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Förord	
 

Vid påbörjandet av detta examensarbete var vi båda nyfikna på att arbeta som studie- och 
yrkesvägledare inom stöd- och matchning via kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. 
Den bekymmersamma funderingen för oss var dock om vi skulle kunna utföra ett 
vägledningsarbete som vi kunde stå för och känna oss fria att utforma själva, eftersom 
premisserna för vägledningen delvis består av ofrivillighet, begränsad tid för kvalificerad 
karriärvägledning och krav på resultat. Hur skulle vi som studie- och yrkesvägledare kunna 
navigera professionellt gentemot arbetssökande och ge dem en vägledning av bra kvalitet 
utifrån dessa villkor?  

Med dessa bakomliggande frågor tändes gnistan till våra glödande uppsats-pennor. Det har varit 
givande att i och med denna uppsats få en större inblick i ämnet och vi vill rikta ett tack till de 
informanter som ville delta i vår studie, och avsätta tid för att medverka i de intervjuer som vi 
genomförde. Ni är en stor inspiration - inte bara för uppsatsen utan också för vår fortsatta väg.  

Vidare vill vi skicka ett stort tack till våra familjer och vänner, som varit med och hejat på oss 
under skrivprocessen.  

Avslutningsvis så vill vi också tacka till vår handledare Michael, som funnits med och stöttat 
oss under arbetets gång. Tack för all värdefull input!  
 

Lillemor Svanlund Jonsson och Rebecca Lindahl Boyd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

	

	



	

Sammanfattning		
 

Karriärkompetens spelar en central roll i hur livslång vägledning ska hjälpa människor att 
hantera sin karriär i en snabbt föränderlig tillvaro och kan ses som en trend i politiken både 
inom EU och i Sverige. Syftet är att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och 
yrkesvägledare kan bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande 
aktörer till Arbetsförmedlingen. Våra frågeställningar handlar om karriärlärande och 
karriärkompetens utifrån de villkor som finns inom stöd- och matchning och hur den 
vägledningen kan förstås utifrån ett lärandeperspektiv. Genom sex stycken kvalitativa 
intervjuer med yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare visade resultatet att de i sin 
profession tvingas förhålla sig till olika villkor såsom begränsat med tid och en ofrivillighet för 
de arbetssökande, men att de utvecklat strategier och använder metoder som syftar till att ge 
den arbetssökande kunskaper att hantera sin karriär både på kort sikt och i ett livslångt 
perspektiv.  
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1.	Inledning		
 

En stor rörlighet både på arbetsmarknaden och geografiskt innebär att en människa inte kan 
vara säker på att behålla samma jobb livet ut eller ens att det fält man arbetar inom kommer 
att finnas kvar under ens livstid. För att ha möjlighet att hantera denna rörlighet behöver 
individen rustas med kompetenser för att hantera sin karriär. (Neary, Dodd & Hooley, 
2015). Det krävs att den arbetskraft som finns kan hantera såväl teknikutveckling som en 
föränderlig arbetsmarknad (European Commission, 2012). Karriärvägledning är vanligt att 
använda för att hjälpa arbetslösa vuxna att intressera sig för arbetsmarknaden. I och med det 
är karriärvägledning en viktig del i en verksam arbetsmarknadspolitik (ELGPN, 2014).  
 

Livslång vägledning har en central roll i vuxnas lärande, då det bidrar med att underlätta för 
vuxna som vill återgå till lärande. Dessutom underlättar det livslånga lärandet till att vuxna 
kan lära och hantera karriärkompetens och bli mer anställningsbara (ELGPN, 2014). 
Vägledning är viktigt för att människor genom en livstid ska ha möjlighet att byta arbete 
eller utbildning, och fatta väl grundade val (SOU 2017:82). Karriärkompetens är en central 
del av utvecklingen inom EU när det kommer till vägledning för att främja integrationen 
och den socioekonomiska situationen i och med den ökade rörligheten på arbetsmarknaden 
och mellan länder (Thomsen, 2014).  
 

I Sverige är Arbetsförmedlingen den myndighet som har det största ansvaret för landets 
arbetsmarknadspolitik. I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som 
Arbetsförmedlingen ansvarar för, utövas bland annat vägledning. I det här fallet betyder 
vägledning att varje individ har rätt till stöd och information, för att ha möjlighet till att 
kunna fatta ett genomtänkt beslut när det kommer till att välja arbete eller utbildning. 
Tjänsten Stöd och matchning är en insats genom vilken Arbetsförmedlingen tillhandahåller 
vägledning. Den enskilde individen kan välja mellan olika privata aktörer som levererar 
tjänsten. Insatsen Stöd och matchning har till syfte att leverera individanpassad hjälp till den 
arbetssökande som ska resultera i att den kommer ut i arbete eller studerar en utbildning 
(SOU 2017:82).  
 

Arbetsförmedlingen beskriver i sin återrapportering 2018 hur ett omfattande arbete på 
nationell nivå ska förbättra myndighetens karriärvägledning med start i maj 2018. Den 
innebär att kvaliteten höjs genom olika åtgärder som kommer att leda till en stor 
kompetenshöjning i myndighetens arbetssätt. Vägledningen kommer delvis att bestå av 
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“kvalificerad vägledning” som kräver specialkompetens genom en examinerad studie- och 
yrkesvägledare eller “motsvarande”. Den nya strategin ska ge den arbetssökande 
karriärkompetens, utgå från individuella behov samt kunna syfta både till studier och till 
arbete och ge individen karriärkompetens i ett livslångt perspektiv. Karriärvägledningen ska 
använda så många kanaler som möjligt, däribland en nationell digital plattform för livslång 
vägledning (Andersson, 2018).  
 

Vägledning underlättar för individer att kunna navigera i dagens föränderliga 
arbetsmarknad. Vår studie ska kunna användas av studie- och yrkesvägledare som arbetar 
inom stöd- och matchning inom kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Detta för att 
bredda förståelsen kring hur Studie- och yrkesvägledning kan bedriva vägledning med fokus 
på livslång vägledning, karriärlärande och karriärkompetens som syftar till att rusta 
människor att göra karriärval i ett livslångt perspektiv. 
 
1.1	Syfte	och	frågeställningar	

 
Syftet är att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare kan 
bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen. Det lärande som studien avser att beskriva och analysera är det 
karriärlärande som studie- och yrkesvägledaren förmedlar till den arbetssökande, och som 
syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter som leder till karriärkompetens hos den 
arbetssökande. Lärandeperspektivet utgörs av studiens teori samt begreppet 
karriärkompetens. Utifrån det har följande frågeställningar formulerats:  
 
1. Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna att de utifrån de villkor och förutsättningar 
som finns ger livslång vägledning och bidrar till karriärlärande? 
 
2. Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna utvecklingen av karriärkompetens för de 
arbetssökande och hur kan det förstås utifrån ett lärande perspektiv?  
 
1.2	Disposition	
	

Studiens inledning presenteras i kapitel 1, samt uppsatsens centrala begrepp. I 
litteraturgenomgången, kapitel 2 redogörs det för studier, forskning och annan litteratur 
kopplade till uppsatsens syfte. Vidare så redovisas i kapitel 3 den teori som sedan används 
i analysen. I kapitel 4 presenterar vi vårt metodval, sätt att gå tillväga i arbetet med studien 
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samt vilka etiska ställningstaganden som gjorts under arbetets gång. I kapitel 5 redogör vi 
för studiens resultat som framkommit utifrån de kvalitativa intervjuer som genomförts. 
Detta analyseras med hjälp av tidigare forskning och teori. I kapitel 6 diskuteras 
avslutningsvis uppsatsen i sin helhet där också slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
presenteras.  
	

1.3	Begrepp	

	

Här definieras begreppen livslång vägledning, karriär, karriärkompetens, karriärlärande, 
och karriärvägledning. Vi har valt att återge vissa begreppsdefinitioner genom direkta citat, 
dels för att det kan finnas ett värde i att få se hur en myndighet väljer att definiera ett 
begrepp, och dels för att våra mest centrala begrepp i denna uppsats ska få vara så nära sin 
ursprungsdefinition som möjligt. 
	

1.3.1	Livslång	vägledning	

Livslång vägledning definieras på följande sätt av Council of the European Union (2008): 

the definition of guidance as referring to a continuous process that enables citizens at any 
age and at any point in their lives to identify their capacities, competences and interests, to 
make educational, training and occupational decisions and to manage their individual life 
paths in learning, work and other settings in which those capacities and competences are 
learned and/or used. Guidance covers a range of individual and collective activities relating 
to information-giving, counselling, competence assessment, support, and the teaching of 
decision-making and career management skills (Council of the European Union, 2008, s. 
2).   

   
1.3.2	Karriär			 	 	 	 	

Karriär ska här förstås som ett brett begrepp och inte utifrån ett hierarkiskt perspektiv som 
beskriver en lodrät eller horisontell enkelriktad rörelse, utan som något som innefattar en 
individs hela livsresa när det kommer till studier och arbete med alla dess rörelser och 
riktningar. En karriär ses som något som alla människor har och som inte kan skiljas från 
livet i övrigt (Langström, 2017; Thomsen, 2014).  
	

1.3.3	Karriärkompetens		

Begreppet karriärkompetens är den nordiska motsvarigheten och översättningen av Career 
Management Skills (CMS) som används i engelsk litteratur på internationell nivå.	
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Karriärkompetenser definieras som “ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt 
att samla, analysera, sätta samman och organisera information om sig själv, utbildningar 
och yrken samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera växlingar i 
livet” (Thomsen, 2014, s. 7) , samt:	 	 	 	
	 	  

Karriärkompetenser är de färdigheter individen behöver för sin självkännedom och för att 
rusta sig i ett livsperspektiv samt för att kunna hantera återkommande val. Karriärkompetens 
handlar om att bli medveten om de möjligheter som bjuds samt om hur individen formas av 
sina dagliga aktiviteter och handlingar, vilka i sin tur påverkar framtida möjligheter och val. 
(Thomsen s. 5)  

	

1.3.4	Karriärlärande		

Karriärlärande definieras som det lärande och de färdigheter och kompetenser som leder 
fram till att en person utvecklar karriärkompetens (Thomsen, 2014).   
	

1.3.5	Karriärvägledning	

Vi har till studien valt följande definitioner av karriärvägledning:  
	

Arbetsförmedlingen använder karriärvägledning som ett brett, överordnat och 
sammanfattande begrepp. Det är kopplat till den livslånga vägledningen, som innebär att 
myndigheten utformar och erbjuder vägledningsaktiviteter för olika faser i livet. 
Karriärvägledning syftar till att motivera och ge stöd till individen att vara aktiv och ta 
ansvar för utbildning och det livslånga lärandet (Andersson, 2018, s. 11).  

	

2.	Tidigare	forskning	
	

Här redogörs för den tidigare litteratur och forskning som berör ämnet för uppsatsen, vilken 
kretsar kring livslång vägledning, karriärlärande och karriärkompetens inom norden och 
internationellt. Studiens tidigare forskning har delvis samlats in genom sökning i databaser. 
Här har sökorden career management skills, learning, karriärkompetens, karriärlärande, 
studie- och yrkesvägledning, stöd- och matchning och arbetsförmedlingen använts. Vidare 
har tidigare forskning hittats genom att källor till dokument som googlats fram undersökts. 
Stor del av artiklarna är på engelska, vilket medfört en ytterligare bearbetning av texterna. 
Karriärkompetens utgör lärandeperspektivet i denna uppsats tillsammans med CIP-teorin 
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(vilken förklaras för sig i teoridelen). Litteraturen delas in i underrubrikerna livslång 
vägledning, lärande och karriärkompetens, villkor för vägledning som främjar eller hindrar 
karriärlärande samt lärande och karriärkompetens i praktiken. 
	

2.1	Livslång	vägledning		

	

European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN (2014) visar i sin guide på viktiga 
resultat för en verksam politik och praxis inom livslång vägledning. Det lyfts fram viktiga 
evidensbaserade faktorer för livslång vägledning, vilka delas in i tre olika kategorier. Den 
första kategorin “Fokus på individen” beskriver hur karriärvägledning för individer är mest 
verksam då den fokuseras ur individens livsperspektiv, samt är framåtsträvande. Dessutom 
ska livslång vägledning ge individer möjligheter till kontakt med arbetsgivare och 
människor som redan befinner sig på arbetsmarknaden, samt erfarenheter av arbetsplatser. 
En inblick i arbetslivet är centralt för livslång vägledning, samt att arbetslivserfarenhet är 
en central del i individers karriärlärande. Den andra kategorin “Stöd till lärande och 
utveckling” beskriver hur livslång vägledning inte bara består av en enskild satsning, utan 
fungerar mest optimalt vid en kombination av flera olika satsningar. Vidare så är det också 
viktigt att livslång vägledning har ett holistiskt fokus, där vägledaren ser hela individen och 
kan hänvisa vidare till andra stödfunktioner i samhället om så behövs. Den tredje och sista 
kategorin “Se till att kvalitet finns” visar vikten av att vägledaren som förmedlar livslång 
vägledning själv vidareutvecklas i sitt yrke. Vid livslång vägledning är det viktigt att det 
finns möjlighet till att utnyttja karriärinformation som håller en hög kvalitet. Dessutom är 
det av vikt att den livslånga vägledningen utvärderas kontinuerligt, för att garantera dess 
faktiska verkan. 
	
Vägledningens inverkan på individen bidrar till att individen får en ökad motivation, samt 
bidrar till att den blir mer redo för arbetslivet. Karriärvägledning kan på flera sätt underlätta 
för vuxna som inte arbetar, genom att hjälpa dem att ta reda på vilka som är deras 
färdigheter, bygga deras självförtroende och hjälpa dem att få en uppfattning om läget på 
arbetsmarknaden (ELGPN, 2014). Livslång vägledning och karriärkompetens markerar ett 
paradigmskifte där vägledningen går från ett fokus på matchning mellan individ och arbete 
till kunskaper i att hantera karriärprocesser genom hela livet (Neary et al., 2015). 
Vägledning leder till en mer välfungerande arbetsmarknad och om den används brett, 
varierat och genom olika kanaler så kan fler människors behov vägledning mötas och 
övergångar från arbetslöshet till sysselsättning därmed underlättas (SOU 2017:82). 
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Livslång vägledning bidrar till det livslånga lärandet. Vägledningen hjälper individer att 
välja utbildning, och hantera val som berör arbetslivet. Vägledning innebär både 
individuella och kollektiva initiativ, som har till syfte att exempelvis genom information 
och stöd till en individ underlätta för den att hantera sin karriär (NVL, 2017). Det bekräftas 
av forskning i Australien, som visar hur långtidsarbetslösa fick genomgå ett 
karriärvägledningsprogram, där flertalet av dem inte fått karriärvägledning tidigare. 
Resultatet visar bland annat hur 91 % av deltagarna efter vägledningen erhöll en mer rimlig 
syn på sin karriär och dess möjligheter. De faktorer som deltagarna hade mest nytta av 
genom att delta i karriärvägledningsprogrammet var ökad självkännedom (32% av 
deltagarna), större precisering mot karriärmål (22% av deltagarna), egna tankar kring 
färdigheter och förmågor som under vägledningen blivit bekräftade (15 % av deltagarna) 
samt ökad självuppfattningsförmåga (11%) (Donohue & Patton, 1998).  
	

2.2	Lärande	och	karriärkompetens		

 

Christer Langströms avhandling “Lärande i professionellt samtalsstöd - villkor för vuxna 
arbetssökandes karriärprocesser” (2017) behandlar inlärningsprocessen i professionella 
konversationer inom karriärvägledning och karriärcoaching. Studien utgår från två 
kommunala arbetsmarknadsprojekt med fokus på vuxna arbetssökandes egna upplevelser 
och erfarenheter av professionella konversationer. Fyra olika lärprocesser inom det 
vägledande samtalet mellan arbetssökande och samtalsledare identifieras i Langströms 
avhandling. Positiv, vändande, anpassande och negativ lärprocess. Alla dessa lärprocesser 
formas utifrån olika villkor som beskrivs som för-existerande (tidigare erfarenheter), 
samhälleliga, samtals-relaterade och organisatoriska villkor samt hur dessa villkor i sin tur 
förmedlas till och synliggörs för den arbetssökande.  
	
Sultana (2013) undersöker karriärlärandeportföljer som ett sätt att arbeta med 
karriärkompetens, där karriärlärandeportföljen består av ett samlat material med fokus på 
reflektion och lärande på ett sätt som visar på personlig utveckling. Ett annat sätt att arbeta 
för karriärkompetens är genom “blue prints” (ramverk) vilket Hooley, Watts, Sultana, & 
Neary (2013) undersöker i sin artikel The ‘Blueprint’ framework for career management 
skills: a critical exploration. Den beskriver ramverk för karriärkompetens som tillämpats i 
USA, Kanada och Australien utifrån resultatet av politiska initiativ i länderna. De som är 
positiva till ramverket menar att individer måste ha kunskaper att hantera sina karriärer på 
en arbetsmarknad som hela tiden förändras. Dessa kunskaper benämns karriärkompetens. 
Författarna diskuterar i sin artikel kritiskt de olika huvuddelarna i ramverket. De synliggör 
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att det lärande som idag krävs för att kunna hantera sin karriär också troligtvis kommer att 
se annorlunda ut i framtiden. Författarna lyfter olika lärandemodeller, vilka de menar att 
man med fördel skulle kunna utforska mer vid skapandet av framtida ramverk. Det 
poängteras av författarna att ramverket inte grundar sig på en analys som utgår från 
erfarenhetsgrundad kunskap, inte kan kopplas till någon karriärteori samt inte undersöks 
vad gäller dess effektivt i en studie. Istället kan ramverket ses som ett teoretiskt förslag. 
Vidare problematiseras också det faktum att kunna skapa ett gemensamt ramverk inom 
Europa, där olika pedagogiska och kulturella traditioner hindrar genomförandet av en 
gemensam referensram. 
	

2.3	Villkor	för	vägledning	som	främjar	eller	hindrar	karriärlärande	
	

I Verktygslådan från Arbetsförmedlingen beskrivs vilka aktiviteter som är godkända för 
leverantörerna att använda inom Stöd och matchning, där studie- och yrkesvägledning 
nämns som en obligatorisk aktivitet (Arbetsförmedlingen, 2017). Enligt 
Arbetsförmedlingens kundavtal för Stöd och matchning har varje arbetssökande rätt till 
vägledning av en examinerad studie- och yrkesvägledare i minst två timmar inom en period 
på 90 dagar (Arbetsförmedlingen, 2014a). Den arbetssökande har rätt till individuell studie- 
och yrkesvägledning, vilken ska ske via ett personligt möte (Arbetsförmedlingen, 2014b). 
Langström (2017) beskriver hur de organisatoriska villkoren främst har med tid, kontinuitet 
och sammanhang i det professionella samtalsstödet att göra. Tiden ger förutsättningar till 
att utveckla ett ömsesidigt erkännande, vilket direkt är beroende av samtalsrelaterade villkor 
men som måste få tid för att kunna skapas. Kontinuiteten är viktig för att kunna bygga en 
trygg relation mellan vägledare och den arbetssökande, vilket främjar lärandet på ett sätt 
som svarar an på en arbetssökandes genuina behov. Langström framhäver hur äkthet i 
relationer är en grundförutsättning för lärande samt drar slutsatsen att tid är en viktig 
bakgrundsfaktor för detta. Organisatoriska och samhälleliga villkor påverkar Den 
anpassande lärprocessen som innehåller grodden till den positiva lärprocessen men som 
inte får chans att ta vid på grund av yttre omständigheter som varken arbetssökande eller 
samtalsledare rår på. 
	
Tiden som villkor gör sig även gällande i arbetet med karriärlärandeportföljer enligt Sultana 
(2013) som ett sätt att implementera karriärkompetens, bland annat för att återkoppling från 
vägledaren till den arbetssökande är en viktig faktor. Karriärlärandeportföljen måste 
användas som en grund för “karriärdialoger” och vägledande samtal för att inte den 
arbetssökande ska uppfatta den som irrelevant. Genom återkoppling av materialet i dialog 
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hjälper vägledaren den arbetssökande att reflektera över och relatera lärandet till 
självkännedom, kunskap om arbetsmarknad, beslut, framtid m.m. och på så vis uppleva 
nyttan av det. Den mest effektiva återkopplingen sker genom att karriärvägledaren 
informerar de arbetssökande om deras framsteg samt nästa steg och uppmuntrar till 
engagemang och motivation genom att ge dem feedback på ett sätt som är aktuellt, specifikt, 
personligt, utmanande och konstruktivt. Då blir det ett problem när inte alla karriärvägledare 
har det tidsmässiga utrymmet för detta. Det finns även problematiska aspekter med 
karriärlärandeportföljer, där en risk är att de kan överföra en för individualistisk syn på en 
persons lärande. Studie- och yrkesrelaterade problem kopplade till strukturella och 
ekonomiska faktorer kan tolkas som att det är individen som inte lyckats tillräckligt bra med 
att lära sig karriärkompetens, när något i själva verket ligger utanför individens möjlighet 
att påverka. Det starkt individualistiska perspektivet som en karriärlärandeportfölj innebär 
kan också kännas främmande för dem som kommer från en bakgrund där man tänker mer i 
termer av kollektiv framför individ.   
	

2.4	Lärande	och	karriärkompetens	i	praktiken	

	

Här presenteras vad utvalda studier visar, utifrån lärande och karriärkompetens i praktiken. 
Underrubrikerna som följer är relevansen av karriärkompetens, implementering av 
karriärkompetens i länder inom EU, handlingsplaner, karriärlärandeportföljer samt 
samtalet som lärandeprocess.   
	

2.4.1	Relevansen	av	karriärkompetens	

I artikeln Career in the light of educational attainment and career management skills  
beskriver Lovšin (2017) sin studie i Slovenien, där svar från 150 män och 468 kvinnor 
samlats in. 549 av respondenterna har någon form av anställning, medan 54 stycken är 
arbetslösa. Utifrån de forskningsfrågor som studien utgår från formuleras fem variabler, 
vilka är karriärrelevans, karriärkompetens samt socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. 
Lovšin (2017) lyfter det faktum att det finns ett starkt samband mellan karriärkompetens 
och utbildningsnivå. Vidare menar författaren att chanserna för en individ att bli anställd 
samt behålla sitt arbete blir större då de har karriärkompetens och att det därför måste ha en 
mer självklar plats i utbildningssystemet.  
	

2.4.2	Implementering	av	karriärkompetens	i	länder	inom	EU	

Projektet Learning and Decision Making Resources (LEADER) syftar till att undersöka 
pedagogiska modeller och resurser i olika europeiska länder för att skapa en överföring av 
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bästa praxis gällande karriärkompetens. Forskning visar att det är lättare att implementera 
karriärkompetens där de politiska målen redan beskriver det man vill uppnå. En ram för att 
implementera karriärkompetens riktas främst till de myndigheter i ett land som ansvarar för 
hantering av karriärinformation och vägledning. Den vanligaste motiveringen när det 
kommer till värdet av att implementera karriärvägledning och karriärkompetens handlar om 
ökad produktivitet, integration och välstånd. Rapporten redogör för hur man kan förstå och 
implementera karriärkompetens i skolor och på arbetsförmedlingar m.fl. utifrån 
undersökningar gjorda i sex europeiska länder: Grekland, Italien, Rumänien, Spanien, 
Turkiet och Storbritannien. Alla kom fram till att karriärkompetens är kärnan i livslångt 
lärande och utgör något som är särskilt användbart genom enskilda samtal och 
gruppaktiviteter.  Länderna efterfrågade mer kunskap om karriärkompetens genom både 
konkret handboksmaterial och webbaserat material, som tar hänsyn till varje lands språk 
och kulturella och politiska kontext. Det behöver också vara något som följer en individ 
genom livet, det ska finns tillgängligt i grundskolan, i utbildning för vuxna och särskilt 
viktigt i sammanhang där människor söker vägledning i brytpunkter. (Neary et al., 2015) 
	

2.4.3	Handlingsplaner	

I studien Putting action back into action planning: experiences of career clients är syftet att 
klargöra vad som underlättar eller försvårar för arbetssökande, att fullfölja de 
handlingsplaner vilka skapats vid karriärvägledning. Resultatet visar även hur det som för 
karriärvägledare kan upplevas som ett avslut, där en handlingsplan skapas, bara är det första 
steget för en arbetssökande. Sedan väntar utmaningar då den arbetssökande själv ska 
försöka arbeta utifrån den uppsatta handlingsplanen. De arbetssökande har trots det nytta av 
de handlingsstrategier som de lärt sig vid karriärvägledningen och kan med hjälp av dessa 
arbeta vidare med större optimism och hoppfullhet. Författarna lyfter vikten av att 
karriärvägledare ser att handlingsplaner kan behöva justeras under hela processen. 
Dessutom är det av vikt att de serviceföretag som erbjuder karriärrådgivning, även följer 
upp hur det gått för de arbetssökande. Detta för att vid behov kunna ge stöd till de som 
behöver det. En liknande uppföljning kan ge arbetssökande mer motivation till att möta de 
utmaningar och möjligheter de ställs inför i sin vardag (Borgen & Maglio, 2007).  
	

2.4.4	Karriärlärandeportföljer	

Sultana (2013) undersöker användandet av karriärlärandeportföljer som ett sätt att 
implementera samt utvärdera karriärlärande och karriärkompetens och menar att det kan 
innebära en demokratisering för dem som inte vanligtvis vänder sig till en studie- och 
yrkesvägledare och som lättare kan nås utifrån digitala plattformar. Det författaren 
definierar som en karriärlärandeportfölj är ett samlat material där fokus ligger på reflektion 
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och lärande på ett sätt som visar på en personlig utveckling. Huvudsyftet med 
karriärlärandeportföljer är att stödja ett målmedvetet lärande, där värdet består av att 
processen kräver att arbetssökande identifierar vad som motiverar dem. Det involverar 
dokumentation av intressen, färdigheter, värderingar, behov, mål och strategier samt en 
reflektion över dem. Fokus ska ligga på personliga egenskaper, förmågor och kunskaper 
relaterade till karriärmål, beslutsfattande, övergångsproblem, att samla och känna till 
information om utbildning och karriärvägar samt utveckla ett nätverk av personer som kan 
hjälpa till. Det gäller att vägledaren kan upptäcka och se karriärkompetens i sådant som den 
arbetssökande gör och ger uttryck för i form av självinsikter och metakognition.  
	
En bedömning av karriärlärande kan framförallt kretsa kring syn- och mätbara konkreta 
resultat eller kring framsteg där den arbetssökande själv reflekterar kring sin egen 
utveckling i förhållande till tidigare kunskaper. D.v.s. mer öppet och kontinuerligt och på 
ett sätt som gör den arbetssökande ansvarig för sin egen lärandeprocess. Det kan vara svårt 
att utvärdera resultatet eftersom det både handlar om process och resultat, med ett lärande 
som kan genomsyra alla möjliga ämnen och aktiviteter (Sultana, 2013).  
	

2.4.5	Samtalet	som	lärandeprocess	

I de samtalsrelaterade villkoren Langström (2017) lyfter fram i sin avhandling så nämns 
erkännande som en viktig faktor för att konstruera sitt jag, där en förutsättning är att den 
arbetssökande får känna sig sedd av vägledaren som hen är. I detta behöver rollerna vara 
tydliga och synliga för både vägledare och den arbetssökande, eftersom den synligheten 
innebär ett slags ömsesidigt erkännande av varandras existens. Något som därmed främjar 
nästa faktor som är delaktighet. Delaktighet innebär att den arbetssökande känner sig 
lyssnad på och respekterad och därför vågar öppna sig och berätta om sitt liv men också att 
bjudas in till ytterligare ett villkor som formar vägledningen - inflytande d.v.s. att få vara 
med och påverka den utveckling och de val som formar ens liv. 
	
I den positiva lärprocessen sker både ett erkännande av och ett konstruerande av den 
arbetssökandes egna Jag samt vidgande av dennes perspektiv, vilket ofta hänger samman. 
Berättandet av den egna livshistorien får utrymme och bidrar i den positiva lärprocessen 
med samtalsledarens hjälp till en positiv självuppfattning som i sin tur inverkar positivt på 
karriärvägen. Arbetssökares upplevelser i den positiva lärprocessen vittnar om en högre 
grad av frivillighet än tvång samt en upplevelse av ömsesidighet och respekt i samspelet. 
De arbetssökande känner sig sedda, förstådda och bekräftade vilket medför förtroende för 
samtalsledaren och en upplevelse av vägledningsprocessen som konstruktiv (Langström, 
2017).  
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I den negativa lärprocessen skärs möjligheter till positiv förändring av, i de fall som 
samtalsledaren har förväntningar på den arbetssökande som denne uppfattar som tvingande 
och kravfyllda. Dessa kan då bli en bekräftelse av tidigare negativa erfarenheter kopplade 
till arbetslöshet och arbetsmarknadsprogram. Ömsesidighet och dialog som skulle kunna 
leda till en nyskapande livsberättelse och reflektion uteblir och ersätts istället av 
samtalsledarens monolog och den arbetssökandes försvarsmekanismer (Langström, 2017)  
	

3.	Teori			
	

I detta avsnitt presenteras studiens teori, Cognitive Information Processing (CIP), som valts 
för att förstå hur våra informanter förmedlar karriärlärande till de arbetssökande som de 
möter. Teorin applicerar både ett kognitivt perspektiv och innefattar en modell för 
vägledning, samt utgör en del av studiens lärandeperspektiv.  
	

3.1	Cognitive	Information	Processing	(CIP)		
	

Syftet med CIP är att hjälpa individen att utveckla livslånga attityder, kunskaper och 
färdigheter i att göra rätt karriärval. Teorin har utvecklats utifrån Parson´s “Choosing a 
Vocation”, som beskriver tre nyckelfaktorer när det kommer till att göra karriärval, vilket 
CIP beskriver som följande: 
	

1. Självkännedom: Reflektion över intressen och egenskaper, tänka självständigt m.m. 
Självkännedom är kopplad till långtidsminnet och en tolkning av verkligheten där 
självbilden skapas och omskapas livet genom utefter hur omvärlden ter sig.  

2. Kunskap om arbetslivet: Kunskap och kategorisering av olika yrken och hur de 
hänger samman och kan kopplas till intressen och egenskaper m.m. 

3. Karriärval/karriärkompetens: Integrationen av ovanstående, sant resonerande. 
	
CIP kan förstås genom en modell i formen av en pyramid där basen består av Självkännedom 
och Kunskap om arbetslivet, det mellersta skiktet av Beslutsfattande och toppen är 
Tänkande och reflektion kring val (meta-kognition). Lärandet kretsar kring det egna jaget 
och omvärlden och relationen däremellan. Nya karriärval behöver göras när det uppstår ett 
“glapp” mellan den faktiska situationen och den önskade situationen. Processen som ska 



	 12	

hjälpa individen överbrygga glappet har olika steg som beskrivs genom CASVE-cykeln 
(Brown & Brooks, 1996).  
 
C = Communication. Glappet upptäcks.  
A = Analysis. Identifierar orsaken/orsakerna bakom glappet.  
S = Synthesis. Identifierar olika val. 
V = Valuation. De olika valen värderas och rangordnas, väger för- och nackdelar. 
E = Execution. Genomförande av handlingar i praktiken. 
Sedan tillbaka till “C” igen - Utvärdering. 
	
Om glappet visar sig vara borta vid utvärderingen så har processen varit lyckad. Den här 
processen kan fungera mindre bra om kunskapen om arbetslivet saknar djup och 
komplexitet. För att kunna tänka självständigt krävs också att man får utveckla det i en 
stödjande och trygg tillvaro under längre tid, om det inte redan finns där sedan tidigare. En 
annan faktor som har betydelse för processen att överbrygga glappet är hur redo en person 
är att fatta karriärval, vilket anses ha att göra med 1) villigheten inför att utforska sådant 
som ökar självkännedomen - intressen, värderingar och styrkor etc. 2) grad av motivation 
för att utforska arbetslivet 3) villighet inför att lära sig och utveckla skicklighet när det 
kommer till problemlösningar och beslutsfattande, vilket innefattar kapacitet att tänka klart 
kring problemen samt självförtroende och beslutsamhet att fatta och följa beslut. 4) 
Medvetenhet om hur negativa känslor och tankar kan hindra ovanstående (Brown & Brooks, 
1996).  
	

Att en person har svårt att fatta beslut och är olika redo inför det har inte bara med dem 
själva att göra utan också med omgivningen och strukturer. Där enskilda individer eller hela 
grupper drabbas av förtryck eller orättvisor utifrån. Sådant kan i sin tur skapa oro, 
depression, stress och ilska hos en utsatt individ som gör det svårt eller omöjligt att processa 
information som är nödvändig för att utveckla beslutsfattande och problemlösande 
färdigheter. Hinder i kultur och kontext måste därför identifieras innan CASVE-processen 
kan fungera optimalt eller som ett sätt att möjligen delvis förstå varför en individ inte 
kommer vidare (Brown & Brooks, 1996).  
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4.	Metod	
	

I följande avsnitt presenteras valet av metod för studien, hur urvalet av informanter gick till 
samt avgränsningar, insamlingen av data, studiens genomförande, analysform, 
tillförlitlighet samt etiska överväganden.  
	

4.1	Val	av	metod	
	

I huvudsak så används antingen kvantitativ eller kvalitativ forskning av samhällsforskare, 
där kvantitativ forskning i sin analys utgår från siffror medan det inom kvalitativ forskning 
analyseras utifrån ord eller bilder. I studien har en kvalitativ metod använts, då kvalitativa 
intervjuer har utgjort grunden till insamlad empiri. Vid kvalitativ forskning som utförs i 
liten skala används vanligtvis semistrukturerade intervjuer. Ofta vill forskaren då på ett 
detaljerat och djupgående sätt utforska uppfattningar och frågor. Dessutom får forskaren vid 
intervjuer möjlighet till att ta del av nyckelpersoners erfarenheter och insikter (Denscombe, 
2016). Vi valde att i studien använda oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer, just för att som Denscombe (2016) skriver kunna få detaljerad information av 
våra informanter kring de frågor vi vill undersöka.  
	

4.2	Urval	och	avgränsningar		
	

I denna studie har sex stycken studie- och yrkesvägledare med yrkesexamen intervjuats, 
vilka alla arbetar inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen. Vid urvalet valdes informanter utifrån arbetsplats, ort, och månader av 
erfarenhet av att ha jobbat hos en kompletterande aktör. Vi valde att intervjua informanter 
som alla arbetar hos olika aktörer, för att därigenom få en större bredd i svaren. Vi 
intervjuade tre studie- och yrkesvägledare som arbetar i en större stad och tre som arbetar i 
en mellanstor stad, för att vara öppen inför möjligheten om det framkom någon skillnad 
mellan dessa.  

Som avgränsning har endast personer som arbetat i minst sex månader inom stöd- och 
matchning intervjuats, för att de på så sätt hunnit få erfarenhet från uppdraget. En annan 
avgränsning som gjorts under studien är att endast sex intervjuer genomförts, detta på grund 
av begränsad tid och begränsade resurser till att genomföra insamlingen av empiri. Om tid 
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och möjlighet funnits hade även arbetssökande intervjuats, då ett ytterligare perspektiv 
framkommit till studien och dess resultat.  

Bekvämlighetsurval innebär att en forskare som väljer mellan två likvärdiga alternativ till 
sin studie, då väljer det alternativ som blir smidigast och samtidigt i övrigt lämpar sig väl 
för studien (Denscombe, 2016). För att hitta informanter till studien så tillfrågades 
inledningsvis personer i vår närhet, som vi visste kunde ha kontaktuppgifter till passande 
informanter för vår studie. På det sättet fick vi via bekvämlighetsurval tag på två av 
informanterna till studien. Sedan valde vi också att själva ringa runt till olika studie- och 
yrkesvägledare som arbetar hos företag som vi tidigare hört talas om. Detta resulterade i att 
vi fick kontakt med ytterligare två informanter via bekvämlighetsurval. Vid snöbollsurval 
så kan forskaren be informanter att ge förslag på andra, som de också tror är lämpliga för 
studien utifrån de urvalskriterier som finns (Denscombe, 2016). Vi tillfrågade en tilltänkt 
informant om den visste någon annan som kunde tänka sig att bli intervjuad, vilket 
resulterade i att vi fick kontakt med ytterligare en informant. Den informanten i sin tur 
hänvisade oss till en sjätte och sista informanten.   

Då vi vill anonymisera våra informanter så har de i uppsatsen fått nya namn. Våra 
informanter är; Anna, Berit, Cilla, David, Evelina och Felicia. 
	

4.3	Insamling	av	data	
	
Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har möjlighet att vid 
intervjutillfället vara flexibel, utifrån de ämnen som ska undersökas och de frågor som ska 
besvaras. Det är viktigt att den intervjuade utförligt får beskriva sina tankar och reflektioner, 
samt utveckla sina tankar kring de ämnen som berörs (Denscombe, 2016). Vi ville vid varje 
intervjutillfälle ha möjlighet att under tiden för intervjun ställa följdfrågor kring 
informanternas svar. Detta dels för att den intervjuade skulle få utveckla sina tankar, men 
också för att vi som intervjuade hade möjlighet att säkerställa att vi uppfattat svaren korrekt. 
Därför valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer.  
	

I Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs det hur en intervjuguide vid halvstrukturerade 
intervjuer kan innehålla exempel till de frågor som forskaren vill ha svar på. Den specifika 
studien avgör i vilken grad frågorna ställs i en viss ordning och hur fri forskaren är att 
utforska de svar som ges under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Den intervjuguide 
(Bilaga 1) som utformades inför intervjuerna innehöll tretton frågor som ringade in de teman 
vi ville undersöka. Frågorna utformades med hjälp av våra frågeställningar samt tidigare 
forskning och teorier. Under intervjuerna ställdes också följdfrågor beroende på vilka svar 



	 15	

informanterna gav på de frågor vi ställde. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2014) hur 
intervjun kan inledas med en fråga som behandlar en tydlig situation, och därför inleddes 
samtliga av våra intervjuer med att fråga våra informanter hur länge de arbetat inom stöd- 
och matchning.  
	
Denscombe (2016) förklarar att då ljudupptagningar vid intervjuer sker på ett diskret sätt 
som tar hänsyn till den som intervjuas, inverkar inspelningarna inte negativt på 
intervjusituationen. Dessutom är ljudinspelningar till fördel för det fortsatta arbetet med 
studien, då forskaren har tillgång till en varaktig dokumentation av vad som sagts vid ett 
intervjutillfälle. De intervjuer som vi genomförde spelades alla in, för att vi sedan skulle ha 
möjlighet att transkribera dem inför analysen. Vid transkriberingen så valde vi att byta namn 
på informanterna så att de inte skulle kunna kännas igen. Andra namn, som namnet på 
arbetsplatser och orter fick också byta namn. Transkriberingen möjliggjorde att vi kunde 
läsa igenom intervjuerna flera gånger i efterhand, samt referera till dem och genom citat 
ytterligare tydliggöra vissa delar av intervjuerna i resultatet.  
	

4.4	Genomförande		
	
Våra informanter kontaktades inledningsvis via mail eller telefon, där syftet med studien 
förklarades. Därefter mailades också studiens missivbrev (Bilaga 2) ut till alla informanter 
samma dag de gett sitt medgivande till att delta. Tid och plats bestämdes för intervjuerna. 
Då vissa av informanterna inte bodde i samma stad så skedde två av intervjuerna via Skype. 
Tre intervjuer skedde via personligt möte, och en intervju via telefon då det vid tillfället för 
intervjun inte var möjligt att genomföra den via ett personligt möte på grund av sjukdom. 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar hur inledningen av intervjun är viktig för hur resten 
av intervjun utvecklar sig. Den som intervjuar skapar en bra relation med informanten 
genom bland annat aktivt lyssnande och genom att ställa tydliga frågor. Under samtliga 
intervjuer lyssnade vi aktivt på informanternas svar, samt ställde frågor som utgick från 
intervjumallen (Bilaga 1). Varje intervju varade mellan 30 - 60 minuter, och delades upp så 
att vi var och en genomförde tre intervjuer var.  
	

4.5	Analysform		
	

För att bearbeta studiens insamlade material har en innehållsanalys använts. Larsen (2009) 
förklarar hur innehållsanalys innebär att likheter och skillnader identifieras i insamlad data. 
Inledningsvis sker en datainsamling, vilken sedan skrivs om i textform. Därefter sker en 
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kodning av texten, där koderna sedan blir kategoriserade. Efter det indelas den insamlade 
empirin in i de olika kategorierna, där sedan mönster går att upptäcka. Dessa mönster sätts 
sedan i perspektiv till tidigare forskning och aktuellt teoretiskt ramverk. Vi har valt att efter 
transkriberingen av intervjuerna arbeta med att koda dem utefter våra frågeställningar för 
att därefter hitta mönster, likheter och skillnader som sedan analyseras med hjälp av teori 
och tidigare forskning. Vi valde att vid analysen, utifrån våra frågeställningar dela upp 
resultatet i teman. Till den första frågeställningen valdes följande teman ut; ofrivillighet, 
studie- och yrkesrelaterade kunskaper samt vikten av tid och återkoppling. Till den andra 
frågeställningen urskildes följande teman; vägar till självkännedom, kunskap om utbildning 
och arbetsmarknad samt färdigheter att fatta och genomföra beslut.  
	

4.6	Studiens	tillförlitlighet	
	

Det är svårt att värdera hur hög trovärdighet som existerar vid en kvalitativ forskning då det 
inte går att återigen upprepa den forskning som utförts på ett liknande sätt som vid 
kvantitativ forskning. En anledning till det är dels att det är svårt för andra forskare att hitta 
motsvarande informanter i en liknande kontext som samtidigt inte hunnit förändras över tid. 
En annan anledning är det faktum att det endast finns en väldigt liten chans för en annan 
forskare som undersöker samma ämnesområde att dra liknande slutsatser, på grund av 
närheten som varje forskare upplever till sin empiri. För att säkerställa träffsäkerhet kan den 
kvalitativa forskaren ägna lång tid åt att i detalj undersöka de texter som samlats in, vilket 
ger en trovärdighet till de slutsatser som dras utifrån empirin. (Denscombe, 2016). Vi lade 
i arbetet vid insamlandet av empiri ner mycket tid på att transkribera samtliga intervjuer i 
sin helhet. Därefter läste vi igenom transkriberingarna upprepade gånger. Detta gjorde vi 
för att så långt det var möjligt säkerställa att vi uppfattat vad våra informanter menade på 
ett korrekt sätt, innan vi kunde börja dra slutsatser utifrån resultatet. Vidare förklarar 
Denscombe (2016) hur det vid kvalitativ forskning krävs att forskaren i detalj redogör för 
hur arbetet med forskningen gått till, för att tillförlitligheten ska kunna värderas. I och med 
det så möjliggörs det för andra forskare att kunna avgöra om de också fått liknande resultat 
vid en likvärdig studie. Vi har för att öka vår studies tillförlitlighet i detta metodavsnitt 
redogjort för hur vårt arbete förlöpt och de val som gjorts under arbetet med studien.  

Vid kvalitativa intervjuer ska den som intervjuar vara mottaglig för inte bara hur 
informanten uttrycker sig verbalt utan också visuella uttryck som rörelser med kroppen och 
skillnader i ansiktsuttryck (Trost, 2010). Då tanken var att antingen intervjua via personligt 
möte eller via Skype så togs det vid planeringen av intervjuerna hänsyn till det Trost (2010) 
skriver, för att höja reliabiliteten i studien. Då sjukdom medförde att en av våra intervjuer 
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behövde göras via telefon istället, så ställdes vi inför ett dilemma då vi visste att det skulle 
inverka på studiens reliabilitet. Vi beslutade dock att ha med intervjun, då vi tyckte att värdet 
av det insamlade materialet övervägde den minskade reliabiliteten under intervjutillfället.  
	

4.7	Etiska	överväganden		

	

Vi har i arbetet med studien utgått från fyra huvudsakliga krav som Vetenskapsrådet (u.å.) 
hänvisar till när det gäller etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna på förhand via 
missivbrev (Bilaga 2) fick information om studiens syfte, metod, informantens roll, villkor 
för medverkan samt vad medverkan skulle bidra till. Kravet om samtycke möttes i och med 
information om att deltagandet skulle ske på frivillig basis och att informanten när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Inkluderat i detta är även att informanterna tillfrågades om 
de ville vara med från första början. Kravet på konfidentialitet uppfylldes genom att direkt 
anonymisera informantens namn, namn på arbetsplats samt ort. Inspelat material raderas 
permanent efter godkänt arbete. För att möta nyttjandekravet används uteslutande det 
insamlade materialet till att skriva detta examensarbete. Rekommendationerna att låta 
informanterna veta att de gärna får ta del av materialet innan det publiceras följdes också 
(Vetenskapsrådet, u.å.).  
	

5.	Resultat	och	analys		
	
Studiens syfte är att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare 
kan bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen. I detta kapitel ges inledningsvis en kort presentation av varje 
informant. Resultatet av deras berättelser kategoriseras i form av de teman som framkommit 
genom bearbetningen av empirin, vilka presenteras vid underrubrikerna Livslång 
vägledning och lärande utifrån kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, samt 
Utveckling av karriärkompetens hos arbetssökande utifrån ett lärandeperspektiv. Empirin 
tolkas och analyseras utifrån ett lärandeperspektiv samt tidigare forskning. 
Lärandeperspektivet består av karriärkompetens och CIP-teorin inklusive modellen 
CASVE-cykeln. Karriärkompetens används särskilt vid den andra frågeställningen för att 
tolka informanternas berättelser, där karriärlärande kategoriseras som 1) kunskap om sig 
själv, 2) kunskap om utbildning och arbetsmarknad och 3) färdigheter att fatta och 
genomföra beslut. Denna kategorisering utgör beståndsdelar i karriärteorin CIP, där den del 
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av lärandeprocessen som utgörs av metakognition kan ses som något som möjliggörs i och 
med interaktionen i karriärvägledning. För tolkning och analys av lärandeprocesser 
kopplade till karriärkompetens har CIP´s lärandemodell CASVE-cykeln använts. 
	

5.1	Presentation	av	informanterna	

	

Anna arbetar i en storstad, på ett privat företag. Hon har arbetat inom Stöd och matchning 
sedan juli 2017, och yrkesrollen är som renodlad studie- och yrkesvägledare.  

Berit arbetar i en mellanstor stad, som extern konsult där hon driver eget företag. Hon har 
arbetat inom Stöd och matchning sedan 2015, och arbetar endast som studie- och 
yrkesvägledare.  

Cilla arbetar i en storstad, på ett icke vinstdrivande företag. Hon har arbetat inom Stöd och 
matchning sedan 2014, och hennes yrkesroll är enbart som studie- och yrkesvägledare.  

David arbetar i en mellanstor stad, på ett privat bemanningsföretag. Han har arbetat inom 
Stöd och matchning sedan 2014, och har en delad yrkesroll som innefattar både studie- och 
yrkesvägledare samt handledare.  

Evelina arbetar i en storstad på ett privat företag. Hon har arbetat inom Stöd och matchning 
sedan 2015, och har en yrkesroll där hon både är studie- och yrkesvägledare samt 
handledare.  

Felicia arbetar i en mellanstor stad, där hon driver eget företag och är inhyrd konsult hos ett 
större privat företag. Hon har arbetat inom Stöd och matchning av och till sedan 2008, och 
arbetar endast som studie- och yrkesvägledare.  
	

5.2	Livslång	vägledning	och	lärande	utifrån	kompletterande	aktör	till	

Arbetsförmedlingen	
	
Utifrån studiens första frågeställning, Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna att de 
utifrån de villkor och förutsättningar som finns ger livslång vägledning och bidrar till 
karriärlärande? har temat ofrivillighet, temat studie- och yrkesrelaterade kunskaper samt 
temat vikten av tid och återkoppling framkommit i resultat och analys.  
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5.2.1	Ofrivillighet	

Brown och Brooks (1996) förklarar hur “CASVE-cykeln” är en process som hjälper 
individen att överbrygga det glapp som uppstår, mellan den faktiska situationen och den 
önskade. I det skedet behöver nya karriärval göras. De arbetssökande som befinner sig i 
Stöd och matchning behöver alla överbrygga glappet som beskrivs, då de befinner sig i en 
oönskad situation i och med sin arbetslöshet.  
	
De flesta av informanterna, Anna, Berit, Evelina och Felicia kommenterar den ofrivillighet 
som vissa av de arbetssökande uppvisar, utifrån det faktum att studie- och yrkesvägledning 
är en obligatorisk aktivitet inom Stöd och matchning. (Arbetsförmedlingen, 2017). Anna 
beskriver en bekräftande strategi hon brukar använda:  
	

De flesta samtal blir väldigt bra och jag är också ganska tydlig med att liksom, ja att bekräfta 
den personens upplevelse av det här “jag vet inte egentligen varför jag ska vara här” och så 
förklarar jag varför man måste vara här och jag kan ju hålla med om att det är lite knasigt, 
men nu sitter vi ju här och ska prata. 

	
I den positiva lärprocessen som Langström (2017) beskriver, så sker ett erkännande av och 
ett konstruerande av individens Jag, där också individens perspektiv vidgas vilket ofta 
hänger samman. Sättet Anna hanterar situationen kring de arbetssökandes ofrivillighet kan 
kopplas till det Langström beskriver om erkännande av individens Jag, samt ett vidgande 
av individens perspektiv då Anna förklarar varför de måste delta. Berit förklarar vidare hur 
hon då en arbetssökande uttrycker ofrivillighet börjar fråga bakåt för att ta reda på deras 
bakgrund. Dessutom lyfter hon vikten av att möta personen där den befinner sig. Brown & 
Brooks (1996) visar hur vikten av att utveckla förmågan att tänka självständigt kräver att 
man får utveckla det i en stödjande och trygg tillvaro under längre tid, om det inte redan 
finns där sedan tidigare. Det kan delvis kopplas till vad Berit berättar, att hon vill stödja 
individen genom att möta den där den är.  
	
Vid Evelinas intervju framkommer att hon med tanke på att de arbetssökande inte är där 
frivilligt, försöker stärka deras självkänsla och ge dem empowerment1. ELGPN (2014) 
förklarar att vägledningens inverkan på individen bidrar till att individen får en ökad 
motivation, samt blir mer redo för arbetslivet. I fallet med Evelinas berättelse kring hur hon 
																																																								
1		Empowerment:	lånat	begrepp	från	engelskan	som	används	inom	studie-	och	yrkesvägledning	för	att	

beskriva	attityder	och	metoder	som	syftar	till	att	stärka	den	vägleddes	egenmakt	och	egna	förmåga.	

(Andergren,	2014)	
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hanterar ofrivilligheten stöds hennes inställning att vilja ge dem empowerment av forskning 
som visar att vägledning bidrar till ökad motivation. När det kommer till Felicia förklarar 
hon hur hon vid vägledningen vill vara ärlig med vad stöd- och matchning är för typ av 
tjänst, att det finns en kravbild och att det inte är frivilligt. Samtidigt beskriver Felicia hur 
hon försöker sälja in tjänsten till de arbetssökande som ett sätt för dem att reflektera kring 
sin situation. Donohue & Patton (1998) förklarar hur 22 % av de arbetssökande fick en 
större precisering mot sina karriärmål i och med karriärvägledningsprogrammet de deltog i, 
vilket de arbetssökande upplevde som positivt. Det kan tolkas som att då Felicia försöker få 
de arbetssökande att reflektera kring sin situation, blir ett sätt för dem att få möjlighet till 
att precisera sina karriärmål, precis som Donohue och Patton (1998) beskriver.  
	
Den ofrivillighet som vissa arbetssökande uttrycker, vilken grundar sig i hur tjänsten Stöd 
och matchning är planerad, kan kopplas till det Langström (2017) skriver om den anpassade 
lärprocessen. Den innehåller fröet till den positiva lärprocessen, men får inte chans att 
komma till skott på grund av yttre omständigheter som varken arbetssökande eller 
samtalsledare kan styra över såsom villkor på organisatorisk och samhällelig nivå. Då de 
flesta av informanterna lyfter ofrivilligheten som ett faktum, indikerar det också att alla 
samtal inte har ett önskvärt utgångsläge från början, på grund av faktorer som studie- och 
yrkesvägledarna är medveten om existerar, men inte kan styra över. Däremot beskriver 
samtliga strategier de använder för att bemöta de arbetssökande på bästa sätt i den situation 
som råder.  
	

5.2.2	Studie-	och	yrkesrelaterade	kunskaper	

Informanterna beskriver vad de använder sig av för verktyg och inställning generellt när de 
möter arbetssökande i sitt arbete. Anna, Cilla, David, Evelina och Felicia beskriver hur 
samtalsmetodiken från utbildningen är något som är till stor hjälp i deras nuvarande arbete. 
Evelina uttrycker vikten av sin utbildning och samtalsmetodiken på följande sätt:  
	

Men alltså, vem som helst kan ju hjälpa någon att söka en utbildning, det är inte hjärnfysik. 
Men att ha allt det här runt omkring. Som vi har i och med vår utbildning, det är ju det som 
gör en professionell vägledning.  

	
Enligt ELGPN (2014) så är den tredje kategorin av evidensbaserade faktorer för livslång 
vägledning att “Se till att kvalitet finns”. Det beskrivs hur det är av vikt att det vid livslång 
vägledning finns tillgång till karriärinformation av hög kvalité. Enligt ELGPN (2014) kan 
det tolkas som att utbildningen är viktig, inte bara för studie- och yrkesvägledare, utan också 
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för att arbetssökande ska få tillgång till information av så hög kvalité som möjligt. Vidare 
menar Anna att det blir mer hållbart att verkligen se till arbetssökandes behov, än att så 
snabbt som möjligt försöka få den vidare till sysselsättning. Det kan kopplas till det ELGPN 
(2014) förklarar, kring vikten av att vägledningen har ett holistisk fokus, och ser hela 
individen för att i och med det ha möjlighet att hänvisa vidare till andra stödfunktioner om 
det skulle behövas. Anna förklarar också att det är viktigt att som studie- och yrkesvägledare 
hela tiden kvalitetsutveckla sin egen profession och fråga sig hur man kan bli ännu bättre. 
Berit berättar också att hennes sätt att arbeta är något som kan utvecklas hela tiden. Det går 
i linje med det ELGPN (2014) beskriver, där det är av vikt att den livslånga vägledningen 
utvärderas kontinuerligt, för att garantera dess faktiska verkan.  
	
Berit berättar att hon använder samma metoder som hon läste på utbildningen, där Egan är 
en favorit. Hon hjälper de arbetssökande att sätta upp mål när det kommer till att lära sig 
saker ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv. ELGPN (2014) förklarar hur den första 
kategorin av evidensbaserade faktorer för vägledning “Fokus på individen” beskriver hur 
karriärvägledning för individer är mest verksam då den fokuseras ur individens 
livsperspektiv, samt är framåtsträvande. Att vägledningen är framåtsträvande kan tolkas 
som att den vill underlätta för individer i ett långsiktigt perspektiv, vilket stämmer överens 
med det Berit beskriver att hon försöker förmedla. Även SOU (2017:82) förklarar hur 
vägledning som ges på ett varierat sätt bidrar till en mer välfungerande arbetsmarknad och 
underlättar övergångar. Det kan tolkas som att Berits sätt att både ge kort och långsiktiga 
kunskaper innebär en varierad vägledning, vilken SOU (2017:82) beskriver.  
	

Cilla nämner hur hon har stor nytta av det socioekonomiska perspektivet, genusperspektivet 
och hur det inverkar på hennes arbete. Brown och Brooks (1996) förklarar hur det faktum 
att en person har svårt att fatta beslut, också påverkas av omgivningen och dess strukturer. 
Individer eller hela grupper kan drabbas av orättvisor utifrån, vilket kan skapa olika 
känslouttryck som oro eller stress. I sin tur kan det leda till svårigheter att fatta beslut och 
lösa problem. I CASVE-cykeln kan dessa typer av hinder skapa problem om de inte 
identifieras. Det Cilla uttrycker går i linje med vad CIP som teori beskriver. David berättar 
vid sin intervju hur viktigt det är att den arbetssökande kopplar sin egen insats mot ett tydligt 
mål som känns görbart. Det återfinns i forskning av Donohue & Patton (1998) som förklarar 
hur 91 % av de långtidsarbetslösa, vilka inte fått karriärvägledning tidigare, efter 
karriärvägledningsprogrammet uttryckte att de erhöll en mer rimlig syn på sina 
karriärmöjligheter. Sultana (2013) förklarar också hur bedömning kan innebära syn- och 
mätbara resultat som är konkreta, eller att den arbetssökande själv reflekterar kring sin 
utveckling och tidigare kunskaper vilket gör den ansvarig för sin egen lärandeprocess. Även 
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det kan kopplas till det David berättar, där han i linje med det forskningen säger låter 
arbetssökande vara ansvariga för sin egen lärandeprocess. Felicia beskriver hur hon vill att 
den arbetssökande ska känna sig stärkta i vem hen är när hen går vidare från stöd- och 
matchning. Donohue och Patton (1998) förklarar också hur 15 % av deltagarna i deras studie 
ansåg att de hade stor nytta av att deras egna tankar kring sig själv blivit bekräftade under 
karriärvägledningen, vilket återfinns i Felicias berättelse.  
 
5.2.3	Vikten	av	tid	och	återkoppling		

Varje arbetssökande har inom stöd- och matchning rätt till vägledning av en studie- och 
yrkesvägledare i minst två timmar inom en period på 90 dagar, via ett personligt möte 
(Arbetsförmedlingen, 2014a; Arbetsförmedlingen, 2014b). Tidsaspekten är något som både 
Anna, Cilla och Evelina resonerar kring. I den andra kategorin av evidensbaserade faktorer 
till livslång vägledning, lyfts “Stöd till lärande och utveckling” som beskriver hur livslång 
vägledning inte bara består av en enskild satsning, utan fungerar optimalt vid flera olika 
satsningar (ELGPN, 2014). Anna menar att tid är en faktor som behöver tas i beräknande, 
eftersom hon möter så många olika individer och inte alla kan känna sig lättade efter endast 
ett samtal, beroende på vad de tidigare varit med om. Annas beskrivning bekräftas av 
(ELGPN, 2014), där vägledning bör bestå av fler än ett vägledningstillfälle för att fungera 
optimalt. Särskilt behövs större tidsmässigt utrymme om någon behöver extra 
uppmärksamhet för att kunna komma vidare, menar Anna:  
	

Vi vet inte alltid vad människor har för förutsättningar, och det är inte alltid det kommer 
fram i de första samtalen så man kan kanske i ett annat block upptäcka nämen nu måste vi 
backa och vi måste jobba jättemycket mer med de värderingar och bakomliggande orsaker 
till att, till att det inte går framåt. (...) Och för att komma framåt så måste man kanske hjälpas 
åt att hitta vad det är som ligger bakom. Och det kan ju ta tid. 

	
I enlighet med CIP behöver en person under längre tid och i en stödjande miljö utveckla 
självständigt tänkande som underlättar beslutsfattande, om det inte redan utvecklats (Brown 
& Brooks, 1996). Anna och Cilla uttrycker att de tror och hoppas att tiden på två timmar 
per arbetssökande ska vara tillräckligt för att ge dem karriärkompetens för livet.  Till 
skillnad från Anna och Cilla uttrycker Evelina att hon inte berörs av frågan om tiden räcker, 
eftersom hon är både studie- och yrkesvägledare och handledare och inte skiljer på rollerna 
i vägledningen. Den karriärvägledning som de arbetssökande får med henne vida överstiger 
den tid som ingår i avtalet från Arbetsförmedlingen för studie- och yrkesvägledare inom 
stöd- och matchning, menar hon. Genom detta kan Evelina ge mer tid till att bygga upp en 
trygg relation och ett ömsesidigt erkännande mellan henne och den arbetssökande 
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(Langström, 2017) samt ta den tid som krävs för uppföljning och återkoppling för att 
lärandet ska kännas meningsfullt (Sultana, 2013). Borgen och Maglio (2007) lyfter också 
vikten av uppföljning mot bakgrund av att en utformad handlingsplan ses som en början för 
den arbetssökande men som ett avslut för vägledaren.  
	

5.3	Utveckling	av	karriärkompetens	hos	de	arbetssökande	utifrån	ett	

lärandeperspektiv		

	
Till studiens andra frågeställning, Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna utvecklingen 
av karriärkompetens för de arbetssökande och hur kan det förstås utifrån ett lärande 
perspektiv?, har temat vägar till självkännedom, temat kunskap om utbildning och 
arbetsmarknad samt temat färdigheter att fatta och genomföra beslut framkommit i resultat 
och analys. 
	

5.3.1	Vägar	till	självkännedom	

Självkännedom är något som genomgående framkommer på ett eller annat sätt både i 
informanternas berättelser gällande deras vägledande arbete med de arbetssökande och i 
den forskning och teori som beskrivs i denna uppsats.  
	
I ett karriärvägledningsprogram för långtidsarbetslösa i Australien var ökad självkännedom 
något som de arbetssökande uttryckte att de hade mest nytta av (Donohue & Patton, 1998). 
Karriärvägledning kan på flera sätt underlätta genom att hjälpa individer att ta reda på vilka 
som är deras färdigheter och bygga deras självförtroende (ELGPN, 2014). I CIP-teorin är 
självkännedom en del av den bas som ger individen det som krävs för att hantera sin karriär, 
där omvärldens respons på individen formar dennes självuppfattning genom ett 
konstruerande livet ut (Brown & Brooks, 1996). Detta relaterar till det Langström (2017) 
beskriver i den positiva lärprocessen där livshistorien får utrymme och som med stöd av 
vägledaren bidrar till en positiv självuppfattning på ett sätt som gynnar karriärkompetens.   
	
Samtliga informanter uttrycker att de i sitt arbete ser på och förhåller sig till självkännedom 
hos den arbetssökande, men att de anser att det är olika viktigt. Självkännedom är något de 
arbetar för att bidra till genom flera olika metoder och förhållningssätt, oavsett var 
någonstans i vägledningsprocessen den arbetssökande befinner sig och nämner 
kartläggning, föreläsningar, The Mayers briggs personlighetstest, självskattningsskalor, 
livshjul, praktik, samtalsmetodik, papper och penna samt att ställa frågor på ett visst sätt. 
Enligt Sultana (2013) är det just genom att identifiera olika karriärkompetenser i allt en 
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arbetssökande gör som leder till att självmedvetenhet skapas. Han beskriver hur arbetet med 
karriärlärandeportföljer kräver att den arbetssökande får sätta ord på sådant som leder till 
självkännedom såsom värderingar, motivationsfaktorer, egenskaper, förmågor och 
intressen. Parallellen mellan självkännedom och att utveckla kunskaper som hjälper den 
arbetssökande att fatta och genomföra beslut vilket Sultana (2013) förklarar, beskriver 
Felicia som:  
	

För att, det är ju inte lätt att veta hur gör jag när jag väljer. Alltså, med val. Jag tänker att 
det är det som hela tiden pågår när jag blir mer och mer medveten och får prata kring mig 
själv och hur jag ser på saker.  

	

För Evelina är det viktigare att ge den arbetssökande empowerment framför att ge dem 
självkännedom, särskilt om en arbetssökande inte vill utvecklas eller byta spår, speciellt 
eftersom det inte är frivilligt. Hon nämner ett par gånger att stöd- och matchning inte syftar 
till personlig utveckling utan att verksamheten faktiskt har som mål att personer ska få ett 
arbete eller börja studera så snabbt som möjligt. Om det uppfattas som en förväntan av 
vägledaren att den arbetssökande snabbt ska komma ut i arbete så kan det relateras till den 
negativa lärprocessen (Langström, 2017) där den arbetssökande uppfattar samtalet som 
tvingande och kravfyllt, vilket motverkar möjligheter till positiv förändring då det kan trigga 
försvarsmekanismer. 

Anna berättar hur de arbetssökande får lära sig att upptäcka sina egna värderingar, och vad 
som är viktigt respektive mindre viktigt för dem. Hon vill att de arbetssökande ska utforska 
vad de är missnöjda kring, då de ofta befinner sig i en situation de inte trivs med. De 
arbetssökande behöver enligt Anna utforska hur de skulle kunna komma vidare för att ändra 
på sin situation. Detta kan förstås utifrån det glapp som CIP beskriver, där ett problem utgörs 
av en oönskad faktisk situation och en önskad situation (Brown & Brooks, 1996). Det Anna 
beskriver som att komma vidare genom ett utforskande kan ses som en början till att 
överbrygga det glappet, med hjälp av självkännedom som en viktig komponent.  
	

5.3.2	Kunskap	om	utbildning	och	arbetsmarknad	

Informanterna beskriver hur de ger de arbetssökande kunskaper kring utbildning och 
arbetsmarknad genom att exempelvis ge information om studiemöjligheter och hålla i 
föreläsningar om utbildning. Lovšin (2017) visar hur chanserna för en individ att bli anställd 
eller behålla ett arbete ökar då de har karriärkompetens. Då de arbetssökande får information 
om exempelvis studiemöjligheter, får de, enligt definitionen av karriärkompetens, möjlighet 
till att bli medveten om olika utbildningsalternativ. Enligt Lovšin (2017) kan det tolkas som 
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att de arbetssökande i och med det får större chans till att lyckas på arbetsmarknaden. Brown 
och Brooks (1996) förklarar även hur den andra nyckelfaktorn i CIP vilken är kunskap om 
arbetslivet, innebär att individer får kunskap om yrken och kan kategorisera dem, för att 
sedan koppla till egna intressen. Det innebär att informanterna använder sig av den andra 
nyckelfaktorn, då de håller föreläsningar och information.  
	
Anna berättar hur huvudmålet är att de arbetssökande ska komma ut i jobb, men att en 
bieffekt också kan bli att de får med sig långsiktiga kunskaper. Neary et al. (2015) skildrar 
hur livslång vägledning och karriärkompetens markerar ett paradigmskifte där vägledningen 
övergår till att ge kunskaper i att hantera karriärprocesser genom hela livet. Enligt Anna kan 
de arbetssökande också få med sig dessa långsiktiga kunskaper av henne som de kan ha 
nytta av vid senare tillfällen i livet.  
	
Berit berättar vid intervjun att hon vill ge de arbetssökande verktyg för att de också själva 
ska kunna ta reda på mer om arbetsmarknaden. Hon hoppas att hon kan förmedla verktyg 
som de arbetssökande även kan ha nytta av i framtiden. Hooley et al., (2013) förklarar i sin 
artikel hur de som är positiva till ett ramverk för karriärkompetens menar att individer 
behöver kunskaper på en arbetsmarknad som ständigt ombildas, samt att de kunskaperna 
kallas karriärkompetens. Det Berit gör då hon ger dem verktyg som de har nytta av i 
framtiden, visar hur hon är medveten om att förutsättningarna på arbetsmarknaden ständigt 
förändras, vilket visar på en samstämmighet med de som enligt Hooley et al., (2013) är 
positiva till ett ramverk för karriärkompetens. 
	

Cilla visar i sin vägledning vilka olika mässor som finns, informationsblad och liknande, 
vilka hon poängterar för de arbetssökande att det är viktigt att de går på. Cilla har också 
föreläsningar om arbetsmarknad och menar att hon har bra koll på den då hon har en nära 
kontakt med näringslivet. ELGPN (2014) menar att livslång vägledning ska ge individer 
möjligheter till kontakt med arbetsgivare och människor som redan befinner sig på 
arbetsmarknaden, vilket kan tolkas som att Cilla vid sina samtal ger de arbetssökande 
livslång vägledning. David använder sig också av egna personliga erfarenheter då han ger 
de arbetssökande kunskaper om utbildning och arbetsmarknad, vilket kan kopplas till det 
Langström (2017) skriver om de samtalsrelaterade villkoren, att rollerna i ett samtal behöver 
vara tydliga, då synligheten ger ett ömsesidigt erkännande av den andre personen. Det David 
gör visar för den arbetssökande att han i rollen som vägledare har erfarenhet som han 
bedömer är relevanta att dela med sig av: 
	



	 26	

Men då helt plötsligt, en dag så blir dom intvingade i att tänka nytt och ja men just det - nu 
kanske man skulle ha passat på att studera och sådär. Och då vill dom ju gärna prata och 
bolla det här förstås med nån. Så det är i såna sammanhang som syv används. (...) Och det 
sker alltså med vårt eget material men också med mina, ja men bakgrundserfarenheter och 
reflektioner.  

	
Evelina förklarar hur hon vid sina föreläsningar har olika teman, ibland beroende på 
målgrupp. Är det många som frågar om universitetsstudier på arabiska så ordnar de 
information om universitetsstudier på arabiska. Neary et al. (2015) förklarar hur mer 
kunskap kring karriärkompetens behövs, vilket tar hänsyn till olika språk samt kulturell och 
politisk kontext. Det ska kunna följa en individ genom livet, och bland annat finnas 
tillgänglig för vuxna då de befinner sig i brytpunkter. Evelina lyfter hur hon individanpassar 
informationen, och visar på språkliga olikheter hon möter i sitt arbete med vuxna 
arbetssökande, vilket går i linje med det Neary et al. (2015) skriver.  
	
Felicia berättar hur den “verktygslåda” hon använder sig av består av vägledning 
individuellt och i grupp och föreläsningar som uppmuntrar och leder till eget utforskande 
för den arbetssökande som själv får försöka hitta kunskap om något som är relevant men 
utifrån det som föreläsningen behandlat. Langström (2017) nämner i de samtalsrelaterade 
villkoren vad delaktigheten innebär, vilket förutom att den arbetssökande känner sig lyssnad 
på också betyder att den arbetssökande får möjlighet till inflytande, för att påverka sin egen 
utveckling. Detta går i linje med Felicias berättelse. NVL (2017) visar också hur vägledning 
hjälper individer, och både innebär individuella och kollektiva insatser, där exempelvis 
information ger stöd till individen i sin karriärhantering. Även det återfinns i Felicias 
berättelse i och med att hon både ger individuell, samt vägledning i grupp.  
	

5.3.3	Färdigheter	att	fatta	och	genomföra	beslut		

Ett viktigt syfte med livslång vägledning är enligt ELGPN (2014) att ge individer kunskaper 
och förmågor till att själva bidra till sin karriärutveckling så att de kan hantera politiska och 
ekonomiska förändringar i omvärlden som påverkar deras karriär. NVL (2017) specificerar 
detta som att livslång vägledning ska hjälpa individer att hantera val som rör utbildning och 
arbete. Evelina hjälper de arbetssökande att fatta och genomföra beslut genom att ge dem 
rätt och utförlig information, framförallt gällande studier, så att de vet vad det är de väljer 
för någonting och Cilla berättar att hon hållit i en föreläsning “Vägar till ett väl underbyggt 
val” där hon menar att hon vidgar de arbetssökandes perspektiv genom att visa på olika 
alternativ. I enlighet med CIP förstås detta som att bidra med kunskap om arbetslivet som i 
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kombination med självkännedom ska skapa sant resonerande som innebär att individen 
utvecklar förmåga att hantera karriärbeslut.  
	
David menar att det viktiga är att bygga från nuet och ta det steg för steg och försöka 
identifiera en vision att jobba mot: “Ge verktyg som kan underlätta till att, att dom blir 
bättre på att sätta mål och göra verkligen, jobba mot dom här målen”. I enlighet med 
CASVE-cykeln kan det förstås som att hjälpa individen att identifiera de olika 
valmöjligheterna, värdera och rangordna dem, för att sedan utföra handlingarna i praktiken 
och slutligen utvärdera om processen lyckats och glappet (arbetslösheten) försvunnit 
(Brown & Brooks, 1996). På frågan om hur Felicia hjälper de arbetssökande att utveckla 
färdigheter kring att fatta och genomföra beslut säger hon att det framförallt sker genom de 
vägledande samtalen och vägledningsverktygen och berättar: 
	

Jag tycker att det är så roligt oftast när man pratar med människor, så säger dom så här. Jag 
har aldrig tänkt så. Eller jag har inte riktigt funderat på det. Och det är ju underbart. För då 
får man ju fundera på det nu. .... förut har du inte tänkt på det, men nu har vi diskuterat, du 
har fått fundera väldigt mycket på det. Så nu är du mer medveten och kan göra ett medvetet 
val. Och lika viktigt som att välja till, så är det att välja från. Och välja bort. 

	

Det Felicia beskriver är att hon ger återkoppling och feedback på de arbetssökandes insikter 
och nya kunskaper och relaterar dessa till hur de har utvecklat färdigheter att fatta 
karriärbeslut, vilket enligt Sultana (2013) kan göra att karriärlärandet upplevs som 
meningsfullt för den arbetssökande då det kopplas till verkligheten. 
  
Om CASVE-processen inte leder individen vidare kan det delvis antas bero på att personen 
inte är redo att fatta ett beslut kring sin karriär. Detta i sin tur anses vara relaterat till vilja 
till ökad självkännedom, grad av motivation att lära om arbetsliv eller att tillräckligt 
självförtroende, beslutsamhet och medvetenhet om de egna tankarna hos individen saknas 
(Brown & Brooks, 1996). Detta kan återigen relateras till det David beskriver när han talar 
om vikten av motivation och att kunna koppla samman sin egen insats med faktiska resultat 
mot ett tydligt mål som känns görbart och att i det visa på personens egen förmåga, att ge 
den empowerment. Även Cilla lyfter vikten av motivation, att när väl de arbetssökande 
kommit fram till vad de vill göra så är det viktigt för henne att också motivera dem.  
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5.4	Sammanfattning	av	resultaten	

	

De resultat som framkommer till den första frågeställningen, Hur beskriver studie- och 
yrkesvägledarna att de utifrån de villkor och förutsättningar som finns ger livslång 
vägledning och bidrar till karriärlärande?, delas in i temat ofrivillighet, temat studie- och 
yrkesrelaterade kunskaper samt temat vikten av tid och återkoppling. Vid temat ofrivillighet 
så framkommer att de flesta av informanterna uppmärksammar det faktum att deltagandet 
och vägledningen vid stöd- och matchning inte är frivillig, där olika strategier beskrivs över 
hur ofrivilligheten hanteras av informanterna. Utifrån temat studie- och yrkesrelaterade 
kunskaper, visar det sig att samtalsmetodiken är något som flera informanter lyfter, som 
något som är av vikt för dem som studie- och yrkesvägledare i mötet med de arbetssökande, 
i syfte att samtalen ska bli så bra som möjligt. Vid det sista temat till den första 
frågeställningen, vikten av tid och återkoppling, framkommer hur vissa informanter 
reflekterar kring tiden som en faktor. Resultatet som framkommer till den andra 
frågeställningen, Hur beskriver studie- och yrkessvägledarna utvecklingen av 
karriärkompetens för de arbetssökande och hur kan det förstås utifrån ett lärande 
perspektiv?, delas in i temat vägar till självkännedom, temat kunskap om utbildning och 
arbetsmarknad samt temat färdigheter att fatta och genomföra beslut. Vid temat vägar till 
självkännedom visar det sig att den framkommer i samtliga av informanternas berättelser, 
trots att de anser att självkännedom är olika viktigt i deras arbete. Utifrån temat kunskap om 
utbildning och arbetsmarknad berättar informanterna att de ger de arbetssökande dessa 
kunskaper exempelvis genom information och föreläsningar, både individuellt och i grupp, 
samt även utifrån egna erfarenheter. Resultatet som framkommer vid det tredje och 
avslutande temat till den andra frågeställningen, fatta och genomföra beslut, visar 
exempelvis på perspektivvidgande föreläsningar samt feedback till de arbetssökande på 
deras tidigare insikter.   
	

6.	Diskussion	och	slutsatser	
	

Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens resultat. Därefter resonerar vi kring 
metoden, för att sedan dra slutsatser utifrån vår utförda studie. Avslutningsvis ges förslag 
på fortsatt forskning inom området.  
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6.1	Resultatdiskussion		

Studiens syfte var att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare 
kan bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen. Vi anser att syftet med vår studie uppnåddes och våra frågeställningar 
kunde besvaras. 

Det som visade sig som något centralt utifrån både vårt resultat och i den tidigare 
forskningen inom ämnet var tiden som faktor och nödvändighet för att karriärvägledning 
ska leda till något meningsfullt för den arbetssökande. Något som även kom fram från flera 
håll var samspelet, och vikten av rätt bemötande för att karriärvägledningen ska vara 
konstruktiv samt att självkännedom är en grundförutsättning för att utveckla 
karriärkompetens. Några informanter uttryckte att de behövde förhålla sig till var krav på 
resultat. Krav på resultat är något som behandlas i Langströms avhandling (2017) i 
“organisatoriska villkor” och “den negativa lärprocessen”, men som inte behandlas i större 
utsträckning i någon av den övriga forskningen. Därför valde vi att lyfta in resultaten 
gällande samspelet och bemötande i form av “studie- och yrkesrelaterade kunskaper” som 
tema istället för temat “krav på resultat”. Att “krav på resultat” var något som många 
informanter pratade om som ett villkor de behövde förhålla sig till i sitt yrkesutövande men 
som knappt nämns i forskningen kan ha att göra med att det är ett konstaterande att 
arbetslöshet i grunden är en o-frivillig situation och själva utgångsläget för forskning kring 
karriärkompetens, karriärteorier etc. För att kunna analysera just ofrivillighet som villkor 
hade vi möjligtvis behövt lyfta in annan forskning.  

En begränsning med resultatet är avsaknaden av de arbetssökandes perspektiv och 
svårigheten för informanterna att veta vad deras vägledning egentligen resulterar i på lång 
sikt. En annan begränsning är att det är svårt att avgöra om informanterna innan intervjun 
medvetandegjort vad i deras vägledning som är tänkt att leda till kunskaper i ett livslångt 
perspektiv, och vad som under själva intervjun konstruerades som en vägledning som syftar 
till kunskaper i ett livslångt perspektiv. Det behöver inte ha någon avgörande effekt för 
resultat och slutsatser, men att något som förklarats som en metod för att ge de 
arbetssökande en viss kunskap på lång sikt egentligen inte hade det syftet från början. Men 
det betyder inte att den kunskapen inte förmedlades, bara att informanten inte kategoriserat 
sin vägledning i termer av kort- och långsiktiga kunskaper tidigare. Det kan utöver den 
aspekten ses som ett synliggörande som framöver kan innebära en större medvetenhet i 
yrkesrollen gällande förmedlandet av karriärkompetens. 
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Enligt forskningen är karriärlärande och karriärkompetens något som är extra lämpligt för 
individuell vägledning och gruppvägledning (Neary et al., 2015), vilket alla informanter 
berättade att de arbetar med. En informant påpekade hur svårt det kan vara i grundskolan, 
att få tid att vägleda i klassrummen jämfört med inom stöd- och matchning där det bara är 
att boka ett grupprum när behov finns. Några informanter ansåg också att den enskilda 
vägledningen på två timmar per 90-dagarsperiod var väldigt gott om tid särskilt jämfört med 
den tid man har med varje elev på en stor grundskola. Vi anser därför att vägledningen inom 
stöd- och matchning verkar ha möjlighet att ge minst lika mycket kvalificerad vägledning 
sett till varje arbetssökandes behov, som annan vägledning kan tillföra enskilda elever 
vägledning exempelvis inom skolan. Å andra sidan har elever i skolan inte samma press på 
resultat och har möjlighet att träffa en vägledare under en längre tidsperiod. 
	
En risk med karriärkompetens är att det riskerar att bli för individualistiskt. Brown och 
Brooks (1996) i CIP-teorin, Sultana (2013) och Langström (2017) påpekar att den 
individuella insatsen inte räcker hur bra den än är om det finns strukturella faktorer som 
påverkar bortom individens möjlighet att påverka. En fara är då att det tolkas som att 
individen inte lyckats tillräckligt bra gällande att lära sig och utveckla karriärkompetens, 
fast det handlar om faktorer på politisk- och samhällelig nivå. Det starkt individualistiska 
perspektivet som en karriärlärandeportfölj innebär kan också kännas främmande för dem 
som kommer från en bakgrund där man tänker mer i termer av kollektiv framför individ 
(Sultana, 2013). De flesta informanter talar om vikten av att individanpassa vägledningen, 
och en sådan orsak kan vara att de kopplar samman de arbetssökandes förutsättningar mot 
de valmöjligheter som informanterna ser finns för dem i samhället. Att individanpassa 
vägledningen kan alltså vara ett sätt för vägledarna att försöka förhålla sig till de 
begränsande strukturer som finns i samhället och som motverkar en jämlik arbetsmarknad. 
Det är då viktigt att individanpassningen inte motverkar sitt eget syfte genom att istället 
förstärka de normer som finns i samhället.  
	

6.2	Metoddiskussion		

	

Till studien valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Utifrån studiens 
syfte samt frågeställningar, upplevde vi valet av metod som motiverat. I efterhand hade vi 
gärna genomfört en pilotstudie innan för att se hur det eventuellt kunde skilja sig beroende 
på om frågorna innehöll information om livslång vägledning och relaterade begrepp eller 
om vi ställde frågor som inte innehöll begrepp som på samma sätt gick att härleda till det vi 
ville undersöka.  
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Att intentionen med intervjuerna var att samtliga skulle genomföras via Skype eller ett 
personligt möte ser vi som en styrka då det möjliggjorde för oss att få visuella intryck under 
fem av sex intervjuer som genomfördes. Den intervju som på grund av sjukdom 
genomfördes via telefon, ångrar vi inte att vi valde att ta med.  

Om vi haft mer tid hade det varit intressant att komplettera studien med enkäter för att se 
om våra informanters olika upplevelser kring möjligheten att bedriva vägledning beroende 
på yrkesrollens utformning inom stöd- och matchning är något som andra också upplever. 
Till exempel att tiden inte upplevdes som begränsad för de med dubbla roller eller att den 
med renodlad studie- och yrkesvägledar-roll inte upplevde att hen behövde förhålla sig till 
villkoret krav på resultat. 

 
6.3	Slutsatser	
	

Trenden är tydlig inom EU, Norden och på nationell nivå genom den nya digitala plattform 
som är under utredning (SOU 2017:82) samt Arbetsförmedlingen stora förändringsarbete 
när det gäller att implementera just karriärkompetens som ett sätt att rusta människor inför 
en osäker tillvaro där kompetens behövs för att fatta beslut hela livet. Forskning visar att 
det är lättare att implementera karriärkompetens där de politiska målen redan beskriver det 
man genom detta vill uppnå och att en ram för karriärkompetens främst tas om hand av de 
myndigheter i ett land som ansvarar för hantering av karriärinformation och vägledning. 
Enligt Arbetsförmedlingen (2018) krävs dock en omfattande kompetenshöjning av dess 
personal som i sitt arbete möter arbetssökande i och med det nya förändringsarbetet för att 
ge karriärkompetens. Hur det kommer att te sig i praktiken återstår att se.  

Arbetsförmedlingen (2018) skriver i sin återrapportering om den nya satsningen att den 
kvalificerade vägledningen ska utföras av en utbildad studie- och yrkesvägledare eller 
“motsvarande”. Vi anser att det absolut krävs en utbildad studie- och yrkesvägledare som 
tar hand om den kvalificerade vägledningen eftersom ingen annan utbildning på samma nivå 
ger de kombinerade specialkunskaperna i karriärteori, karriärvägledningsmodeller, 
samtalsmetodik och ett karriärrelaterat perspektiv på individen ur ett samhällspolitiskt, 
sociologiskt, pedagogiskt och psykologiskt perspektiv jämte kunskaper i hur 
arbetsmarknad, utbildningsväsendet samt lagar formar grunden för en individs karriärval. 

Utifrån det resultat som framkom kunde inga specifika skillnader utläsas mellan 
berättelserna från informanterna i storstad kontra mellanstor stad, vilket leder till att vi tolkar 
det som att studie- och yrkesvägledningen inte skiljer sig åt gällande skillnaden 
storstad/mellanstor stad. 
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Resultatet visade att alla informanter behövde förhålla sig till villkoren inom stöd- och 
matchning hos kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, vad gäller ofrivillighet för den 
arbetssökande, krav på resultat och tidsbegränsad vägledning, och som det senare visade sig 
- villkor i själva mötet med den arbetssökande. Detta skiljde sig dock beroende på om studie- 
och yrkesvägledaren hade dubbla roller och därmed mer tid för de arbetssökande i form av 
att kunna vägleda även i rollen som handledare. De informanter som är egna företagare gav 
uttryck för den största friheten gällande att förhålla sig till tiden och krav på resultat. De 
som hade en renodlad studie- och yrkesvägledare-roll uttryckte störst frihet i relation till 
krav på resultat än de vägledare som även arbetade som handledare. Detta eftersom att de i 
den renodlade studie- och yrkesvägledarrollen inte behövde redovisa resultat och deras 
chefer gav uttryck för förståelse för deras yrkesroll där hänsyn togs till att processer som 
har med val och karriärhantering att göra tar tid och måste få ta sin tid. Cilla påpekar att ett 
sätt att som i rollen som enbart studie- och yrkesvägledare ändå kunna ge mer tid till en 
arbetssökande vore om tiden individanpassas så att en arbetssökande som behöver mer tid 
kan få det av en annan arbetssökande som inte behöver lika mycket tid. Till exempel att 
någon som snart ska pensioneras kan ge delar av sina två timmar till någon som är nyanländ 
och i större behov av vägledning. Friheten att bedriva vägledning i förhållande till villkoren 
inom stöd- och matchning inom kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen skiljer sig 
alltså mellan arbetsplatser delvis beroende på yrkesrollens utformning.  

Huruvida de arbetssökande upplever det själva och om de tror att de fått med sig livslånga 
kunskaper är svårt att svara på inte bara för att deras röster saknas i vår studie utan också 
för att studie- och yrkesvägledarna sällan får veta hur det går för de arbetssökande när de 
väl lämnat tjänsten stöd- och matchning. Detta är viktigt att ta i beaktande i relation till det 
forskningen säger om vikten av återkoppling, uppföljning och feedback (Borgen & Maglio, 
2007; Sultana, 2013). Vikten av återkoppling och uppföljning är något som 
Arbetsförmedlingen (2018) tar upp i sin nya satsning som något de ska arbeta för att 
utveckla men det återstår att se hur detta sedan ter sig i praktiken och vilka rutiner som 
skapas för olika övergångar för den arbetssökande. 
	

Vi ser hur studien är relevant för studie- och yrkesvägledare som redan arbetar inom stöd- 
och matchning, de som funderar på att arbeta inom det samt studenter som just nu läser 
studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
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6.4	Framtidsperspektiv	

I vår studie framkommer en svag punkt med karriärlärande och karriärkompetens, vilken är 
att detta i sig inte nödvändigtvis hjälper till att bryta normer och förtryck i samhället. Vi ser 
därför hur vidare forskning kan bedrivas gällande karriärkompetens och olika utsatta 
grupper som behöver extra stöd för att hantera en föränderlig arbetsmarknad mot bakgrund 
av begränsande strukturer, kopplade till etnicitet, genus, klass, ålder och funktionsvariation.  
	

När det gäller framtidens karriärvägledning för att ge individen karriärkompetens anser vi 
att en digitalisering kan innebära en demokratisering, precis som Sultana (2013) påpekar. 
Genom dessa kanaler kan människor som vanligtvis inte vänder sig till en studie- och 
yrkesvägledare nås. En digital plattform kräver dock extra etisk hänsyn eftersom personliga 
uppgifter sparas. En annan aspekt är hur gruppvägledning kan bedrivas via en digital 
plattform, där vi funderar kring hur kommunikationen påverkas av att det kan vara svårt att 
tolka varandras kroppsspråk om man inte ser varandra fullt ut och att direkt ömsesidig 
ögonkontakt är något som går förlorat i kommunikationen över nätet med dator som 
redskap. Samtalsfärdigheter och gruppvägledningsfärdigheter inom karriärvägledning som 
är beroende av att vägledaren befinner sig i samma fysiska rum som den arbetssökande kan 
behöva hitta nya vägar för att uppnå samma syfte och effekt.  
	

När arbetsmarknaden är så oberäknelig anser vi att mer forskning behövs inom området för 
att möta människors behov. Det lärande som idag krävs för att kunna hantera sin karriär 
kommer troligtvis också att komma att se annorlunda ut i framtiden, menar Sultana (2013) 
som lyfter olika lärandemodeller som med fördel skulle kunna utforskas mer vid skapandet 
av framtida ramverk. Därför anser vi att det krävs en kontinuerlig kvalitetssäkring och 
utveckling dels av vår egen utbildning men också att vi i vår yrkesroll håller oss 
uppdaterade. Inte minst får vi inte glömma de verkliga experterna, d.v.s. individen som 
studie- och yrkesvägledaren möter, i det här fallet den arbetssökande. Något viktigt vi tar 
med oss från vår studie är att för att förmedla karriärlärande och karriärkompetens så krävs 
det hur kompetent man än är en respekt för de man möter och en ödmjukhet inför var den 
individen har varit förut, vart hen befinner sig just nu och vart hen vill härnäst. Utifrån detta 
vill vi dela ett citat av en av våra informanter som vi tycker speglar just en sådan respekt 
och ödmjukhet:  
	

“...man vill ju att en person ska komma hit och känna sig välkommen. Och att man kan 
sitta i soffan här ute och jag kan sätta mig där och prata. Och säga, men gud just det, hur 
gick det med det där och det som hände sist? Men hur gick det med det där? Och ha det 
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där, informella. Tog du dig en kaffe? Ja men vi går och tar oss en kaffe - så. Det tycker jag 
är en viktig del i alltihopa. Att hit ska man kunna komma och känna det. Så när personerna 
kommer till mitt skrivbord som jag har där borta och säger, ja men tjenare, jag går och 
hämtar en kaffe, då känner jag såhär - yes. Nu har jag lyckats”.  
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Bilagor	
	
Bilaga	1	-	Intervjuguide		
	
Introducerande frågor 
	

1. Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare inom stöd- och matchning?  
2. Vad har du för roll och arbetsuppgifter? (Vad ska de arbetssökande få hjälp med när 

de kommer till er?  
3. Vilka kunskaper får du användning av genom att arbeta just inom stöd- och 

matchning?  
	

Karriärkompetens  
	

4. Hur får de arbetssökande utveckla kunskaper om sig själv?  
5. Hur får de arbetssökande lära sig att skaffa information om utbildningar och 

arbetsmarknad?  
6. Hur får de arbetssökande utveckla färdigheter som hjälper dem att fatta och 

genomföra beslut?  
7. Skiljer sig vägledningen beroende på vilken fas de arbetssökande befinner sig i? 

(Hur skiljer det sig?)  
	

Utifrån villkoren inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till 
Arbetsförmedlingen 
	

8. Vad är det som är speciellt med att arbeta hos en kompletterande aktör till 
Arbetsförmedlingen?  

9. Hur påverkar det själva vägledningen? (möjligheter/utmaningar)  
10. Hur har du hanterat eventuella möjligheter/utmaningar med att bedriva vägledning?  
11. Hur upplever du möjligheterna att ge de arbetssökande kunskaper både kort- och 

långsiktigt?  
12. Om du fick önska fritt, är det något du skulle vilja förändra?  
13. Utöver det vi pratat om nu, är det något annat du skulle vilja tillägga?  

	

	



	

Bilaga	2	-	Missivbrev		

     
Hej!  
	
Vi är två studenter som läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Umeå universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete med syftet är att utifrån ett 
lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare kan bedriva karriärvägledning 
inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen.  
	
Därför vill vi genom intervjuer samla in empiri till vår studie. Vi kommer att genomföra 
intervjuer med sex stycken examinerade studie- och yrkesvägledare, som arbetar inom stöd- 
och matchning hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. Varje intervju kommer 
att ta cirka en timme, och genomföras vid ett personligt möte eller via Skype.  
	
Det är frivilligt att delta i studien, så du som väljer det får när du vill avbryta din medverkan. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan analyseras. Om det är någon information du 
som informant vill lägga till i efterhand så går det också bra.  
	
Det vi kommer att göra är att se till att alla svar anonymiseras, så att det är omöjligt att veta 
vem du som informant är. Vi följer under arbetet med studien riktlinjerna i Vetenskapsrådets 
“God forskningssed” från 2017. Det insamlade materialet kommer endast att användas till 
vårt examensarbete. Efter godkänd kurs kommer de inspelade intervjuerna att raderas 
permanent. 
	
Om du väljer att delta i studien så bidrar du till att utveckla förståelsen för hur studie- och 
yrkesvägledare arbetar inom stöd- och matchning samt bedriver och utvecklar 
karriärvägledningen utifrån ett lärandeperspektiv. Du tillfrågas härmed om deltagande i 
denna studie. Vid intresse är våra kontaktuppgifter:  
	
Lillemor Svanlund Jonsson 
lillemor.svanlund@hotmail.com 
0730504562 
  
Rebecca Lindahl Boyd 
rebeccalindahlboyd@gmail.com 
0762302211 


