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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur studie- och yrkesvägledning kan 
utformas för att främja friställda till en ny sysselsättning. Vi har valt tre forskningsfrågor för 
att besvara syftet. Vilken studie- och yrkesvägledning erbjöds friställda män efter 
nedläggningen av en arbetsplats? Vilka är männens upplevelser och erfarenheter av den 
studie- och yrkesvägledning som de erbjöds? Vilken studie- och yrkesvägledning anser de 
hade varit önskvärd? För att besvara syftet valde vi att göra en kvalitativ studie, där vi gjorde 
sju semistrukturerade intervjuer för att hjälpa oss att besvara vårt syfte. De viktigaste 
resultaten vi kom fram till var att våra informanter fick mycket hjälp med att skriva CV men 
önskade att mer tid hade lagts på att bygga kontakter med arbetslivet. Innehållet i 
vägledningen varierade mycket beroende på vem som vägledde. En av våra slutsatser är att 
det är viktigt att det är utbildade vägledare som jobbar som coacher, så att denne kan vägleda 
den friställda med hjälp av karriärteorier och vägledningsteorier. Det är viktigt att 
omställningsföretaget redan från början berättar för de friställda om att deras roll är att ge 
klienterna verktyg för att klara omställningen. I detta fall startade företaget, med att säga att 
de hade mycket kontakter med arbetslivet och skulle ordna jobb åt de friställda. De medverkar 
då själva till att klientens förväntningar blir orimligt höga.

Sökord: omställning, studie och yrkesvägledning, friställd
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1. Inledning
Samhället och arbetsmarknaden förändras snabbt och därmed individens karriär. Nuförtiden 
går det inte att räkna med en livslång anställning. När arbetslivet förändras måste också 
människor ändra riktning i yrkeslivet. Förr i tiden när en individ skulle välja ett yrke var 
hjälpen de fick att man matchade dem mot ett yrke. Vägledningen idag ska däremot ge stöd åt 
individen att forma sin egen karriär genom kontinuerliga förändringar genom livet (Lindh & 
Lundahl, 2008). Vägledning bidrar bland annat till att individers övergångar mellan olika 
yrken ska bli så framgångsrik som möjligt (Europeiska fonden, 1997). Olika människor har 
olika utgångspunkter och problem och det blir allt vanligare att människor med olika 
bakgrund och i olika åldrar behöver hjälp och stöd, tidigare har vägledning i huvudsak riktas 
till yngre (Europeiska fonden, 1997). Vägledning är också en viktig insats för att förhindra 
arbetslöshet och speciellt långtidsarbetslöshet (Skolverket, 2007). 

En utsatt grupp på arbetsmarknaden är arbetslösa personer med endast grundskoleutbildning 
och i åldern 55-64 år (Arbetsförmedlingen, 2014b). De som inte har avslutad 
gymnasieutbildning har också svårast att hålla sig kvar på arbetsmarknaden 
(Arbetsförmedlingen, 2015). Antalet inskrivna arbetslösa inom grupper med utsatt ställning 
på arbetsmarknaden har också ökat och det ställs därför krav på samhället att rusta och 
förbereda de som står långt ifrån arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen, 2014a). Vi anser 
därför att vägledning för denna grupp är ett särskilt viktigt område att fokusera på. Numera 
finns vägledare på olika ställen i samhället och vid till exempel friställning finns vägledning 
tillgänglig genom omställnings- eller trygghetsavtal. Vi har även ett stort intresse av 
vägledning vid omställning eftersom rörligheten på arbetsmarknaden blir allt större 
(Europeiska fonden, 1997 & Lindh & Lundahl, 2008). Enligt regeringens utredning (SOU 
2000:59) är omställningsavtal särskilt viktiga för lågutbildade och äldre eftersom de har en 
svagare ställning på arbetsmarknaden. Det finns också lite forskning gällande vägledningen 
som ges vid dessa omställningar, och ännu mindre är skrivet om gruppen medelålders män 
utan utbildning. Eftersom denna grupp har ett särskilt utsatt läge på arbetsmarknaden, anser vi 
att betydelsen av att få god vägledning vid friställning är stor för denna grupp. Och att det 
behövs mer kunskap om hur vägledningen kan se ut för denna grupp. 
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1.1 Syfte och Frågeställningar
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur studie- och yrkesvägledning kan 
utformas för att främja friställda till en ny sysselsättning.

De frågeställningar som skall besvaras är:

Vilken studie- och yrkesvägledning erbjöds friställda män efter nedläggningen av en 
arbetsplats?

Vilka är männens upplevelser och erfarenheter av den studie- och yrkesvägledning som de 
erbjöds?

Vilken studie- och yrkesvägledning anser de hade varit önskvärd?

1.2 Centrala begrepp
1.2.1 Friställda:
Friställda är ett begrepp som ofta nämns i denna rapport. I arbetet så betyder begreppet en 
person som blivit av med sitt jobb ofrivilligt. När vi diskuterar vägledningsteorierna på ett 
generellt plan så använder vi uttrycket klient, för att förklara den som får vägledning.

1.2.2 Studie- och yrkesvägledning:
Ett centralt begrepp för detta arbete är också studie- och yrkesvägledning. Vi har för 
enkelhetens skull valt att benämna det som vägledning i rapporten. Studie- och 
yrkesvägledning är ett brett begrepp och kan innebära många saker beroende på vilken teori 
eller metod som används. I detta arbete är det framförallt, att ge information om studier och 
yrkesliv och kunna hjälpa individer att förstå vilka de är och vilka styrkor de har som ingår i 
begreppet studie- och yrkesvägledning. Individer ska med hjälp av studie och 
yrkesvägledning kunna få verktyg för att kunna göra genomtänkta val. I begreppet vägledning 
räknar vi också in allt stöd i form av hjälp med CV och att lära sig att hitta jobb på 
platsbanken mm. Det vill säga all hjälp och stöd de får från coachen kallas vägledning i detta 
arbete.

1.2.3 Coach:
I rapporten används ordet coach för de personer som jobbar med omställning på ett 
omställningsföretag.

1.2.4 Omställningsprocess:
Omställningsprocess är ett begrepp som används för vi använder i vår studie för att beskriva 
den process som sker mellan en friställning och fram till ny sysselsättning. Det är i denna 
process som omställningsföretag kommer in och jobbar med de friställda.
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2. Bakgrund
2.1 Informanternas friställning
I bakgrunden kommer vi presentera relevant information för att få en förförståelse för våran 
studie.

På en liten ort i Norrland lades ett sågverk ned för tre år sedan och påverkade bygdens 
invånare genom att det var många från orten som arbetade på sågverket. De var till större 
delen män i medelåldern med lite utbildning, och många av dem hade arbetat hela sitt vuxna 
liv på detta sågverk. Sågverket hade varit en väldigt central del av bygden, den i särklass 
största arbetsgivaren. På arbetsmarknaden i bygden fanns vid denna tid inga andra 
sågverksjobb, och inga andra jobb.

Den 24 september 2012 samlade sågverksföretaget samtliga anställda för ett möte. På mötet 
informerade företaget att det skulle sättas i konkurs omgående. Därmed blev 60 anställda utan 
jobb. Dagen efter kom ett omställningsföretag in och presenterade sig. De skulle hjälpa de 
friställda vidare i arbetslivet. Medelålders män med lite utbildning tillhör de som har en svag 
ställning på arbetsmarknaden vid uppsägning (Arbetsförmedlingen, 2014 & SOU 2002:59) 
och bör därför gynnas av omställningsavtal. Att de tillhör en utsatt grupp kan ha att göra med 
bristfällig utbildning, arbetsuppgifter som inte längre efterfrågas men också på grund av 
attityder (SOU 2002:59). Studier har visat att friställning leder till sämre självförtroende, till 
stress och oro (Angelöw 1988, Gunnarsson & Winroy 1993, Starrin & Lundberg 1993). Ofta 
är stressen störst under själva friställningen den ökar för dem som är arbetslösa en längre tid 
samt för dem som inte har god tro på framtiden och upplever oro (Starrin & Lundberg 1993, 
Angelöw, 1988).

2.2 Omställning
Omställnings- eller trygghetsavtal är kollektivavtal, som ska ge arbetstagare som sagts upp på 
grund av arbetsbrist stöd i omställningen till ny försörjning (SOU 2000:59). Detta gäller både 
den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist vid konkurs och är alltså en 
omställningsförsäkring. Denna ska underlätta för anställda, företag och fack och genomförs av 
trygghetsorganisationer vilket det finns flera av och vad som gäller för de uppsagda bestäms 
av kollektivavtalet på arbetsplatsen. Facket och företaget väljer tillsammans 
omställningsföretag. Omställningsföretagets huvuduppgift är att få in den friställda på 
arbetsmarknaden så fort som möjligt. Budgeten för stöd är upp till 22000 per person, en 
summa som går direkt till omställningsföretaget (tsl.se). Omställningsarbetet som de utvalda 
företaget bedriver ska vara aktivt och påbörjas när uppsägningen sker eller tidigare. Stödet ska 
vara individ- och situations anpassat så att den tar hänsyn till den uppsagdes förutsättningar, 
intressen och hur arbetsmarknaden ser ut. Stödet kan se olika ut men innebär oftast rådgivning 
och vägledning i det första skedet för att sen utvecklas till stöd för att söka arbete, utbildning, 
praktik eller stöd för att starta eget (SOU 2000:59). För att individualisera stödet måste 
personens egenskaper och erfarenheter kartläggas och möjliga områden att söka jobb inom
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utredas. Vid behov får den friställde också hjälp med att författa ett CV och de kan även få 
träna på anställningsintervjuer. De kan även få hjälp att kontakta myndigheter såsom CSN och 
försäkringskassan (tsl.se). Regeringens utredning (SOU 2000:59) betonar att 
Trygghetorganisationernas arbetsprocess bör starta tidigt och att rådgivarna/coacherna ska ha 
stort utrymme för att jobba individuellt och situationsanpassat.

Informanterna i vår studie omfattades av trygghetsorganisationen TSL (Trygghetsfonden 
Svenskt Näringsliv och LO). Dessa anlitade i sin tur ett omställningsföretag som stod för 
omställningsstödet.

2.3 Vuxnas behov av vägledning på en förändrad 
arbetsmarknad 
Att välja yrke och utbildning är annorlunda under 2000-talet än för ett par decennier sedan. 
Det är svårare att veta hur arbetsmarknaden kommer att se ut. Samhället och arbetsmarknaden 
förändras och därmed individens utbildning och arbetslivskarriär. När arbetslivet förändras 
måste människor ändra riktning i yrkesbanan och utveckla nya kompetenser. Därför ökar 
behovet av vägledning för vuxna och kräver individuella lösningar (Nordiskt nätverk, 2008). 
Europeiska fonden (1997) påpekar också att behovet av vägledning ökar eftersom kraven på 

ökad flexibilitet på arbetsmarknaden ökar. Detta ställer högre krav på individen och det finns 
ett behov av vägledning genom hela livet (Europeiska fonden, 1997 & SOU 2001:46 & 
Skolverket 2007), där vägledningen spelar en viktig roll så att individers övergångar mellan 
olika yrken ska bli så framgångsrik som möjligt (Europeiska fonden, 1997).

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (2008) framhåller att individer som tvingas byta jobb 
eller byter jobb frivilligt som har det största behovet av vägledning. Och enligt 
Skolverket/OECD (2007) har många arbetssökande akut behov av karriärvägledning där 
många olika stödtjänster bör ingå. Förutom stöd med att söka jobb och erbjudas en 
praktikplats ska stödet vara kopplat till yrkesutbildning, omskolning och arbetslivserfarenhet. 
Europeiska fonden (1997) framhåller att vägledningen måste vara av hög kvalitet eftersom 
kraven på individen blir alltmer komplicerade på grund av den förändrade arbetsmarknaden. 
Med rätt stöd kan individer själva klara av att hantera förändringar och se klarare på olika 
sysselsättningsalternativ så att passivitet och utslagning förhindras. Vägledning är inte den 
enda lösningen men är en viktig åtgärd, bland många andra, för att motverka dessa problem 
(Europeiska fonden, 1997).

2.4 Studie- och yrkesvägledning
Enligt Sveriges vägledarförenings etiska deklaration (SVF, 2007) bygger vägledning på 
vetenskap som ska grunda sig i teorier och metoder, att varje människa ska respekteras för sitt 
lika värde, motverkning av all diskriminering, främja individens fria och överlagda studie-
och yrkesval, följa regler för sekretess och tystnadsplikt, och att vägledaren skall vara 
medveten om sin egen kompetens och därmed hänvisa till annan kompetens om det behövs. 
Det framhålls också att individen ska sättas i centrum och att vägledningen ska anpassas efter 
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individen och att bemötande ska ske med respekt och en vilja att utveckla goda relationer. 
Den etiska deklarationen tar även upp att vägledningen måste utgå ifrån de regler, 
förordningar och mål som finns. Vägledarens arbete kan beskrivas utifrån några exempel som 
utgår från den vägledningssökandes frågeställningar och behov:

”Att hitta information - svårt att överblicka, många alternativ

Att fatta beslut - valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort

Att få hjälp på vägen - avstämning, behov av samtal och stöd

Att skapa motivation - hur går jag vidare? hur ser jag framåt?

Att förstå sig själv och livet - vem är jag?

Att få reflektera - hur vill jag leva? - vart vill jag?

Att bli bekräftad - få professionell återkoppling”

(SVF, 2007, s.1)

EU-kommissionens expertgrupp som jobbar med att stödja livslång vägledning beskriver 
vägledning enligt följande:

”Vägledning syftar på en mängd olika aktiviteter som gör att människor i alla åldrar och när 
som helst i livet kan identifiera sin kapacitet, kompetens och sina intressen, fatta meningsfulla 
beslut om utbildning, yrkesutbildning och yrkesval, och själva styra sina individuella val i 
fråga om utbildning, arbete och annat där denna kapacitet och kompetens inhämtas och/eller 
utnyttjas. Vägledning förmedlas i flera olika miljöer: inom utbildning, yrkesutbildning, 
arbetsmarknad, samhällsliv och privat (Skolverket/OECD, 2007, s.75).

2.5 Vägledningsteorier och modeller
Vägledningsteorier förklarar vad som pågår i en valsituation samt i en vägledningssituation 
men ska också ge en bas för handlande i studie- och yrkesvägledningen. Karriärteorier 
förklarar varför människan följer vissa karriärvägar under yrkeslivet medan
vägledningsteorier handlar om valsituationer och vad som sker i mötet mellan vägledare och 
vägledningssökande. Forskning kring studie- och yrkesval är kopplade till karriär- och 
vägledningsteorier genom att förklara människors väg mot studie- och yrkesval, hur valet går 
till samt vilka metoder och förhållningssätt som används i den direkta studie- och 
yrkesvägledningen (Dresch & Lovén, 2000). I rapporten kommer vägledningsmodellerna 
användas som analysverktyg.

2.5.1 Egans modell
Egans (2010) modell är en blandning av många olika modeller och är handlingsorienterad 
med inslag av såväl beteende och psykodynamiska teorier. En viktig aspekt i Egans modell är 
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att vidga perspektiv. Egan anser att klienter många gånger inte inser att de själva begränsar att 
identifiera och hantera en problemsituation och utveckla lösningar. Det finns enligt honom 
många orsaker till “blinda fläckar” och att det är viktigt att vidga perspektiven vad än orsaken 
till den blinda fläcken är. Han menar vidare att det finns olika verktyg man kan använda för 
att vidga sitt perspektiv, det kan vara att utmana, uppmuntra, ge förslag eller rekommendera. 
Modellen bygger på att vägledning sker i flera olika steg:

Steg 1

Detta steg handlar om det nuvarande scenariot och syftet är hjälpa klienten att berätta sin 
historia och förstå problemet/situationen så klart och tydligt som möjligt. Man kan kortfattat 
säga att det är en form av kartläggning som sker här (Egan, 2010).

Steg 2

Detta steg handlar om det önskade scenariot och kartlägga det. Syftet är att hjälpa klienten att 
utforska och upptäcka sätt att utveckla en bättre framtid (Egan, 2010).

Steg 3

Detta steg handlar om strategier, vägledaren hjälper klienten att skapa en handlingsplan. 
Syftet med detta steg är att hjälpa klienten med att komma upp med en realistisk plan som 
leder till att lösa problem (Egan, 2010).

2.5.2  Amundsson 
Amundsson har utvecklat en modell, ”sammansatt karriärvägledningsmodell”, som tar 
särskild hänsyn till psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer (Dresch & Lovén, 2000). 
Amundsson (1998) menar att den sökande ska känna sig sedd och betydelsefull och att 
samtalet bör äga rum i en miljö som känns inbjudande och trygg. Vägledaren ska ge all sin 
uppmärksamhet till den sökande och arbeta utifrån att det är den sökande som utvecklar 
processen och har en förmåga att lösa sina egna problem. Vägledaren etablerar en relation 
med den sökande för att kunna ta del av den sökandes historia. 

Amundsson menar att det är bra att lägga tid på att lära sig mer om den sökande i början av 
samtalet, till exempel i form av personligt småprat. På så sätt kan man få information som kan 
ha betydelse längre fram i samtalet samt att en trygg relation skapas. Det är också viktigt att 
vägledaren ska ta reda på vilka förväntningar som finns på samtalet och att vägledaren och 
klienten tillsammans sätter upp mål som är realistiska och konkreta, och bör färga 
vägledningens alla steg. 

Det är enligt Amundsson (1998) viktigt att vägledaren och den sökande upprättar en 
handlingsplan för att få en överblick och för att stegen till målen ska bli konkreta. För att den 
sökande ska kunna sätta upp mål och nå dessa måste vägledaren fokusera på personlig 
motivering. Amundsson anser att inte alla är redo att ta del av en karriärutvecklingsprocess 
vilket kan bero på att personen inte har nog med självinsikt, att behoven inte är klara eller att 
framtidsförväntningarna blivit förvrängda (Dresch & Lovén, 2000). De sökande måste helt 
enkelt vara redo att göra nödvändiga förändringar när de ställs inför svåra beslut. När 
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personen är redo fungerar vägledaren som ett stöd genom att ge uppmuntran och hjälpa den 
sökande att reflektera över situationen. I slutet av vägledningsprocessen bör vägledaren och 
den sökande tala om vad de har uppnått under processen. Vägledaren kan lyfta fram starka 
sidor hos den sökande, som denne kan se som ett hjälpmedel i en fortsatt process 
(Amundsson, 1998).

2.5.3  Peavy
Peavys (2000) vägledningsmetod är baserad på konstruktivistisk teori, som framhåller vikten 
av att se hela människan. Vägledaren måste enligt Peavy förstå hela människan för att kunna 
gå vidare och ta tag i sitt problem annars är det lätt att börja på fel ställe. Konstruktivistisk 
teori går inte ut på att man ska komma fram till den enda sanningen, Det finns ingen enda 
sanning enligt teorin utan människor kan se saker på olika sätt. En vägledare som ska jobba 
konstruktivistiskt behöver verkligen försöker förstå klienten och dennes upplevelse av sin 
situation. Samtalsledaren måste gå ner till samma nivå som klienten - inte se sig som expert 
som är på en högre nivå än klienten. Vägledare bör enligt Peavy vara ödmjuk och inte hela 
tiden vara experten som sitter på alla svaren. Peavy menar att en vägledare ska ha ett öppet 
sinne och vara medveten om att alla människor ser verkligheten på olika sätt.

Peavy (2000) framhåller att tyngdpunkten i denna vägledningsmetod ligger på beskrivning 
och inte på förklaringar. Berättelser och metaforer är viktiga i vägledningen och ett sätt för 
problemlösning. Konstruktivistisk vägledning är inte är en form av ”terapi” utan ska ses som 
en process av lärande och en livsplanerande process. Olika aktiviteter tillhör den 
konstruktivistiska vägledningen, som till exempel “livsrummet” där klienten går igenom olika 
delar av sitt liv i nuet samt “livslinjen”, där klienten går igenom sitt liv från födelse till nuet.

Empowerment är också en viktig del av konstruktivistisk vägledning, som innebär att en 
vägledare ska ge klienten verktyg för att klara av saker på egen hand. Men det kan också vara 
att våga ta ett steg vidare i livet, med utbildning eller att försöka bygga upp sitt sociala liv.
Förutom att ge klienten verktyg som hänvisar till hjälpande och problemlösande aktiviteter är 
frågor enligt denna metod för vägledare till exempel ”vad borde jag göra?”, ”hur ska jag gå 
vidare i mitt liv för att lösa den här frågan?”, ”hur borde jag leva mitt liv?”. Dessa är de 
filosofiska frågorna vilka är viktiga i en sociodynamisk vägledning (Peavy, 2000).

3. Tidigare forskning
I följande text presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant för studien inom fältet 
för friställning, omställning och upplevelser av vägledning. 

3.1 Att bli friställd 
Många studier har funnit att arbetslöshet tenderar att öka risken för psykisk och fysisk ohälsa, 
och att arbetslösa ofta har dålig självbild, känner stress, oro och har försämrad tro på 
framtiden (Starrin & Lundberg, 1993). Gunnarsson och Winroys (1993) långtidsstudie av en 



8

arbetsplats nedläggning kom fram till att för att förhindra negativa medicinska konsekvenser 
av en friställning är det viktigt att hitta nya jobb och att ge stödjande åtgärder till den enskilda, 
studien visar speciellt stöd bör riktas mot utsatta grupper på arbetsmarknaden. De som 
upplever oro, inte har hopp och som inte kan acceptera arbetslösheten bör få särskilt stöd. 
Därutöver visade resultatet att de med låg yrkesstatus eller utbildningsnivå accepterade sin 
arbetslöshet bättre och hade en känsla av att det var skönt att sluta, att de var mindre 
nedstämda men hade samtidigt mindre hopp om nytt arbete (Gunnarsson & Winroy, 1993).

Starrin och Lundberg (1993) gjorde en kvantitativ studie bland 150 friställda som hade jobbat 
på Hagfors järnverk hösten 1992, där studien var koncentrerad på de ekonomiska 
förhållandena i relation till upplevd ekonomisk stress. Den visade att det allmänna 
hälsotillståndet och det psykiska välbefinnandet försämrades ju mer ekonomisk stress de 
friställda upplevde. I runda tal uppgav var tredje person att deras psykiska välbefinnande 
försämrades. Hälsotillståndet var sämre för de som upplevde högre grad av ekonomisk stress 
och de drabbades också oftare av sömn- eller magbesvär.

I Angelöws (1988) långtidsstudie av nedläggningen av Öresundsvarvet uppfattade de 
anställda arbetslöshet som något hotfullt och två tredjedelar ansåg att det var det värsta som 
kunde hända dem. Även om stress och oro var stor under deras friställning upplevde de som 
var långtidsarbetslösa att stressen ökade. De som hade det tuffare på arbetsmarknaden 
upplevde också en större stress, till exempel grupper som var under 25 eller äldre än 45, inte 
yrkesutbildade, personer med hälsobesvär, invandrare och kvinnor.

Både Gunnarsson och Winroy (1993) och Angelöw (1988) har också funnit i deras studier den 
negativa inställningen till att bli arbetslös minskade ju längre tid från en friställning som gått 
eftersom framtiden upplevdes som mest hotfull och stressande precis efter nedläggningen.

Faktorer som kan påverka att få ett nytt jobb är ålder, kön, tidigare arbetslöshet, yrke och 
utbildning (Gunnarsson & Winroy,1993). I Gunnarssons och Winroys studie var det äldre och 
de med kort utbildning som hade fler jobb byten, fler arbetslöshetsveckor och färre arbetade 
veckor under de tre första åren efter nedläggningen av en arbetsplats. I Angelöws studie 
(1988) uppfattade bland annat medelålders och äldre sin situation som sämre. Bland hela 
gruppen ansåg mindre än en fjärdedel att de hade goda möjligheter till nytt jobb, lite mindre 
än hälften av dem varken bra eller dåliga möjligheter och nästan lika många att de hade dåliga 
utsikter att få ett jobb. Nästan 70 % tyckte omställningen gick lätt och bara 10 % tyckte den 
var svår. De som hade lättast att få jobb var de som var mellan 24-54 år, lägre tjänstemän och 
kvinnor (Angelöw, 1988).

3.2 Studier om omställning
Statens offentliga utredningar (SOU 2000:59) har gjort en redovisning av de omställnings-
och trygghetsavtal som finns på svensk arbetsmarknad samt analyserat vilka effekter de har. 
Utredningen kom fram till att omställningsavtalen har positiva effekter för dem som omfattas 
av avtalen. Risken för arbetslöshet minskar, de flesta har fått nytt jobb eller startar egna 
företag. Även tiden i arbetslöshet minskar. 
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Utredningen visade också att de som fått stöd via omställningsföretag visar bättre resultat av 
att få ny sysselsättning än de som inte har fått tillgång till stödet. Enligt utredningen är viktiga 
faktorer att starten för omställningen sker på ett tidigt plan utifrån ett individanpassat 
arbetssätt. Men detta menas att individen själv ska vara aktiv och ta egna beslut, att stödet är 
neutralt och tillgängligt (SOU 2000:59).

Bensons (2008) avhandlings resultat pekar på att en målsättning med 
omställningsprogrammen som studerades är att få ett arbete och därmed hjälpa dem med 
verktyg som kan underlätta detta. Programmen fokuserade oftast på att deltagarna skulle 
kunna presentera sig själva och reflektera över sig själva och se karriären som ett medel för 
självförverkligande. Deltagarna uppmanades att reflektera över sig själva och sitt liv. Benson 
menar att deltagarna disciplinerades att tänka på sig själva. Men å andra sidan var det 
individen som hade ansvar för sin karriär genom att självutvecklingen och karriärutvecklingen 
inte kan skötas av någon annan. Det ideala är att välja den karriär som är mest utvecklade men 
Benson såg i sin studie att yttre omständigheter begränsade alternativen så att det mer 
handlade om att “vilja alla måsten”, inte göra det individen vill.

3.3 Studier om vägledning
Lundahl (2010) betonar att vägledningsforskning ofta tar upp klientens perspektiv av 
vägledningssituationen och att det finns lite forskat ut ett vuxenperspektiv. Nedan presenteras 
ett par studier som tar upp vägledning ur ett klientperspektiv. Vi anser att dessa är relevanta 
för vår rapport även om de inte specifikt är forskade på vägledning av vuxna. 

3.3.1 Ungdomars syn på vägledning
I Drech och Lovéns (2010) studie som uppmärksammar elevers tankar om vägledning, visar 
resultatet att över hälften av eleverna tyckte det var viktigt att prata med en studie- och 
yrkesvägledare och att de ansåg att det var viktigt var att prata om sina starka och svaga sidor 
i samtalen, men också få information om utbildningar, yrke och arbetsmarknad. Studien visar 
vidare att de flesta av elevernas behov av information om utbildningar blev tillgodosedda. 
Eleverna uttryckte också att de vill ha nya idéer. 

Vidare visar studien att vägledarna verkade ha haft svårare att jobba med elevernas personliga 
sidor. Många av eleverna i studien uppgav också att de inte visste vad samtalet skulle handla 
om och att de då inte visste vad de skulle fråga. De viktigaste slutsatserna som Dresch och 
Lovén kunde dra av sin undersökning var att elever har många olika behov. Och att de inte 
bara vill ha information utan vill också att någon lyssnar och ser dem (Dresch & Lovén, 
2010).

En tidigare avhandling av Lovén (2000) visar på liknande resultat. Avhandlingen belyser 
bland annat vägledningssamtalen på grundskolor och alla elever i studien efterfrågade 
information, men eleverna tyckte också att vägledaren skulle vara hjälpsam, bry sig, förklara 
bra och att de kunde känna sig trygga med denne. Enligt studien önskade eleverna också att 
vägledaren skulle ha goda kunskaper om olika program men också information om 
framtidsutsikter och lön. Eleverna tyckte också att vägledaren skulle ge råd men ändå inte 
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styra. Vikten av att de skulle lyssna och sätta dem själva i centrum. Eleverna i studien 
påpekade att vägledaren hade varit snäll, vänlig och förstående samt att de hade ett stort 
behov av att prata om sin situation. Eleverna framförde inte så mycket kritik men det kom 
fram att de inte kände att vägledningen hade gett något samt att det kunde bli lite tjatigt med 
samma saker om och om igen. De flesta eleverna tyckte att de hade fått bra med information. 
Förväntningar att prata om sin situation kom tydligt fram. De allra flesta efterfrågade 
information men också att diskutera med någon, både gällande sin situation och om vilka 
utbildningar som var lämpliga eller inte. Ungefär hälften av eleverna uttryckte att de behövde 
lära känna sig själva vad gäller vem de är och vad de passar till samt efterfrågade nya idéer 
och nya sätt att se på situationen (Lovén, 2000).

3.3.2 Vuxnas syn på vägledning
I Lidströms (2009) avhandling, som bygger på en kvalitativ studie med arbetslösa unga 
vuxna, beskrivs kontakter med vägledare och tjänstemän som stödjande, hindrande eller 
meningslösa. Totalt sett hade intervjupersonerna mer kritiska än positiva synpunkter. För de 
flesta av dem betydde mötena med tjänstemännen ingenting för deras karriärutveckling och de 
såg inte kontakterna som stödjande. De negativa kommentarerna handlade om meningslösa 
aktiviteter och möten, fel information och att ha sänts hit och dit mellan olika verksamheter. 
De kritiserade också att de inte möttes av neutralitet och att deras behov och önskemål inte 
blev tagna på allvar. Några i studien var positiva efter uppskattade möten med en engagerad 
arbetsförmedlare eller studie- och yrkesvägledare, men de negativa kommentarerna 
övervägde.

Intervjupersonerna i studien kände oftast ingen motivation till att delta i arbetsförmedlingens 
aktiviteter eftersom de inte utgått från deras önskemål. Vissa av dem var mycket kritiska till 
mötena då de till exempel frågat efter en insats men inte fått den, eller att deras handlingar 
blivit borttappade. Men oftast handlade deras utsagor om att de blivit utsatta för press från en 
arbetsförmedlare.

Anledningen till att den vägledning de fick upplevdes som negativ hade olika orsaker. Några 
intervjupersoner angav att tjänstemännen var inkompetenta medan andra uppgav att det 
handlar om dem själva. De sa ofta att tjänstemännen inte kunde hjälpa dem, till exempel att 
klienten är osäkra och måste ha bestämt sig innan de kan få hjälp av karriärvägledning 
(Lidström, 2009).

I Schedins (2007) avhandling, som behandlar mötet mellan vägledare och vägledd, visar att 
om den vägledda ska våga vara mer självständig och ta chanser är det av största vikt att de får 
en nära relation till sin vägledare. Utifrån klientens perspektiv kom det i avhandlingen fram 
att det var väldigt viktigt att få en nära relation med vägledaren, men klienten ansåg inte att 
det är viktigt att vara självständig. Därför var det viktigt att vägledaren inte pressade klienten 
till självständighet alltför mycket. Det var också viktigt att vägledaren försökte vara medveten 
om självbilden som deras klient hade, och visste hur de skulle möta dem utifrån denna 
självbild (Schedin, 2007).
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4. Metod
Metodavsnittet nedan beskriver tillvägagångssättet som används i denna studie för att välja ut, 
samla in och bearbeta empirin, samt beskriva vilka etiska överväganden som tagits hänsyn till 
i studien. Även tillförlitlighet och studiens kvalitet redogörs. Vårt metodavsnitt syftar till att 
någon ska kunna upprepa vår studie.

4.1 Datainsamlingsmetod
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur studie- och yrkesvägledning kan 
utformas för att främja friställda till en ny sysselsättning. Eftersom intresset riktas mot de 
friställdas uppfattningar och erfarenheter är forskningsintresset kvalitativt. Denna tradition är 
riktad mot förståelse och är särskilt lämplig när människors erfarenheter ska undersökas 
(Denscombe, 2009). 

4.1 Genomförande
För att uppnå en kvalitativ undersökning valde vi att göra intervjuer vilket Denscombe (2009) 
anser är att föredra för att komma in på djupet av människors erfarenhet och inte bara skrapa 
på ytan. Denna metod leder till en förståelse som vi inte skulle ha uppnått med till exempel 
enkäter. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att förberedda frågor nyttjas efter 
teman men intervjuaren är också beredd att anpassa frågorna efter svaren från informanten, 
och denne får chansen att bygga ut sina svar. Den vanligaste sortens semistrukturerade 
intervjuer är personliga intervjuer, det vill säga att intervjua en person åt gången (Denscombe, 
2009). Intervjuguiden utformades i teman utifrån syftets frågeställningar, se bilaga 1.

Inledningsvis togs kontakt med möjliga informanter genom ett telefonsamtal där vi kom 
överens var och när intervjun skulle äga rum. Vi valde att göra våra intervjuer enskilt vilket vi 
såg som en fördel för att tidsåtgången skulle vara mindre än om vi gjorde intervjuerna enskilt 
och att det skulle blir lättare att planera intervjun när bara en respondent skulle bokas in 
(Denscombe, 2009). En nackdel med att vara två vid intervju är dessutom att informanten kan 
känna sig i underläge (Trost, 2010). Det är även lättare att “kontrollera” en person under en 
intervju, än att försöka komma på djupet av två eller flera personer samtidigt. Det är också 
lättare att transkribera intervjuer där det bara är en person som medverkar (Denscombe, 
2009). 

Vi valde att genomföra fem intervjuer hemma hos informanterna. Dencombe (2009) 
framhåller att informantens hem kan kännas som en trygg plats att bli intervjuad på, men 
nackdelen är att det lätt kan bli störande moment. Trots fördelarna med att ha intervjun i 
informantens hem utfördes en av intervjuerna på kafé, eftersom informanten föredrag det. En 
intervju utfördes i intervjuarens hem trots att Trost (2010) anser att intervjuarens hem nästan 
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alltid är uteslutet. När det gäller dokumentationen av intervjuerna valde vi att spela in dem på 
telefonen. Denscombe (2009) anser att fördelen med inspelningar är att vartenda ord bevaras 
men nackdelen är att informanterna kan bli spända och inbundna tills de kommer igång.

4.2 Urval
Enligt Denscombe (2009) måste forskaren beakta två saker för att kunna genomföra 
intervjuer: att få tag i de informanter som behövs, samt möjligheterna att genomföra 
intervjuerna rent praktiskt. Eftersom de flesta informanter bor i en närliggande by var en 
intervjustudie möjlig att genomföra. För att välja informanter användes ett icke 
sannolikhetsurval. Vid användning av ett icke sannolikhetsurval väljs informanter utifrån att 
de har något att tillföra studien (Denscombe, 2009). Vi valde därför informanter som 
representerade friställda medelålders män med endast grundskoleutbildning eller gymnasial 
utbildning och som hade större delen av sin yrkeslivserfarenhet på samma arbetsplats. 

4.3 Analysens genomförande
För att analysera datan bearbetades alla intervjuer på samma sätt, Kvale och Brinkmann 
(2014) pekar på vikten att vara konsekvent i sin utskrift av intervjun. Transkriberingen skedde 
ordagrant av den person som utfört intervjun. Material som var helt irrelevanta för studien 
utelämnades. Analysprocessen av materialet påbörjades genom att datan från intervjuerna 
färglades med olika färger för varje intervju och delades upp till respektive frågeställning och 
kategoriserades sedan efter olika teman (rubriker). Olika uttalanden systematiserades genom 
att samband, gemensamma drag och skillnader sammanställdes. Slutligen skrevs den färdiga 
texten med relevant innehåll från intervjuerna under rubriken “resultat” där varje 
frågeställning presenterades var och en för sig.

Tidigare forskning och vägledningsmodeller utgjorde därefter grund för analysarbetet vilket 
presenterades under rubriken “analys”. I analysen jämförde vi resultatet av intervjuerna med 
tidigare forskning och de utvalda vägledningsmodellerna då likheter och skillnader lyfts fram.

4.4 Etiska överväganden 
En god forskningssed har eftersträvats under hela forskningsprocessen, det vill säga vi har 
tagit hänsyn till Veteskapsrådets (2002) etiska krav i genomförandet av studien. Dessa är 
närmare bestämt: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet vilka är de forskningsprinciper som finns formulerade för det humanistiska 
och samhällsvetenskapliga området (Vetenskapsrådet, 2002).  Vi berättade för våra deltagare i 
vilket syfte studien skulle göras och vad vi skulle undersöka samt informerade dem var vår 
studie kommer finnas tillgänglig att läsa och vilken målgrupp som troligtvis kommer läsa den 
(informationskravet). Vi informerade också våra informanter att medverkan i studien var 
frivillig och att de får säga till om det är något som inte känns rätt eller om de vill avbryta 
studien så har de rätt att göra de (samtyckeskravet). Informanterna får alltså ta del av 
uppsatsens allmänna syfte och vad det finns för risker och fördelar med att vara med i 
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undersökningen. Det innebär även att de kan dra sig ur undersökningen när som helst (Kvale 
& Brinkman, 2014). 

Vi kodade av vilket företag som informanterna jobbade på och var de kom ifrån och vi ville 
inte heller ha personuppgifter på informanterna när vi presenterade dem så att det inte skulle 
gå att räkna ut vem som deltagit i studien när (konfidentialitetskravet). Enligt Trost (2010) 
bör informanten informeras första gången denne blir kontaktad att intervjun är helt och hållet 
konfidentiell, det vill säga att vad de säger kommer inte berättas vidare. De bör även 
garanteras anonymitet vilket innebär att ingen kommer se deras namn i anslutning till studien 
(Trost, 2010). När vi kontaktade informanterna informerade vi om detta och påminde dem att 
det de säger är helt konfidentiellt och att det var full anonymitet samt vad dessa saker innebär. 
Vi informerade även att den empiri som samlats in endast skulle användas till studien och när 
studien var färdig raderade vi allt material (nyttjandekravet).

4.5 Undersökningens kvalité
Intervjuerna utfördes nära inpå den skrivna rapporten med en vecka mellan insamlingen av 
empirin och bearbetningen. Enligt Bryman (2011) minskar studiens trovärdighet om empirin 
inte samlas i samma tidsperiod med det utgivna resultatet.

Trost (2010) menar att om en studie har hög reliabilitet, så ska någon annan kunna göra om 
samma undersökning och få samma resultat. För att få en högre reliabilitet utgick 
intervjufrågorna i studien utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Trost (2010) menar att för att 
få en högre reliabilitet bör samma frågor användas. För att ytterligare öka studiens reliabilitet 
transkriberades intervjuerna ordagrant, något som Kvale och Brinkman (2014) menar leder till 
att studiens reliabilitet ökar. Trost (2010) menar att det är svårt att ha hög reliabilitet på en 
kvalitativ studie, det tillhör mera kvantitativa studier.

När det gäller validitet handlar det om att fråga efter rätt sak (Trost, 2010). När det gäller vår 
studie var vi noga med att hålla oss till ämnet och fråga om den vägledning informanterna 
fick. 

4.6 Metod diskussion
Något som kan ha betydelse för studiens resultat är att det var så få informanter som deltog i 
studien och vi poängterar att vårt resultat inte är representativt för hur friställda generellt 
upplever omställningsföretagens vägledning vid en friställning. Men studien kan ge en 
djupare förståelse för människors erfarenheter. Att använda en kvantitativ metod med 
intervjuer för insamlingen av empiri har varit lämplig för att besvara vårt syfte och kunna få 
fördjupad kunskap i hur några friställda män upplevt den vägledning de fick tillgång till. 

Att använda semistrukturerade intervjuer fungerade bra i studien, fördelen jämfört med 
strukturerade intervjuer är att vi har kunnat ställa följdfrågor och fördjupa oss i områden som 
varit intressanta för syfte och frågeställningar. Denna möjlighet leder också till mindre risk för 
missförstånd. Eftersom vi inte hade någon aning vad informanterna skulle svara på våra 
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frågor var det också viktigt att vi kunde improvisera under intervjuerna. Gällande 
reliabiliteten kan denna ha sänkts av detta eftersom Trost (2010) menar att frågorna bör ställas 
på samma sätt och situationen de blir frågade i ska vara samma. Detta kunde inte uppnås i sin 
fullo när vi frångick guiden och ställde följdfrågor när vi har tyckte det fanns anledning till 
det samt att vi var två olika intervjuare. Vi ansåg trots allt att fördelarna med att använda 
semistrukturerade intervjuer överväger. 

Det som också kan ha sänkt vår reliabilitet är att vi vid ett antal tillfällen ställde en del 
ledande frågor när informanternas svar var knappa. Vi har därmed lett informanterna till vissa 
svar, därmed har vårt resultat lägre reliabilitet än vad vi hade kunnat tänka oss. 

Något som också kan ha betydelse för resultatet var att informanterna glömt en del detaljer 
om vägledningen vid omställningen. Nedläggningen av deras arbetsplats var för tre år sedan 
och flera av informanterna hade svårt att komma ihåg detaljer och för att underlätta fick de tid 
att fundera. Det är också svårt att avgöra om vägledningsmodellerna efterföljts när vi 
intervjuat informanter som inte har någon kunskap om vare sig vägledning eller olika 
vägledningsmodeller och teorier samt att deras beskrivning av dessa kan ses som bristfällig då 
så pass mycket tid har förflutit de hade kontakt med sin coach. 

Vi har fått höra via omvägar att en del informanter tyckte det skulle bli jobbigt att delta i 
studien för de var rädda att svara fel på våra frågor. Vid vissa intervjuer fick vi intrycket att de 
kände sig i underläge och därför försökte vi värma upp våra informanter så de skulle känna 
sig bekväma innan intervjun startade genom att säga att det inte fanns något rätt eller fel när 
det gäller deras svar på våra frågor.

Att göra intervjuerna i deras hemmiljö kändes naturligt för att det skulle vara enkelt för 
informanterna att delta men även för att de skulle känna sig så trygga som möjligt. Nackdelen 
var att vissa intervjuer blev avbrutna av familjemedlemmar, eller att det kunde vara svårt att 
höra vad en informant sa på grund av ljud i bakgrunden, precis som Dencombe (2009) 
framhåller. Intervjun som gjordes på caféet gick över förväntan då informanten var väldigt 
avslappnad av denna miljö, samt att övriga gäster inte var störande, vilket Trost (2010) 
påpekar kan vara en risk. En intervju genomfördes i intervjuarens hem, vilket anses av Trost 
(2010) som en nackdel. Att intervjun gjordes där berodde på att informanten föreslog det och 
verkade känna sig trygg i den situationen. Vi tror inte att utfallet påverkats i de fall där 
intervjuerna genomfördes på andra platser än i informanternas hem eftersom de kände sig 
avslappnade och trygga. 

5. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av de sju intervjuer som gjorts med män som friställts från 
sin arbetsplats och som deltagit i studien.  Informanterna är anonyma och anges med nummer. 
Vi redovisar empirin efter studiens tre frågeställningar: vilken studie- och yrkesvägledning 
erbjöds friställda män efter nedläggningen av en arbetsplats?, vilka är männens upplevelser 
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och erfarenheter av den studie- och yrkesvägledning som de erbjöds? och vilken studie- och 
yrkesvägledning anser de hade varit önskvärd?

Om intervjupersonerna

Vi har intervjuat sju personer, alla män i åldrarna 45-63. De har arbetat minst 15 år på 
sågverket. Den som har arbetat längst har arbetat i 42 år. Alla har svensk etnisk bakgrund. 
Ingen av dem har någon universitets eller eftergymnasial utbildning. För sex av 
intervjupersonerna är det deras första och enda anställning fram till friställningen.

Intervjuperson 1 – Är en man, som är 63 år gammal. Han hade arbetat i 42 år på sågverket. 
Han har bara genomgått grundskola innan han började på sågverket. Idag jobbar han kvar på 
samma sågverk men, med en ny ägare.

Intervjuperson 2 – Är en man, som är 45 år gammal. Han hade arbetat på sågverket i 27 år 
innan han blev friställd. Han gick tvåårigt sågverksgymnasium, därefter fick han direkt 
anställning på detta sågverk. Arbetar idag på ett annat företag i en annan bransch.

Intervjuperson 3 - Är en man, som är 54 år gammal. Han hade arbetat på sågverket i 35 år 
innan han blev friställd. Han har grundskoleutbildning. Han arbetat idag på ett annat företag i 
en annan bransch.

Intervjuperson 4 - Är en man, som är 57 år gammal. Han hade arbetat på sågverket i 36 år 
innan han blev friställd. Han gick tvåårigt verkstadsgymnasium innan han började på 
sågverket. Han har varit arbetslös ända sen sin friställning.

Intervjuperson 5 - Är en man, som är 53 år gammal. Han hade arbetat på sågen i 25 år innan 
han blev friställd. Han har grundskoleutbildning. Han springvikarierar idag åt kommunen 
inom hemtjänsten och arbetar extra vid behov på sågen som köptes upp och startades på nytt 
2013.

Intervjuperson 6 - Är en man, som är 55 år gammal. Han hade arbetat på sågen i 35 år innan 
han blev friställd. Han har grundskoleutbildning. Han arbetar idag på sågen som köptes upp 
och startades på nytt 2013.

Intervjuperson 7 - Är en man, som är 45 år gammal. Han hade arbetat på sågen i 15 år innan 
han blev friställd. Han jobbar idag på sågen som köptes upp och startades på nytt 2013. Han 
har gått barn och fritid på gymnasiet och innan anställningen vid sågen arbetade han med 
olika praktiska arbeten.

5.1 Vilken studie och yrkesvägledning erbjöds friställda 
män efter en nedläggning av en arbetsplats? 



16

5.1.1 Vägledningens innehåll
Informanterna berättar att vägledning sattes in relativt snabbt efter sågverkets nedläggning. 
Sedan fick informanterna individuella möten med den coach de tilldelades, ca 20-30 minuter. 
Vägledningen gick till så att de satt ner i ett privat rum och vägledaren skrev ofta på datorn 
under samtalet, ibland antecknade vägledaren i ett block. De har inget minne av att de tittade 
på anteckningar tillsammans och de behövde inte heller skriva något själva. 

Informanterna har lite olika uppfattningar om hur ofta vägledningsmötena ägde rum. Vissa 
säger en gång i månaden och vissa säger att de inträffade en gång i veckan. En av 
informanterna menar på att de som behövde mer vägledning hade möten oftare. Mötena 
bokades in löpande, inga fasta tider var utsatta. Samtliga informanter berättar också att de 
kunde nå sin coach via telefon när det behövdes och att inte var några problem att boka in 
ytterligare möten.

Informanterna anser att den vägledning de fick efter arbetsplatsens nedläggning var 
individuellt utformad eftersom de bland annat fick vara med och påverka vad de vägledningen 
skulle omfatta. Informant tre säger: ”De läste av oss, vad vi behövde för att gå vidare”.

Något som var gemensamt för de flesta informanterna var att de fick hjälp med att skriva sitt 
CV, vilket de flesta inte behövt göra tidigare eftersom de jobbat på sågen hela sitt 
yrkesverksamma liv. Vissa av informanterna berättar att coachen praktiskt taget skrev ett CV 
åt dem medan några fick uppgiften att först försöka själva och därefter justerade de 
tillsammans med sin coach. Två av informanterna fick också göra simulerade arbetsintervjuer 
när de träffade sin coach. Under sådana intervjuer fick de bland annat träna på hållning, hur 
de skulle prata, samt hur de skulle göra ett riktigt handslag. En informant berättar dessutom att 
han fick han hjälp med att strukturera upp vardagen och göra ett dagsschema där 
"arbetssökande" ingick, vilket en annan informant inte känner igen sig i trots att han varit 
arbetssökande länge.

Alla informanter beskriver att inledningsvis bestod vägledningen av en kartläggning då de 
bland annat gick igenom sin bakgrund och hur länge de hade arbetat på sågen. De berättar att 
coachen på första samtalet frågade dem mycket om deras bakgrund och de flesta påpekar att 
de inte berörde intressen och privatliv till lika stor del under samtalen. De fick heller inga 
direkta frågor om sin livssituation.

Informanterna berättar att de också tillsammans med coachen jobbade med drömmar och mål. 
Redan i det första samtalet fick de frågor om vad de ville göra och vissa påpekar att de kom 
tillbaka till detta senare. Den vägledning som de fick ta del av handlade också om att visa dem 
deras styrkor och kompetens. En informant berättar att hans coach tipsade honom om vilka 
typer av jobb han skulle passa för med hans egenskaper och vilka styrkor han kunde ta med 
sig till nästa arbetsplats. Informant två säger: “De visade på vilka styrkor man har, coachen 
lyfte det jag var bra på”.

De flesta informanterna säger att de inte fick med sig uppgifter hem att lösa vid 
vägledningsträffarna utan att det handlade mer om att de fick stöttning. Informant sex berättar 
emellertid: ”Det var ganska olika beroende på vilken coach man hade. En del satt jäkliga krav 
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så de fick ingen ro. Det var ganska olika hur de la upp det. Min var mer som att sitta och 
prata”. En informant beskriver att på varje vägledningstillfälle följde de upp vad de pratat om 
på föregående träff, till exempel brukade coachen fråga om han sökt jobb på de ställen de talat 
om.

Flera informanter berättar att de hade en slags handlingsplan som avgjorde vad de skulle gå 
igenom på mötena hos coachen, vilken hjälp de skulle få och vad de skulle göra till nästa 
gång, men att denna plan inte var utformad i ett vidare och längre perspektiv.

Informanterna uttryckte att den vägledning de fick handlade mycket om att få dem att se 
nedläggningen som en möjlighet till något nytt och bättre, istället för något traumatiskt. Flera 
av informanterna påpekar att coacherna försökte få dem att se på saken ur nya synvinklar och 
att se friställningen som ett tillfälle att reflektera över sig själva och sina liv. 

5.1.2 Information om utbildning och arbetsmarknad
Flera informanter nämner att de inte fick någon ordentlig genomgång av de 
utbildningsalternativ som fanns. En informant kommer ihåg att hans coach ringde till 
vuxenutbildningen och hörde om möjligheten att utbilda sig till yrkesförare, men eftersom han 
jobbade kvar åt konkursförvaltaren fick han höra att det var svårt att bli antagen så han sökte 
aldrig. Den utbildning som alla informanter nämner att de fick information om var en privat 
utbildningsanordnare som hade maskinförarutbildningar till vilken de flesta åkte på 
studiebesök.

Vad gäller att arbetsmarknad berättar informanterna att de diskuterade arbetsmarknaden med 
sin coach och vad det fanns för möjligheter för dem. De fick även information av företag som 
via omställningsföretaget presenterades för informanterna, vilket ledde till att två av 
informanterna fick jobb. Vissa av dem fick också besöka jobbmässor för att se vilka 
möjligheter som fanns på arbetsmarknaden och för att bygga nätverk.

5.2 Vilka är männens upplevelser och erfarenheter av den 
studie- och yrkesvägledning som de erbjöds?
5.2.1 Upplevelser av att få vägledning 
De flesta informanterna uttryckte att det kändes som en ny och ovan situation när de träffade 
sin coach och för att få vägledning. De berättar att de inte hade erfarenhet av liknande 
situationer och några av dem berättar att de inte visste vad mötena skulle handla om och vad 
de kunde få hjälp med. Vissa poängterar att de aldrig uttryckte några önskemål på dessa 
träffar för de visste inte riktigt vad de kunde förvänta sig. Att sitta och prata om sig själva och 
fundera på framtiden kändes främmande för flera av dem. Informant sex berättar:

”Man hade ju aldrig tänkt i de här banorna för hade man velat göra nått annat hade man varit 
därifrån för längesen. Man var nöjd med det man hade. Det var som inte aktuellt. Man hade 
inte gått och grubblat direkt. Det var inte lätt att veta om man vill göra. Vi var nog inte redo 
att börja tänka i de banorna”.
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De flesta informanterna anser att omställningsföretaget försökte uppmuntra att de kunde 
mycket, att se de starka sidorna vilket en del poängterade inte var lätt att se själv. Informant 
sex beskriver att coachen fick honom att inse att han faktiskt kunde ”mycket om lite”, men att 
det kändes ovanligt att prata om styrkor eftersom självförtroendet inte var på topp. Han minns 
ändå att han uppskattade att de tog upp sådana här saker.

Han förtydligar:

”De gav väl en tips och pushade men om man är 50… inte är det mycket som man har att 
komma med. De flesta hade ju varit på sågen hela livet, och inte gått så mycket skola. Och 
hade det de så var det 30 år sedan… Jag hade jobbat sen 18.”

Informant ett menar i sin tur:

“Även fastän jag jobbat så många år på sågen trodde jag inte jag lärt mig något som man 
kunde ha nytta av på en annan arbetsplats. Coachen fick mig att se vad jag lärt mig på sågen, 
och hur, och på vilka arbetsplatser jag kunde ha nytta av detta.” 

Flera av informanterna tycker också att coacherna var duktiga på att försöka få dem att se 
friställningen som en möjlighet. Informant två säger: “Coachen visade mig på vilka 
möjligheter som fanns för mig. Hon försökte visa mig att när något sådant här händer så kan 
saker bara bli bättre.”

5.2.2 Inställning till vägledning och möten
De flesta informanterna nämner att det är svårt att bedöma nivån på den vägledning de fick 
eftersom det var första gången de har varit med om en vägledning likt denna och att de inte 
hade något att jämföra med. Överlag finns delade meningar bland informanterna till 
omställningsföretagets vägledning. Vissa är positiva medan andra inte tycker att den gav 
något. Lite fler än hälften av dem är inte speciellt nöjda. De två informanter som var väldigt 
positiva har båda tagit sig vidare i yrkeslivet. Informant fyra är fortfarande arbetssökande och 
har en negativ inställning till den vägledning som erbjöds. Han anser att det enda stöd han fick 
var hjälp att skicka iväg sitt cv till olika företag. Vissa av dem är även negativa till 
vägledningen trots att de tagit sig vidare i arbetslivet, informant sju säger:

”För mig så tyckte jag inte att det gav någonting. Helt ärligt gav det ingenting”. Informant 
fem är mer positiv: “Nog var han bra. För att få jobb måste man visa fram fötterna själv. Inte 
kan jag ju förvänta mig att de fixar ett jobb åt oss. Man kan inte sitta och tycka synd om sig 
själv”. Informant två anser att: “Det är upp till varje individ att själv ta tag i det.”

Flera av de negativa informanterna säger att mötena inte ledde till något konkret. En 
informant uppfattar att mötena innehöll mycket kallprat. Han säger att de kanske fick honom 
att se att han kunde vissa saker men han tycker inte han hade mer “kött på bena” när han gick 
därifrån. Han beskriver detta enligt följande:

”Nog kan det vara kul att sitta och prata en stund och dricka kaffe men det ledde egentligen 
ingenstans mer att det kändes bra för stunden. Det var typ ett och samma. De gav lite tips men 
det kan väl vem som helst ge, man kan ju kolla platsjournalen. Jag tror ingen tyckte att det 
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ledde till nått. Inte så att det var helt bortkastat men det ledde ju inte till några 
anställningsintervjuer direkt”.

Vissa av informanterna menar att den negativa inställningen till vägledningen kan delvis ha 
berott en del på de själva inte kände sig motiverade till vägledning. En annan informant anser 
att coacherna inte visade på något engagemang utöver de vanliga utan bara gjorde sitt jobb 
och en annan informant tycker att det kunde bli tjatigt när samma saker upprepades vid flera 
möten. Vissa som var negativa till vägledningen de fick anser trots allt att vägledning kan 
vara bra för vissa, som till exempel blyga och äldre. De positiva kommentarerna handlade 
bland annat om att de fick en bra möjlighet till att lära sig söka jobb genom 
omställningsföretaget och de fick chans till vägledning. En informant betonar att de som 
behövde mer stöd fick det.

Det råder även delade meningar om hur allvarligt de såg på mötena. Vissa av dem säger att de 
tog det på största allvar redan från början, att de insåg nu att det var skarpt läge. Informant två 
säger: “Jag tyckte det var bra, jag hade kniven mot strupen och jag tog tacksamt emot all hjälp 
jag kunde få.” Informant fem säger i sin tur: 

”Tron var ju att något skulle köpa upp företaget och att vi skulle få vara kvar. Många tog det 
därför inte jätteallvarligt från början. Allvarligt är det alltid men du förstår vad jag menar… 
Man tänkt, vi kommer ändå inte att behöva detta. Jag kommer ihåg att jag sa: nog kommer det 
här att finnas kvar. Nog kommer de att sälja det snabbt. Det här är bara svammel, ni kan fara 
hem”.

5.2.3 Bemötande
De flesta informanter tycker att de har fått ett bra bemötande från omställningsföretaget och 
sin coach, bland annat beskriver de att coachen var trevlig öppen och lyhörd och vissa av dem 
betonar att det kändes tryggt att prata med dem. Vissa av dem uttrycker också att de 
uppskattade att få råd. Informant fem beskriver:

”Jag kanske hade tur men han var ganska bra och lyhörd och det var samma person varje 
gång. Han var lätt att prata med och gav en del kloka råd”. Han tar också upp att coachen blev 
mycket glad och gratulerade honom när han hade fått jobb, och att han fick möjlighet till 
uppföljning i och med att coachen skickade mail och ringde samt poängterade att han fick 
komma tillbaka efter sommarjobbet var slut. Flera informanter beskriver även att de fått en 
väldigt nära relation med sin coach, något de beskriver som positivt.

En informant var däremot besviken på sin coach som hade lovat skriva ut hans CV till honom, 
eftersom löftet inte hölls. Alla informanterna tycker det är mycket positivt att de har kunnat 
ringa coacherna närhelst de har känt att de har behövt stöd eller vägledning.

5.2.4 CV och Personligt brev
De flesta informanterna upplever det som positivt att det ingick att få hjälp med att skriva CV 
och personligt brev i det stöd som gavs, speciellt när de inte hade gjort det förut. Informant sju
hade emellertid kunskap om detta sen tidigare. Han gjorde vissa ändringar vilket han 
beskriver som en långdragen process: ”Bara det där Cv:t tog ju typ fyra gånger kändes det 
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som. Bara för att man ändrade lite kändes det som. De var inte så effektiva de där och vi 
ändrade inget tillsammans på plats”.  Informant sex uttrycker att han inte fått tillräcklig hjälp 
med att skriva CV och att detta var ett område som han var mycket osäker på. Han säger:

”Jag fick inte ens hjälp att göra ett CV. Det är en sak att vara 20 år. Då kanske man har sökt 
en massa jobb redan. Jag var ju inte ensam om att känna så här. Det var ju de som varit 15 år 
längre än mig”.

Informant tre är positiv till CV skrivandet:

“Hon var duktig iallafall. Just det där med att skriva CV har man aldrig haft en tanke på hur 
jag skulle göra så de faller rätt. Samma med det personliga brevet, med samma jobb så länge 
så har det inte funnits på världskartan”.

Det informant fyra och hans coach gjorde på deras träffar var att maila iväg hans CV till 
företag som hade tjänster ute på platsbanken. Denne informant fick ingen stöttning i 
intervjuteknik, vilket två av de andra informanterna fått. Flera av informanterna ansåg att 
intervjuteknik är något som de verkligen hade velat ha hjälp med.

Informant två är väldigt nöjd med den vägledning han fick, han fick hjälp med intervjuteknik 
och skriva CV. Informanten anser själv att han klarade sig själv i och med att han hade så stort 
nätverk och var bra på att prata för sig. Även informant tre är väldigt positiv till att han fick 
träna inför anställningsintervjun:

“Man fick ju som träna på hej jag heter och så, det ingick också i vägledningen, vet inte om 
alla hann med det, jag tror kvinnorna inom omställningsföretaget var mer drivande och fick 
mer att hända.”

5.2.5 Kontakter med utbildning arbetslivet
Informanterna berättar att de såg det som mycket positivt att de fick träffa olika företag som 
kom ut till omställningsföretaget och presenterade sig vilket ledde till kontakter med 
arbetslivet. Två av informanterna fick arbete via en sådan träff. En informant säger att denna 
aktivitet faktiskt ledde till jobb. De flesta informanterna anser också att det var positivt med 
det studiebesök de fick göra, men en informant uttrycker att han är besviken över att inte fick 
åka och de upplevde att det inte var nog många studiebesök. De flesta av informanterna 
uttrycker att de är besvikna över att de inte fick mer hjälp med att skapa kontakter. En 
informant berättar att han numera har stöd av ett annat företag och som har hjälpt honom mer 
med kontakter med arbetslivet och han påpekar att det är stor skillnad mot det första 
omställningsföretaget han hade direkt efter friställningen.

Vissa av informanterna beskriver att de inledningsvis fick intrycket av att 
omställningsföretaget hade mycket kontakter med företag men att detta inte var fallet. De var 
däremot medvetna om att omställningsföretaget inte hade något jobb att ge men menar att det 
verkligen lät som att de kunde få ett större kontaktnät. Många av informanterna beskriver att 
det var mycket prat om att det fanns både kontakter och jobb i en gruvort och att de skulle få 
åka dit på studiebesök men det blev inte av. En informant berättar att det helt enkelt rann ut i 
sanden och ser det som lite av falsk marknadsföring. Informant sju förtydligar:
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”De verkade som om de hade så himla mycket kontakter, han som ägde det där verkade känna 
hela norra Sverige. Men det var mycket snack och lite verkstad. Många var missnöjda, inte 
bara jag”.

Vissa av informanterna berättar även att deras coach talat om utbildning som ett alternativ till 
arbetslöshet men ingen av informanterna var sugen på att utbilda sig och de flesta såg sig för 
gamla, så det kändes inte aktuellt. En informant betonar att hans coach sa att han borde se 
friställningen som ett tillfälle att passa på att utbilda sig, medan han själv helst av allt ville 
arbeta. Men de flesta informanter kunde ändå se nyttan med att omställningsföretaget kunde 
ha presenterat olika utbildningsalternativ och kanske bjudit dit någon från Vuxenutbildningen. 
De fick till exempel inte veta om något annat sätt att bli yrkesförare än hos den privata 
anordnaren som de fick åka på studiebesök hos. 

5.3 Vilken typ av studie- och yrkesvägledning tycker de 
friställda hade varit önskvärd?
5.3.1 CV och anställningsintervju
Några av informanterna önskar att de hade fått mer konkret information hur de skulle gå till 
väga att skriva CV. Till exempel ville de få en mer ordentlig genomgång och se några 
exempel, istället för att bara ändra själv efter att ha fått tips från coachen. Det fanns också 
önskemål att de tillsammans med coachen skulle hjälpas åt att skriva. Vissa framhåller också 
att träning av anställningsintervjuer i större omfattning hade varit önskvärt.

5.3.2 Fler kontakter och bygga nätverk 
Alla informanter önskar att få fler kontakter och bygga nätverk. Informanterna efterfrågar 
hjälp med konkreta kontakter med arbetslivet även om de förstår att omställningsföretag inte 
kan skänka dem ett jobb. De säger att de gärna hade velat ha en chans att presentera sig och 
inte bara vara någon ”i den där högen” som en informant uttrycker sig. En informant menar 
att omställningsföretaget borde ha kunnat bereda vägen till arbetsmarknaden lite mer. 
Informant sex säger: ”Det man saknade var lite mer att “kratta manegen”. De hade behövt 
bana vägen lite mer om de nu hade så mycket kontakter som de sa”. Informant fyra tycker 
liknande: “Jag önskar att de kunde ringt och hört sig för, det gjorde de aldrig, de skickade bara 
mail eller CV och då hamnar man i en stor pappershög med en massa andra CV.”

Alla informanter önskar fler studiebesök och att fler arbetsgivare hade kunnat komma och
presentera sig för dem. Några av informanterna betonar vikten av att bygga upp sina nätverk 
medan en del andra ansåg sig ha ett bra eget nätverk. Två av informanterna berättar att de 
önskar att de hade fått mer hjälp med att bygga ett nätverk eftersom de saknade ett sådant.

5.3.3 Övriga önskemål
Vad gäller övriga önskemål tycker en informant att de resurser som satsades på studie- och 
yrkesvägledning hellre hade kunnat nyttjas till att ta lastbilskörkort vilket kom upp som ett 
alternativ efter ett studiebesök hos en utbildningsanordnare men där körkortet skulle bekostas 
av informanterna själva. En informant hade velat ha hjälp med mer handgripliga saker som att 
jobbcoachen skulle ha tagit kontakt med arbetsgivare åt honom eftersom han tycker det är 
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jobbigt att göra själv. Två av informanterna önskar att omställningsföretaget kunde gett dem 
mer konkret information om olika utbildningsalternativ. 

6. Analys
I analysen ämnar vi att analysera vår empiri med hjälp av tidigare forskning och våra 
analysverktyg, vi kommer att försöka få svar på våra forskningsfrågor genom detta.

6.1 Vilken studie- och yrkesvägledning erbjöds friställda 
män efter nedläggningen av en arbetsplats?
Alla informanter berättar att vägledningen från omställningsföretaget startade tidigt, att den 
var individuellt utformad, och att det aldrig var problem att få kontakt och boka in ett möte 
med sin coach. Detta resultat är i linje med Statens offentliga utredning (SOU 2000:59) 
utredning som kom fram till att för att omställningen ska bli så bra som möjligt är det är 
viktigt att starta med vägledningen i ett tidigt skede utifrån ett individanpassat arbetssätt

Att vägledningen var individuellt anpassad blev tydligt genom att de bland annat fick vara 
med och påverka vad de ville ha hjälp med. En informant säger exempelvis att coachen kunde 
läsa av dem vilket stöd de behövde för att gå vidare. Detta överensstämmer med Peavys 
(2000) synsätt att det är viktigt att läsa av klienten för att förstå vad de vill ha hjälp med. Ett 
tydligt exempel då detta inte skett är när många informanter inte fick sina önskemål uppfyllda 
att träna på arbetsintervjuer. Detta kan enligt Peavys (2000) synsätt ses som att vägledaren i 
den situationen inte läste av sin klient.

Omställningsföretagets vägledning började med att coacherna gjorde en kartläggning av 
informanterna, där de bland annat fick gå igenom sin bakgrund. Detta i likhet med 
Amundssons vägledningsmodell (1998) som menar att vägledningen bör inledas med en 
kartläggning. Även Egan (2010) förespråkar detta då han har kartläggning i hans första steg.

Coacherna försökte enligt denna studie visa på vilka styrkor klienterna hade. Det handlade om 
att lyfta egenskaper eller färdigheter de kunde ha nytta av på andra arbetsplatser. Detta 
påminner om empowerment som är ett centralt begrepp i den konstruktivistiska 
vägledningsmodellen. Med empowerment menas att vägledaren ska hjälpa klienten att visa 
vad de klarar av själv och få dem att klara av det självständigt (Peavy, 2000). Amundsson 

(1998) anser också i sin vägledningsmodell att det är viktigt att lyfta fram styrkor. 

Flera informanter beskriver också att de hade en slags handlingsplan som avgjorde vad de 
skulle gå igenom när de träffade sin coach, vilken hjälp de skulle få och vad de skulle göra till 
nästa gång. Vägledningen bestod alltså till en viss del av kartläggning, målsättning och 
handlingsplan. Kartläggningen beskrivs av informanterna som att de endast gick igenom deras 
bakgrund men inte intressen och handlingsplanen beskrivs som kortsiktig och mest 
koncentrerad på vad mötena ska innehålla. Även om ett visst innehåll från Egans modell finns 
med skiljer sig informanternas beskrivning av vägledningen från Egans modell som bygger på 
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struktur där första steget handlar om att kartlägga personens historia, det andra steget om att 
kartlägga vad personen vill och det tredje steget att göra en handlingsplan för att uppnå sina 
målsättningar och det önskade resultatet (Egan, 2010). Även Amundsson (1998) beskriver i 
sin vägledningsmodell att han tycker det är viktigt att man alltid har en konkret handlingsplan 
för att klienten ska kunna veta stegen till sitt mål. Det fanns en handlingsplan men inte i den 
form som Egan (2010) och Amundsson (1998) förespråkar.

Informanterna berättar även att coacherna försökte få dem att se friställningen som ett tillfälle 
att reflektera över sig själva och sin situation. De säger att den vägledning de fick handlade 
om att se friställningen som en möjlighet istället för något traumatiskt. Detta överensstämmer 
med Egan (2010) som anser att det är viktigt att vägledaren vidgar perspektiven för klienten. 
Coacherna i denna studie använde uppmuntran för att vidga perspektiv något Egan också 
anser är användbart.

Flera av informanterna nämner att de inte fick någon ordentlig genomgång av tänkbara 
utbildningsalternativ. Informationen om arbetsmarknad presenterades i form av enskilda 
samtal, att företag kom till omställningsföretaget och presenterade sig för informanterna samt 
besök på jobbmässor. Detta skiljer sig ifrån vägledningssamtal som presenteras i studierna av 
Lovén (2000) och Dresch och Lovén (2010), där informationsbehovet blev tillgodosett med 
bra information om fortsatta studier.

Informanterna betonar att samtalen med coacherna mest handlade om jobb, att skriva CV och 
även en stor portion småprat. Informanterna menar att de inte talade på djupet om hur 
omställningen påverkat dem och synen på livet. Den konstruktivistiska vägledningen bygger 
på berättande, att klienten ska få styra och att även filosofiska livsfrågor skall behandlas 
(Peavy, 2000), och coacherna verkade därför inte har fört samtal i en konstruktivistisk anda. 
Informanterna beskriver också att samtalen var relativt korta, att coacherna ofta skrev 

klientens “uppgifter” på datorn eller gjorde några anteckningar. I den konstruktivistiska 
vägledningen jobbar vägledaren mycket med att rita och arbeta med speciella övningar som 
“livsrummet” och “livslinjen” (Peavy, 2000). Detta var inget som beskrevs av informanterna, 
och på specifika frågor om de ägnat sig åt dessa aktiviteter så är svaret nej och de anser inte 
heller att de ser vägledningen som livsplanerande, vilket är ett inslag inom konstruktivismen 
(Peavy, 2000).

6.2 Vilka är männens upplevelser och erfarenheter av den 
studie- och yrkesvägledning som de erbjöds?
I vår studie kom det fram att informanterna hade haft funderingar vad vägledningssamtalet 
skulle handla om och vad de kunde få hjälp med precis som det kommer fram i Dresch och
Lovéns studie (2010). Informanterna berättar att coacherna försökte lyfta deras styrkor och att 
de ser detta som något positivt. Även detta återfinns i Dresch och Lovéns studie (2010) då 
eleverna lyfte att det är viktigt att prata om sina starka och svaga sidor. I både Dresch och 
Lovéns (2010) och Lovéns (2000) studier kom det också fram att det fanns behov av att 
vägledningssamtalen skulle ge nya idéer och nya perspektiv. Detta efterfrågas inte direkt av
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informanterna i denna studie, de flesta av dem tycker att coacherna gav dem nya infallsvinklar 
vilket de tyckte var positivt. En informant poängterar dock att han inte var redo för att tänka 
på ett nytt sätt. Lovén (2000) påpekar att Amundsson menar att alla inte är redo att ta del av 
en karriärutvecklingsprocess och kan bland annat bero på att framtidsförväntningarna har 
blivit förvrängda vilket kan vara fallet för informanten då han beskriver att framtidsplanerna 
plötsligt ändrades.

Över hälften av informanterna har en negativ syn på omställningsföretagets vägledning och en 
del av dem tycker inte att denna vägledning hade gett något överhuvudtaget. Detta 
överensstämmer med Lidströms (2009) forskning där intervjupersonerna hade negativa 
erfarenheter, och var överrepresenterade. I likhet med Lidströms studie uttryckte 
informanterna i denna studie att vägledningen inte gav något för det ledde inte till arbete, gav 
fler kontakter i arbetslivet och att det saknades aktiviteter som gav något konkret. I Lovéns 
studie (2000), i vilken vissa elever kände att vägledningen inte gav något, uttryckte de att det 
kunde bli tjatigt med samma saker om och om igen. Detta uttryckte även några informanter i 
vår studie. Å andra sidan ansåg de flesta av dem att coacherna hade ett stödjande 
förhållningssätt, vilket skiljer sig från de intervjuade i Lidströms (2009) studie.

En del av informanterna hade bristande motivation till mötena med coacherna. Det påminner 
om resultaten i Lidströms (2009) studie. I denna studie berodde resultatet främst på att 
önskemålen inte blev uppfyllda, samtidigt som de flesta av informanterna inte uttryckte några 
önskemål alls under själva vägledningen. En av informanterna betonar att den negativa 
inställningen till mötena berodde till stor del på honom själv vilket även kom fram i Lidströms 
(2009) studie. Där uttryckte de intervjuade bland annat att tjänstemännen inte kunde hjälpa 
dem vilket även flera av informanterna i denna studie betonar. Amundsson (1998) har en 
annan uppfattning eftersom han anser att det är viktigt att klienten, och inte vägledaren, som 
driver utvecklingsprocessen framåt. Peavy (2000) anser något liknande, det vill säga att 
vägledarens roll är att ge klienten verktyg för att klara av utmaningar, inte klara av 
utmaningarna åt klienten.

Informanterna i denna studie var nöjda med det bemötandet de fick av omställningsföretaget 
och uppfattade coacherna som trevliga. Detta överensstämmer med Lovéns studie (2000) där 
vägledarna uppfattades som snäll, att de brydde sig och gav råd. Det som skiljer sig är att 
många i denna studie anser att de inte blev hjälpta vilket eleverna i Lovéns studie ansåg då de 
flesta upplevde vägledaren hjälpsam och att de hade fått bra med information. Våra 
informanter uttryckte aldrig ett stort behov av att prata om sin situation och bli lyssnad på 
vilket är en motsats till eleverna i både Lovéns (2000) och Dresch och Lovéns (2010) studier.

Flera av informanterna beskriver att de har fått en nära kontakt med sin coach vilket Schedin 
(2007) i sin studie betonar vara av betydelse för att klienten ska våga vara självständig och ta 
chanser. Amundsson (1998) anser också att de är viktigt att klienten känner sig sedd och 
betydelsefull för att vägledningen ska bli så betydelsefull som möjligt. 
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6.3 Vilken studie- och yrkesvägledning anser de hade varit 
önskvärd?
I vår studie önskar informanterna främst att de hade haft mer aktiviteter som studiebesök, fått 
träna på intervjuer, fått ytterligare kunskap om att skriva CV, men framför allt få in en fot på 
arbetsmarknaden med förhoppningen att det kan leda till jobb. Detta skiljer sig från Lovéns 
studie (2010) där eleverna frågade efter personlig utveckling som att lära känna sig själva och 
få nya infallsvinklar i fråga om framtiden. Detta uttrycktes inte bland informanterna i denna 
studie som var mest fokuserade på att snabbt få ett jobb.

De flesta informanterna kände sig för gamla för att utbilda sig men vissa av dem önskade 
ändå att omställningsföretaget kunde gett dem mer konkret information om olika 
utbildningsalternativ. Detta kan jämföras med både Lovéns (2000) och Dresch och Lovéns 
(2010) studier där elever efterfrågade relevant information av vägledaren gällande utbildning.

7. Diskussion och slutsatser
I diskussionen blandar vi till skillnad från analysen syftets frågeställningar när vi presenterar 
några slutsatser av studien och avslutar med att besvara studiens syfte.

Alla informanter i studien hade en del goda erfarenheter av omställningsföretagets vägledning 
men ändå var hälften av informanterna negativt inställda till den vägledning de fått. Ingen av 
informanterna påtalade detta till sin coach. Kanske för att detta var första gången de var med 
om en omställning och de visste inte vad de kunde vänta sig och det är först i efterhand som 
de börjat analysera och ifrågasätta den vägledning de fick. Hade vi gjort vår studie när 
vägledningen pågick hade vi antagligen fått ett annat resultat. Även om de flesta 
informanterna inte var nöjda med vägledningen i överlag anser alla att de fick ett bra 
bemötande och att coachen hade ett stödjande förhållningssätt. Vissa av de informanter som 
är negativa anser ändå att omställningen kan vara givande för till exempel blyga och äldre. En 
del av dem som var negativa till omställningen uttryckte också att mycket berodde på dem 
själva, så som bristande motivation och intresse. Detta tolkar vi som att de hade självinsikt 
och att det som upplevdes som negativt inte bara beror på omställningsföretaget.

En av slutsatserna vi kan dra av studien är att informanterna har fått olika vägledning 
beroende på vilken coach de haft. De anser dock att det var positivt att vägledningen varit 
individuellt utformad. Vissa var mycket nöjda med hjälpen medan andra hade velat ha mer 
hjälp. Vi tror att det hade gett ett mer seriöst intryck om hela företaget hade använt samma 
vägledningsmall vilket även kan ge coacherna en röd tråd att jobba efter. 
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En annan slutsats i studien är att det finns inslag av de karriärteorier och vägledningsmodeller 
vi presenterat i rapporten men att coacherna inte följt modellerna på ett djupare plan. Några 
exempel är att coacherna tillsammans med informanterna har jobbat med vägledning som 
påminner om empowerment, vilket är ett viktigt inslag i den konstruktivistiska vägledningen 
samt att de försökt vidga perspektiv som ingår i Egans vägledningsmodell. Coacherna har 
även använt sig av en viss kartläggning och en viss handlingsplan finns vilket är inslag i alla 
vägledningsmodellerna. Men den beskrivning av vägledningssamtalen vi fått av 
informanterna får oss att undra över hur vida coacherna har haft någon studie- och 
yrkesvägledarutbildning. Vår erfarenhet säger att en utbildad studie- och yrkesvägledare har 
god kunskap inom karriärteorier och vägledningsmodeller och kanske hade vägledningen fått 
en bättre kvalité om coacherna varit utbildade. 

Ytterligare en slutsats är att informanterna fått en handlingsplan men att den varit kortsiktig 
och att målsättning i ett längre perspektiv saknades. Vi anser att coacherna hade kunnat hjälpa 
informanterna att göra en handlingsplan på längre sikt för att skapa en mer positiv 
framtidsbild. Eftersom informanterna hade tre månader att jobba kvar på företaget när de blev 
de fick veta om konkursen tror vi att exempelvis en tremånadersplan med långsiktigare mål 
skulle kunna leda till att de friställda hade blivit bättre rustade för att bygga upp ett nätverk, 
förbättra sitt CV och förbereda sig för arbetsintervjuer. Vi tror att anledningen till att 
coacherna inte jobbar på detta sätt är för att coacherna anser att deras klient lika gärna kan ha 
ett jobb till nästa möte samt att de möjligen saknar kunskaper inom karriärteorier och 
modeller, där skapandet av en handlingsplan är ett återkommande inslag. 

Vår studie visar att samtliga informanter vill ha mer kontakt med arbetslivet under 
omställningsprocessen. Gruppen friställda från sågverket bestod till största delen av 
medelåldersmän där de flesta endast jobbat på sågverket. Eftersom de hade spenderat större 
delen av sitt liv på sågverket verkade de också sakna kontakter på andra företag och vi kan 
tänka oss att de har begränsad kunskap om andra typer av arbeten. Därför tror vi att det kunde 
varit positivt om denna grupp fått göra fler studiebesök och träffa fler arbetsgivare, något som 
alla i studien också önskade. Vi tror att det skulle vara bra av flera anledningar men det 
viktigaste skälet är att bygga ett större nätverk för dem.

Studien pekar på att informanterna fick mycket sparsam information om utbildning, något 
som de efterfrågar även om de flesta kände sig för gamla för utbildning. Detta tolkar vi som 
att coacherna hade bestämt sig för att utbildning inte var aktuellt för denna grupp, ett beslut vi 
anser att klienten bör få ta oavsett ålder. Enligt oss är det bättre att informanterna hade fått 
information om möjliga utbildningar samt vad som gäller för de som väljer att utbilda sig, för 
att sedan kunna ta ett eget beslut.

Flera av informanterna anser att coacherna borde ha gjort mer för dem. Som vi visat i några 
vägledningsmodeller tidigare i rapporten så är det inte meningen att en vägledare ska söka 
jobb åt en klient, utan att denne ska få verktyg att ta sig framåt mot en ny sysselsättning. 
Eftersom omställningsföretaget hade börjat med att sälja in sig med att de hade mycket 
kontakter och att de kunde ordna jobb hamnade informanternas förväntningar där. Hade 
omställningsföretaget istället presenterat att deras uppdrag var att ge de friställda verktygen
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för att klara av omställningsprocessen, får kanske inte de berörda så höga förväntningar. Det 
vi vill säga är att även om coacherna bedriver klassisk vägledning och använder sig av 
vägledningsmodeller, så är det svårt när informanternas förväntningar är att coacherna ska 
ordna jobb. Om coacherna inte har så mycket kontakter och därmed inte kan hjälpa dem med 
kontakter minskar förtroendet för coacherna. 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur studie- och yrkesvägledning kan 
utformas för att främja friställda till en ny sysselsättning. För att utforma en så bra vägledning 
som möjligt anser vi att coacher måste försöka sträva efter att ge friställda verktyg för att 
själva ha möjlighet att klara omställningen. Vägledningsteorierna understryker värdet av att 
ha goda kunskaper inom karriärteorier och vägledningsmodeller för att kunna bedriva bra 
vägledning vilket vi även tycker oss kunna se på resultaten av vår studie. Ett förslag är att det 
därför borde vara ett krav att de som jobbar som coacher på ett omställningsföretag ska vara 
utbildade vägledare med kompetens inom karriärteorier och vägledningsmodeller för att göra 
omställningsprocessen så effektiv som möjligt. Vi anser att också friställda bör få hjälp med 
fler kontakter inom arbetslivet som hjälper till ny sysselsättning och att de friställda ska få 
information gällande studier för att kunna göra välgrundade val. Vår forskning pekar på att 
coacherna bör hålla vad de lovar, så att de friställda får vad som lovats och för att förtroendet 
inte ska minska. Vi tror även att det är viktigt att den friställda känner förtroende för sin coach 
och för att detta ska ske anser vi att det också viktigt med ett gott bemötande från coachen
samt att de försöker bygga en bra relation med klienten. 

Att utveckla kunskap om hur studie- och yrkesvägledning för friställda kan utformas skulle 
kunna ha betydelse i ett djupare perspektiv. Vissa av de studier (Angelöw 1988, Gunnarsson 
& Winroy 1993, Starrin & Lundberg 1993) vi presenterat tidigare i uppsatsen visar nämligen 
att friställning leder till sämre självförtroende, stress och oro och där stressen ökar ju längre 
arbetslöshetsperioden är samt för den som inte upplever framtidshopp. Om ny kunskap 
utvecklas för hur vägledningen ska kunna utformas vid en omställning skulle det kunna 
minska eventuell stress och oro som friställda kan tänkas uppleva samtidigt som vägen för att 
hitta ny sysselsättning blir kortare. Resultaten av vår studie pekar på att de friställda mest av 
allt ville hitta ett nytt jobb och de efterfrågade konkret hjälp. Samtidigt underströk de värdet 
av personlig utveckling. Som studerande inom studie- och yrkesvägledningens område har vi 
en insikt att vägen att hitta ett nytt jobb underlättas av att den som vägleds får en god 
självinsikt och känner framtidstro, vilket en god vägledning kan ge. 
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7.1 Förslag till vidare forskning

Då vi inte har hittat mycket forskning kring vägledning via omställning anser vi att det skulle 
vara bra med mer forskning som berör detta område. Vi har mest hittat studier som beskriver 
vägledningen inom skola och på arbetsförmedlingen. Det skulle behövas fler och mer 
omfattande studier som beskriver den vägledning uppsagda blir erbjudna av 
omställningsföretag hur de upplever den vägledning de fått. Observationer av 
vägledningssamtal hade också gett en klarare bild på hur vägledningsteorier och modeller 
efterföljs i samtalen. I denna studie undersöktes gruppen medelålders män med lite utbildning 
men vi anser att det behövs forskning som belyser ämnet utifrån olika slags verksamheter och 
utbildningsbakgrund, ålder och kön. Vi ser också att det skulle behövas forskning som belyser 
ämnet utifrån coachernas perspektiv.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor utifrån våra tre frågeställningar

Vilken studie- och yrkesvägledning erbjöds friställda män efter en nedläggningen av  en 
arbetsplats?

x Hur långt innan själva nedläggningen fick ni besked?

x Vad fick ni för information?

x Vad erbjöds ni för stöd och hjälp?

x När sattes stödet in (dvs var det innan ni blev friställda och såväl hur långt innan)? 

x Hur länge jobbade du med jobbcoachen?
(Man har rätt till hjälp 2 år efter själva omställningen startade) Tog du del av detta efter att 
du fått nytt jobb?

x Vilka informerade om detta stöd?

x Vad visste du om coach sen tidigare?

x Vad gjorde ni på mötena med coachen? Hur såg ett möte ut? (be om specifik 
information: följdfrågor)

x Hur ofta träffades ni? Och under hur lång tidsperiod? 

Vilka är männens upplevelser och erfarenheter av den studie- och yrkesvägledning som 
de erbjöds?

x Vad anser du om mötena? Hur kändes dessa? 

x Vilka förväntningar hade ni på era möten? 

x Hur upplevde du dina möten med din jobbcoachen? (träffade de bara en jobbcoach?)

x Hur tyckte du att du blev bemött?

x Var det något du kände var bra med omställningstjänsten?

x Var det något som var mindre bra?

x Känner du att du fick ut något av träffarna? 

x Känner du att stödet var individuellt anpassat?
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Vilken studie- och yrkesvägledning anser de hade varit önskvärd?

x Hade du velat göra något annat på träffarna? I så fall vad? 

x Är det något övrigt du hade önskat i kontakten med coachen?

x Finns det något speciellt område som du särskilt hade velat ha hjälp med?

x Finns det något annat som du hade önskat att företaget hade erbjudit er i samband med 
uppsägningen? (Vad hade det varit bra för?)

x Hur önskar du att du hade blivit bemött?

x Är det något annat som du anser att coachen hade kunnat hjälpa dig med?


