
metoden	Storytelling.	Klienten	leds	framåt	genom	att	vägledaren	ställer	ledande	frågor	i	vilkas	
svar	livsteman	kan	finnas	dolda.	
	Savickas	utvecklade	ur	sin	grundteori	den	Narrativ	teorin.	Grundantagandet	i	den	narrativa	
metoden	är	att	individen	tar	med	sig	hela	sitt	liv	till	ett	vägledningssamtal,	inte	bara	den	aktuella	
frågan	kring	utbildning	och	arbetet,	utan	familjeförhållanden,	relationer	etc.	Syftet	är	att	hitta	
grunden	till	och	utveckla	en	empowerment	till	nytta	för	individens	egenmakt	över	sin	situation	
(Amundson	m.	fl.,	2014).	
	
2.2.3.	Careership,	Hodkinson	&	Sparkes	
Teorin	behandlar	området	karriärval,	Careership,	i	syfte	att	undvika	att	falla	in	i	de	två	
grundantagandena	(1)	att	vi	är	socialt	determinerade	eller	att	se,	främst	unga,	människor	(2)	som	
helt	fria	agenter	(Hodkinson	&	Sparkes,	1997).	
Modellen	har	tre	komponenter/dimensioner	(1)	Pragmatiskt-rationellt	beslutsfattande;	(2)	
Individens	interaktion	med	andra	inom	utbildningsfältet,	baserade	på	ojämlika	resurser;	(3)	Ett	
mönster	av	vändpunkter	och	mellanliggande	rutiner	som	tillsammans	bildar	livskarriären.	
Careershipmodellen	bygger	på	Bourdieus	teori	om	fält,	kapital	och	habitus	(Broady,	1988).	
Enligt	teorin	är	karriärval	oftast	pragmatiska	(nyttotänkande)	och	begränsat	rationella	(förnuftiga	
och	väl	planlagda)	och	den	formas	utifrån	det	habitus	och	de	resurser	som	individen	är	ägare	av	
samt	av	yttre	förhållanden.	Teorin	vänder	sig	emot	en	mer	traditionell	syn	på	att	karriärval	är	
främst	rationell	och	tekniska	till	sin	natur.	Karriärbeslut	fattas	hitom	individens	handlingshorisont	
(horizon	for	action).	Interaktioner	är	baserade	på	ojämlika	resurser	och	makt.	När	en	individ	tar	
karriärbeslut	sker	det	i	interaktion	med	andra	parter.	Det	kan	vara	föräldrar,	företrädare	för	
utbildning	och	arbetsmarknad	vilka	har	olika	mycket	socialt	kapital	kulturellt	kapital,	ekonomiskt	
kapital	och	symboliskt	kapital.	Olika	innehav	ger	olika	mycket	makt	(påverkan,	inflytande,	
förmåner	mm).	Interaktionerna	kan	ske	genom	allianser,	förhandlingar	och	konflikter	(Broady,	
1998).	
Karriärförlopp	består	av	vändpunkter	och	rutiner.	Teorin	argumenterar	emot	att	karriärförlopp	är	
”lagbundna”	till	klass,	utbildningsnivå	och	lokal-	och	etnisk	bakgrund.	En	sådan	utgångspunkt	
överbetonar	lagbundenheten	och	missar	det	som	är	unikt	och	mer	oförutsägbart	i	enskilda	fall.	
Istället	talar	teorin	om	Careership	som	en	händelsekedja,	livskarriärlinje,	bestående	av	rutin	med	
både	slumpvisa	och	planerade	vändpunkter	(Hodkinson	&	Sparkes,	1997).	
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2.2.4	Planned	happenstance,	Krumboltz	&	Mitchell	
Enligt	Krumboltz	inlärningsteori	(behavioristisk)	bär	vi	alla	beteenden	och	förmågor	som	vi	lärt	
oss	tidigare.	Vi	kan	genom	förändrade	attityder,	beteenden	och	förebilder	förändra	våra	mönster	
så	att	de	står	mer	fria	från	irrationella	föreställningar	som	kan	hindra	oss	i	våra	liv	och	vår	
karriärutveckling.	Därför	bör	vägledare	fokusera	på	att	uppmuntra	förmågan	till	utforskande	och	
lärande	mer	än	att	nå	en	”bästa	lösning”	eller	välja	”rätt”	huvudspår	eller	anställning.	Ett	
grundläggande	antagande	är	att	vi	behöver	förbereda	oss	för	förändringar,	genom	att	utvidga	
våra	intressen	och	förmågor,	snarare	än	att	ta	beslut	om	framtiden	utifrån	de	nuvarande.	
Krumboltz	identifierar	fyra	faktorer	som	kan	avgöra	karriärval	(1)	arv	och	speciella	förmågor,	(2)	
händelser	och	förhållanden	i	miljön	(3)	inlärda	erfarenheter	samt	(4)	förmåga	att	lösa	uppgifter	
(problemlösning).	
Egenskaper	att	särskilt	utveckla	benämns	som	Career	management	Skills.;	(1)	Optimism	–	se	nya	
möjligheter	som	möjliga	och	nåbara,	våga	tro	att	saker	kan	gå	väl.	(2)	Nyfikenhet	–	utforska	nya	
möjligheter	för	lärande,	(3)	Risktagande	–	handla	trots	osäkra	utsikter	eller	våga	prova	något	nytt	
trots	”rädsla”	(4)	Ihärdighet	–	inte	ge	upp	trots	motgångar.	(5)	Flexibilitet	–	inställning	och	attityd	
till	förändring	i	arbete	(Krumboltz	&	Mitchell,	1999).	
	
2.2.5	Systemteori	
För	att	problematisera	och	tydliggöra	den	underliggande	faktorn,	relationer	som	kan	ha	
avgörande	betydelse	för	undersökningens	resultat,	har	vi	valt	att	med	hjälp	av	systemteori	peka	
på	och	visa	betydelsen	av	de	ingående	parternas	professionella	relationer	till	varandra.	
I	systemteori	ses	fenomen	som	delar	i	en	helhet;	delarnas	relationer	i	förhållande	till	varandra	
styr	hur	verksamheten	fungerar,	delarna	påverkar	varandra;	återkoppling	sker	i	systemet	
(Thurén,	2007).	
I	karriärutvecklingsprogram	och	omställningsprogram	ingår	tre	aktörer;	beställaren,	utföraren	
och	deltagaren.	Beställaren	av	programmet	är	ofta	arbetsgivare,	utföraren	en	statlig	eller	privat	
aktör,	såsom	Karriär	och	kompetens	som	tillhandahåller	omställningsprogram	(LOK)	genom	
utbildning	av	handledare,	samt	deltagaren,	den	anställde	som	erbjuds	delta	i	programmet	
(Benson,	2011)	
Vi	vill	beskriva	hur	relationerna	mellan	delarna,	aktörerna,	styr	hur	verksamheten	fungerar,	hur	
delarna	påverkar	varandra	och	hur	återkoppling	sker	dem	emellan.	
	
I	figuren	nedan	(bild	2)	visas	en	modell	för	hur	systemet	fungerar.	Beställaren	representeras	av	
den	drivande	pilen	i	riktning	åt	höger	i	figurens	övre	del.	Utföraren	representeras	av	den	vänstra	
och	centrala	rektangeln	i	form	av	ägare/utbildare	och	handledare.	Deltagaren	representeras	av	
den	högra	rektangeln.	Rektanglarna	innehåller	forskningsfrågornas	innehåll	ur	vilket	vi	söker	
aktörernas	beskrivningar,	ur	vilka	vi	i	sin	tur	önskar	analysera	för	att	finna	teman	för	deltagare	i	
LOK.	De	dubbelriktade	kraftiga	pilarna	mellan	och	under	rektanglarna	representerar	relationerna	
ägare/utbildare,	utbildare/deltagare	samt	ägare/deltagare.	De	två	nedersta	pilarna	i	figuren	
representerar	aktörernas	utvärdering	som	rör	sig	i	riktning	både	till	vänster	och	höger	i	systemet.	
Utvärderingen	sker	genom	självutvärdering,	utvärdering	av	de	andra	aktörerna	och	utvärdering	
av	programmet	LOK.		
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Bild	2.	Systemteori	för	beskrivning	av	professionella	relationer	i	LOK.	
	
Ett	karriärutvecklingsprogram	som	LOK	kan	användas	som	omställningsprogram.	Vi	vill	genom	
systemteorin	visa	på	hur	de	ingående	delarna	i	arbetet	med	ett	sådant	program	samverkar	och	
påverkar	varandra	genom	professionella	relationer.	
	
Omställningsprogram	är	en	tjänst	i	vilken	arbetsgivarens	mål	anges	som	de	tre	delarna:	stöd	till	
de	uppsagda,	minimera	negativa	effekter	av	neddragningarna	och	framstå	som	ansvarstagande	
arbetsgivare	i	berörda	parters	ögon.	Deltagarna	å	sin	sida	kan	ha	olika	mål	med	att	vara	med	i	
programmet.	Det	kan	vara	möjligheten	till	ekonomiskt	stöd	under	processen,	stöd	i	processen	att	
hitta	arbete	medan	andra	kan	se	mindre	allvarligt	på	programmet	och	göra	andra	saker	under	
tiden	programmet	pågår.	För	utförarna	är	uppdraget	att	fullfölja	sitt	uppdrag,	dels	gentemot	
beställaren,	dels	gentemot	deltagaren.	I	bästa	fall	sammanfaller	de	hör	två	drivkrafterna	men	vid	
det	praktiska	genomförandet	gör	de	ofta	inte	det.	(Benson,	2011).	Skillnaden	ligger	i	att	
arbetsgivare	snabbt	vill	se	att	de	berörda	få	arbete,	medan	utföraren	arbetar	med	den	mer	
tidskrävande	processen	att	hjälpa	de	berörda	att	lära	sig	söka	arbete.	Deltagarna	har	i	sin	tur	
andra	prioriteringar.	Det	handlar	ofta	om	att	hitta	ett	lika	bra	eller	bättre	arbete	än	det	som	de	
lämnar,	inte	i	första	hand	att	hitta	arbete	så	snart	som	möjligt.	Andra	deltagare	använder	
programtiden	till	helt	andra	saker.	Utförarens	dubbla	roller,	dels	som	arbetsgivarens	förlängda	
arm	i	“hierarki	och	ekonomiska	former	för	kontroll”	(Benson,	2011,	s.134)	i	det	att	deltagarna	har	
sin	lön	under	processen,	dels	som	“jämbördighet	och	normativa	kontrollformer”	(Benson,	2011,	
s.134)	i	en	specialist/klientrelation,	leder	till	att	deltagaren	kan	styras	och	pressas	till	deltagande	
både	på	grund	av	ekonomisk	ersättning	och	av	utföraren	i	sin	roll	som	specialist.	Genom	att	
presentera	systemteori	för	relationerna	i	LOK	arbetet	vill	vi	alltså	belysa	en	underliggande	faktor	
som	är	viktig	att	ta	hänsyn	till	vid	analysarbetet.	
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3.	Metod	
Metodavsnittet	som	följer	beskriver	vilken	metod	vi	har	använt	oss	av	i	arbetet	och	varför,	hur	
informanter	valdes	ut	samt	hur	materialet	samlades	in	och	bearbetades.	Slutligen	går	vi	igenom	
etiska	aspekter	på	arbetet	och	diskuterar	vald	metod.	

3.1	Insamlingsmetod,	kvalitativa	intervjuer	
Som	insamlingsmetod	som	vi	har	arbetat	med	kvalitativa	intervjuer.	Valet	av	denna	metod	
grundar	vi	i	att	utgångspunkten	för	vårt	arbete	är	att	förstå	och	skapa	kunskap	om	ett	
karriärutvecklingsprogram	utifrån	de	olika	parternas	egna	upplevelser	och	beskrivningar.	Denna	
typ	av	intervju	kallar	Brinkmann	&	Kvale	(2014)	för	en	halvstrukturerad	livsvärldsintervju	och	den	
syftar	till	att	förstå	teman	utifrån	den	intervjuades	eget	perspektiv	och	livsvärld.	I	detta	
fenomenologiska	perspektiv	ligger	fokus	på	att	förstå	ett	fenomen	utifrån	aktörernas	livsvärld	
och	dess	upplevelse	av	den	(Brinkmann	&	Kvale	2014).	Den	här	typen	av	halvstrukturerade	
intervju	föredrogs	då	vi	ville	låta	den	intervjuade	svara	så	utförligt	som	möjligt	om	de	olika	
frågorna	som	vi	ställde	(Denscombe,	2016).	
	
När	vi	genomförde	intervjuerna	så	använde	vi	oss	av	en	intervjuguide.	Denna	utgick	från	olika	
teman	där	vi	utformade	en	öppningsfråga	i	varje	tema	och	var	sedan	flexibla	när	frågorna	ställdes	
beroende	på	vilken	riktning	samtalet	tog.	Målet	med	detta	sätt	att	arbeta	är	att	den	intervjuade	
ska	ges	utrymme	att	svara	så	utförligt	som	möjligt	(Johansson	&	Svedner	2010).	

3.2	Urval	och	avgränsningar	
Urvalet	av	företag	till	aktuell	studie	skedde	genom	att	en	av	författarna	har	erfarenhet	av	ett	
företag	och	dess	tjänster.	Syftet	med	att	välja	aktuellt	företag	är	att	det	har	stor	erfarenhet	av	
vägledning	sedan	många	år	för	yrkesverksamma	i	behov	av	bl.	a	stöd	i	omställningsprocesser.	
Urvalet	av	informanter	kan	beskrivas	som	subjektivt	då	vi	valde	personer	med	erfarenhet	om	just	
deltagande	i	LOK	som	omställningsprogram	och	vi	visste	att	dessa	skulle	kunna	ge	svar	som	
uppfyller	arbetets	syfte	(Denscombe,	2016)	Vi	intervjuade	två	personer	som	har	deltagit	och	
avslutat	en	vägledningsprocess	genom	detta	företag,	två	handledare	samt	en	representant	på	
utbildningsföretaget.	Deltagarna	söktes	delvis	genom	kontakter	men	även	genom	
utbildningsföretaget.	Företaget	kontaktades	även	för	att	finna	handledarna.	Först	kontaktades	
utbildningsföretagets	representant	på	telefon	för	att	tillfrågas	om	deltagande	i	intervju.	Genom	
företagsrepresentanten	fick	vi	kontaktuppgifter	till	två	handledare	och	två	deltagare.	Dessa	
kontaktades	via	mail	till	att	börja	med	där	vi	sände	förfrågan	om	intervju	samt	information	om	att	
intervjuerna	skulle	ske	över	telefon	och	ungefärlig	uppskattat	tid	för	intervjun	samt	att	
intervjuerna	skulle	spelas	in	för	att	underlätta	bearbetning	av	dem.	Vi	informerade	om	att	vi	i	
studien	beaktar	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer	och	bifogade	en	länk	till	dessa.	Vi	
fick	sedan	bekräftelse	tillbaka	från	informanterna	att	de	var	villiga	att	delta	under	dessa	
premisser	och	då	bokades	tid	för	intervju	antingen	på	telefon	eller	via	mail.	

3.3	Genomförande 
För	insamling	av	empiri	använde	vi	kvalitativa	intervjuer	som	spelades	in	på	ljudfiler.	
Intervjuerna	genomfördes	i	april	2017.	Samtliga	gjordes	över	telefon	och	de	spelades	in.	
Intervjuerna	var	mellan	30–60	minuter	långa.	Intervjuerna	var	halvstrukturerade	på	så	vis	att	det	
fanns	en	intervjuguide	och	förslag	till	frågor	men	inte	något	slutet	frågeformulär.	Intervjuguiden	
vi	använde	oss	av	består	av	åtta	frågor	till	representanten	på	företaget,	åtta	frågor	till	
handledarna	samt	tio	frågor	till	deltagarna.		
Utifrån	de	inspelade	och	utskrivna	intervjuerna	fick	vi	material	som	vi	analyserade	(Brinkmann	&	
Kvale	2014)	utifrån	syftets	och	frågeställningarnas	teman;	motiv	och	drivkrafter,	utvecklad	
självkännedom,	insikter	och	livs-	och	karriärbeslut.	Textavsnitt	som	vi	kunde	identifiera	som	
tillhörande	något	tema	markerade	vi	med	skilda	färgkoder	för	att	i	resultatdelen	kunna	
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kategorisera	innehållet	under	rubriker	formulerade	utifrån	syfte	och	frågeställningar.	Vi	
sammanfattade	resultatet	från	intervjuerna	i	löpande	text	med	några	utvalda	citat	för	att	lyfta	
fram	aktörernas	röster.	Innehållet	under	rubrikerna	analyserades	utifrån	tidigare	forskning	och	
karriärteorier	som	syntetiserades	till	teman	som	tillsammans	bidrar	till	det	övergripande	temat,	
resultat	av	undersökningen.	

3.4	Analysmetod,	hermeneutik	
För	analysen	använde	vi	analysmetoden	hermeneutik.	
Hermeneutiken	söker	svar	på	frågan:	"Vad	är	det	som	visar	sig	i	materialet	och	vad	betyder	det?".	
Med	denna	utgångspunkt	försöker	man	använda	tolkningen	som	huvudsaklig	forskningsmetod.	
Med	metoden	söker	man	inte	efter	en	absolut	sanning,	eftersom	det	enligt	den	hermeneutiska	
kunskapsteorin	inte	finns	någon	sådan	sanning.	Vetenskapsteoretiskt	beskriver	hermeneutiken	
dels	metoder	för	förståelse	och	tolkning,	dels	beskrivning	av	själva	förståelsen	och	dess	villkor.	
Tolkningen	används	för	förståelse	av	meningsfulla	fenomen	som	exempelvis	handlingar	och	
yttranden.	

Ett	centralt	begrepp	inom	hermeneutiken	är	den	hermeneutiska	cirkeln	eller	spiralen	(Brinkmann	
&	Kvale,	2014)	den	beskriver	processen	att	delarna	i	en	text	behöver	tolkas	för	att	se	helheten	
och	hela	innebörden.	Kvale	beskriver	sju	rättesnören	för	hermeneutisk	tolkning	av	vilka	den	
hermeneutiska	cirkeln	eller	spiralen	är	en	central	del	som	ger	möjlighet	till	en	djupare	förståelse	
av	meningen.		

Begreppet	beskriver	hur	tolkningen	av	ett	resultat	växer	fram	i	en	spiralformad	rörelse	mellan	
individens	förförståelse	och	möten	med	nya	erfarenheter	och	idéer.	Ny	kunskap	leder	till	ny	
förståelse	som	i	sin	tur	blir	förförståelse	i	kommande	tolkningsansatser.	Processen	kan	också	ses	
som	en	oscillerande	rörelse	mellan	en	inre	reflektion	och	en	yttre	prövande	dialog	som	gradvis	
utvecklar	individens	förståelsehorisont.	

3.5	Etiska	överväganden	
Vi	har	i	vårt	arbete	beaktat	fyra	forskningsetiska	principer.	Dessa	är	informationskravet	som	
innebär	att	det	för	informanterna	är	frivilligt	att	delta	och	att	avbryta	deltagande,	
samtyckeskravet	som	innebär	att	informanterna	själv	beslutar	om	medverkan,	
konfidentialitetskravet	som	innebär	anonymisering	av	informanterna	för	att	minska	risken	för	
identifiering	och	nyttjandekravet	som	innebär	att	uppgifter	om	enskilda	individer	endast	används	
i	forskningssyfte	(Vetenskapsrådet,	2002).	Dessa	forskningsetiska	principer	fick	informanterna	
information	om	i	de	missivbrev	som	vi	sände	ut	på	mail	tillsammans	med	förfrågan	om	deras	
deltagande	i	intervjuerna.		
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4.	Resultat	
Resultatavsnittet	inleds	med	en	presentation	av	LOK	företaget	och	informanterna.	En	
företagsrepresentant,	två	LOK	handledare	samt	två	LOK	deltagare.	Samtliga	informanter	har	
anonymiserats	och	fått	fiktiva	namn.	Sedan	följer	resultatet	från	intervjuerna	presenterade	
utifrån	rubriker	som	knyter	an	till	studien.	

4.1	Presentation	av	företaget	och	informanter	
	
4.1.1	Företaget	Karriär	och	Kompetens	och	bakgrunden	till	programmet	LOK	
Kompetens	startade	1997	och	tog	namnet	Karriär	och	kompetens	för	att	det	var	de	två	områdena	
som	grundarna	ville	jobba	med.	Karriärområdet	kom	utifrån	en	bok,	Karriärplanering	för	alla	av	
Lena	Mangell.	Den	utlösande	faktorn	var	att	man	på	Ericsson	kom	in	i	en	period	där	man	
upplevde	personalen	inte	riktigt	hade	kompetens	att	klara	sina	uppdrag	och	att	man	ville	få	igång	
en	intern	rörlighet	inom	Ericsson.		Då	startade	man	ett	karriärcenter	inom	företaget.	Det	är	ur	
den	processen	den	ursprungliga	inputen	till	företaget	kom.	Det	här	sker	i	en	tid,	i	slutet	av	1990-
talet,	när	man	inte	var	så	van	att	gå	till	en	coach,	som	begrepp,	inte	fanns	på	svenska	då.		
Företagets	representant	uttrycker	det	så	här	
	

“Om	man	gick	till	någon	så	gick	man	till	en	terapeut	med	sina	psykiska	besvär…det	fanns	
något	skämmigt	över	det,	som	att	man	var	mentalt	sjuk”.	

	
Så	då	hade	företaget	en	idé	om	att	jobba	med	att	medarbetare	behöver	utvecklas	sin	anställning	
hos	arbetsgivaren,	det	är	nog	framtiden	tänkte	grundarna.	Man	skulle	börja	tänka	att	utveckling	
inte	bara	är	lika	med	att	gå	på	kurs.	
	
Grundaren	såg	ett	begynnande	paradigmskifte	och	ställde	sig	frågan	“Hur	säljer	man	in	detta	till	
en	organisation,	till	ett	företag”?	
	

“...valde	man	att	säga	upp	sig	och	gå	till	en	ny	arbetsgivare	istället	för	att	man	kanske	
mer	metodiskt	skulle	sätta	sig	och	fundera	över	vad	är	plus	och	vad	är	minus	med	där	jag	
är	och	finns	det	något	annat	inom	en	och	samma	organisation”?	

	
“Hur	kan	de	rustas	så	att	de	vågar	ta	klivet	ut,	att	söka	sig	till	något	annat”?	

	
Vid	möte	med	arbetsgivare	kom	uttalanden	som		
	

”Om	jag	skulle	erbjuda	det	här	till	några	personer	så	kommer	de	säga	upp	sig	direkt,	
alltså	de	kommer	få	insikter	så	de	kommer	inte	vilja	stanna	i	vår	organisation”.		

	
I	sådan	möten	beskriver	grundaren	att	de	svarar	
	

“Där	tycker	vi,	jobba	väldigt	mycket	med	de	personerna	som	du	är	rädd	att	tappa”.	
	
Grundaren	beskriver		
	

“Det	var	ett	framgångsrikt	koncept,	att	det	här	handlar	om	att	motivera	och	få	igång	
individer”.	

	
Grundaren	beskriver	att	med	facit	i	hand	har	arbetet	med	LOK	gett	att	ca	60–70%	av	deltagarna	
faktiskt	gör	att	omval	på	sin	arbetsplats.	De	kommer	till	programmet	i	tron	att	de	vill	säga	upp	sig,	
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men	när	det	genomfört	programmet	och	fått	sortera	begreppen	och	vad	det	är	man	tänker	och	
tycker	i	saker	och	ting	så	kommer	man	fram	till	att	man	har	det	egentligen	bra		
	
“Jag	behöver	ändra	bara	de	här	sakerna”	eller	“jag	behöver	ha	ett	samtal	med	min	chef”.	
	
4.1.2	Informanter	till	undersökningen	
I	den	följande	beskrivning	kommer	vi	använda	fiktiva	namn	till	informanterna	för	att	göra	det	
enklare	för	läsaren	att	identifiera	och	skilja	på	utsagorna.		
	
Företagets	representant	benämns	Marika	
Handledare	1	benämns	Mia	
Handledare	2	benämns	Anita	
Deltagare	1	benämns	Anna	
Deltagare	2	Benämns	Peter	
	
Företagets	representant,	benämnd	Marika,	är	medgrundare	i	företaget	och	har	sedan	starten	
1997	utvecklat	programmet	LOK	till	dess	nuvarande	form.	Marika	har	varit	verksam	med	LOK	
inom	både	offentlig	och	privat	sektor	och	med	både	medarbetare	och	chefer.	Tyngdpunkten	har	
varit	inom	statliga	verk	med	fokus	på	Försvarsmakten.	
	
Vägledare	1,	benämnd	Mia,	är	anställd	vid	Försäkringskassan.	Teamet	Mia	är	verksam	i	ville	ha	
ett	konkret	program	att	arbeta	med	utöver	andra	modeller	och	verktyg.	Kontakten	med	LOK	
skedde	via	försvarsmakten.	Mia	är	utbildad	i	och	licensierad	för	LOK.	
	
Vägledare	2,	benämnd	Anita,	är	verksam	inom	en	region	som	beteendevetare.	Anita	kom	i	
kontakt	med	LOK	via	en	direkt	fråga	från	sin	chef	om	att	delta	i	arbetet.	Anita	är	utbildad	i	och	
licensierad	för	LOK.	
	
Deltagare	1	benämnd	Anna	är	egenföretagare	i	turismbranschen	och	kom	i	kontakt	med	LOK	
genom	en	rekommendation	när	hon	arbetade	som	projektledare	på	en	resebyrå.	Hon	var	i	en	
situation	där	hon	ville	förändra	sin	jobbsituation	och	såg	LOK	som	en	möjlighet	att	få	hjälp	med	
detta.	
	
Deltagare	2,	benämnd	Peter	arbetar	som	utredare	på	ett	svenskt	universitet	och	han	kom	i	
kontakt	med	LOK	i	samband	med	en	omorganisering	hos	en	tidigare	arbetsgivare	då	LOK	erbjöds	
som	en	förberedelse	på	omorganisationen.	Peter	såg	deltagandet	i	LOK	som	en	möjlighet	till	
personlig	utveckling.	

4.2	Deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	motiv	
och	drivkrafter	vid	användning	av	LOK	som	omställningsprogram.	
I	avsnittet	återges	deltagarnas	beskrivningar	av	sina	motiv	och	drivkrafter	vid	användning	av	LOK	
som	omställningsprogram	med	efterföljande	kommenterande	beskrivningar	från	handledare	och	
företagets	representant.	
	
Anna	hade	efter	en	tid	på	en	anställning	inom	hotellbranschen	känt	att	hon	saknade	att	vara	chef	
och	på	så	vis	få	vara	med	och	påverka.	Anna	beskriver	att	hon	i	den	vevan	kom	i	kontakt	med	LOK	
efter	rekommendation	från	en	person	i	hennes	närhet.	Hon	menar	att	det	som	fick	henne	att	
delta	i	LOK	var	i	grunden	ett	intresse	av	personlig	utveckling	men	även	att	hon	var	i	en	situation	
där	hon	ville	förändra	sin	arbetssituation.	
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“Dels	så	är	jag	en	person	som	är	väldigt	intresserad	av	personlig	utveckling,	jag	håller	på	med	
den	mer	eller	mindre	hela	tiden.	Ibland	gör	jag	det	på	egen	hand	och	ibland	tar	jag	hjälp	så	
det	handlade	väl	mycket	om	att	jag	kände	att	jag	var	i	en	situation	där	jag	kände	att	jag	inte	
hittade	någon	väg	framåt	i	det	på	egen	hand	utan	behövde	hjälp	helt	enkelt”	
	

Peter	kom	i	kontakt	med	LOK	i	samband	med	en	omorganisation	på	det	statliga	verk	där	han	
arbetat	i	10	år.	LOK	erbjöds	som	en	förberedelse	på	omorganisationen.	Han	tvekade	inte	att	delta	
då	han	tidigare	hade	erfarenhet	av	både	terapi	och	coachning	och	såg	LOK	som	ett	tillfälle	att	få	
personlig	utveckling	i	form	av	karriärvägledning:		

	
“Jag	gillar	såna	här	saker	så	att	det	var	inte	så	att	jag	hade	någon	uttalad	oro	för	
omorganisationen	utan	jag	såg	det	som	en	möjlighet	att	få	en...ja...livs	och	
karriärvägledning...jag	alltså	att	få	personlig	utveckling	helt	enkelt”	

	
När	det	gäller	deltagarnas	förväntningar	på	LOK	innan	programmet	startade	så	menar	Anna	att	
hon	hade	en	förväntan	att	få	hjälp	med	att	förstå	varför	hon	inte	trivdes	och	en	plan	för	att	
komma	vidare.	Anna	berättar	att	hon	först	och	främst	ville	komma	fram	till:	
	

“vart	jag	ville	och	vad	det	var	som	gjorde	att	jag	inte	kände	mig	tillfredsställd	i	den	
situation	som	var”	

	
Handledare	Anita	beskriver	hur	hon	uppfattar	deltagarnas	motiv	och	drivkraft.	Det	är	människor	
som	kommer	hit	och	är	beredda,	som	vill	göra	det	här.	
	

“Man	vill	utvecklas,	så	det	är	otroligt	lätta	samtal	att	ha”.		
	
Handledare	Mia	beskriver	deltagarnas	främsta	skäl	att	delta	som	en	lust	och	längtan	efter	någon	
form	av	förändring.	Deltagarna	har	stark	motivation	antingen	privat	eller	professionellt	eller	både	
och.	

“Det	är	en	lust	och	en	längtan	efter	någon	form	av	förändring.		
	
Företagets	representant	Marika	beskriver	det	hon	uppfattar	som	drivkrafter	och	motivation	i	
relation	till	vad	deltagaren	kan	förvänta	sig.	Det	är	spännande,	vi	pratar	alltid	om	det	i	början.	Vi	
ställer	frågan	varför	deltagaren	vill	gå	programmet	så	att	vi	har	någon	utgångspunkt,	en	
frågeställning	i	början	som	klienten	utvärderar	under	resans	gång.	
	

“Tycker	du	att	vi	kommit	någon	vart	i	de	här	frågeställningarna”?	
	
Vidare	beskriver	Marika	företagets	syn	på	deltagande	i	LOK	med	att	de	är	jättetydliga	med	att	de	
fungerar	som	bollplank	och	samtalspartner	men	inte	“fröknar”	som	har	läxförhör.		
	

“Det	är	inte	vi	som	gör	deras	jobb”.		
	

“Vi	poängterar	jättemycket	att	det	man	stoppar	in	är	det	man	får	ut	i	den	här	processen”.		
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4.3	Deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	
utvecklade	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet.	
I	avsnittet	återges	deltagarnas	beskrivningar	av	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	
anställningsbarhet	med	efterföljande	kommenterande	beskrivningar	från	handledare	och	
företagets	representant.	
	
Deltagarna	ser	att	de	genom	deltagandet	i	LOK	fick	ett	större	självförtroende	både	jobbmässigt	
och	privat:	
Anna	ser	en	klar	koppling	mellan	att	våga	ta	steget	från	den	arbetsplats	där	hon	inte	trivdes	och	
på	frågan	om	vad	det	var	i	LOK	som	hon	fick	med	sig	som	gjorde	att	hon	vågade	ta	steget:	
		

”Nämen	det	var	nog	mycket…jag	skulle	säga	självförtroende!	Och	insikt	om	att	jag	
fortfarande	kan	och	vågar	med	hjälp	av	de	här	övningarna	som	jag	tyvärr	inte	kan	
beskriva	i	detalj,	men	att	det	finns	ju	alltså	en	skön	känsla	över	allt	det	som	vi	gjorde	i	
programmet”	

		
Peter:	

”och	det	är	svårt	att	säga	hur	mycket	LOK	spelar	in	där	men	LOK	har	gett	mig	ett	
professionellt	självförtroende…eller	det	har	ökat	mitt	professionella	självförtroende	min	
professionella	tyngd	och…ehh	alltså	fötterna	på	jorden”	

	
Peter	uttrycker	en	ökad	trygghet	och	insikt	om	vem	han	är,	vad	han	vill	samt	hur	han	fungerar	i	
relation	till	andra:	
	

“Loken	var	en	viktig	grundsten	för	den	jag	är	idag.	Jag	känner	mig	väldigt	trygg	faktiskt	
både	i	mig	själv	i	min	jobbsituation	och	hemsituation	jag	vet	var	jag	har	mig	själv	och	då	
blir	ju	alla	relationer	mycket	lättare	när	jag	vet	var	jag	har	mig	själv	och	kan	uttrycka	det	
och	det	är	lättare	för	andra	att	förhålla	sig	till	mig	…om	jag	är	tydlig…då	är	det	lättare	för	
andra	att	förstå!	“	

	
Handledare	Mia	beskriver	det	hon	uppfattar	som	deltagarnas	självinsikt	i	relation	till	eget	ansvar	
och	motivation.	Att	vara	medveten	om	att	det	krävs	ett	eget	ansvar	för	att	få	till	den	där	
förändringen,	det	hänger	ihop	med	motivation.	
	
Mia	beskriver	hur	hon	uppfattar	en	deltagares	ökade	självinsikt	som	leder	fram	till	en	prioritering	
och	balans	mellan	livsroller:	
	

“...hennes	viktigaste	insikt	blev	att	någonstans	faktiskt	satsa	mindre	på	jobbet	och	att	
hon	behöver	få	till	en	större	balans	mellan	hur	mycket	hon	satsar	på	jobbet	kontra	sin	
fritid,	så	det	blev	hennes	största	lärdom”.		

	
Anita	beskriver	hur	en	självinsikt	kring	samband	mellan	personen	och	yrkeslivet	kan	utvecklas	
genom	deltagandet	i	LOK:	
	

“Ibland	kan	det	sägas	”Vad	har	jag	med	det	hela	att	göra,	kan	vi	inte	bara	hålla	oss	till	
arbetet”?		

	
Anita	beskriver	vikten	av	att	deltagaren	tar	med	sig	själv	in	i	processen,	”det	går	ju	inte	att	arbeta	
utanför	sig	själv	man	har	ju	sin	egen	hjärna”.	
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Anita	beskriver	också	hur	hon	uppfattar	att	en	sådan	självinsikt	av	hur	personen	och	arbetet	
hänger	ihop	kan	bereda	deltagaren	möjlighet	att	fatta	bättre	beslut	i	sina	strategier	och	visioner	
och	på	så	sätt	bidra	på	bästa	sätt	i	relation	till	anställningsbarhet.	Anita	beskriver	materialet	som	
väldigt	bra	underbyggt,	det	gör	det	lätt	att	få	sakerna	att	hänga	ihop	när	de	förklaras	för	
deltagaren	när	man	går	från	person	till	strategi	och	visioner.	Deltagare	har	med	sig	själv	i	
processen	vilket	är	viktigt,	deltagarna	är	inte	arbetsmaskiner	utan	tanken	bör	ju	vara	hur	de	kan	
bidra	med	sig	själv	och	sina	kunskaper.		
	
Anita	beskriver	vidare	hur	hon	uppfattar	vilken	självinsikt	som	kan	krävas	för	att	ta	sig	an	ett	
deltagande	i	LOK	mitt	i	en	stressig	vardag.	Deltagaren	beskriver	att	det	handlar	om	tid	och	undrar	
vad	LOK	ska	vara	bra	för	i	en	stressig	vardag.	Deltagaren	måste	komma	ganska	djup	ner	på	skalan	
för	att	ta	bort	allting	annat	för	att	ta	sig	den	här	tiden.	
	
Anita	beskriver	vad	hon	anser	sker	när	deltagare	på	olika	nivåer	på	den	här	“skalan”	deltar	i	LOK	
	

“De	flesta	förväntar	sig	att	man	ska	upptäcka	någonting	om	sig	själv,	en	vägledning	om	
jag	kan,	om	jag	vill,	om	jag	törs	bli	chef”.			

	
Företagets	representant	Marika	beskriver	resultat	hon	har	sett	av	deltagarnas	självinsikt	i	form	av	
beslut	som	tas	utifrån	LOK.	Deltagarna	beskriver	saker	som		
	

“Jag	ska	börja	göra	mer	att	det	här’	eller	‘Jag	ska	sluta	göra	mer	att	det	här’...där	man	
testar	sig	själv	i	att	‘Det	här	ska	jag	utmana	mig	själv	med	och	göra’.		

4.4	Deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	övningar,	metoder	
och	teorier	i	LOK	i	relation	till	begreppen	personlig	insikt,	teori-insikt	och	
metodinsikt.	
I	avsnittet	återges	deltagarnas	beskrivningar	av	övningar,	metoder	och	teorier	i	LOK	i	relation	till	
begreppen	personlig	insikt,	teori-insikt	och	metodinsikt	med	efterföljande	beskrivningar	från	
handledare	och	företagets	representant.	
	
Båda	deltagarna	är	överens	om	att	upplägget	på	programmet	var	bra	och	de	kan	återge	övningar	
som	de	ansåg	vara	särskilt	givande	för	dem.	En	övning	som	de	båda	nämner	är	en	övning	där	
deltagaren	ombeds	att	kontakta	personer	i	deras	omgivning	som	ska	ge	deltagaren	information	
om	hur	denne	uppfattas.	Så	här	säger	Peter;	
		

”Man	gjorde	ju	en	inventering	om	hur	jag	är	som	person.	Och	så	ganska	tidigt	i	
programmet	så	fick	jag	ställa	frågor,	eller	jag	bad	om	tio	stycken	karakteriserande	ord,	
max	tio,	från	tidigare	kollegor	och	nuvarande	kollegor	inklusive	chefer	och	min	familj.	Och	
då	fick	jag	ju,	jag	fick	olika	mönster.	Min	familj	mina	systrar	och	föräldrar	såg	mig	på	ett	
sätt…ehh…tidigare	kollegor	kanske	på	ett	sätt	och	nuvarande	kollegor	kanske	på	ett	
kanske	lite	annat	sätt”	

		
Deltagarna	uppfattar	att	övningen	gav	dem	en	ökad	självinsikt	och	att	bli	uppmärksammad	på	
vissa	saker.	
	

”…och	det	är	ju	såna	saker	som	jag	som	person	uppskattar,	att	få	reda	på	hur	jag	
uppfattas	och	sedan	få	en	insikt	om	det	och	sen	jämföra	med	hur	stor	min	självinsikt	var	
redan	från	början	hur	mycket…förstår	jag	hur	jag	uppfattas	av	andra.	Och	dessutom	
kunna	göra	lite	justeringar	naturligtvis	och	bli	uppmärksammad	på	vissa	saker!	(Anna)”	
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”Jag	fick	VÄLDIGT	mycket	jag	fick	OTROLIGT	mycket	med	mig	om	…hur	jag	är	som	
person…och	vad	jag	kanske	ska	tänka	på	i	relation	till	andra”	(Peter)	

		
	Även	om	deltagarna	inte	i	detalj	kan	återge	de	olika	delarna	i	programmet	så	beskriver	de	båda	
handledarens	insats	och	kompetens.	Så	här	säger	Anna:	
		

”Sen	kan	man	ju	såhär	var	det	värt	det	här?	Fick	jag	ut	det	jag	ville	ha	av	det?	Och	det	
tycker	jag	att	jag	fick.	Jag	tycker	jag	fick	väldigt	professionell	och	kompetent	
vägledning…ehh…och	jag	förmodligen	som	sagt	även	om	jag	inte	kan	uttrycka	de	här	
olika	delarna	i	programmet	så	tycker	jag	att	ändå	att	jag	bar	med	alltså	i	början	var	det	
ju	kanske	lite	mer	tydligt	exakt	vad	jag	bar	med	mig	och	tänkte	på	efter	att	programmet	
var	färdigt,	då	var	det	ju	färskt	i	minnet	och	sen	så	har	jag	ju	naturligtvis,	det	är	som	
någon	slags	grund,	det	finns	ju	där	inom	mig	även	om	jag	inte	kan	specifikt	plocka	ut	de	
olika	bitarna”		

		
Även	Peter	ser	att	LOK	är	något	som	man	som	deltagare	bär	med	sig	efter	avslutat	program:	
		

…”jag	har	fortfarande	nytta	av	det,	alltså	det	har	ju	utvecklat	mig	som	person	för	evigt	så	
att	säga”	

		
Även	Peter	ser	handledarens	insats	som	viktig:	
		

”Handledaren	var	ju	väldigt	duktig	som	handledare	för	hon	vågade	liksom	gå	lite	på	
djupet	och	jag	kunde	vara	väldigt	öppen	med	henne	och	om	väldigt	personliga	saker	och	
så	att	jag	utvecklades	både	i	den	professionella	delen	alltså	jobbdelen	och	i	den	privata	
delen”		

		
Deltagarna	ser	även	att	ett	framgångsrikt	deltagande	kräver	en	hel	del	av	den	som	deltar.	Så	här	
säger	Peter	om	sin	egen	insats:	
		

…”Jag	är	förvånad	hur	otroligt	långt	jag	kom	med	handledarens	hjälp	och	det	här	
strukturerade	sättet	att	jobba.	Så	jag	kom	extremt	långt	på	de	träffar	vi	hade”	

	
Även	Anna	ser	sin	egen	arbetsinsats	som	en	viktig	del	i	att	LOK	gav	resultat	för	henne:	
		

…”det	var	ju	inte	en	”walk	in	the	park”,	det	är	inte	så	jag	menar	utan	det	var	ju	
utmanande	naturligtvis,	men	att	det	är	ju	också	det	som	leder	till	framgång	eller	vad	man	
ska	säga,	alltså	att	man	får	resultat”		

	
Vägledare	Mia	beskriver	övningar,	metoder	och	teorier	i	relation	till	personlig	insikt,	teori-insikt	
och	metodinsikt.	
	
Mia	inleder	med	beskrivningar	av	övningar,	metoder	och	teorier	i	relation	till	personlig	insikt	
	

“Kunskaper…alltså	jag	tycker	mycket	handlar	om	personliga	egenskaper	mest,		
i	form	av	genuin	nyfikenhet	och	intresse	på	den	personen	som	ska	genomgå	det	här,	
tycker	jag	nästan	är	viktigare,	eller	det	är	viktigare	än	de	formella	kunskaperna”	

	
Mia	tillägger	att	det	handlar	om	att	ha	en	inställning,	en	vana	och	samtalsutbildning	som	är	en	
typ	av	formella	kunskaper.	Det	kan	bli	ett	väldigt	instrumentellt	sätt	att	jobba	med	det.	Man	
behöver	en	flexibilitet	beroende	på	vad	som	händer	i	samtalet,	kunskap	och	erfarenhet	av	att	
hålla	olika	typer	av	samtal.	
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Mia	beskriver	teorier	i	relation	till	teori-insikt.		
Mia	erinrar	sig	att	det	mest	var	uppbyggt	på	övningar	som	är	bra	och	man	får	sina	favoriter	och	
säger	om	teorierna	
	

“Jag	tror	inte	det	var	så	himla	mycket	teorier”	
	
Mia	beskriver	övningar	och	metoder	i	relation	till	metodinsikt.		
Flera	övningar	har	funkat	väldigt	bra	med	alla	deltagare	som	Mia	mött	i	programmet	t	ex	Livets	
resa	och	17-åringen	där	man	ser	framåt	och	bakåt	i	tiden.	Man	har	som	handledare	fått	en	
verktygslåda	med	konkreta	övningar	som	man	kan	plocka	utifrån	vad	deltagaren	har	för	mål		
	

“Det	är	målet	och	syftet	som	styr	vad	man	plockar	ut”.	
	
Anita	beskriver	övningar,	metoder	och	teorier	i	relation	till	personlig	insikt.		
Anita	betonar	vikten	av	att	ha	kunskap	om	sin	roll	i	betydelsen	att	det	inte	är	handledaren	som	
ska	utvecklas,	och	betonar	att	det	är	en	väsentlig	tanke.	Anita	ser	sig	själv	som	en	väldigt	
noggrann	person	gällande	hur	samtalet	ska	genomföras.	Det	är	viktigt	att	det	verkligen	är	
deltagaren	som	äger	alltsammans,	att	sekretessen	hålls,	att	alla	papper	finns	hos	deltagaren	och	
att	handledaren	inte	för	anteckningar.	Det	upplever	Anita	skapar	en	trygg	plattform	för	
deltagaren.	
	
Anita	beskriver	teorier	i	relation	till	teori-insikt.		
	

“Det	har	jag	faktiskt	inte	funderat	över”	
	
Anita	ser	LOK	materialet	som	en	egen	tanke	och	har	inte	tänkt	på	att	koppla	det	till	teorier	och	
metoder	utanför	programmet	och	kan	inte	säga	sig	ha	jämfört	med	någon	“basteori”.	
	
Anita	beskriver	övningar	och	metoder	i	relation	till	metodinsikt.		
Anita	har	behov	av	kunskap	om	materialet	och	hur	det	är	tänkt	att	arbeta	med	det.	Man	ska	som	
handledare	inte	komma	med	för	mycket	råd	kanske	inte	alls	utan	lämna	arenan	öppen	för	
deltagarna.	Vidare	beskriver	Anita	behovet	av	kunskap	om	hur	samtal	förs	framåt	om	det	går	
trögt,	att	få	personen	tänka	från	en	annan	vinkel	och	jobba	mycket	med	öppna	frågeställningar,	
den	typen	av	samtalsteknik.	
	
Företagsrepresentanten	Marika	beskriver	vilket	grundarbete	som	görs	i	LOK	för	att	ge	vägledare,	
och	indirekt	deltagaren,	kunskaper	i	övningar,	metoder	och	teorier	i	relation	till	personlig	insikt,	
teori-insikt	och	metodinsikt.	
	
Marika	beskriver	övningar,	metoder	och	teorier	i	relation	till	personlig	insikt	
När	handledarna	gått	utbildning	i	tre	dagar	hos	företaget	så	är	de	fullmatade	med	information	
och	under	ett	halvårs	tid	går	de	ut	i	verksamheten	och	gör	tre	program	(deltagare)	i	
utbildningssyfte.	Då	måste	de	gå	igenom	alla	övningar,	det	ska	de	inte	göra	när	de	arbetar	i	
skarpt	läge,	utan	programmet	har	många	fler	övningar	än	vad	som	behöver	använda	i	processen	
för	att	man	ska	kunna	anpassa	efter	behov.	
	

“De	(handledarna)	får	träna	och	då	finns	jag	som	en	resurs,	att	man	får	prata	och	vända	
sig	till	mig,	så	mycket	man	behöver	och	vill	för	att	få	stöd	om	man	upplever	att	det	är	
svårt	eller	så.	
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Sedan	har	Marika	en	uppföljning	ett	halvår	senare	där	arbetet	gås	igenom	och	handledarna	får	en	
certifiering	på	sitt	engagemang.	
	
Marika	beskriver	teorier	i	relation	till	teori-insikt	
I	de	delar	där	man	ska	lära	känna	sig	själv	så	jobbar	företaget	med	ett	instrument	som	bygger	på	
Jungs	teorier	och	Meyer-Briggs	(personlighetstyper).	Marika	beskriver	att	de	jobbar	med	
ytterligare	ett	instrument	för	att	få	fram	motivation	och	drivkrafter	som	bygger	på	forskning	från	
University	of	Southern	California	som	Lunds	universitet	forskar	inom	och	är	där	företaget	hämtar	
sin	kunskap.	
Marika	beskriver	vidare	att	de	har	mycket	teori	och	samtalsträning,	hur	man	ser	på	ett	samtal	
och	vad	det	ska	leda	till.	
	
Marika	beskriver	övningar	och	metoder	i	relation	till	metodinsikt	
När	vi	träffar	handledarna	första	gången	i	utbildningen	går	vi	väldigt,	väldigt	noggrant	igenom	
hela	materialet.	Marika	beskriver	att	de	pratar	om	utbildningen	och	de	blivande	handledarna	får	
själva	göra	frågeställningarna,	inte	alla	men	ett	urval	av	dem.	Det	gör	att	de	blir	både	en	
upplevelsebaserad	utbildning	men	också	med	ett	utifrån	perspektiv	där	man	pratar	om	övningen	
och	det	är	en	viktig	del.	

4.5	Deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	livs-	och	
karriärbeslut	i	ett	Livs-	och	karriärutvecklingsprogram,	LOK.	
I	avsnittet	återges	deltagarnas	beskrivningar	av	livs-	och	karriärbeslut	vid	deltagande	i	LOK	med	
efterföljande	kommenterande	beskrivningar	från	handledare	och	företagets	representant.	
	
Både	Anna	och	Peter	redogör	för	livs-		och	karriärbeslut	som	de	kan	se	är	en	följd	av	deras	
deltagande	i	LOK:	
		
För	Anna	ledde	LOK	till	att	hon	tog	ett	sabbatsår	och	efter	en	tid	så	beslutade	hon	sig	för	att	ta	
steget	och	bli	egenföretagare:	
		

”Ja	det	ledde	ju	fram	till	att…ja	först	och	främst	att	jag	vågade	ta	det	här	sabbatsåret	och	
fick	möjlighet	till	det,	så	det	var	ju	också	en	tid	för	reflektion”	

		
”Ja	dels	var	det	ju	det	där	sabbatsåret	så	som	jag	kände	var	vettigt	att	ta	eftersom	att	jag	
fick	möjligheten	också	sen	så	bestämde	jag	mig	då	i	slutändan	och	det	funderade	jag	ett	
tag	på	innan	det	blev	verklighet…jag	blev	nämligen	egenföretagare,	och	det	tar	ju	en	liten	
stund	att	komma	underfund	med	hur	man	ska	gå	tillväga	och	så	vidare,	nåt	halvår	av	de	
där	två	åren	som	jag	satt	var	ju	också	planering	och	förberedelse…ja	så,	så	blev	det!”	

		
	Peter	bytte	arbete	efter	LOK	och	detta	menar	han	skedde	på	ett	mer	avslappnat	sätt	än	tidigare:	
		

”Resultatet	av	min	LOK	blev	att	jag	två	veckor	innan	omorganisationen	skulle	ske	så	bytte	
jag	jobb”	

		
”På	ett	mycket	mer	avslappnat	sätt	kunde	jag	…söka	jobb	eftersom	jag	liksom	fick	ner	
fötterna	på	jorden,	jag	visste	ännu	mer	hur	jag	är	och	uppfattas”	

		
		Han	ser	även	en	följd	i	en	ökad	balans	mellan	arbete,	familj	och	fritid:	
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”Ja!	Och	absolut,	det	handlar	mycket	om	hur	jag	är	och	mitt	förhållande	till	
arbetskamrater	och	förhållande	till	mina	barn	och	min	övriga	familj,	alla	mina	
relationer…”	

	
Handledare	Anita	beskriver	livs-	och	karriärbeslut	hon	sett	bland	deltagarna.	
Några	har	definitivt	bestämt	sig	för	att	inte	ska	bli	chef.	Några	har	bestämt	sig	för	att	ta	en	annan	
slags	karriärväg,	ta	en	specialisttjänst,	man	blir	expert	ännu	mer	än	man	tidigare	varit.	Några	har	
bestämt	sig	för	att	byta	arbetsplats.	Vissa	har	tackat	ja	till	chefstjänst	under	tiden	LOK	pågått,	det	
har	gett	dem	andra	dialoger	i	slutet	av	LOK-processen.	
	
Handledare	Mia	beskriver	resultat	hos	deltagarna	i	form	av	livs-	och	karriärbeslut.	
I	två	av	fallen	har	det	absolut	skett	beslut.	Det	gäller	deltagaren	som	fick	ett	fackligt	uppdrag	och	
kvinnan	som	fick	balansen	mellan	arbete	och	fritid.	De	uttryckte	spontant	att	förväntningarna	har	
mer	än	infriats.	Den	tredje	deltagaren	har	bytt	jobb	och	bostadsort	och	blev	också	förälder	under	
den	här	tiden.	Deltagaren	hade	jättemycket	saker	som	hände.	
	
Handledare	Anita	beskriver	resultat	hos	deltagarna	i	form	av	livs-	och	karriärbeslut.	
Anitas	reflektion	är	att	resultatet	man	förväntar	sig	blir	väldigt	avhängigt	personen	själv	

	
“...det	är	ju	väldigt	tydligt	att	det	här	är	något	som	ägs	av	individen”.		
	

Hittills	har	alla	utav	dem	som	har	gått	den	här	utbildningen	med	Anita	som	handledare	lyckats	
med	någonting,	det	har	blivit	något	slags	resultat.	
	
Marika	beskriver	deltagarnas	livs-	och	karriärbeslut	i	relation	till	LOK	som	olika	resultat	efter	olika	
lång	tid.	Deltagarna	beskrivs	också	initialt	utgå	från	frågeställningar	som	under	processens	gång	
fördjupas	till	andra	plan.	Vidare	beskriver	Marika	kärnan	i	syftet	med	och	resultatet	av	
programmet.	Det	som	gäller	alla	deltagare	gemensamt	är	att	man	äger	sitt	eget	liv,	att	det	är	
deltagaren	som	styr.	Individen	har	valmöjligheter	man	är	inte	fast	utan	jag	kan	gå	vidare.	Det	
handlar	om	att	våga,	att	man	känner	sig	mer	proaktiv,	det	är	det	resultatet	som	slår	igenom	hos	
alla.		

	
Anders,	rapportförfattare,	frågar		
-”Leder	det	till	empowerment”?	
	
Marika	svarar		
-”Exakt,	precis”!		

	
Marika	beskriver	sammanfattningsvis	vad	LOK	i	huvudsak	används	till	och	vilket	resultat	man	fått.	
Det	finns	några	enstaka	fall	där	man	inte	använder	LOK	för	sin	karriär	utan	man	har	andra	
utmaningar	i	sitt	liv	som	påverkar	karriären,	men	det	privat	är	det	man	ägnar	sin	tid	åt	för	att	få	
rätsida	på	sin	tillvaro	och	därmed	kunna	fortsätta	sitt	arbete.	Det	stora	flertalet	är	ju	
karriärmässiga	beslut	och	det	kan	handla	om	att	byta	jobb,	alltså	byta	arbetsgivare	eller	byta	
tjänst	inom	sin	arbetsgivare.	
	
Marika	beskriver	hur	självinsikter	som	lett	till	handlingsplaner	kan	användas	i	praktisk	handling	
för	att	ge	faktiska	resultat	i	betydelsen	livs-	och	karriärbeslut.	
Det	genomfördes	en	enkät	på	regeringskansliet	där	företaget	arbetat	med	bl	a.	LOK	i	många	år.	
Cheferna	vittnade	om	att	de	hade	mera	aktiva	medarbetare	på	utvecklingssamtalet	som	faktiskt	
kom	med	en	idé	om	vad	de	faktiskt	ville	göra,	och	sluta	osv.		
	
“Det	var	ju	tagit	direkt	ifrån	att	de	hade	gått	vårt	program”.					
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5.	Analys	
I	följande	avsnitt	följer	analys	av	undersökningens	resultat	utifrån	tidigare	forskning	och	
karriärteorier.	I	analysen	använder	vi	färgpaletten	(karriärteorierna)	att	färglägga	vår	blyertsskiss	
(resultatet)	för	att	kunna	identifiera	detaljerna	i	motivet	så	att	vi	kan	genomföra	syntesen	(få	syn	
på	delar	av	tavlans	hela	motiv)	och	därigenom	upptäcka	temat	för	aktuellt	resultatavsnitt	och	
med	stöd	av	ramverket	(ramen)	upptäcka	motivets	yttre	konturer.	Teman	används	för	att	dra	
slutsatser	och	ge	förslag	på	fortsatt	forskning	inom	området	och	förslag	på	utveckling	av	LOK	och	
diskutera	undersökningen	och	dess	resultat.	

5.1	Analys	av	deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	
motiv	och	drivkrafter	vid	användning	av	LOK	som	omställningsprogram.		
	
Både	Anna	och	Peters	tankar	om	hur	och	varför	de	valde	att	delta	i	LOK,	tyder	på	att	de	var	
medvetna	om	att	det	krävdes	att	de	själva	tog	initiativet	att	delta	utifrån	sina	egna	behov	av	
utveckling	och	ökad	anställningsbarhet.	Anna	menar	att	hon	befann	sig	i	en	situation	där	hon	
behövde	hjälp	och	såg	LOK	som	en	väg	framåt.	Detta	knyter	väl	an	till	det	Garsten	(2011)	
beskriver,	att	den	enskilde	deltagarens	behov	till	förändring	är	i	centrum	i	en	
omställningssituation	snarare	än	företagets	ekonomiska	behov.		
I	analys	av	beskrivningen	ser	vi	hur	Peter	när	han	uttrycker	sitt	intresse	för	personlig	utveckling	
och	livs-	och	karriärutveckling	uppfyller	den	instrumentella	dimensionen	i	ett	
omställningsprogram	som	innebär	att	om	en	deltagare	ska	lyckas	och	få	resultat	av	sitt	
deltagande	så	behöver	deltagaren	visa	positiv	attityd	och	vilja	till	förändring	(Garsten,	2011).	
	
I	handledare	Mias	beskrivning	av	deltagarnas	motiv	och	drivkrafter	ser	vi	att	även	handledarna	
ser	en	stark	längtan	hos	deltagaren	till	förändring	i	livet,	både	privat	och	professionellt,	och	
därmed	en	stark	vilja	till	förändring,	likt	den	Garsten	(2011)	menar	är	en	förutsättning	för	att	
lyckas	med	deltagandet	i	programmet.	Vi	tolkar	det	som	att	deltagare	har	utvecklat	ett	“inre	
omställningsprogram”.	
	
I	företagsrepresentanten	Marikas	uppfattning	av	deltagarnas	motiv	och	drivkrafter	till	att	delta	i	
ett	omställningsprogram	som	LOK,	kan	vi	se	att	hon	ser	deltagaren	ansvarig	för	sin	situation	och	
framtid	då	hon	framhåller	att	handledarna	endast	är	bollplank	och	samtalspartners	och	att	det	är	
deltagarens	själv	som	gör	arbetet.	Detta	är	ett	tydligt	exempel	på	den	ansvarsfördelning	Garsten	
(2011)	beskriver	där	företaget	inte	förväntas	ta	ansvar	för	hur	väl	deltagaren	uppnår	uppställda	
mål	i	omställningsprogrammet.	
	
Både	handledarna	och	företagsrepresentanten	ser	att	deltagarna	går	in	i	LOK	med	förhoppningar	
och	behov	av	att	prata	om	sig	själva	med	någon	som	de	kan	få	hjälp	att	pröva	olika	mål	och	se	
hur	de	ska	ta	sig	framåt.	Handledare	Anita	menar	att	en	förväntan	som	deltagaren	har	från	
början	kan	komma	att	ändras	redan	under	första	samtalet.	Även	företagsrepresentant	Marika	vill	
i	början	veta	varför	deltagaren	vill	gå	LOK.	Deltagaren	sätter	upp	mål	med	programmet	som	
utvärderas	mot	slutet	av	programmet.	Det	här	ser	vi	som	exempel	på	att	deltagaren	har	en	
drivkraft	att	få	hjälp	av	handledaren	att	få	klarhet	i	vilka	livsteman,	likt	de	Super	(Amundson	m.fl.,	
2014)	tar	upp	i	sin	teori,	som	är	centrala	att	arbeta	med	för	att	uppnå	en	balans	i	livet,	både	
privat	och	professionellt.	De	har	även	en	drivkraft	att	stärka	sitt	Self-concept	genom	att	bli	
klarare	över	“vem	är	jag?”.	
	
Sammanfattning:	"Stark	motivation	och	vilja	till	förändring	är	förutsättningen	för	att	lyckas	med	
uppställda	mål	i	LOK	där	handledarna	är	bollplank	och	samtalspartner	men	där	ansvaret	på	att	
nå	målen	ligger	på	individen"	
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5.2	Analys	av	deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	
utvecklade	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet.		
I	deltagares	beskrivning	talas	det	om	förnyat	självförtroende	och	utvecklad	självkännedom	i	att	
fortfarande	kunna	och	våga	ta	steget	från	den	arbetsplats	där	deltagaren	inte	trivdes	vilket	gav	
en	skön	känsla.		
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet,	ser	vi	hur	
en	konstruktivistisk	social	utveckling	sker	hos	deltagaren,	dels	genom	initiativ,	interaktion,	
relation	och	kommunikation	med	handledaren,	dels	psykologiskt	genom	tankar,	känslor	och	
handlingar	(Peavy,	2007).	Vi	ser	också	deltagare	ge	uttryck	för	självkännedom	i	betydelsen	att	
vara	bättre	rustad	kompetens-	och	känslomässigt	för	yrkesliv	och	därmed	stärka	sin	
anställningsbarhet	som	visar	sig	som	utvecklade	Career	management	Skills	i	form	av;	optimism,	
att	se	nya	möjligheter	som	möjliga	och	nåbara,	våga	tro	att	saker	kan	gå	väl;	nyfikenhet,	att	
utforska	nya	möjligheter	för	lärande	och	risktagande,	att	handla	trots	osäkra	utsikter	eller	våga	
prova	något	nytt	trots	”rädsla”	(Krumboltz	&	Mitchell,	1999).	
	
Vidare	i	deltagares	beskrivning	talas	det	om	att	känna	sig	väldigt	trygg	med	fötterna	på	jorden	
efter	LOK,	både	i	sig	själv,	i	sin	hemsituation	och	sitt	professionella	självförtroende.	Deltagare	
uttrycker	sig	också	ha	blivit	tydligare	av	vad	denne	vill,	som	gjort	att	andra	kan	förhålla	sig	till	och	
förstå	deltagaren	på	ett	bättre	sätt.	
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet,	tolkar	vi	
att	deltagaren	visar	tecken	på	ett	mer	utvecklat	Self-concept	(Life-Career	Rainbow,	Super,	
(Amundson	m.	fl.,	2014),	en	tydligare	självuppfattning	av	hur	deltagaren	ser	på	och	uppfattar	sig	
själv	som	individ.	I	självuppfattningen	finns	värderingar,	attityder,	förmåga	till	planering,	beslut,	
förmåga	till	inre	kontroll	och	en	undersökande	attityd,	som	kan	bidra	till	ökad	anställningsbarhet.	
Vi	ser	att	deltagare	efter	LOK	har	lättare	för	att	lyckas	verkställa	Supers	sammanfattning	av	sin	
teori	“the	choice	of	an	occupation	is	the	implementation	of	a	Self-concept.”	(Life-Career	
Rainbow,	Super,	(Amundson	m	fl.,	2014,	sidan	24).	Deltagare	visar	också	tecken	på	att	Supers	
Life-Career	Rainbow,	verkar	vara	i	balans	på	en	vidmakthållande	utvecklingsnivå	i	deltagarens	liv	
just	nu,	vilket	kan	bidra	till	frigjord	energi	och	därmed	också	förbättrad	anställningsbarhet.	
Beskrivningens	anda	av	trygghet	och	lugn	pekar	även	på	att	yrkespersonligheten	är	i	samklang	
med	livstemat	och	den	planerade	karriäranpassning	(The	Theory	of	Career	Construction,	
Savickas,	(Amundson	m.	fl.,	2014).	
	
I	handledares	beskrivning	talas	det	om	vikten	av	att	deltagaren	tar	eget	ansvar	för	förändring,	ett	
ansvar	som	handledare	kopplar	till	behovet	av	stark	motivation.	
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet,	tolkar	vi	
att	handledare	vill	se	ökad	självkännedom	hos	deltagarna	gällande	behovet	av	eget	ansvar	och	
hög	motivation	som	avgörande	faktorer	för	att	lyckas	i	sin	omställningsprocess	(Garsten,	2011)	
eller	Livs-	och	karriäranpassning	(Amundson	m.	fl.,	2014).	Ansvaret	är	förlagt	till	den	enskilde	
individen	(Sparrhoff	&	Fejes,	2016).	Den	instrumentella	dimensionen	i	programmen	är	att	
deltagaren	måste	visa	en	positiv	attityd	och	vilja	till	förändring	för	att	kunna	finna	ett	jobb.	En	
central	idé	i	programmen	är	att	deltagarna	själva	måste	ta	ansvar	för	sin	situation,	sin	framtid	och	
anställningsbarhet	(Garsten,	2011).		
	
Handledare	beskriver	vidare	att	deltagarna	söker	självkännedom	i	om	de	har	tillräckligt	intresse	
för	och	förmåga	till	ledarskap	och	vilken	typ	av	chef	de	förväntas	vara.	
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet	tolkar	vi	
deltagarnas	underliggande	vilja	vara	förståelse	av	sig	själva,	för	sig	själva,	och	för	att	förstå	vilka	
de	är	i	andras	ögon.	Beskrivningen	sedd	genom	Supers	”the	choice	of	an	occupation	is	the	
implementation	of	a	Self-concept”	tyder	på	att	deltagaren	inte	har	sitt	Self-concept	klart	för	
implementering	i	en	ny	chefsroll	och	det	kan	finnas	frågetecken	kring	t	ex	värderingar,	attityder	
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och	intressen	som	bör	klargöras	före	karriäranpassningen	för	att	behålla	en	hög	motivation	och	
därmed	anställningsbarhet	i	den	nya	tjänsten	(Amundson	m.	fl.,	2014).	
	
Handledare	beskriver	deltagares	viktigaste	lärdom	i	att	satsa	mindre	på	jobbet	och	få	till	en	
bättre	balans	mellan	arbete	och	fritid.	
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet	tolkar	vi	
beskrivningen	att	deltagarens	Self-concept,	självuppfattning,	hur	deltagaren	ser	på	och	uppfattar	
sig	själva	som	individ,	har	utvecklats	genom	att	värderingar,	attityder,	förmåga	till	planering,	
beslut,	och	förmåga	till	inre	kontroll	och	en	undersökande	attityd	har	förändrats	till	att	tillåta	en	
bättre	balans	i	livet	mellan	aktuella	roller	(Amundson,	2014).	Vi	tolkar	att	en	konstruktivistisk	
process	har	gett	deltagaren	möjlighet	att	genom	LOK	konstruera	sig	en	ny	verklighet	med	ny	
mening,	andra	mönster	och	förändrad	motivation	(Peavy,	2007)	till	fördel	för	sin	
anställningsbarhet.	
	
Handledare	beskriver	hur	deltagare	behöver	utvecklad	självkännedom	i	att	ta	med	hela	sig	själv	
in	i	LOK-processen.	Ibland	kan	det	sägas	”Vad	har	jag	med	hela	att	göra,	kan	vi	inte	bara	hålla	oss	
till	arbetet”?		
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet	tolkar	vi	
ett	behov	av	förståelse	för	den	narrativa	metoden	(Amundson	m.	fl.,	2014)	hos	både	handledare	
och	deltagare.	Grundantagandet	i	den	narrativa	metoden	är	att	individen	tar	med	sig	hela	sitt	liv	
till	ett	vägledningssamtal,	inte	bara	den	aktuella	frågan	kring	utbildning	och	arbetet,	utan	
familjeförhållanden,	relationer	etc.	Det	finns	en	bakgrund	som	behöver	tas	med	i	samtalet	för	att	
det	ska	kunna	bli	effektivt,	då	bakgrunden	påverkar	huvudfrågan	i	samtalet.	Den	narrativa	
ansatsen	bygger	på	att	i	första	hand	lägga	tyngdpunkten	på	beskrivningen	av	livsberättelsen	och	
vänta	med	förklaringen	av	givna	förhållanden.	Syftet	är	att	hitta	grunden	till	och	utveckla	en	
empowerment	till	nytta	för	individens	egenmakt	över	sin	situation.	Även	insikter	i	hur	
pragmatiska	beslut,	deltagarens	sociala,	kulturella,	ekonomiska	kapital	som	ger	olika	mycket	
makt	(påverkan,	inflytande,	förmåner	mm)	i	interaktion	med	andra	genom	allianser,	
förhandlingar	och	konflikter	samt	kartläggning	och	planering	av	tidigare	och	kommande	
vändpunkter	(Hodkinson	&	Sparkes,	1997)	kan	tillsammans	med	utvecklade	Career	management	
Skills	(Krumboltz	&	Mitchell,	1999)	ge	deltagaren	ökad	självkännedom	i	sin	anställningsbarhet.	
	
Företagets	representant	beskriver	deltagarnas	utvecklade	självkännedom	som	‘Jag	ska	börja	göra	
mer	av	det	här’	eller	‘Jag	ska	sluta	göra	mer	av	det	här’,	där	man	testar	sig	själv	i	att	‘Det	här	ska	
jag	utmana	mig	själv	med	och	göra’.	
I	analys	av	beskrivningen	för	utvecklad	självkännedom	i	relation	till	anställningsbarhet	tolkar	vi	
att	deltagarna	genom	konstruktivistiska	processer	konstruerat	ny	mening,	nya	mönster	och	en	
starkare	motivation	för	sina	uttalanden	(Peavy,	2007).	Beskrivningen	tyder	också	på	ett	stärkt	
Self-concept	med	förändrade	värderingar	och	attityder	som	deltagaren	vill	placera	i	ett	nytt	
sammanhang	enligt	”the	choice	of	an	occupation	is	the	implementation	of	a	Self-concept”	
(Amundson	m.fl.,	2014).	Vi	tolkar	också	att	yrkespersonligheten	har	förstärkts	och	att	
livsteman/livsroller	som	kan	representera	ett	problem	som	ska	lösas	eller	ett	värde	som	ska	
förvärvas,	har	fått	ny	mening	tillsammans	med	en	viss	karriäranpassning	(Amundson	m.	fl.,	2014)	
som	deltagaren	identifierat	inom	sin	handlingshorisont	(Hodkinson	och	Sparkes,	1997).	Genom	
utvecklad	Empowerment	använder	sig	sedan	deltagaren	av	Career	management	Skills;	optimism,	
nyfikenhet,	risktagande,	ihärdighet	och	flexibilitet	(Krumboltz	&	Mitchell,	1999)	för	att	skapa	en	
ny	vändpunkt	(Hodkinson	&	Sparkes,	1997)	i	yrkeslivet	och	därmed	förändra	sin	
anställningsbarhet.		
	
Sammanfattning:		En	utvecklad	självkännedom	skapar	större	egenmakt	och	ger	ett	bättre	
självförtroende	att	ta	nya	beslut	som	kan	leda	till	en	gynnsam	implementering	av	deltagarens	
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Self-concept	i	bättre	balans	mellan	arbete	och	fritid	med	högre	grad	av	anställningsbarhet	som	
resultat.	

5.3	Analys	av	deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	övningar,	
metoder	och	teorier	i	LOK	i	relation	till	begreppen	personlig	insikt,	teori-insikt	och	
metodinsikt.	
Deltagarna	uttrycker	tydligt	och	med	emfas	hur	de	genom	arbete	med	övningar	fått	en	djupare	
självinsikt	i	hur	de	är	som	personer,	att	se	sig	själv	med	andras	ögon,	att	kliva	ur	sig	själv,	genom	
övningar	som	genomfördes	med	familj	och	arbetskamrater.	Vidare	beskriver	deltagarna	bättre	
förmåga	till	relationer	med	andra	människor	och	hur	de	arbetat	sig	igenom	ett	utmanande	
material	med	hjälp	av	professionella	handledare.	
Vid	analys	av	deltagarnas	beskrivningar	i	relation	till	metodinsikt	och	personlig	insikt	tolkar	vi	att	
deltagarna	har	implicita	kunskaper	i	metoder	genom	att	beskriva	övningar	och	deras	resultat	i	
form	av	utvecklad	självkännedom.	Deltagarnas	beskrivningar	saknar	explicita	kunskaper	inom	de	
tre	insikterna	vilket	tyder	på	att	programbeskrivningen	av	LOK	vid	introduktion	av	deltagaren	
saknar	en	metabeskrivning	i	form	av	uttryck	som	“LOK	grundar	sig	på	följande	teorier...vilket	
innebär	och	förklarar…..och	under	programmet	kommer	vi	arbeta	enligt	följande	metoder...vilket	
innebär	och	kan	leda	till…..under	handledning	utifrån	handledare	med	följande	personliga	
insikter…	Deltagarnas	beskrivningar	visar	inga	indikationer	på	kunskaper	i	teori-		insikt.	Utan	
introduktion	i	insikterna	tolkar	vi	att	deltagarna	inte	uppvisar	explicita	kunskaper	i	dem.	Teori	
insikt	ska	enligt	Lovén	(2015)	känneteckna	vägledaren/handledaren.	Låt	oss	undersöka	insikterna	
i	handledarnas	beskrivningar.	
	
Handledarna	beskriver	och	lyfter	fram	övningar	som	de	särskilt	uppskattar	i	arbetet	med	
deltagarna.	De	beskriver	hur	programmet	erbjuder	en	verktygslåda	med	konkreta	övningar.	
Vidare	lyfts	kunskapen	om	materialet	fram	tillsammans	med	förståelse	för	handledarrollens	
funktion	av	att	vägleda	och	inte	ge	goda	råd	samt	vikten	av	god	samtalsmetodik.		
Vid	analys	av	handledarnas	beskrivningar	i	relation	till	metodinsikt	tolkar	vi	att	de	har	en	explicit	
förståelse	och	kunskap	för	programmets	metoder	och	övningar.	De	beskriver	hur	de	använder	
övningar	och	valmöjligheter	för	individanpassning	i	ett	professionellt	samtalsmetodiskt	
arbetssätt.	
	
Handledarna	beskriver	att	de	inte	kopplar	programmet	till	någon	specifik	teori.	En	av	
handledarna	ger	spontana	förslag	på	möjliga	teorier	men	visar	inte	kunskap	om	någon	bestämd	
teori	i	programmet.	
Vid	analys	av	handledarnas	beskrivning	i	relation	till	teori-		insikt	tolkar	vi	att	de	inte	har	
kunskaper	om	teorier	som	LOK	grundar	sig	på.	Lovén	(2015)	talar	om	ett	inbyggt	motstånd	mot	
teoribildning	i	vägledarkåren.	Vi	tolkar	att	om	motståndet	finns	bland	utbildade	vägledare	så	kan	
vi	inte	förvänta	oss	att	andra	professioner	som	utbildats	till	handledare	i	LOK	visar	ett	större	
intresse	för	teoribildning	än	vägledarna.	Vi	ser	att	resultatet	av	vår	undersökning	knyter	väl	an	till	
forskningsresultatet	genom	att	teorier	i	LOK	inte	uppfattas	som	primära	av	handledarna	i	
förståelsen	av	programmets	funktion,	utan	metoderna,	med	stort	M,	framhålls	som	grund	för	
programmet,	ett	program	“fristående”	från	särskilda	teorier.	Å	andra	sidan	visar	forskning	att	
klienten	inte	bara	vill	veta	hur	saker	och	ting	samverkar	utan	också	kunskapen	bakom,	vilket	
ställer	krav	på	vägledarens	teorikunskaper.	Alltså,	vägledare	behöver	utifrån	det	perspektivet	
utveckla	sin	teorikunskap	(LaGrue	&	Wilden,	1996,	(Lovén,	2015).	Stämmer	det	för	deltagare	i	
LOK?	För	utvecklad	kunskap	behövs	fördjupade	undersökningar	i	frågan.	
	
Handledarna	beskriver	att	det	handlar	mycket	om	personliga	egenskaper	i	form	av	genuin	
nyfikenhet	och	intresse	för	deltagaren.	Det	anses	viktigare	än	formella	kunskaper.	Vidare	beskrivs	
en	vana	i	samtalsmetodik	och	förmåga	till	flexibilitet	som	viktigt.	
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Analys	av	handledarnas	beskrivning	i	relation	till	personlig	insikt	tolkar	vi	det	som	att	de	har	en	
explicit	kunskap	i	vad	som	personligen	krävs	av	dem	vid	handledning.	Personlig	insikt	nämns	
implicit	av	deltagarna	som	en	avgörande	faktor	för	hur	de	har	kunnat	kanalisera	motiv	och	
drivkrafter	i	att	utveckla	självkännedom	inför	livs-	och	karriärbeslut.	God	insikt	i	handledning,	
öppen	för	hela	personens	narrativa	berättelse,	kan	enligt	Savickas	bidra	till	en	tydligare	
yrkespersonlighet,	upptäckande	av	drivande	livsteman	och	förmåga	till	karriäranpassning	i	syfte	
att	ge	empowerment	till	deltagaren	(Amundson	m.	fl.,	2014).	Vi	tolkar	den	personliga	insikten	
hos	handledaren	vara	av	helt	avgörande	betydelse	för	utfallet	av	deltagande	i	LOK	i	betydelsen	
att	vara	kompetent	att	situationsanpassa	och	driva	samtalsprocesser.	
	
Företagets	representant	Marika	beskriver	hur	de	arbetar	igenom	materialet	mycket	noggrant	
med	handledarna.	Handledarna	får	var	verksamma	både	som	deltagare	och	handledare	för	att	få	
en	upplevelsebaserad	utbildning	och	ett	utifrån	perspektiv	på	programmets	genomförande.	Efter	
tre	dagars	utbildning	går	handledarna	ut	och	prövar	i	“skarpt	läge”	genom	att	genomföra	alla	
ingående	övningar	med	tre	deltagare	för	att	efter	sex	månader	utvärdera	arbetet	för	att	få	
certifiering	i	LOK.	
Vid	analys	av	Marikas	beskrivning	i	relation	till	metodinsikt	tolkar	vi	det	som	att	företaget	har	
insikt	i	metoder	och	övningar	och	därmed	ger	handledarna	goda	förutsättningar	för	ett	väl	
fungerande	arbete	med	övningsbanken.	
	
Vidare	beskriver	Marika	att	de	grundar	programmet	i	teorier	och	forskning	såsom	Jung,	Meyer-
Briggs	och	Special	Dynamics.	I	mötet	med	handledarna	har	de	mycket	teori	och	samtalsträning	
och	klargör	också	coachningens	grunder,	vad	ingår	i	det	begreppet,	hur	man	ser	på	ett	samtal	och	
vad	det	ska	leda	till.	
Vid	analys	av	Marikas	beskrivning	i	relation	till	teori-		insikt	tolkar	vi	det	som	att	företagets	
representant	framhåller	teorianknytningar	på	ett	tydligt	sätt	och	visar	på	god	medvetenhet	om	
ingående	teorier	som	grund	för	programmet.	Dock	verkar	inte	medvetenheten	om	teorier	
överföras	till	handledare	i	utbildningen	vilket	kan	bidra	till	att	de	arbetar	med	“metoden	med	
stort	M”	som	det	centrala	istället	för	att	kunna	redogöra	för	den	teoretiska	bakgrunden	till	
programmet	(Lovén,	2015).	Det	leder	till	brist	i	teori-		insikt	hos	handledare	och	därmed	
deltagarna.	
	
Marika	beskriver	vidare	att	handledarna	under	sex	månaders	träning	har	henne	som	resurs	att	
kontakta	så	mycket	man	behöver	om	man	vill	få	stöd	om	man	upplever	att	det	är	svårt	eller	så.		
Analys	av	Marikas	beskrivning	i	relation	till	personlig	insikt	visar	att	hon	är	väl	medveten	om	att	
det	kan	dyka	upp	frågor	och	känslor	av	osäkerhet	i	arbetet	som	handledare	som	behöver	
bemötas	och	ges	stöd	för	att	utveckla	handledarna	i	sitt	uppdrag.	
	
Sammanfattning:	En	hjälpande	hand	är	mer	värd	än	tusen	teoretiska	ord.	Från	ägare,	via	
handledare,	till	deltagare	sker	i	det	praktiska	arbetet	med	LOK	en	utspädning	av	den	teoretiska	
koncentrationen	till	att	i	sista	ledet,	mellan	handledare	och	deltagare,	pragmatiskt	framträda	i	
form	av	en	verktygslåda	med	övningar	använda	av	handledare	med	god	personlig	insikt	för	ökad	
anställningsbarhet	i	t	ex	ett	omställningsprogram.	

5.4	Analys	av	deltagarnas,	handledarnas	och	företagets	beskrivning	av	deltagarnas	
livs-	och	karriärbeslut	i	ett	Livs-	och	karriärutvecklingsprogram,	LOK.	
Sett	utifrån	företagsrepresentant	Marikas	perspektiv	är	det	deltagaren	som	äger	och	ansvarar	för	
sin	resa	i	LOK	och	att	deras	egen	insats	och	motivation	är	det	som	är	grunden	till	att	fatta	livs-		
och	karriärbeslut	efter	LOK.	Detta	stämmer	överens	med	bilden	av	individens	karriär	som	den	
resandes	ensak	(Dresch	&Lundahl	2010).	Vidare	kan	man	tolka	det	som	Marika	säger	i	
överensstämmelse	med	det	Bengtsson	(2015)	diskuterar	om	individen	som	huvudperson	i	
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processen	att	forma	och	utveckla	den	egna	karriären	och	där	den	som	misslyckas	med	sin	egen	
anställningsbarhet	har	sig	själv	att	skylla	(Sparrhoff	&	Fejes	2016).		
	
Marika	ser	att	om	deltagaren	är	proaktiv	och	lägger	ner	mycket	tid	på	LOK	så	blir	det	ett	resultat.	
Det	här	knyter	an	till	det	resultat	som	utvärderingen	“Resa	med	LOK”	visade,	där	
vägledare/handledare	och	deltagare	uttrycker	förtjänster	med	LOK	och	samtidigt	lyfter	fram	
programmet	som	tidskrävande	(Kadefors	m.	fl.,	2015)		
Även	handledare	Anita	beskriver	resultat	hos	deltagarna	i	form	av	livs-	och	karriärbeslut	som	
något	som	något	som	individen	själv	“äger”	och	är	ansvariga	för.	
	
Marika	menar	att	det	handlar	om	att	våga	för	att	lyckas	och	detta	ser	deltagaren	Anna	som	en	
förmåga	som	deltagandet	i	LOK	gav	henne,	och	det	ledde	till	att	hon	vågade	ta	ett	sabbatsår.	Att	
utveckla	förmågor	såsom	nyfikenhet	och	risktagande	är	en	central	del	i	vad	en	vägledare	kan	
arbeta	med	att	utveckla	hos	sin	klient	enligt	Planned	Happenstance	teorin	(Krumboltz	&	Mitchell,	
1999).	
	
Analysen	visar	att	förutsättningen	för	att	deltagarna	vågar	ta	livs-	och	karriärbeslut	är	först	och	
främst	en	ökad	självinsikt	om	hur	de	är	och	fungerar	i	relation	till	andra,	både	i	arbetet	och	privat.	
Det	LOK	har	hjälpt	deltagarna	med	är	att	stärka	deras	Self-concept	och	ge	dem	en	ökad	förståelse	
för	att	livets	olika	roller	behöver	utrymme	för	att	vara	i	balans	(Amundson.	m.fl.,	2014).	Utifrån	
Savickas	teori	om	livsteman	ser	vi	här	exempel	på	hur	handledarna	genom	storytelling	har	gjort	
deltagarnas	aktuella	livstema	synligt	och	därefter	kunnat	identifiera	hinder	för	deltagaren	att	gå	
vidare	i	karriären.	Vidare	ser	vi	att	likt	Savickas	narrativa	metod	så	har	deltagarna	tagit	med	hela	
livet	till	LOK	samtalen	och	fått	hjälp	att	nå	en	ökad	balans	mellan	familjeliv	och	relationer	å	ena	
sidan	och	utveckling	på	det	professionella	planet	å	andra	sidan.	
	Analysen	visar	också	att	förutsättningen	för	att	fatta	karriärbeslut	är	en	följd	av	den	interaktion	
som	sker	i	LOK	och	med	dess	företrädare	och	det	stämmer	överens	med	Hodkinson	&	Sparkes	
(1997)	teori	om	hur	karriärbeslut	sker	det	vill	säga	i	interaktion	med	andra,	i	det	här	fallet	
företrädare	för	LOK	som	utbildningsföretag	där	detta	innehar	en	viss	maktposition	gentemot	
deltagaren	i	form	av	symboliskt	kapital.				
	
Sammanfattning:	Livs-	och	karriärbeslut	efter	deltagande	i	LOK	är	avhängigt	deltagarens	insats	
och	engagemang	samt	på	individens	förhöjda	självinsikt	och	utvecklade	förmåga	till	nyfikenhet	
och	risktagande	samt	att	äga	och	ansvara	för	att	förvalta	dessa	förmågor	

5.5	Analys	av	aktörernas	professionella	relationer	genom	systemteori	
Deltagarna	beskriver	i	resultatet	hur	de	upplever	en	god	relation	till	sin	handledare	som	ger	stöd	i	
att	gå	lite	mer	på	djupet	och	att	kunna	vara	öppen	med	personliga	saker	som	gav	både	personlig	
och	professionell	utveckling.	Vidare	beskrivs	förvåning	över	hur	långt	arbete	kom	med	hjälp	av	
handledarens	hjälp	i	ett	strukturerat	sätt	att	arbeta.	Även	tidsåtgången	beskrivs	som	tid	med	
handledaren	och	tid	med	hemläxa	samt	att	arbetet	inte	var	en	“walk	in	the	park”,	utan	
utmanande.	I	analys	av	resultatet	tolkar	vi	att	utföraren	i	sina	dubbla	roller,	dels	som	beställarens	
förlängda	arm	i	hierarkin,	med	ekonomiska	former	av	kontroll	(Etzioni,	1964,	Garsten,	2011)	i	det	
att	deltagarna	har	sin	lön	under	processen,	dels	som	jämbördig	under	normativa	kontrollformer	
(Goffman	2007/1961,	Garsten,	2011)	i	en	specialist/klientrelation,	bemästrar	balansen	med	
fördel	för	deltagaren.	Deltagarna	verkar	styras,	till	viss	del,	av	att	uppleva	sig	ålagda	bidra	med	en	
seriös	arbetsinsats.	Frågan	är	dock	om	det	är	handledaren	i	sina	dubbla	roller	som	bidrar	till	den	
styrningen	eller	om	det	är	deltagaren	själv	som	kräver	en	seriös	insats	av	sig	själv	i	LOK	arbetet?	
Analysen	pekar	på	behovet	av	fördjupad	resultatinsamling	för	att	ge	ett	tydligare	svar	på	frågan.	
Systemteorin	hjälper	oss	se	att	relationerna	i	LOK	som	omställningsprogram	kan	beskrivas	som	
professionellt	empatiska	med	låg	anspänning	mellan	handledare	och	deltagare.	Relationen	
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deltagare/beställare	berörs	inte	alls	och	relationen	deltagare/utförande	företag	i	liten	grad.	Även	
relationen	mellan	utförande	företag	och	handledare	tolkas	som	stödjande	och	öppen,	dock	med	
en	tvingande	faktor	i	att	handledaren	under	lärprocessen	arbetar	sig	igenom	hela	LOK-
programmet	vilket	upplevs	som	ansträngande	och	tidskrävande.	Resultatet	av	analysen	visar	att	
det	råder	en	hög	grad	av	decentralisering	i	LOK	arbetet	med	professionella	relationer	
koncentrerade	till	sista	ledet,	mellan	handledare	och	deltagare.	Den	underliggande	faktorn	
professionella	relationer	visar	sig	vara	drivande	och	stödjande	mer	än	hindrande	och	pressande.		
	
Sammanfattning:	Professionella	relationer	i	god	anda	med	låg	anspänning	mellan	aktörerna	
möjliggör	deltagaren	att	uttrycka	motiv	och	drivkrafter,	utveckla	självkännedom	med	stöd	i	
metoder	för	livs-	och	karriärbeslut	som	kan	leda	till	bättre	anställningsbarhet,	under	handledning	
kännetecknad	av	väl	utvecklad	personlig	insikt.	
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6.	Slutsatser	och	diskussion	
I	avsnittet	redovisas	inledningsvis	slutsatser	och	resultatdiskussion.		Vi	har	nu	färglagt	vår	
blyertsskissen	med	karriärteorier	och	ramat	in	den	i	ramverket.	Vi	ser	nu	det	färdigmålade	
motivet	i	tavlan	i	våra	slutsatser.	De	generella	slutsatserna	nedan	tolkas	ur	sammanfattningarna	
som	avslutar	respektive	analysdel.	Därefter	följer	i	avsnittet	metoddiskussion,	egna	reflektioner,	
förslag	till	vidare	forskning	och	förslag	till	vidare	arbete	med	LOK.	

6.1	Slutsatser	och	resultatdiskussion	
	
Slutsatser	
Syftet	med	undersökningen	är	att	beskriva	och	analysera	två	LOK-deltagares	motiv	och	
drivkrafter,	utvecklade	självkännedom,	insikter	och	livs-	och	karriärbeslut	i	LOK,	ett	livs-	och	
karriärutvecklingsprogram.	De	generella	slutsatserna	är	(1)	förutsättningen	för	att	lyckas	med	sitt	
LOK-deltagande	är	att	gå	in	i	programmet	med	stark	motivation	och	vilja	till	förändring,	(2)	den	
engagerade	deltagaren	erbjuds	ett	professionellt	bollplank	och	vägledning	som	hjälper	
deltagaren	att	utveckla	självkännedom	och	förmåga	till	att	våga	ta	livs-	och	karriärbeslut	och	nå	
en	ökad	anställningsbarhet	vid	omställningssituationer.		
	
Resultatdiskussion	
För	att	förstå	vad	dessa	slutsatser	beror	på	återvänder	till	ramverket,	utifrån	vilket	arbetet	är	
strukturerat,	för	att	finna	stöd	för	resultatet.	Ramverket	beskriver	att	LOK	deltagaren	är	en	del	av	
ett	samhälle	i	förändring	där	individen	förväntas	ständigt	forma	och	omforma	din	karriär.	Det	
deltagarna	har	funnit	på	denna	föränderliga	arbetsmarknad	för	att	vara	en	framgångsrik	aktör	är	
omställningsprogrammet	LOK.	
	
Vi	anser	att	resultatet	av	studien	också	står	i	god	relation	till	forskare	i	karriärteorier.	De	tydliga	
resultaten	i	undersökningen	att	deltagaren	går	in	i	programmet	med	stark	motivation	och	vilja	till	
förändring.	Resultatet	stöds	av	Peavy	(2007),	Super	och	Savickas	Storytelling	och	narrativa	metod	
som	beskriver	hur	individen	söker	efter	att	konstruera	och	implementera	sitt	Self-concept	utifrån	
meningen,	mönster	och	motivation	i	sitt	livstema	(Amundson	m.	fl.,	2014).	
Vidare	visar	resultatet	att	det	som	erbjuds	den	engagerade	deltagaren	är	ett	professionellt	
bollplank	och	vägledning	som	hjälper	deltagaren	att	utveckla	självkännedom.	Även	här	ger	
konstruktivistisk	teori	stöd	för	hur	personen	kan	bli	tydlig	för	sig	själv	och	Savickas	Storytelling	
och	narrativa	metod	(Amundson	m.	fl.,	2014)	stödjer	vikten	av	att	ta	med	hela	deltagarens	liv	in	i	
livs-	och	karriärplaneringen	som	kan	gestaltas	av	Hodkinson	och	Sparkes	(1997)	
kapitalbeskrivning	och	interaktioner	i	deltagarens	liv	som	kartläggs	i	deltagarens	habitus.			
Slutligen	visar	resultatet	möjlighet	till	utvecklad	förmåga	till	att	våga	ta	livs-	och	karriärbeslut	och	
nå	en	ökad	anställningsbarhet	vid	omställningssituationer.	Resultatet	stöds	av	Krumboltz	&	
Mitchell	(1999)	Career	management	Skills	som	visar	på	egenskaper	för	att	vara	beredd	på	och	
också	själv	skapa	“Happenstance”	i	sitt	liv.	
	
Utifrån	tolkningen	med	hjälp	av	tidigare	forskning	och	karriärteorier	samt	resultatdelen	värderar	
vi	resultaten	som	giltiga,	med	viss	generaliserbarhet,	för	den	kategori	deltagare	som	beskrivs	i	
undersökningen	där	egen	motivation	och	drivkraft	är	central.	
	
Vi	har	identifierat	möjliga	begränsningar	i	slutsatserna.	Undersökningen	redovisar	resultatet	för	
två	deltagare	som	genomförde	LOK	på	eget	initiativ	och	med	ett	intresse	av	livs	och	
karriärvägledning.	Slutsatserna	hade	förmodligen	sett	lite	annorlunda	ut	om	deltagarna	som	
intervjuades	hade	deltagit	på	andra	premisser	och	inte	hade	varit	lika	positivt	inställda	till	LOK	
som	omställningsprogram.	Till	exempel	om	deltagarna	hade	befunnit	sig	i	en	mindre	kommun	
med	mycket	begränsad	arbetsmarknad.		
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Vidare	anser	vi	oss	ha	uppnått	syftet	med	arbetet	och	besvarat	frågeställningarna	och	genom	ett	
rikt	analysunderlag	har	vi	fått	underlag	att	se	deltagarnas	motiv,	drivkrafter,	utvecklade	
självkännedom	och	livs	och	karriärbeslut.	
Det	vi	inte	lyckades	visa,	det	finns	så	klart	inget	säkert	svar	på	frågan,	men	vad	skulle	ske	om	teori	
insikten	ökade	hos	handledare	och	deltagare?	Dock	verkar	inte	medvetenheten	om	teorier	
överföras	till	handledare	i	utbildningen	vilket	kan	bidra	till	att	de	arbetar	med	“metoden	med	
stort	M”	som	det	centrala	istället	för	att	kunna	redogöra	för	den	teoretiska	bakgrunden	till	
programmet	(Lovén,	2015).	Det	leder	till	brist	i	teori-		insikt	hos	handledare	och	därmed	
deltagarna.	
	
Det	viktigaste,	i	betydelsen	tydligaste,	resultatet	av	undersökningen	är	hur	centralt	Supers	”the	
choice	of	an	occupation	is	the	implementation	of	a	Self-concept”	(Amundson	m.fl.,	2014)	visar	sig	
vara	i	beskrivningarna.	Varför	är	det	viktigaste	resultatet?	Det	beror	på	att	vi	finner	ett	av	de	
mest	grundläggande	behoven	i	människan,	att	speglas,	för	att	“bli	till”	som	ett	“Jag”,	ett	Self-
concept	och	förstå	oss	själva	i	våra	roller,	kunna	hantera	händelser	och	stärkas	i	våra	förmågor	
att	bemästra	livet.	Vi	påminner	om	metaforen	med	löken	från	början	av	undersökningen.		
	
Sammanfattningsvis	värderar	vi	arbetet	som	värdefullt	för	läsaren	att	få	en	inblick	i	ett	
karriärutvecklingsprogram	främst	utifrån	deltagarens	perspektiv.	Resultatet	kan	också	vara	
värdefullt	för	olika	professioner	att	förstå	vilka	processer	som	driver	fram	utveckling	för	en	
individ	som	deltar	i	liknande	program.	Inte	minst	så	är	kunskaperna	värdefulla	för	studie-	och	
yrkesvägledare	som	arbetar	med	omställning	på	något	vis.	

6.2	Metoddiskussion	
För	att	samla	in	empiri	har	vi	valt	att	använda	oss	av	kvalitativa	intervjuer.	Intervjuerna	har	skett	
över	telefon	och	Skype	och	vi	har	spelat	in	materialet	på	ljudfiler.	Intervjuer	i	ljudformat	har	klara	
fördelar	då	det	ger	en	fullständig	dokumentation	av	det	som	sägs	men	även	nackdelar	då	
inspelningen	missar	icke-verbal	kommunikation	samt	att	deltagaren	inledningsvis	kan	känna	sig	
obekväm	med	att	spelas	in	(Denscombe,	2016).	Då	vi	spelade	in	intervjuerna	över	telefon	utan	
att	möta	informanterna	öga	mot	öga	så	har	det	kunnat	vara	en	nackdel	som	inverkar	negativt	på	
deltagarens	öppenhet	att	svara	på	frågorna	på	ett	naturligt	och	avslappnat	vis.	Vi	upplevde	inte	
att	informanterna	kände	sig	hämmade	på	något	vis	med	tanke	på	inspelning	eller	telefonintervju	
utan	vi	fick	både	svar	på	frågorna	och	mer	därtill.	
		
Under	genomförande	av	intervjuerna	upplevde	vi	att	antalet	frågor	i	intervjuguiden	var	lämpligt	
då	intervjuerna	varade	i	ca	30–40	minuter.	Fördel	med	kvalitativa	intervjuer	är	att	vi	under	
intervjuerna	i	vissa	fall	följde	upp	svaren	med	sammanfattningar	och	ytterligare	frågor	för	att	
åstadkomma	en	fördjupning	och	breddning	av	de	intervjuades	beskrivningar.	Förfarandet	gjorde	
att	informanterna	fick	precisera	sig	och	understryka	sina	svar,	vilket	gav	svaren	skarpare	konturer	
och	förtydligat	innehåll.	Informanterna	hade	olika	lång	tid	från	det	att	de	genomfört	LOK	tills	idag	
vilket	gjorde	att	de	i	några	frågeställningar	gav	ett	till	viss	del	svävande	svar,	dock	inte	så	att	det	
anses	begränsa	undersökningens	syfte.	Som	helhet	anser	vi	att	fick	vi	ett	bra	resultat	att	bearbeta	
utifrån	intervjuerna.	
	
Ett	annat	val	av	insamlingsmetod,	t	ex	en	kvantitativ	enkätundersökning	till	ett	större	antal	
respondenter,	skulle	ge	oss	mer	precisa	svar	i	aktuella	teman	men	med	nackdelen	att	inte	ha	
möjlighet	till	fördjupning	och	breddning	av	frågor	och	svar	under	insamlingstillfället	som	
kvalitativa	intervjuer	erbjuder.	Svar	som	skulle	kunna	kvarstå	i	en	enkätundersökning	jämfört	
med	intervjuerna	är	de	som	avges	med	tydlighet	och	där	forskaren	synliggjort	kategorier	inom	
aktuella	teman.	De	svar	vi	skulle	förlora	med	enkäter	är	de	som	är	underförstådda	och	de	vi	



 

35 

undersöker	vidare	med	följdfrågor.	Det	vi	kunde	gjort	annorlunda	är	att	ha	testat	intervjuguider	
på	några	aktörer	innan	de	skarpa	intervjuerna	genomfördes	för	att	se	om	de	fungerar	som	vi	
förväntat	oss.	Vår	erfarenhet	av	intervjuguiderna	blev	att	vissa	förväntade	svar	kring	syftet	med	
LOK	uteblev	och	tog	en	annan	vändning.	Konsekvenserna	av	den	erfarenheten	blev	att	vi	fick	en	
annan	undersökning	genom	empirin	än	den	vi	avsåg	i	vår	första	formulering	av	syfte,	
frågeställningar	och	intervjuguide.	Undersökningen	blev	mer	intressant	efter	omformuleringarna	
med	fokus	på	deltagaren	i	LOK.	Empirin	justerade	kartan	vilket	vi	anser	är	rätt	väg	att	gå.		
	
Som	analysmetod	har	vi	använt	oss	av	hermeneutisk	analysmetod.	Den	ger	oss	som	analysmetod	
fördelar	vid	kvalitativa	intervjuer	då	intervjuerna	innehåller	utsagor	i	kategorier	som	behöver	
tolkas	i	en	analys-syntes	process	för	att	kunna	upptäcka	övergripande	teman	i	empirin.		
Vad	innebär	det	att	vi	mäter	på	det	sättet?	Viktigt	att	vara	medveten	om	vid	tolkningsprocessen	
är	den	förförståelse	eller	de	fördomar	vi	alla	bär	på	i	någon	mån.	Vi	bör	ställa	oss	frågan	hur	de	
påverkar	vår	tolkning	och	vad	det	kan	leda	till	i	resultatbeskrivningen.	Gadamer	menar	att	
uttolkaren	bör	försöka	sätta	sig	i	författaren	situation	vid	tolkning	av	en	utsaga.	Schleiermacher	
om	detta	”Den	divinatoriska	metoden	(av	eng	”divine”	=	gissa	eller	förutspå)	går	ut	på	att	man	
förvandlar	sig	själv	till	den	andra	för	att	på	det	sättet	nå	fram	till	hans	individualitet	på	ett	direkt	
sätt”	(Ödman,	2007,	s.	36).		
Hur	kan	jag	veta	att	resultaten	är	att	lita	på?	Förståelse	blev	småningom	för	Schleiermacher	först	
och	främst	en	fråga	om	inlevelse.	Man	måste	förstå	ett	meningsfullt	fenomen	i	sin	kontext	där	
upplevelsen	skapades.	En	nackdel	med	hermeneutisk	tolkningsmetod	kan	vara	att	vi	som	
uttolkare	var	och	en	är	i	oss	själva,	i	vårt	eget	subjekt,	med	vår	egen	förförståelse,	och	inte	i	den	
andre	som	vi	söker	förstå.	Det	blir	därmed	svårt	att	fullt	ut	veta	om	resultaten	är	att	lita	på.	
	
Vi	frågar	oss	också	om	vi	varit	tillräckligt	noggrann	i	tolkningarna?	Ytterligare	begränsningar	för	
resultatets	giltighet	är	att	uttolkarens	förståelse	av	helheten	är	beroende	av	betydelsen	som	
delarna	tillmäts.	Å	andra	sidan	tolkas	delarna	utifrån	den	mening	som	uttolkaren	ger	helheten.	
Den	här	beroendespiralen	mellan	helhet	och	delar	skapar	den	hermeneutiska	spiralen	i	vilken	vi	
söker	förståelse	av	deltagaren	i	sin	kontext.	Noggrannheten	i	tolkningarna	blir	alltså	beroende	av	
hur	väl	vi	tolkar	och	förstår	deltagarnas	subjektiva	utsagor	och	den	kontext	de	beskriver.	Vi	anser	
att	vår	bearbetning	och	tolkning	av	resultatet	med	hjälp	av	den	hermeneutiska	analysmetoden	
varit	tillräckligt	noggrann	för	att	göra	slutsatserna	giltiga.	

6.3	Egna	reflektioner	
Vi	som	snart	examinerade	Studie-	och	yrkesvägledare	har	studerat	LOK.	I	programmet	har	vi	
funnit	mycket	av	det	som	utgör	vår	blivande	profession.	Det	väcker	frågan	huruvida	grundare	och	
författare	av	liknande	program	känner	till	den	kompetens	som	en	studie-	och	yrkesvägledare	har	
och	skulle	kunna	bidra	med,	dels	i	form	av	samtalsmetodik	och	metoder,	dels	teoretisk	bakgrund	
till	studie-	och	karriärval.	
	
När	det	gäller	studie-	och	yrkesvägledning	skulle	flera	säkerligen	koppla	detta	med	vägledningen	
som	erbjuds	i	grundskolan,	gymnasiet	och	högskola.	Med	resultatet	i	vår	studie	så	kan	vi	se	en	
stor	nytta	med	att	även	erbjuda	livs	och	karriärvägledning	som	ett	naturligt	inslag	på	de	flesta	
arbetsplatser.	Detta	skulle	kunna	innebära	ett	nytt	yrkesområde	inom	studie-	och	
yrkesvägledning	och	leda	till	att	vägledning	blir	ett	mer	vedertaget	inslag	på	den	svenska	
arbetsmarknaden.	
	
Två	delar	i	slutsatserna	som	indikeras	av	materialet	som	vi	tycker	skulle	vara	intressant	att	gå	
vidare	med	är	om	programmet	har	en	inneboende	förmåga	att	motivera	deltagare	som	saknar	
motivation	och	om	en	utvecklad	teori-insikt	hos	deltagarna	och	handledarna	skulle	förändra	
processen	och	resultatet	av	LOK.		
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För	att	gå	vidare	och	komma	ännu	närmare	syftet	skulle	vi	kunna	intervjua	fler	kategorier	av	
deltagare. 

6.4	Förslag	till	vidare	forskning	
Följande	frågor	värderar	vi	som	intressanta	och	relevanta	att	undersöka	vidare	utifrån	studien.	

● Hur	väl	fungerar	LOK	med	deltagare	i	omställning	som	inte	frivilligt	valt	att	medverka	i	
programmet?	Har	programmet	en	“egen”	inneboende	förmåga	att	väcka	motivation	om	
den	initialt	saknas	hos	deltagaren?	

● Hur	skulle	processen	och	resultatet	av	deltagande	i	LOK	förändras	vid	en	större	teori	-	
insikt	hos	handledare	och	deltagare?	

6.5	Förslag	till	vidare	arbete	med	LOK	
Följande	förslag	vill	vi	bidra	med	utifrån	undersökningen	och	kunskaper	inom	studie-	och	
yrkesvägledning	i	syfte	att	höja	kvaliteten	i	utbildningen	av	handledare	i	LOK.	
	

● Fortsätta	med	vägledningsutbildningens	upplägg.	
● Undersök	om	programmet	kan	formas	till	att	också	hjälpa	dem	som	inte	är	frivilliga	i	sin	

omställning	till	större	motivation.	Den	gruppen	kommer	troligtvis	öka	i	samhället.	
● Tydliggör	teoribakgrunden	på	ett	lättillgängligt	sätt	för	att	ge	handledare	och	deltagare	

större	insikt	i	vad	programmet	har	sin	grund	för	att	ge	större	förståelse	för	vägledningens	
grundläggande	syften.	
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Bilagor	

Bilaga	1.	Brev	till	informanter	(vägledare/handledare	och	deltagare)	
	
Brev/Mail	till	informant	(deltagare):	
		
Hej!	
		
Vi	är	två	studenter	som	läser	sista	terminen	på	Studie-	och	yrkesvägledare	programmet	vid	Umeå	
Universitet.	Vi	kontaktar	dig	därför	att	vi	nu	håller	på	och	skriver	C-uppsats	som	kommer	att	
handla	om	ett	karriärutvecklingsprogram.	Då	du	har	deltagit	i	Livs	Och	Karriärplanering	(LOK)	är	vi	
intresserade	av	att	skapa	kunskap	om	hur	du	uppfattade	nyttan	av	att	delta	i	detta	livs	och	
karriärutvecklingsprogram.	Vi	skulle	därför	vilja	intervjua	dig.	Intervjun	beräknas	ta	30–45	min	
och	den	sker	över	telefon.	För	att	vi	ska	kunna	analysera	resultatet	av	intervjun	så	kommer	den	
att	spelas	in.	I	vårat	arbete	beaktar	vi	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer	som	du	kan	
läsa	mer	om	på;	
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf	
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf)	
Din	medverkan	är	mycket	värdefull	för	oss!	
		
Om	du	har	frågor	så	går	det	bra	att	kontakta	oss.	
		
Med	vänliga	hälsningar	
		
Viktoria	Andersson	&	Anders	Allegrind	
vickeandersson@gmail.com	
anders.allegrind@gmail.com	
	
Mail	till	informant	(vägledare):	
	
Hej!	
		
Vi	är	två	studenter	som	läser	sista	terminen	på	Studie-	och	yrkesvägledare	programmet	vid	Umeå	
Universitet.	Vi	kontaktar	dig	därför	att	vi	nu	håller	på	och	skriver	C-uppsats	som	kommer	att	
handla	om	ett	karriärutvecklingsprogram.	Då	du	är	handledare	i	Livs	Och	Karriärplanering	(LOK)	
är	vi	intresserade	av	att	skapa	kunskap	om	hur	du	uppfattar	nyttan	och	syftet	med	att	delta	i	
detta	livs	och	karriärutvecklingsprogram.	Vi	skulle	därför	vilja	intervjua	dig.	Intervjun	beräknas	ta	
30–45	min	och	den	sker	över	telefon.	För	att	vi	ska	kunna	analysera	resultatet	av	intervjun	så	
kommer	den	att	spelas	in.	I	vårat	arbete	beaktar	vi	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer	
som	du	kan	läsa	mer	om	på;	
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf	
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf)	
	Din	medverkan	är	mycket	värdefull	för	oss!	
		
Om	du	har	frågor	så	går	det	bra	att	kontakta	oss.	
		
Med	vänliga	hälsningar	
		
Viktoria	Andersson	&	Anders	Allegrind	
vickeandersson@gmail.com	
anders.allegrind@gmail.com	
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Bilaga	2.	Intervjuguide	
	
	 Intervjufrågor	till	företaget		
	

1. Skulle	du	vilja	beskriva	bakgrunden	och	syftet	med	LOK?	
2. Om,	och	i	så	fall	hur,	säkerställer	ni	som	företag	att	vägledaren	uppnår	

förväntade	krav	på	vägledning	under	utbildningen	och	utför	vägledningen	i	linje	
med	syftet	för	paketet?	

3. Bygger	LOK	på	några	specifika	metoder	och	teorier?	Varför	just	dem?	
4. Till	vilken	kategori	klienter	vänder	sig	materialet?	
5. Vilka	resultat	tycker	ni	att	deltagaren	kan	förvänta	sig	av	LOK?	
6. Kan	du	se	att	deltagarna	fattar	karriärmässiga	beslut	efter	att	de	genomfört	LOK?	

Om	ja,	vilka	beslut	har	du	sett?	
7. Om,	och	i	så	fall	hur,	sker	utvärdering	av	hur	vägledare	uppfattar	sitt	arbete	i	

LOK?	
8. Om,	och	i	så	fall	hur,	sker	utvärdering	av	att	resultat	som	ni	tycker	att	deltagaren	

kan	förvänta	sig	är	uppnått?	
	

Intervjufrågor	till	handledaren		
	

1. Hur	kom	du	i	kontakt	med	LOK?	
2. Vad	krävs	av	dig	för	att	få	utbilda	dig	till	handledare?	
3. Vilka	kunskaper	behöver	du	som	handledare	för	att	kunna	vägleda	din	klient?	
4. Innehåller	utbildningsmaterialet	några	särskilda	metoder	eller	teorier?	
5. Vad	anser	du	vara	det	främsta	skälet	för	deltagarna	att	delta	i	ett	

karriärutvecklingsprogram	såsom	LOK?	
6. Kan	du	se	att	deltagarna	fattar	karriärmässiga	beslut	efter	att	de	genomfört	LOK?	

Om	ja,	vilka	beslut	har	du	sett?	
7. Om,	och	i	så	fall	hur,	sker	utvärdering	av	ditt	arbete	som	handledare	i	LOK?	
8. Om,	och	i	så	fall	hur,	sker	utvärdering	av	att	resultat	som	ni	tycker	att	deltagaren	

kan	förvänta	sig	är	uppnått?	
	
Intervjufrågor	till	deltagare	av	karriärutvecklings	programmet	
	

1. Berätta	vad	du	arbetade	med	före	LOK	och	hur	länge	du	hade	den	tjänsten.	
2. Berätta	lite	mer	om	ditt	yrkesliv	strax	före	och	i	samband	med	att	du	började	

med	LOK.	Vad	var	bra	och	vad	var	mindre	bra?	
3. Berätta	hur	du	kom	i	kontakt	med	LOK?	
4. Vad	fick	dig	att	delta	i	LOK?	
5. Hade	du	några	särskilda	förväntningar	på	LOK	innan	du	deltog?	
6. Beskriv	upplägget	för	utbildningspaketet	(innehåll,	genomförande,	tidsåtgång,	

utvärdering,	uppföljning)	
7. Hur	tänker	du	kring	de	olika	delarna	som	ingick	i	programmet?	
8. Tycker	du	att	programmet	uppfyller	dina	förväntningar	på	resultat/nytta?	Några	

exempel?	
9. Om,	och	i	så	fall	vilka	karriärmässiga	beslut	har	du	tagit	efter	att	du	genomfört	

LOK?	
10. Om,	och	i	så	fall	hur,	sker	utvärdering	av	ditt	deltagande	i	LOK?	
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Bilaga	3.	LOK	-	en	programbeskrivning		
	
	LOK,	Individuellt	program	
	
1.	Nulägesanalys	och	behovsinventering	

•	Hur	ser	min	nutidssituation	ut?	Vad	är	bra	respektive	dåligt?	
•	Hur	ser	balans,	tidsfördelning	och	prioritering	mellan	områdena	arbete,	privatliv,	
relationer/familj	och	hälsa?	
•	Lever	jag	i	nuet?	Hur	förhåller	jag	mig	till	dåtid	och	framtid?	
•	Hur	mår	jag?	Är	jag	motiverad?	
	

Observera	att	eventuella	kriser	och	problem,	övertalighet,	konflikter,	privata	problem	måste	bearbetas	
innan	Livs-	och	karriärplanering	kan	starta.	
	
2.	Livets	resa	

•	Viktiga	händelser	i	ditt	liv,	privata	som	yrkesmässiga	
•	Var	det	slumpen	eller	medvetna	val?	
•	Kan	du	se	ett	mönster?	
	

3.	Personlighet	och	drivkrafter	
•	Vem	är	jag,	mina	behov	och	drivkrafter?	
•	Vilka	är	mina	starka	och	svaga	sidor?	
•	Vilken	är	min	karriärinriktning	och	viktiga	värderingar	i	arbetet?	
	

Genom	att	bli	medveten	om	sig	själv	och	sin	personlighet	ökar	självkänslan.	Vi	brukar	i	regel	använda	
personlighetsinventoriet	Myers	Briggs	Type	Indicator	(som	bygger	på	Jungs	teorier).	Det	ger	i	regel	ett	mer	
konstruktivt	underlag	för	en	diskussion	om	intresseinriktningar	och	förmågor.	
Som	verktyg	använder	vi	också	Decision	Dynamics	Karriärmodell,	ett	hjälpmedel	för	att	kartlägga	
individuella	drivkrafter	i	sättet	att	resonera	kring	sin	karriär.	Andra	sätt	att	få	kunskap	om	sig	själv	kan	vara	
att	fråga	personer	i	sin	omgivning	hur	de	uppfattar	mig.	
	
4.	Kompetens	

•	Vilken	kompetens	har	jag?	
•	Vilka	är	mina	intressen?	
•	Vilka	är	mina	kompetensutvecklingsbehov?	

	
Det	är	viktigt	att	bli	uppmärksam	på	sina	främsta	färdigheter	och	kunskaper.	Det	är	också	av	vikt	att	
fundera	på	vad	jag	tycker	är	roligt.	Många	har	intressen	och	engagemang	utanför	arbetet	som	kan	vara	en	
tillgång	i	rätt	arbete.	Sök	efter	din	främsta	karriärinriktning	genom	att	fundera	över	dina	framgångar,	vad	
du	lyckats	med	och	vad	du	fått	beröm	för.	
	
5.	Vision	

•	Vad	vill	jag	
•	Hur	ser	mina	framtidsbilder	och	drömmar	ut?	

	
Fundera	över	om	du	lever	ditt	eget	liv	eller	andras?	Hur	medvetna	har	dina	val	varit	hittills	och	vilka	
faktorer	kan	tänkas	påverka	dina	kommande	val?	Låt	inga	hinder	stoppa	dina	kreativa	tankar	om	framtiden	
utan	ta	tillvara	idéer	och	önskedrömmar	som	dyker	upp.	I	nästa	steg	gör	du	en	mer	konkret	och	realistisk	
plan	för	hur	drömmarna	ska	uppfyllas.	
	
6.	Strategi	

•	Vad	kan	omvandlas	till	verklighet?	
•	Fördelar/nackdelar?	
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7.	Utvecklingsplan	

•	Vad	ska	jag	göra?	
•	Hur	ska	det	gå	till?	
•	När	ska	det	ske?	
	

Planera	på	kort	och	lång	sikt.	Handlingsplanen	är	inte	statisk	utan	förändras	efter	hand	som	du	undersöker	
och	tar	reda	på/uppnår	det	du	vill.	Genom	handlingsplanen	blir	du	aktiv,	tar	initiativ	och	får	mer	energi.	
	
Källa:	Att	resa	med	LOK	(2015)	
	


