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Kapitel 1. Inledning

Denna avhandling studerar lärande i professionellt samtalsstöd. Med professionellt samtalsstöd avses i detta sammanhang karriärvägledning och karriärcoachning för arbetssökande. Med lärande avses det lärande som sker i det
mellanmänskliga mötet mellan professionell och arbetssökande. För att närma
mig detta lärande söker jag i de arbetssökandes berättelser, som indikerar hur
deras lärande påverkas av professionellt samtalsstöd, samt hur lärande bidrar
till att utforma villkor för deras fortsatta karriär. Studien avser vuxna som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt och uppmärksamheten riktas mot
deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd retrospektivt.
I ett allt mer komplext och oförutsägbart utbildnings- och arbetsliv ökar
människors behov av att orientera sig i och hantera frågor som rör karriär (Sultana, 2011). Dessa förändringar framgår inte minst i policydokument från
1990-talet och framåt på internationell, nationell och lokal nivå (BergmoPrvulovic, 2015; Bengtsson, 2016). Här framhålls bland annat vikten av livslångt lärande, som en del av att hantera och reducera ekonomiska och sociala
problem som bland annat arbetslöshet. Det aktualiserar frågan om hur individer får tillträde till, tillägnar sig och använder kunskap i ett föränderligt och
osäkert arbetsliv. En arbetsmarknad i ständig förändring antas således kräva
att människor tillägnar sig ”career management skills” (CMS) och ur policydokument framgår att både utbildning och olika former av karriärstöd ses
som viktiga incitament för att tillägna sig sådan karriärkompetens (Council of
the European Union, 2008).
Viktiga incitament i karriärstöd är således att bidra till stöd för att utveckla
förmåga att hantera karriär i ett livsperspektiv. Därmed blir lärande centralt i
situationer av omställning och övergångar när individer står inför oförutsedda
förändringar och när de konfronteras med behov av att lära sig, förutse, hantera och omorganisera dessa föränderliga villkor. Detta lärande benämner Wildemeersch (2009) som övergångslärande. Lärande i professionellt samtalsstöd
syftar således till att utveckla individens möjligheter i relation till delaktighet
i vuxen- och vidareutbildning samt arbete (Wildemeersch, 2009). Jag menar
att det Wildemeersch benämner övergångslärande är användbart för att precisera det lärande som är aktuellt i sammanhanget professionellt samtalsstöd till
skillnad från livslångt lärande. Lärande handlar således här inte om människors deltagande i utbildning som förväntas leda till förbättrade förutsätt-
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ningar för att erhålla ett arbete. Denna avhandling fokuserar istället på det lärande som genom professionellt samtalsstöd förväntas utveckla individens
möjligheter att nå arbete eller utbildning.
Genom åren har jag upplevt hur professionellt samtalsstöd, som jag här använder som samlingsbegrepp för karriärvägledning och karriärcoachning har
hjälpt, ibland stjälpt eller inte haft någon effekt alls i människors ansträngningar i skapandet av en tillvaro i ett utbildnings- och arbetsperspektiv. Många
gånger, som studie- och yrkesvägledare, som arbetsvägledare, som coach, som
lärare och som berättare, har jag ställt mig frågan vad är det som pågår här? I
litteratur om professionellt samtalsstöd framträder relationen mellan professionell och deltagare vara av största betydelse för att bidra till möjliga förändringar eller lösningar på aktuella situationer eller frågor (Peavy, 1997;
Amundson, 1998, Berg och De Jong, 2003; Hägg och Kuoppa, 2012; Bergman
och Blomqvist, 2012). Relationen kan här ses som knuten till en humanistisk
människosyn hos den professionelle som framträder i förmåga att känna, signalera och validera empati och främja empowerment (Rogers, 1961; Holm,
2009). Jag delar ovanstående syn på relationens och människosynens betydelse i mötet mellan professionell och deltagare. Men den relationella frågan
har ändå blivit hängande i luften. Vad döljer sig bakom ord som empati, empowerment och förhållningssätt i skapandet av denna relation som i sin tur
påverkar möjligheterna till lärande? Nu ämnar jag försöka lägga ännu en pusselbit eller två till förståelsen kring detta. Jag gör det genom att studera vuxnas
arbetssökandes upplevelser av professionellt samtalsstöd.
Arbetslöshet har under lång tid varit en angelägen och svårlöst fråga ur flera
perspektiv för politiker, för offentlig förvaltning, för samhället i stort och inte
minst för de arbetslösa själva (SKL, 2012; RiR 2016:21). Valet av området
arbetslöshet beror i denna avhandling inte på ett intresse för arbetslöshetsfrågor som sådana utan på ett intresse för lärande. Olika former av professionellt
samtalsstöd är idag en aktivitet som används som stöd för människor, i olika
arbetslivsrelaterade omställningar (Savickas, 2011). Tanken är att samtalsstödet ska underlätta stegen från arbetslös till att erhålla arbete (a.a.). Olika åtgärder mot arbetslöshet är även föremål för politisk, ideologisk och ekonomisk debatt (Allvin, 2006; Mäkitalo, 2006). Den debatten avspeglar en spänning kring olika idéer, tankar och policy om hur arbetslösheten ska hanteras,
ofta ur ett övergripande samhällsperspektiv (a.a.). I debatten hörs sällan de
arbetssökandes egna röster och därmed blir det intressant att studera om och
hur professionellt samtalsstöd bidrar till lärande ur de arbetssökandes perspektiv. Därför ser jag även demokratiska skäl att faktiskt skapa förståelse för dem
som saknar arbete.
Därmed framträder en arena för att studera hur professionellt samtalsstöd
påverkar vuxnas lärande i deras karriärutveckling. Jag ser det som en angelägen fråga att undersöka i flera avseenden. Dels för att bidra till kunskapsutvecklingen för professionella som använder samtal i karriärrelaterade sammanhang, dels bidra till teori- och metodutveckling inom karriärvägledning
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och karriärcoachning. Ambitionen i den här avhandlingen är att ta de arbetssökandes perspektiv. Att försöka se, förstå och utforska lärandet i ljuset av
deras upplevelser av professionellt samtalsstöd. I ett vidare perspektiv hoppas
jag att avhandlingen något kan bidra till fler nyanser i den aktuella samhällsdebatten kring arbetslöshet.

Professionellt samtalsstöd
Med professionellt samtalsstöd avses här en form av asymmetriskt samtal där
den professionelle har utbildning och därmed yrkesmässig kompetens för att
arbeta med den karriärutveckling som deltagarna saknar eller eftersöker. Med
deltagare avses de människor som av olika anledningar befinner sig i arbetslöshet och deltar i verksamheter som erbjuder professionellt samtalsstöd i
syfte att bryta arbetslösheten. Det professionella samtalsstödet kan dels ses
som ett ingripande i en situation med avsikt att åstadkomma en förändring,
dels som en funktionell arbetsdelning mellan individ och professionell i detta
förändringsarbete. Athanasou och Van Esbroeck (2008) menar att karriär kan
identifieras som den centrala frågan i karriärvägledningens praktik. Människors karriärutveckling är således en fråga som hanteras med hjälp av professionellt samtalsstöd i olika former (Savickas, 2011). Dessa samtal karaktäriseras ofta som institutionella samtal eftersom samtalet utgör mötet mellan individ och samhälleliga institutioner (Wildemeersch, 2009). Detta ligger i linje
med det klientcentrerade tillvägagångssättet där mer humanistiska modeller
för aktivering ökat i omfattning, som till exempel individuell rådgivning, livsvägledning och kontinuerlig uppföljning (Weil, 2005).
För att kunna navigera på en allt mer komplex arbetsmarknad förväntas
individer idag agera mer självstyrande (Sultana, 2011). För detta större ansvarstagande behöver de erbjudas relevanta stödinsatser (a.a.). Därav följer att
professionellt samtalsstöd i form av karriärvägledning och karriärcoachning
kan ses som en arena där individ och samhälle, med hjälp av en professionell,
möts och interagerar. Bourdieu (1991) och Giddens (1991) menar att många
av det moderna samhällets professioner mer och mer utvecklats till samtalsprofessioner. Bimrose m fl, (2013) menar att professionella varken kan stödja,
hjälpa eller påverka tankar eller handlingar, om de inte får tillgång till individens nuvarande upplevelse av situationen genom dennes egen berättelse och
erfarenheter om hur den uppstod. Det ligger också nära synen på praktiskt
professionellt samtalsstöd som nära länkad till forskningen om yrkesidentiteters utveckling och dess narrativa synsätt (Savickas, 2011). Enligt Savickas är
yrkesidentiteten individens yrkesmässiga tes, som med tiden påverkar ens erfarenheter medan man konstruerar sin identitet. Tesen är den struktur som individen lägger över sin verklighet och som vägleder en i olika sociala sammanhang. Jag gör kopplingen att en längre tid utan arbete också kan utvecklas
till en tes som påverkar identiteten, det vill säga den man ser sig som. Professionella behöver således arbeta reflektivt med individer i syfte att identifiera
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meningsfulla livsteman som i sin tur påverkar hur deras karriärer utvecklas
rent biografiskt. Syftet är att lyfta fram karriärberättelser som är meningsfulla
i detta nu och som i sin tur kan ligga till grund för att konstruera tänkbara
framtidsscenarier.

Lärande
Utifrån ovanstående menar jag att professionellt samtalsstöd handlar om lärande som förändring av en individs sätt att se på sig själv och omvärlden.
Lärandet står därmed i förbindelse med biografin när individen står inför krav
att förändra sin livsutveckling (Alheit, 2012). Alheit och Daussien (1999) beskriver det som biograficitet, det vill säga människans pågående processer
med att konstruera och omkonstruera sin verklighet. Biograficitet belyser således en central funktion i professionellt samtalsstöd som den källa varur individen får möjlighet att träda fram (Savickas, 2011). Lärande ses här som en
biografisk process där människor formar identiteter i relation till social bakgrund, tidigare erfarenheter och de situationer där de befinner sig här och nu
(Thunborg, Bron och Edström, 2013). Lärandets spänningsfält beskrivs av Illeris (2009) som bestående av tre dimensioner: Socialitet (kommunikation,
samarbete, handling), innehåll (kunskap, förståelse, färdigheter) och drivkraft
(motivation, emotion, vilja). Mellan dessa verkar två processer, en tillägnelseoch en samspelsprocess. Lärande ses som den interaktion som försiggår däremellan. Denna avhandling utgår från det lärande som sker i det komplexa sammanhang där professionellt samtalsstöd utförs när människor söker hantera sin
karriärutveckling.
I professionellt samtalsstöd är det den professionelle som ska lära känna
och försöka sätta sig in i deltagarens tankesätt och sätt att tala om världen och
sin existens (Holmgren, 2003). Det kan beskrivas som en omvänd syn i förhållande undervisning där istället läraren ses som den vetande och där den
lärande individen ska ta avstamp i lärarens språk. Här ses istället deltagaren
som den vetande och där den professionella har att lära sig om deltagaren genom att ta avstamp i deltagarens språk och berättelser (a.a.). Perspektivet på
lärande i sammanhanget knyter an till Kirkegaards (1962) ord om hemligheten
i konsten att hjälpa, att möta den andre där den är och att finna sig i att man
inte förstår. Den professionelle bör alltså lägga sig vinn om att bevara sin ödmjukhet, sitt tvivel och hålla sina egna föreställningar i bakgrunden och istället ställa frågor som kan ge deltagaren distans till sig själv, till möjlighet att
reflektera, att begrunda sig själv i sin egen spegel (Holmgren, 2003). Det kan
också kopplas till deliberativa samtal som understryker allas rätt att komma
till tals, att kommunicera på lika villkor där ingen röst har företräde för någon
annans röst (Roth, 2003).
Illeris (2009) menar att lärprocessen är situerad och beroende av både sociala, emotionella och kognitiva förutsättningar. Lärande i professionellt sam-
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talsstöd består här av mötet mellan två personer, arbetssökande och professionell, samt av mötet mellan arbetssökande och samhället som därmed utgör
relationella villkor för samtalsstödet. Det relationella kopplar jag till Bubers
teori (1990) om att äkta relationer är lärandets plattform och det är i möten
mellan människor som lärande utvecklas. Han menar att människor alltid ingår i relationer och de är av två slag: Dels jag - du relationer som är ett möte
där två väsen öppnar sig mot varandra, totalt och oreserverat, dels jag - det
relationer som visar på sättet vilket man kan förhålla sig till världen (a.a.).
Honneths (2003) teori om erkännande menar jag kan åskådliggöra innehållets möjligheter att träda fram i det professionella samtalsstödet. Honneth menar att det finns en ömsesidig gemenskap mellan människor, där personliga
identiteter konstrueras och/eller förändras dialogiskt genom en ömsesidig erkännandeprocess. Ömsesidigheten i erkännandet grundar för mötet som i sin
tur kan påverka innehållet. Här menar jag att det är möjligt att spåra lärande
där berättelser med hjälp av professionellt samtalsstöd kan revideras och omformas, få möjlighet att träda fram och därmed påverka såväl synen på individens historia, nu och framtid (Collin och Young, 2000). Därigenom skapas
möjligheter för att lära sig att hantera karriärrelaterade situationer (Savickas,
2011). I interaktionen mellan Illeris tre lärandedimensioner och med hjälp av
andra teorier menar jag att det finns möjligheter att utforska och förstå lärprocessers grund och utveckling i professionellt samtalsstöd.

Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att utveckla kunskap om hur professionellt samtalsstöd påverkar vuxnas lärande i deras karriärutveckling.
Forskningsfrågor:
• Hur upplever deltagarna professionellt samtalsstöd?
• Vilka villkor för lärande framträder i deltagarnas upplevelser?
• Hur sker lärande och vilken betydelse har detta lärande för deltagarnas karriärutveckling?
Den första frågan är deskriptiv och avser upplevelser av professionellt samtalsstöd utifrån berättelser från de som deltagit i vägledande och coachande
insatser. Den andra frågan avser en tolkning av dessa upplevelser i form av
villkor för lärande formas i det professionella samtalsstödet. Den tredje frågan
analyserar deltagarnas upplevelser utifrån hur villkor för lärande påverkar vad
som lärs och hur samt vilken betydelse detta lärande har för deltagarnas fortsatta karriärutveckling.
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Avhandlingens disposition
I det följande presenteras i kapitel två ett övergripande sammanhang på samhälle, individ och karriär i den pedagogiska praktik där professionellt samtalsstöd utförs. Sedan redogörs för professionellt samtalsstöd i form av karriärvägledning och karriärcoachning samt den både strukturella och individuella
samhällskontext där det professionella samtalsstödet bedrivs. Kapitel tre redogör för tidigare forskning om karriärutveckling, vägledning och dess effekter, coachning och dess effekter samt forskning om delaktighet och övergångslärande. I det fjärde kapitlet presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter om lärande, villkor för lärande i professionellt samtalsstöd och karriärutveckling. Kapitel fem behandlar avhandlingens metod. Kapitel sex
inleder avhandlingens empiriska del där deltagarnas initiala berättelser redovisas. Därefter i kapitel sju redovisas sex deltagares berättelser cirka ett år
senare. I kapitel åtta behandlas deltagarnas upplevelser av det professionella
samtalsstödet, tematiserat utifrån funna mönster, faser och variationer. I kapitel nio fortsätter och avslutas resultatkapitlen med en presentation av deltagarnas lärande. I kapitel tio, diskuteras resultatet utifrån teorier och tidigare forskning. Avhandlingen avslutas med praktiska implikationer, slutsatser och tankar om fortsatt forskning.
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Kapitel 2. Samhället, individen och karriären

I detta kapitel presenteras avhandlingens sammanhang, ett sammanhang som
är komplext och svårt att rama in. Kanske är komplexiteten också ett skäl till
att jag finner det viktigt att försöka belysa professionellt samtalsstöd ur deltagarnas perspektiv. För att i den mån det är möjligt tydliggöra och avgränsa
området lyfter jag här fram olika perspektiv i ett karriärutvecklande sammanhang. Inledningsvis beskrivs och problematiseras individens karriärutveckling
ur ett samhällsperspektiv. Därpå görs detsamma men utifrån individperspektiv. Därefter beskrivs det professionella samtalsstödet i form av karriärvägledning och karriärcoachning som förväntas underlätta arbetssökandes karriärutveckling. Avslutningsvis visar jag på avhandlingens placering i ett pedagogiskt sammanhang. Forskningsområdet karriärutveckling och karriärvägledning återfinns i Sverige inom samhällsvetenskap och då främst inom
pedagogik, men har ett mer eklektiskt omfång som även innefattar, sociologi
och psykologi. Forskningsområdet knyter an till pedagogik utifrån ett aktörsperspektiv som fokuserar det individuella mötet och lärandet i ett dialogiskt
perspektiv på institutionella samtal (Lundahl, 2010). Aktörsperspektivet kan
förstås som en form av lärande, hur individen utifrån inre och yttre omständigheter förstår, hanterar och kan agera i förhållande till sin karriär (a.a.). Aktuell forskning har också riktat intresset mot karriärrelaterade frågor (Kidd,
2006; Lindh och Lundahl, 2008; Bergmo-Prvulovic, 2015).

Karriärutveckling i ett samhällsperspektiv
Människor varken är eller kan vara trogna sitt arbete i dag som för fem-sex
årtionden sedan (Kidd, 2006; Lindh och Lundahl, 2007). Utifrån ett övergripande samhällsperspektiv kännetecknas således slutet av 1900-talet och början av 2000-talet av att samhällsförändringarna intensifierats och förutsägbarheten minskat (Giddens, 1997; Beck, 1998; Sultana, 2011). I det individuella
perspektivet blir därmed individen utlämnad till att skapa sin egen identitet
och livskarriär genom val av livsstil (a.a.). Samtidigt är dessa val fortfarande
starkt bundna till social och kulturell bakgrund, trots att individen betonar sitt
fria val (Furlong och Cartmel 2007). Många uppfattningar är i omlopp, bland
annat att ungas värderingar kring arbetslivet har förändrats gentemot tidigare
generationer (Lundahl, 2010). Till exempel att fast anställning är mindre lockande än projektanställning. Detta motsägs av till exempel Ungdomsstyrelsen
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(2007) som visat att ekonomisk trygghet och ett fast jobb värderas mycket
högt av unga i dag. En rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden från
(Engdahl och Forslund, 2016) finner få tecken på att arbetsmarknaden för
unga skulle försämrats över tid. För unga med funktionsnedsättningar, unga
med utländsk bakgrund och unga utan gymnasiekompetens har dock svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden förvärrats (a.a.). Castells (2000)
visar på en tilltagande individualisering och flexibilliseing i arbetslivet och
hävdar att den traditionella formen för arbete, som är giltig för hela livet, är
på väg bort. Andra studier som under senare delen av 1900-talet studerat livsförlopp visar på mer nyanserade förändringar i yrkesmässig och social rörlighet över generationer i Sverige (Jonsson och Mills, 2001). Forskningsresultat
och uppfattningar ger således ingen enhetlig bild vilket visar på en komplex
verklighet.
Det finns också tydliga trender det kan sägas råda mer enighet om. Könsuppdelning och skillnader i anställningsförhållanden mellan män och kvinnor
är i stort sett bestående (SOU 2004:43; Socialstyrelsen 2006). En tidsförskjutning av generell karaktär har vidare ägt rum där viktiga livshändelser i takt
med att utbildningstiden förlängts och tidpunkten för ekonomiskt oberoende
därmed senarelagts (Lundahl, 2010). Till detta kan också läggas de stora skillnaderna mellan individer med svensk eller utländsk bakgrund vid till exempel
risker för uppsägning och arbetslöshet vid lågkonjunktur, möjligheter att erhålla kvalificerade arbeten samt tillfälliga och osäkra anställningar (Schierup,
2006). Sambandet mellan arbetslöshet, fattigdom och socialbidragstagande
har sedan tidigare uppmärksammats av bland annat (Inghe, 1960; Korpi, 1971;
Salonen, 1999). Arbetslöshet kan innebära svåra konsekvenser för människor,
i form av risker för marginalisering och att hamna utanför de sociala ramar
som skapas av samhället (Jönsson, 2003). Tillika kan det bli svårare för redan
marginaliserade individer eller grupper att ta sig in på arbetsmarknaden (a.a.).
Salonen (1999) menar att sambandet mellan arbetslöshet och socialbidrag är
komplext, resultaten är inte entydiga. Arbetslöshet behöver inte per automatik
betyda ett eländesscenario därför att människor ständigt tolkar och omtolkar
sin situation (Ezzy, 2001). Arbetslöshet kan vara en påfrestande livsförändring, men sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa tycks vara av komplex
natur (Hagström, 1988). Arbetslöshetens yttre uppkomstmekanismer, upplevd
förlust av handlingsutrymme och kontroll speglar situations och historiskt specifika förhållanden på arbetsmarknaden och i samhället, men olika livsbetingelser och individuella förutsättningar är också av betydelse (a.a.).
I ett globaliserat och föränderligt samhälle kan karriärutveckling beskrivas
som det individen kan behöva lära om sig själv och samhället i syfte att utveckla sin förmåga att ta sig an livslånga karriärförlopp (Gelatt, 1989, Mitchell, Levin och Krumboltz, 1999, Lindh och Lundahl, 2007). Det betyder att
utvecklingen under det sena 1900- och tidiga 2000-talet övergått från standardiserade aktiviteter och metoder till en mer och mer aktiv och reflexiv hållning
där individer förväntas ta aktivt ansvar för sitt eget lärande, sysselsättning och
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plats i samhället (Weil, 2005). Samhällsförändringarna beskrivs från olika vetenskapliga discipliner i termer av individualisering (Giddens, 1997, Castells,
2000). Individer sägs både vara fria, förpliktigade och ansvariga för att göra
adekvata val och ta beslut som rör deras privata och professionella liv, en sådan individualiseringsprocess ökar behovet av individuell och social reflexivitet (a.a.).
I det jag benämner karriärutveckling, har individer å ena sidan i högre grad
än förr möjlighet att själva forma sina liv (Lindh, 2003). Å andra sidan har ett
utifrån kommande förändringstryck ökat genom att det moderna sociala livet
formar ett snabbt föränderligt arbetsliv (Savickas, 2011). Människor står inför
ökade möjligheter vilket även betyder fler hot och risker som ökande kvalifikationskrav och osäkra anställningsförhållanden, där individer blir mer och
mer utsatta för omvärldsförändringar och därmed blir mer beroende av desamma (Giddens, 1997; Savickas, 2011). Detta skulle kunna ses som en källa
till motsättningar, allt är möjligt, alla karriärvägar står öppna, alla kan lyckas
och valmöjligheterna ter sig oändliga, samtidigt skruvas kraven på oss upp, att
hantera dessa möjligheter på framgångsrika sätt. Frågan är således större än
arbetslös till arbete, risken för dem som har arbete att drabbas av till exempel
arbetslöshet blir ett reellt hot med ökad stress som följd, samhälleliga problem
blir till privata bekymmer. Problemet diskuteras av Mills (1985) som menar
att när arbetslösheten i samhället är låg tenderar den att uppfattas som ett privat bekymmer. När den däremot är hög ses den som ett samhälleligt problem,
alltså något som ligger utanför individens personliga situation och karaktär
(a.a.).
Motsättningar i verkligheten mellan till exempel individ och samhälle eller
inom individen mellan tanke, känsla och handling, skapar en dynamik som i
praxisfilosofiskt perspektiv syftar till att förändra rådande strukturer. Watts
och Herr (1976) och Watts (1996) illustrerar denna spänning ur ett sociopolitiskt perspektiv utifrån hur organiseringen av karriärutvecklande åtgärder har
huvudfokus på samhället eller individen och på förändring eller status quo, se
tabell 1.
Tabell 1. Four socio-political approaches to careers education and guidance.
Core focus on society
Core focus on individual
Change

Radical (social change)

Progressive
change)

(individual

Status quo

Conservative (social control)

Liberal (non-directive)

Det kan vara viktigt att avslöja sådana spänningar för att erhålla så relevant
kunskap som möjligt om den sociala verkligheten och förstå under vilka villkor som olika aktiviteter försiggår. Följaktligen kan det även vara av vikt för
individers karriärutveckling att genom till exempel professionellt samtalsstöd
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uppdaga kontextuella yttre och inre spänningar för att avslöja hinder och skapa
möjligheter.
Genom åren har otaliga projekt dragits igång i syfte att hjälpa människor
till arbete och i förlängningen till en position i samhället som avspeglar sig
positivt i sysselsättningsstatistiken (Ekdal, 2005). En dansk rapport om sysselsättningseffekterna av möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare visar
på stora positiva effekter som tycks öka ju fler och tätare dessa möten sker
(van den Berg, Kjærsgaard och Rosholm, 2014). Resultaten indikerar vikten
av att det första mötet infaller tidigt i arbetslösheten och att tiden mellan mötena inte blir för lång (a.a.). Direkta hänvisningar till lediga jobb och omedelbar hjälp med arbetssökandet tycks vara viktigt på kort sikt, på längre sikt
tycks möjligheter att hitta arbete öka genom att arbetssökandet blir mer effektivt (a.a.). Stödjande insatser kan öka arbetslösas självtillit och framtidstro,
men det har bara undantagsvis kunnat beläggas positiva effekter av interventioner på människors arbetsmarknadsposition och hälsa (Gonäs, m fl, 2006).
Väglednings- och omställningsarbete kan därför bara i begränsad utsträckning
grundas på data från forskningen och i det praktiska arbetet får man i huvudsak
förlita sig på beprövade erfarenheter med en lyhördhet för människors styrkor
och sårbarheter samt samhälleliga tendenser (a.a.). Den som drabbas av arbetslöshet, kan uppleva att han eller hon mister kontrollen över sitt eget liv
och hamnar i en känsla av utanförskap (Oversen, 1983; Levi och Petersson,
1999). Delaktigheten i sitt eget liv kan gå förlorad om man ofrivilligt ställs
inför återkommande perioder av tvingande och i viss mån strukturella vändpunkter ((Hodkinson och Sparkes, 1997). Människor ställs, som en konsekvens av att förlora eller fram för allt inte lyckas erhålla ett arbete, inför osäkerhet, instabilitet och inte minst skam (Ezzy, 2001). Utifrån den insyn som
min erfarenhet som studie- och yrkesvägledare gett samt att jag undervisat
inom området i många år, är det lätt att dra slutsatsen att utbildnings- och arbetsmarknaden blir allt mer osäker och föränderlig. De villkor som gäller i
dag, kan vara historia i morgon, utbildnings- och yrkesval är inte längre en
fråga förborgad unga vuxna, den återfinns istället genom hela livsloppet. Fenomenet beskrivs väl av Dahlstedt (2007)
Människors livsbana i stort, med allt från utbildning till arbete, politik och boende,
till familj och fritid, framstår här som en till synes oändlig serie av individuella
valmöjligheter, där det för den enskilde gäller att ständigt vidareutbilda sig, uppdatera sina kvalifikationer, lära sig att göra välgrundade, självständiga val och på
förhand överväga framtida eventuella konsekvenser av det ena eller andra valet,
inte minst med avseende på möjligheterna att göra framtida val (Dahlstedt, 2007,
s 29).

Det sätt på vilket vi valt att organisera vårt samhälle ger möjligheter, men även
osäkerheter och begränsningar som i det senmoderna samhället ökat dramatiskt för individen. Detta ställer till problem för samhällsinstitutionerna genom
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att de behöver kompensera för de negativa effekter som till exempel avregleringen av arbetslivet och strävan efter flexibilitet åstadkommer (Alheit, 1995).
Problematiska samhällsfenomen som, arbetslöshet, utslagning, inlåsningseffekter mm, i politiska och ekonomiska termer, tenderar att ta formen av personliga frågor, som då ska lösas utifrån någon form av individuell utgångspunkt, när det möjligen handlar mer om strukturella frågor (Usher m fl, 2007).
Problem med stress, osäkerhet och ångest hanteras med till exempel coachning i olika former, för att inte tala om vikten av fysisk träning för att vi hela
tiden ska vara pigga och på tå (Wettergren, 2013). Arbetsmarknaden är ett
sådant system där vi uppmanas till kontakt med våra känslor så att vi kan förhålla oss positiva och intresserade till förändringar och utmaningar på densamma (a.a.). Det finns i vår samtid en vändning kring känslor som i andra
tider och samhällen uppfattats som negativa till exempel avund och självkärlek som i dag blir eftersträvansvärda och legitima, avund sporrar konsumtion
och konkurrens, självkärlek gynnar förmågan att sälja sig själv (a.a.).
Dagens karriärmönster kan därmed ses som förändrade gentemot gårdagens, men även om så är fallet, att snabba samhällsförändringar genererar
ökad osäkerhet är det missledande att enbart se det som ett senmodernt fenomen (Hodkinson 2008). Nu som tidigare kan en individuell karriärutveckling
vara bestående över tid och utan dramatiska förändringar. Nu som då kan förändringar ta dramatiska former för individers karriärutveckling, så det är överdrivet att se det som en endast senmodern företeelse (a.a.). Att ha ett arbete är
något som värderas högt i vårt samhälle, både på individ- och samhällsnivå.
Genom att människor arbetar, betalar skatt och inte minst konsumerar varor
och tjänster, hålls det ekonomiska system vi skapat och lever i ihop och igång.
Detta system är dock inget naturligt kretslopp i till exempel naturvetenskaplig
bemärkelse utan måste organiseras och styras och ställer samhälle och människor inför en mängd problem och utmaningar. Förändringar i arbetslivet påverkar hur människor ser på karriär och därmed också deras agerande i ett
karriärperspektiv (Herr, 2008a). När den sociala organiseringen av arbete förändras, förändras också karriärstödjande metoder och verksamheter (Savickas, 2008). Det kan betyda att individen genom sitt liv kommer att stå inför
en mängd både frivilliga och ofrivilliga omställningssituationer och i ökad utsträckning själv har att ta ansvar för att hantera situationen. Med omställning
som samhällsbegrepp avses i denna avhandling de tids perioder mellan arbeten eller studier som i dagligt tal benämns arbetslöshet och som samhället med
olika medel söker reducera eller underlätta. Omställning, i det här sammanhanget, har sin grund i att det statliga monopolet att bedriva arbetsförmedling
avskaffades 1993. I denna förändrings kölvatten – och på grund av de ur tjänstesektorn framväxande omställningsavtalen – har det utvecklats ett omställningssystem och en marknad för omställningstjänster (Bäckström, 2006). Ett
tydligt tecken på detta menar jag är karriär-eller jobbcoachningens expansiva
utveckling. Insatsen har hjälpt vissa grupper men har som helhet haft begränsade effekter på övergången till arbete (Liljenberg, Martinson och Thelander,
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2012). Jobbcoachningen tycks ge olika resultat beroende på deltagarnas förkunskaper och bakgrund och skillnader i effekter för deltagare hos privata aktörer respektive hos Arbetsförmedlingen är små. (a.a.). Resultaten pekar på att
coachningen förkortar arbetslösheten med 1–2 veckor för kvinnor, personer
med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda. Ser man till hela gruppen deltagare är effekten mindre. Deltagarna
fick framförallt olika tillfälliga anställningar. Insatsens effekter var störst under 2009 och har sedan minskat. Rapportförfattarna finner inte att coachningen har hjälpt män, dem som varit arbetslösa under en längre tid eller deltagare över 50 år.
Usher m fl, (1997) menar att genom olika metoder och tekniker, uppenbarar
sig risker att människors inre liv förs in i området för makten. I synnerhet i
vuxenpedagogisk och humanistisk tradition ses sociala strukturer som förtryckande (Usher m fl, 1997). Det blir synligt i vittnesmål i media från människor, som upplevt sig förnedrade och marginaliserade, efter att ha coachats
(DN, 2013). Tennant (2009) menar däremot att kritiken är överdriven. Strukturer kan bara övervinnas eller transformeras genom tekniker som främjar
självkontroll, självriktning, självförvaltning, självkunskap eller självförverkligande, alltså tekniker vars syfte är att självstärka individen (a.a.). Den postmoderna kritik som förs fram av Usher m fl, (1997) och den motsatta syn som
Tennant (2009) företräder är värdefull för att problematisera om och hur individer själva kan delta i sin egen underkastelse eller befrielse. Hur professionellt samtalsstöd i namn av att främja självständighet och frihet, kan medverka
i processen att underkuva eller befria individen. Ironiskt nog kan modeller och
metoder som används för att förbättra individens autonomi således tjäna existerande sociala normer och maktstrukturer (Ehrenreich, 2009). Hon visar på
detta fenomen genom den trosföreställning av positivt tänkande som råder i
västvärlden, tro på dig själv, tänk positivt så ordnar det sig (a.a.). Och ordnar
det sig inte, så har du inte tänkt positivt nog (a.a.).

Karriärutveckling utifrån ett individperspektiv
Av ovanstående avsnitt framgår den tydliga interaktionen i karriärutveckling
mellan individ och samhälle. Det är med andra ord svårt att bortse från det ena
i relation till det andra. Trots det är ändå i det här aktuella sammanhanget av
professionellt samtalsstöd i grunden en interaktion mellan två personer, men
det kan ses som interaktion på olika villkor. Deltagaren företräder i samtalet
sig själv och sin situation, den professionelle har ett samhällsuppdrag genom
sin profession och kunskap. Draget till sin spets handlar det om ett mellanmänskligt möte, beroende av den professionelles personliga kvaliteter att använda sig själv som redskap (Paulsen, 2008). Det vill säga den professionelles
förmåga att se, höra och förstå den andres behov och agerande för att möta
dessa behov (a,a.). Professionellt samtalsstöd kan ta många former, till exempel terapi, rådgivning, handledning, coachning och vägledning beroende på
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individens behov, samtalsledarens profession och det sammanhang där det
professionella samtalsstödet utövas. Paulsen (2008) visar på både likheter och
skillnader i hur olika professioner värnar den andres värdighet. En central del
i det professionella samtalsstödjande arbetet handlar här om dialogiska möjligheter att stödja individens hanterande av sin karriärutveckling genom att
skapa mening (Amundson, 1998; Peavy, 1997). Mening kan i detta sammanhang ses som ett sätt att beakta relationen mellan individ och miljön, där mening blir det skapande där lärande sker. Här avses miljön som det sociala, det
vill säga samspelet människor emellan och det kulturella i form av traditioner
och vanor (Öhman, 2006). Dewey (1933) framhåller att de mest uppenbara
iakttagelserna av skapande av mening kan vi göra i vår vardag, att mening
skapas i de processer som sker i mänskliga möten och dessa processer benämns av Dewey som transaktioner (Öhman, 2006). Transaktioner är därmed
att betrakta som ömsesidiga i det att vi gör något och vi erhåller konsekvenser
av detta görande från andra och samhället.
Den hjälpande konsten är svår och att följa dess principer så krävande att
aktuell forskning är långt ifrån enig i att peka på vad det är som hjälper eller
inte hjälper (Moxnes, 2008). Seligman (2007) hävdar att psykoterapi fungerar
därför att de flesta psykoterapeuter, oberoende av vilken skola de tillhör eller
vilka tekniker de använder sig av, gör något positivt för sina klienter. Poehnell
och Amundson (2011) ser hopp som centralt, att professionella bidrar med att
aktivt orientera människor mot hopp. En hoppfull attityd gentemot sig själv
och verkligheten bidrar till högre motivation och engagemang i karriärprocessen (a.a.). Det låter således som möjligt att med rätt stöd kunna lära sig utveckla hopp och att det kan vara en viktig kraft att räkna med. Men det väcker
också frågan om hur och vad som bidrar med hopp i svåra och utsatta situationer? Att förlora eller ha svårigheter att finna ett arbete kan vålla skada på
olika sätt, men det är ingen naturlag att det är på det sättet. Ezzy (2001) menar
att arbetsförlust kan ses som en av olika typer av sociala övergångar, att vi
lämnar en status för en annan. Det är när människor av en eller annan anledning får svårigheter i dessa övergångar som det kan vålla skador (a.a.). Karriärvägledning och karriärcoachning kan därmed ses som exempel på samhällsverksamheter som förväntas främja självförverkligande och skapa motivation att engagera sig i självstyrda lärprocesser (Thorson, 2005). Min studie
kan sägas ligga i mellanrummet mellan ett individuellt och ett samhälleligt
perspektiv, i det spänningsfält som uppstår i mötet mellan individ och samhälle. Min utgångspunkt är att mötet, interaktionen mellan arbetssökande och
samtalsledare kan ses som det grundläggande fundamentet i den vardagliga
praktiken och beskrivas som att sammanknyta individens mening med den befintliga verkligheten. De professionella förväntas använda sin yrkeskompetens till att observera, förstå och underlätta skapande av mening och hopp som
därigenom bidrar till människors lärande.
Karriärutveckling kan problematiseras, karriär sammankopplat med utveckling visar på en traditionell syn på karriär som en vertikal rörelse, till ex-
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empel att klättra uppåt i karriären. Men utveckling kan också ses som en kontinuerlig rörelse som till exempel biologisk utveckling, som ständigt pågår
men utan förutbestämd riktning, den bara är. Karriär definieras här som vuxna
individers rörelse i aktiviteter kopplat till arbete under livsförloppet. Min
tanke är att rörelsen, i ett lärandeperspektiv behöver belysas och problematiseras som horisontell och där skulle eventuellt begreppet karriärförändring eller karriärprocess bättre beskriva karriär som förändring/rörelse snarare än utveckling i detta sammanhang (jmf eng career). Syftet i denna avhandling är
inte att klargöra karriär begreppet1, men jag intresserar mig för lärande i samtal
som rör människors karriärprocess. Att med samtalsstöd underlätta rörelsen
från en oönskad position (arbetslös) till en önskad position (arbete).

Samtalsstöd i form
karriärcoachning

av

karriärvägledning

och

Nedan följer en introduktion av begreppen karriärvägledning och karriärcoachning i syfte att avgränsa mot andra former av professionellt samtalsstöd
och för att definiera just dessa institutionella samtal i det aktuella sammanhanget. När begreppen vägledning och coachning används avses, om inte annat sägs, karriärvägledning och karriärcoachning. Som samlingsbegrepp används professionellt samtalsstöd eller samtalsstöd.

Karriärvägledning
Karriärvägledning är ett relativt nytt begrepp som i Sverige inom utbildningsväsendet är mer bekant som studie- och yrkesvägledning och har beskrivits
som ett sätt att orientera sig i frågor som gäller utbildning och arbetsliv (Lindh,
1997; Lovén, 2000; Schedin, 2007). Ordet karriär kopplat till vägledning lanserades i Sverige 2001 i den statliga utredningen Karriärvägledning.se.nu
(SOU 2001). Karriär kopplat till olika frågor och processer rörande studieoch yrkesvägledning, sågs som ett mer överordnat och sammanfattande begrepp som gjorde mer rättvisa åt de förändrade villkoren kring utbildning och
arbete (Sundelin, 2015). Karriärlänken till coachning i det här sammanhanget
hänger samman med den coachning som riktar sig till arbetssökande, även
benämnd jobbcoachning (Westlander, 2010).
Teori- och metodutveckling i studie- och karriärvägledning är under ständig påverkan av forskning och samhällsutveckling (Bimrose och Brown,
2015). Forskningen i det här sammanhanget ställer frågor, problematiserar och

1

För en fördjupad presentation av karriär-begreppet se Bergmo-Prvulovic, I. (2015). Social
Representations of Career and Career Guidance in the Changing Wourld of Working Life.
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vidgar förståelsen av människan, samhället och den interaktion som pågår däremellan (a.a.). Under de senaste årtiondena har teorier och metoder av en mer
processinriktad, konstruktivistisk och pedagogisk karaktär framträtt jämfört
med tidigare psykologiska, rationella och kognitiva matchnings och beslutsfattande modeller (Brown, 2002; Athanasou och Van Esbroeck, 2008). Samhällsutvecklingen gör att yrken och därmed utbildningar omformas eller försvinner och nya uppstår (Savickas, 2011). Yrket studie- och yrkesvägledare
kan tjäna som ett bra exempel på detta som återspeglar samhällsutvecklingen
från 50- talet till idag. Yrkesvalsläraren blev SYO-konsulent, som blev SYOfunktionär, som blev studie- och yrkesvägledare (SYV) och som nu kanske
drar mot nästa benämning, studie- och karriärvägledare. Även om definitionen
ändrats genom åren finns en kärna i vägledningen som handlar om att stödja
individer att länka sina liv till den, för tillfället, rådande ekonomiska kontexten
(Savickas, 2011). Det uttrycks i politiska mål om ekonomisk utveckling, effektivitet på arbetsmarknaden, effektiva utbildningsinvesteringar, livslångt lärande, rättvisa och social integration, där vägledningen anses ha en viktig roll
(Skolverket, 2007). Samhällsperspektivet på vägledningens funktion betyder
inte att individens och samhällets mål, krav och behov alltid harmonierar. Här
kan en spänning uppstå kring vems agenda som gäller, vilka behov och vems
intresse det är som vägledningen ska tillgodose och hur det ska göras och det
tycks vara en fråga av evig karaktär.2 Området är alltså statt i förändring och
ett begrepp som används i dagsläget är karriärvägledning, som mer fokuserar
hur individen konstruerar och omkonstruerar sin karriär under hela livsförloppet (Lindh och Lundahl, 2007). Här har en förskjutning från mer linjära och
fasta alternativ till en mer rörlig och skapande konstruktion skett som har sin
grund i samhällsutvecklingen (Brown, 2002). Under större delen av 1900-talet
sågs yrkesvalet som en engångsföreteelse, individen skulle hitta sitt yrke och
gärna bli kvar där och det var också fullt möjligt i en relativt stabil samhällskontext. Nu, när rörlighet och förändring är orden för dagen, behöver individer
utveckla andra förmågor för att kunna hantera livslånga karriärförlopp.
(Brown, 2002; Gelatt, 1989; Lindh och Lundahl 2007). Begreppet karriär befinner sig i spänningsfältet mellan individ och samhälle, därigenom införlivas
både samhälleliga och individuella faktorer (Bergmo-Prvulovic, 2015). Karriärvägledning kan i dag beskrivas som sätt att hjälpa individer att lära om sig
själva i förhållande till omvärlden och att därigenom utveckla strategier och
förmågor att hantera sin egen karriär. (Mitchell, Levin, och Krumboltz, 1999;
Brown, 2002; Savickas, 2002).

2

För en närmare beskrivning av studie- och yrkesvägledningens framväxt och förändring se
Nilsson, G. (2010). I backspegeln. I Lundahl, L. (red). (2015). Att bana vägen mot framtiden.
Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv, eller Sundelin, Å. (2015). Att
skapa framtid.
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Karriärcoachning
Coachning, som under det senaste decenniet haft en närmast explosionsartad
tillväxt i västvärlden, framställs ofta som en hybrid av terapi, organisationspsykologi, idrottspsykologi och egenutveckling (Gjerde, 2004).3 Modern
coachning har sin grund i idrotts- och affärsvärlden och svårigheterna att definiera coachning visar att det inte råder enighet utan snarare förvirring om
vad coachning egentligen innebär och är. Coachningens metodutveckling hittills är mycket tätt länkad till de områden som den eller de personer som utvecklat coachningsmetoder är verksamma inom. Återkommande begrepp i
coachningslitteratur och vetenskapliga artiklar ger en fingervisning om coachningens överordnade syfte som då handlar om måluppfyllelse, prestationsökning, lärande, växande och utveckling (Gjerde, 2012). Det kan tolkas som två
övergripande former, å ena sidan en prestationshöjande form av coachning
och å andra sidan en mer utvecklingsorienterad coachning.
Coachning saknar enhetlig definition, en yrkesmässig standard och inte
minst övergripande etiska riktlinjer som bevakar och tillvaratar personernas
intressen och rättigheter (Hornborg 2012). Coachningssektorn har genom utbildningar och olika certifieringar försökt underbygga sin legitimitet, men
dessa certifieringar är framtagna och utfärdade av branschen själv, inte av någon oberoende aktör eller myndighet som opartiskt reglerar coachingen eller
borgar för kvalitet. Ives (2008) menar att coachningsbranschen tydligare bör
klargöra och definiera coachningens huvudsyfte som måluppfyllelse och prestationsökning. Det kan jämföras med Gjerde (2012) som ser personlig och
yrkesmässig utveckling som centralt i coachning och därmed inbegrips också
lärande och utveckling. Livscoachning beskrivs av Berg (2007) som en metod
att skapa ett mer balanserat liv och coachens uppdrag är att skapa miljön för
att den coachade ska nå dit. Stelter (2016) menar att coachande samtal ska
tillhandahålla utrymme för nya reflektioner genom att initiera en process som
leder till transformation i form av ny självförståelse och förbättrad agenda.
Det benämns som den tredje generationens coachning där coach och deltagare
ses som samarbetande partners som dialogiskt dröjer sig kvar i reflektion
(a.a.). Coachningssektorn är alltså expansiv inom allehanda områden och fält,
även om det på senare tid väckts frågetecken om coachningsbranschens seriositet i ljuset av Arbetsförmedlingens hanterande av Regeringens beslutade
tre miljarders upphandling av coachning för arbetslösa (Hornborg 2013).
Aspelin (2008) och Hornborg (2013) spekulerar om att coachningens snygga
förpackning, moderna språk och metodiska tydlighet kanske är svaret på dess
framgång? Att coachningens värderingar överensstämmer väl med västvärldens framgångsideologi och individualism (a.a.).
Som tidigare sagts finns både likheter och skillnader mellan karriärcoachning och karriärvägledning. En sådan likhet är att definitionen är beroende av
vad som avses. Studie- och karriärvägledning kan liksom coachning både vara
3

För en mer detaljerad beskrivning av coachning och dess utveckling se Gjerde, S. (2004, 2012)
Coaching, Vad-varför-hur?
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en verksamhet, alltså en organisatoriskt uppbyggd funktion, men också det
som vägledaren eller coachen metodiskt och teoretiskt har som sin profession
och det som utförs i mötet med individen. Studie- och karriärvägledning i skolan är sprungen ur politiska samhällsintressen och likaberättigande av kompensatorisk karaktär, den är sanktionerad av staten och reglerad i förordningstext (Nilsson, 2010). Coachning i sin moderna tappning har däremot sin grund
i idrotts- och affärsvärlden och har en mer entreprenöriell förankring (Gjerde,
2012). Studie- och karriärvägledning är, i Sverige, en etablerad akademisk utbildning och har en bred kunskapsbas i filosofi, psykologi, pedagogik och
samhällsvetenskap. Coachutbildningarna bedrivs oftast på privat basis, skiljer
sig åt i längd och innehåll och har också olika krav på behörighet och förkunskaper. Grundat i min erfarenhet som studie- och yrkesvägledare och utbildare
inom området tycker jag mig se en viktig skillnad mellan karriärvägledning
och karriärcoachning framträda om de betraktas i ett lärandeperspektiv.
Tanken med coachning är att den coachade ska internalisera det coachande
tankesättet. Det betyder att den coachade ur coachningsprocessen idealt också
lär sig ett sätt att tänka och hantera frågeställningar och problem som sedan
kan tillämpas i andra sammanhang och på egen hand, utan stöd av en coach
(Gjerde, 2012). Coachningsmetodiken lägger sig vinn om att vara transparent,
det vill säga coachen bör nogsamt metodiskt beskriva för den coachade vad
som görs, hur det görs och varför. Även om karriärvägledning är både teoretiskt och metodiskt vetenskapligt förankrad så tycks denna pedagogiska aspekt
något otydlig, vilket kan resultera i att en aldrig så professionellt utförd vägledning som för personen i fråga leder till vidgat perspektiv, beslut och handling, bara uppfattas som ett samtal. Karriärvägledning tycks till och med göra
en poäng av att inte märkas, det vill säga professionellt utförd vägledning gör
att den vägledde själv upplever sig att på egen hand kommit fram till val, beslut och handling. Denna observation grundar jag inte bara i min egen erfarenhet utan också på att jag kontinuerligt ställt frågan till verksamma studie- och
karriärvägledare i olika utbildningssammanhang. Svaret på frågan om de för
de människor de möter i sina vägledande samtal tydliggör sitt samtalsmetodiska tillvägagångssätt är oftast nej.
Karriärcoachning och karriärvägledning, om ej benämnt med de orden, kan
i dialogisk bemärkelse spåras ända tillbaka till Sokrates dialogiska metod.
Människan är, som jag ser det, en kommunikativ varelse som söker sammanhang och mening i livets olika delar och detta sökande har genom historien
getts många namn och tagit många olika riktningar inom vetenskap, politik,
ideologi och religion. Därmed ter det sig inte långsökt att karriärcoachning tar
plats på den arena där studie- och karriärvägledning håller till. Släktskapet
mellan vägledning och coachning är så nära att de i en familjemetafor skulle
kunna betraktas som syskon (Gjerde, 2004). Gjerdes (2012) definition av
coachning, liksom Tenelius, (2003) något kortare beskrivning, understryker
också likheterna jämfört med Eagans (2002) syn på hjälp i vägledande samtal.
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Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling – på det personliga och det yrkesmässiga planet – genom bland annat medvetandegörande,
motivation och ansvarighet. Coaching bygger på fokuspersonens resurser, till exempel hans eller hennes kunskaper, erfarenheter, värderingar och egenskaper, och
använder färdigheter och metoder för att fokuspersonen ska aktivera dessa i form
av en egen begreppsapparat och egna handlingssätt (Gjerdes, 2012, s. 30)
Coaching sker när en person, som är tränad på det, lyssnar på ett sådant sätt att en
individ själv hittar sina egna svar och sina egna lösningar (Tenelius, 2003, s. 27)
Indeed, the goal of helping is not to solve problems but to help the troubled person
manage them more effectively or even transcend them by taking advantage of new
possibilities in life… (Eagan, 2002, s. 5).

De tre citaten ovan pekar på att i professionellt samtalsstöd av karriärcoachande och karriärvägledande karaktär handlar det om att lära om sig själv
och de påverkansprocesser man befinner sig i för att utveckla ett motiverat
handlande. Häri ligger en implicit tanke om karriärvägledning och karriärcoachning som understödjande individuella livskonstruktioner i form av lärande, samtidigt finns både korta och långsiktiga samhälls- och arbetsmarknadsbehov. Det betyder att professionellt samtalsstöd, i denna bemärkelse,
kan ha att hantera en motsägelsefull verklighet. Dels i det vida perspektivet
där samhällets krav och förväntningar kan verka hindrande gentemot individens drömmar och önskningar och dels på individens subjektiva syn på sig
själv utifrån inre och yttre möjligheter och krav. Dialogen i professionellt samtalsstöd har likheter med det som i dagligt tal menas med dialog, men skiljer
sig samtidigt från den vardagliga dialogen på ett avgörande sätt. Stelter (2003)
benämner den vanliga dialogen som en symmetrisk relation där båda parter,
jämlikt och med intresse för den andres tankar, gemensamt utforskar det gemensamma tredje. I professionellt samtalsstöd är däremot relationen asymmetrisk, men med en jämlik strävan, den professionelle har ett ansvar för samtalet. Individen bjuds in till en dialog med sig själv om sitt dilemma eller utmaning och därmed får den professionelle tillträde till individens tankar och
föreställningar (a.a.).

Avhandlingens pedagogiska bidrag
Avhandlingen undersöker de pedagogiska processer i karriärvägledning och
karriärcoachning som försiggår i mötet mellan professionella och arbetssökande. Det vill säga hur upplevelser av det mellanmänskliga mötet skapar förutsättningar för lärande och därmed påverkar lärandets utfall. Det relationella
förhållandet mellan professionell och deltagare framstår sedan tidigare som
viktigt för det professionella samtalsstödets möjligheter att bidra till lärande
som i sin tur kan underlätta individers karriärprocesser. Men som jag tidigare
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angett blir den relationella frågan ändå inte helt klargjord. Jag vill tränga djupare in i förståelsen för hur det relationella byggs upp och hur relationen bidrar
till möjligheter för lärande? Finns där ytterligare väsentliga aspekter i skapandet av denna relation som i sin tur påverkar möjligheterna till lärande? Kanske
kan avhandlingen bidra till mer preciserade uttryck istället för de nu relativt
svävande begrepp som rör relationella aspekter i mötet mellan professionella
och deltagare. I deltagarnas berättelser söker jag uttryck för deras upplevelser
av professionellt samtalsstöd. Ur berättelserna försöker jag sedan tolka dessa
upplevelser i form av hur villkor för lärande kan formas i det professionella
samtalsstödet. Därigenom söker jag närma mig förståelse för hur villkor för
lärande påverkar vad som lärs och hur, samt vilken betydelse detta lärande har
för deltagarnas fortsatta karriärutveckling Avhandlingen avser därmed bidra
med kunskap om hur deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd bidrar till lärande och karriärutveckling. Ju mer kunskap om hur professionellt
samtalsstöd bidrar eller hindrar lärande, desto bättre möjligheter att dels
granska och problematisera det som görs idag och dels utveckla det professionella samtalsstödet inför morgondagen.

19

Kapitel 3. Tidigare forskning

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning av relevans för denna avhandling. Här behandlas forskning om karriärutveckling, vägledning och dess effekter, coachning och dess effekter, professionellt samtalsstöd och delaktighet
samt övergångslärande. Arenan för individens lärande utgörs i detta sammanhang av mellanmänsklig interaktion. Därför belyses här vad vi vet om förutsättningar, genomförande och resultat av karriärvägledning och karriärcoachning. Det betyder i sin tur att forskning som berör hur professionellt
samtalsstöd bidrar till delaktighet och människors lärande blir av intresse utifrån ett narrativt aktörsperspektiv. Den forskning som redovisas kan med
andra ord på ena eller andra sättet sägas anknyta till lärande, utifrån att lärande
här ses ha med individers möjligheter till förändring och utveckling att göra.
Dessa möjligheter är i sin tur beroende av samhälleliga och institutionella faktorer.

Forskning om karriärutveckling
Ur ett tematiskt perspektiv kan två huvudströmmar urskiljas inom forskningsfältet om karriärer och övergångar från utbildning till arbete (Lundahl, 2011),
ett strukturellt perspektiv för mer övergripande analyser av karriärmönster och
ett aktörsperspektiv som mer riktar sig mot individers berättelser och biografier. Flera försök har genomförts i syfte att överbrygga klyftan mellan olika
perspektiv och utgångspunkter. Ett av de mer kända försöken är det amerikanska konvergensprojektet (Savickas och Lent, 1994). Även om forskarna
inte helt lyckades i sin föresats visade projektet på likartade begrepp och definitioner inom flera teorier. Det visar på en möjlig väg mot att utveckla ett
mer enhetligt och gemensamt språk inom forskningsområdet. Diskrepansen
visar också att i forskningen har det kvantitativa tillvägagångssättet fortfarande en dominerande ställning. Det illustreras av en innehållsanalys av 11
vetenskapliga tidskrifter som publicerade karriär-, yrkes- och arbetsrelaterade
artiklar från 1990-2009 (Stead m fl, 2012). Av 3279 analyserade artiklar använde sig 55, 9 procent av kvantitativa metoder, 35,5 procent var teoretiska/konceptuella artiklar och endast 6,3 procent bestod av kvalitativa forskningsmetoder (a.a.). Forskarna menar att resultatet kan ha sin grund i den nordamerikanska psykologiska dominansen inom området, sju av de elva tidskrifterna var amerikanska (a.a.). En vändning mot mer kvalitativ forskning kan
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dock skönjas i det att fler och fler ifrågasätter det kvantitativa paradigmet och
efterfrågar forskning som mer inkluderar än separerar individ och samhälle
(Bimrose och Brown, 2015). Det finns också forskning som arbetar utifrån att
försöka kombinera de bägge perspektiven (Giddens, 1991; Hodkinson och
Sparkes, 1997; Patton och McMahon, 2006; Furlong och Cartmel, 2007).
Ett viktigt mål med karriärvägledning och karriärutveckling utifrån forskning om policytexter är att stödja och hjälpa individer att frigöra sin potential
i arbete och studier. Bergmo Prvulovic (2015) undersöker i sin avhandling
innebörden som olika representanter för de inblandade parterna tillskriver karriär. Det görs dels genom analys av europeiska policydokument om hur karriärvägledning karaktäriserar karriär och karriärutveckling, dels vilken innebörd som karriär tillskrivs av vuxna som påverkas av det förändrade arbetslivet och bland professionella i form av studie- och yrkesvägledare. Vidare tolkas innebörder av hur karriär influerar rådande policy och karriärvägledande
praktik (a.a.). Resultatet visar att idéer om omställningsbara karriärformer, via
ekonomi, kan förflytta individers karriäragenda till organisationers agenda.
Skilda innebörder och uppfattningar cirkulerar i karriärvägledningskontexten
mellan olika aktörer och dessa kan både mötas och kollidera. Den ibland
osäkra och otydliga relationen mellan subjektiv och objektiv karriär utifrån
källornas olika sociala representationer av karriär framträder som en obalans.
Den tycks bli särskilt tydlig när varken arbetslivets kontexter eller karriärvägledningskontexten erbjuder stöd eller kommunicerar om objektiva karriäraspekter.(Bergmo Prvulovic, 2015).
Individer i gemen förväntas i dagens arbetsmarknad att ta sig fram i ett
instabilt, oförutsägbart och i grunden omstrukturerat arbetsliv, vilket ger effekter på hur dessa individer kan hantera sin karriär (Bengtsson, 2015).
Forskning inom karriärområdet visar också på det ökade behovet av olika
former av stöd och hjälp för vuxna människor i att hantera och navigera i
karriärrelaterade frågor, vars komplexitet och vidd kan vara betydligt annorlunda än mer renodlade utbildnings- och yrkesval i ungdomen (Kidd, 2006;
Lindh och Lundahl, 2007). Det tycks i synnerhet drabba unga människor som
ännu inte skaffat sig någon erfarenhet eller som av olika anledningar misslyckats i skolan (Lindblad, 2016). Det ställer också människor som på grund
av migration står inför att starta om sitt arbetsliv i en främmande kultur inför
stora svårigheter (Sundelin, 2015). Det i sin tur ställer de professionella i karriärhanterande verksamheter inför förändrade svårigheter och utmaningar
(a.a.).
Att karriärutveckling är en process som fortgår under livet framgår i Honkanens (2009) studie om kvinnors sökande efter en ny start i livet. Genom att
analysera kvinnornas livslinjeberättelser framträder hur livs- och yrkeskarriärer formats av tiden och platsen för deras uppväxt samt hur beroende de varit
av nära relationer och sociala nätverk när de gjort val eller låtit bli (a.a.). Kvinnornas uppfattning är däremot att de själva format sina liv snarare än att de är
offer för omständigheter (a.a.). Det här visar också att karriärutveckling är mer
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än karriär kopplat till arbetsliv, karriärutveckling innefattar människors livsprocess och kan därför inte separeras från livet i stort. Karriärutveckling är en
så komplex process att den inte kan förutses, men den kan påverkas genom
ökad medvetenhet om dess komplexitet och oförutsägbarhet.

Forskning om vägledning och dess effekter
Tidigare forskning om vägledning omfattar studier av människors motivation
och möjligheter, hur vägledning kan underlätta att ta sig an sin livssituation,
välja och fatta beslut. Principen om social jämlikhet är central inom vägledningsområdet eftersom det finns ett mål att hjälpa individen att uppnå sin fulla
potential (Bimrose och Brown, 2015). Frågan som fortfarande saknar svar är
om och i så fall hur studie- och yrkesvägledning verkligen bidrar till detta. De
övertygande bevisen saknas och därmed också en viktig grund för argument
gentemot politiker och beslutsfattare som rör finansiering av vägledningstjänster (a.a.). Forskning om vägledning har tagit en mängd olika riktningar
och kan belysas ur många perspektiv. Internationellt och då företrädesvis utifrån ett amerikanskt perspektiv, är forskningsområdet främst förankrat inom
psykologin som akademisk disciplin och i synnerhet arbetspsykologin. I ett
europeiskt perspektiv däremot kan området vara knutet till flera akademiska
ämnen som mer knyter an till sociologi, pedagogik, antropologi och ekonomi
även om psykologin ofta, men i varierande grad, finns med som en central del
(Bimrose och Brown, 2015). I Nord- och Mellaneuropa är dragningen åt forskningsområdet som främst sociologisk och pedagogisk disciplin tydligare, utan
att för den skull lämna psykologin därhän. Vägledningsforskningen i Sverige
kan tjäna som ett exempel på detta med sin grund i pedagogik och forskning
som i högre grad är av kvalitativ art.
Under det senaste århundradet har studie- och yrkesvägledningens betydelse ökat i takt med utbildnings- och arbetslivets förändring. Näraliggande
områden som forskning och teorier om vägledning och karriärutveckling tar
en allt mer framskjuten position inom området (Bimrose och Brown, 2015).
Frågor som berör karriärområdet diskuteras och utforskas även inom företagsekonomi och management, där ligger fokus mer på relationella aspekter
mellan anställd och arbetsgivare (Lovén, 2015). Vägledningsområdet har expanderat från en fråga om val av utbildning och arbete inför inträde i arbetslivet till att hantera karriär i ett livsperspektiv. Vägledningsområdet behöver
ständigt beforskas för att kunna utvecklas vidare i takt med den föränderliga
komplexiteten och oförutsägbarheten i arbetslivet. Om de yrkesverksamma
vägledarna ska kunna bidra till såväl människors möjlighetsskapande som
hanterande av både svåra och hotfulla ekonomiska och sociala omständigheter, som ofta framstår som dagens arbetsmarknads signum, behövs forskningen (Bimrose och Brown, 2015). Men det finns också en klyfta mellan
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forskning och praktik som berör forskningens förmåga att bygga upp kapaciteten inom vägledaryrket.
Forskningen om yrkesidentiteters utveckling kan ses som ett försök att
överbrygga den klyftan eftersom den är nära knuten till narrativa synsätt på
den praktiska studie- och yrkesvägledningen (a.a.). Forskningsidén är att yrkesidentiteten är individens yrkesmässiga tes, som med tiden påverkar ens erfarenheter medan en konstruerar sin identitet (Savickas, 2011). Det ses därmed
som centralt i vägledning att människor reflekterar och känner möjligheter att
påverka sitt liv. De behöver också inse betydelsen av närstående personer, i
olika skeden av livet, inte minst i viktiga utvecklingsperioder. Dels för att dela
med sig av sina identitetsberättelser och dels för att bekräfta delar av den identitet som växer fram (a.a.). Både forskning och praktik är således intresserade
av att locka fram karriärberättelser som är meningsfulla i nuet. Dessa kan sedan användas för att konstruera olika tänkbara framtidsscenarier i ljuset av de
möjligheter som finns inom de befintliga strukturerna och i det kulturella sammanhang där individen fattar beslut (Savickas, 2011). Tanken är att detta förbättrar individens förmåga att fatta yrkesrelaterade beslut. Forskningen kan
bidra med teorier, utveckla metoder, ge ramar och strategier som yrkesverksamma karriärvägledare behöver som kunskapsbas för att klara sitt uppdrag.
Forskningen kan dessutom bidra med den kunskap som behövs för att kunna
upptäcka, analysera och bättre förstå de strömningar och trender i samhället
som påverkar möjligheterna för människors karriärutveckling. Det råder av
olika skäl, bland annat tidigare och aktuell forsknings inriktning, en brist på
relevanta bevis och fakta för vägledningens effekter. Dessa fakta behövs som
argument i dialogen med politiker och tjänstemän som finansierar vägledningstjänsterna, i syfte att kunna peka på vad som fungerar, hur och varför
(Bimrose och Brown, 2015).
Olika interventioner och vad de ger för effekter för deltagare som erhåller
karriär- eller studie- och yrkesvägledning är också föremål för forskningen.
Bimrose och Brown (2015) menar dock att det är oklart hur grundforskningen
hitintills har bidragit till att trygga resurser eller förändra rådande attityder och
beteenden för karriär-, studie- och yrkesvägledningen. Bevis saknas eftersom
det är svårt att mäta de effekter grundforskningens resultat har bidragit till
eller inte (a.a.). En dansk forskningsöversikt med intresset riktat mot vägledningens effekter visade på störst effekter om vägledningen var personlig och
individanpassad (Christensen och Sögaard-Larsen, 2011). Betydelsen var tydligast när det gällde elever utan utbildningstradition (a.a.).
Borgen och Maglio (2007) har undersökt deltagares erfarenhet av karriärvägledning. Studien syftade till att avgöra vad som hjälpte respektive hindrade
deltagare att genomföra de handlingsplaner som de utvecklat under karriärvägledning. Empirin bestod av 39 deltagare som intervjuades om sina erfarenheter av karriärvägledning genom så kallad action planning. Vägledningsmetoden kan i sin enklaste form beskrivas som målinriktad, med systematiska
och konkreta handlingar för att uppnå målet. Deltagarna intervjuades och intervjuerna analyserades sedan med hjälp av Critical Incident Technique (CIT).
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Resultatet visade på ett brett spektrum av hjälpande och hindrande händelser
i karriärvägledningen utifrån deltagarnas erfarenheter. I synnerhet framgick
att processen att lämna arbetslösheten försiggår inte bara under karriärvägledningen, utan i lika stor utsträckning efter att karriärvägledningen upphört.
Även om många deltagare hade lärt sig strategier att hantera situationen och
ta sig vidare med förnyat hopp stod de inför fortsatt svåra psykologiska och
kontextuella utmaningar att implementera sina handlingsplaner i jakten på arbete. En slutsats blev således att uppföljning och kontinuerligt stöd, även efter
karriärvägledningen, var en nog så viktig förutsättning för deltagarnas fortsatta utveckling.
Ett annat exempel på forskning om effekter kan illustreras av Career decision-making intervention with unemployed adults (Bullock-Yowell m fl,
2014). Undersökningen kan också tjäna som exempel på kvantitativ forskning
ur det nordamerikanska arbetspsykologiska området. Hypotesen var att deltagare som under en timme introduceras i Cognitive Information Processing
(CIP) i synnerhet CASVE-cykeln (comunication, analysis, synthesis, valuing
och execution) Peterson m fl, (1991) kommer att uppleva mindre svårigheter
att fatta karriärbeslut än deltagare som inte får denna information. CIP är grundat i den kognitiva psykologin om hur information inhämtas, bearbetas och
används. Det i sin tur anses handla om perceptions-, minnes-, tanke-, och
språkliga processer. Karriärlösningar och beslutsfattande ses som interaktion
och samverkan mellan affektiva och kognitiva processer. CIP har sina vägledningsrötter i egenskaps- och faktorteorin (Parson, 1909) och betonar det kognitiva men erkänner känslans betydelse. Förmågan att fatta beslut beror på
både möjlighet till kognitiva operationer och kunskap. Karriärutveckling innebär förändring i kunskapsstrukturer. Målet för vägledning är att utveckla
förmågan att processa information; ta till sig, förstå och kunna fatta beslut. En
timmes workshop erbjöds de 72 deltagarna i experimentgruppen vid första informationstillfället. Deltagarna fick sedan välja om de ville delta i densamma
och tidpunkt för genomförandet. Däremot gavs ingen information om deltagande i forskningsprojektet, den gavs först vid genomförandet av workshopen.
De 78 deltagarna i kontrollgruppen erhöll bara arbetsförmedlingens standardinformation. Därefter erbjöds de att medverka i forskningsprojektet genom att
besvara ett antal enkätfrågor. Samma karriärutvecklingsvariabler användes
under datainsamlingen för båda grupperna. Resultatet visade att den 1-timmes
workshop som erbjöds inte hade någon gynnsam effekt på negativt karriärtänkande och potentiellt ökade istället svårigheterna att fatta karriärbeslut i experimentgruppen. Resultatet kan därmed tolkas som att ökad medvetenhet om
komplexiteten om alla inblandade faktorer i effektiva karriärbeslut snarare
skapar förvirring än förmåga att fatta beslut.
Schedin (2007) undersöker i sin avhandling vilka mekanismer som är verksamma och vilka faktorer som inverkar i mötet mellan gymnasieelever och
studie- och yrkesvägledare. Syftet är att undersöka vilka förväntningar och
upplevelser som elever och vägledare hade i vägledningssamtal. En utgångs-
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punkt för studien var att relationen i ett samtal är viktig för att underlätta elevens beslutsfattande. Resultaten visar att det är av central betydelse för eleven
att uppnå närhet till sin vägledare snarare än att uppmuntras till självständighet
i beslutsfattande. Positiva förväntningar och elevernas självbild hade stor betydelse för hur samtalet uppfattades. De elever vars förväntningar var mer positiva upplevde också vägledningen som mer positiv än eleverna med negativa
förväntningar. En positiv självbild genererade en mer positiv syn på samtalen
jämfört med vad en negativ självbild åstadkom. Studien visar även på att vägledare kan ha har svårt att se vilka av deras handlingar som bidrar positivt i
vägledningssamtalen, samt vikten av att studie- och yrkesvägledarna individanpassar sitt agerande. (Schedin, 2007).
Nilsson-Lindström (1999a, 1999b) kommer i två skilda utvärderingar fram
till att deltagare har olika förväntningar på vägledning och att dessa förväntningar påverkar vägledarens arbetssätt och beteende. Ett av målen i projektet,
som riktade sig mot långtidsarbetslösa, var att stärka deltagarnas egenaktivitet
genom att skapa en vägledningsprocess. Vägledarna menade att det var nödvändigt att anlägga ett holistiskt perspektiv som innefattade hela personen och
dennes situation. Merparten av deltagarna i studien hade dock andra förväntningar och detta ledde till en spänning mellan vad vägledarna och deltagarna
önskade. Verkligheten var inte som varken deltagarna eller vägledarna förväntade sig att den skulle vara. Vägledarna ville undvika en roll där de tog
hand om deltagarna, samtidigt var det den roll som de flesta av deltagarna
efterfrågade. Motståndet mot att inta denna roll upplevdes av deltagarna som
en brist på engagemang från vägledarnas sida.

Forskning om coachning och dess effekter
Enligt Grant och Cavanagh (2004) finns inte någon klar definition av vad begreppet coachning egentligen avser. Forskarna poängterar dock att fokus ligger på att skapa lösningar genom samarbete genomsyrat av en jämlik relation
utifrån en klar målsättning. Coachning bygger på en positiv människosyn utifrån en humanistisk och existentialfilosofisk attityd och hämtar inspiration
från bland annat Rogers klientcentrerade terapi (Gjerde, 2012). Coachningens
syfte är att utveckla deltagarens färdigheter, förmåga att prestera och utvecklas. Coachning kan upplevas ha terapeutiska inslag men är inte behandlande
(Grant och Cavanagh, 2004). Coachning tar sin utgångspunkt i att den som
erhåller coachning är psykiskt frisk (Gjerde, 2012). Det finns både akademiska
och populärvetenskapliga definitioner av coachning. Mål, process, förändring
och lärande tas upp inom bägge. Det som också förenar är ett grundläggande
psykologiskt fokus på individen och att omgivande faktorer som samhälle och
miljö inte problematiseras eller uppmärksammas. Forskning om jobbcoaching, specifikt för arbetslösa, saknas. Det finns dock exempel på utvärderingar av olika arbetsmarknadsprojekt där coachning uppmärksammas. Jag
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återkommer till det under nästa avsnitt. Wikberg (2010) som undersökt organiseringen av coachningssektorn menar att den svenska coachning marknaden
präglas av osäkerhet om vad en coach är, och vilka tjänster och produkter som
erbjuds. Den visar också att köpare och aktörer i offentliga upphandlingar av
coachningstjänster påverkas av marknadsorganisationen i form av så kallade
coachningcertifieringar (a.a.).
I coachning har människans erfarenheter en central plats, det är på erfarenheter som tankar, känslor och reflektioner om framtiden byggs. Utifrån ett
coachande synsätt är vuxnas lärande nära sammanbundet med deras tidigare
erfarenheter, hur de tolkat dessa erfarenheter och använt dem i livet. Den erfarenhetsbaserade teorin om lärande tycks ha en central plats i coachning. Teorin bygger mycket på Deweys (1933), Lewins (1951) och Piagets (1970)
forskning och åskådliggör hur individer använder sig av sin erfarenhet genom
att processa denna erfarenhet på olika sätt för att förstå, alltså lära sig något
(Kolb, 1984). Coachningsprocessen i lärandet framstår som cyklisk, handling
skapar erfarenheter som kan reflekteras över och därigenom uppnås lärande
(Gjerde, 2012). Det lärandet ger nya erfarenheter som ger nya reflektioner och
så vidare (a.a.). Det kan ses som ett lärande i sig, men i coachning anses det
krävas en tankemässig organisering, en erfarenhet genererar inte per automatik ett lärande. I coachningmodeller kan denna lärandecykel ofta spåras i
coachningprocessen till exempel i GROW modellen (Whitmore, 1996). Goal
setting (G) motsvarar en faktisk eller föreslagen konkret erfarenhet; utforskandet av Reality (R) är jämförbart med reflekterande observation; Options (O)
inbegriper abstrakt tänkande och Wrap up (W) föreslår aktivt experimenterande. I inledningen av coachningsprocessen introduceras ofta någon form av
frågeformulär kring lärstilar för att mäta utövarens preferenser kring lärande
utifrån lärandecykeln. Detta kan i sin tur generera en diskussion kring styrkor
och svagheter i relation till lärande och kan användas för att utveckla svaga
områden och dra nytta av befintliga styrkor. Samtidigt finns det en fara i att
normativt fastslå att lärande sker si eller så hos olika individer.
Coachning har ett lärorienterat tankesätt bland annat grundat i Dwecks
(2015) forskning om att människor utvecklar referensramar och antaganden
för att organisera sin värld och skapa mening åt sina upplevelser (Gjerde,
2012). Dweck (2015) menar att människors meningssystem kan delas in i två
mentala inställningar, fastlåst tankesätt eller lärorienterat tankesätt. I den
första tror man att den egna förmågan är fastslagen en gång för alla, personlighet, karaktär och intelligens är oföränderliga. I den andra tror man på utveckling och växande genom att använda sig av erfarenhet och sin förmåga
att förändra. Forskningen har visat att vår mentala inställning kan påverkas
genom ökad medvetenhet om de två tankesätten. Det går att lära sig ett mer
lärorienterat sätt att tänka och det påverkar den mentala inställningen som i
sin tur styr ens handlingar. (a.a.).
Biografisk forskning kopplat till coachning bidrar också till kunskapsutvecklingen kring lärande i berättandeprocesser (Drake, 2007). Berättelser har
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integrerats i mänskliga samhällen och mänskligt varande sedan tidernas begynnelse. Vi använder berättelser kognitivt, emotionellt, diskursivt och socialt
för att komma ihåg och organisera vårt förflutna, kommunicera om och förhandla vårt nu och därigenom föreställa oss och agera för vår framtid. Återberättade historier och de större berättelser (livsbetingelser) som de företräder,
införlivar enligt Gergen (1994) fem primära element. Var och en av dessa tjänar enligt Drake (2007) som en viktig funktion för att upprätthålla både en
individuell och en kollektiv identitetskänsla.
1. Återberättade händelser ger en känsla av temporalitet som samlar ihop
det förflutna, nutid och framtid på ett meningsfullt sätt för att ta itu med
frågan. Vem är jag?
2. Stabila identiteter ger en känsla av rumslighet så vi vet hur man navigerar i relationer och samhällen och kan ta itu med frågan. Vem tillhör
jag?
3. Avgränsningsmarkörer ger en känsla av tillgänglighet så att vi kan upptäcka och känna igen möjligheter i störningar gentemot status quo och
ta itu med frågan. Vad är min roll och funktion här?
4. Vardagliga samband ger de ledtrådar vi behöver så att vi kan lära och
kommunicera med andra och ta upp frågan. Varför är saker och ting är
som de är och varför jag vill göra detta?
5. Värderade slutsatser ger en känsla av mening så att vi kan försöka börja
göra kritiska val, finna tillfredsställelse i att göra så, och ta itu med
frågan. Hur kan jag avgöra vad som är rätt och vad som är viktigt?
Detta synsätt kan vara till hjälp för den professionelle, att förstå de egenskaper
berättarstrukturer har, så att de kan känna igen och använda dem utifrån personens berättelser i arbetet med att underlätta för skapande av mål och väg
mot en lösning.
Engstrand och Vestberg (2011) har analyserat jobbcoachning för arbetslösa
i ett ESF-projekt.4 Frågeställningen var: Vad innebär det när en företeelse som
coachning färdas från företagsvärlden, dvs. amerikanskt näringsliv och landar
i svensk offentlig sektor genom projekt riktade till arbetslösa? Studien genomfördes genom analys av coachernas berättelser om hur de förhöll sig till sin
roll och funktion, hur relationen mellan coach och deltagare kan se ut och hur
coacherna betraktade de coachade. Resultatet visar på att jobbcoachning inom
dessa projekt blir en blandning av idéer och tankesätt från beteende-, kognitiv
och humanistisk coaching samt traditionell yrkesvägledning. En central slutsats är att jobbcoaching förbiser orsaker till arbetslöshet som ligger utanför
4
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den arbetslöse. Forskarna menar att om man vill förändra hindrande strukturer
är inte jobbcoaching en metod som syftar till detta. Snarare tycks syftet vara
att individerna ska anpassa sig till rådande strukturer, dvs. dominerande normer och föreställningar om hur människor bör vara och bete sig för att vara
anställningsbara. I rapporten föreslås en ömsesidig kompensatorisk
coachingsmodell som utgår från ett flerdimensionellt förhållningssätt till arbetslöshetsproblematiken. Ömsesidig anpassning av både individ och arbetsliv bör fokuseras snarare än endast en enkelriktad anpassning av individen.
Den omgivande miljön; organisationers, samhällets och politikens inflytande
på människors möjligheter att få ett arbete måste tas i beaktande. (a.a.)
En undersökning från 2009 i International Journal of Evidence Based
Coaching and Mentoring, Discovering, applying and integrating kan tjäna som
forskningsexempel från coachningsområdet. Griffiths och Campbell (2009)
söker i svar på hur lärandeprocessen i coachning faktiskt går till. Undersökningen är ett försök att genom grundad teori generera en teori för hur lärandet
utspelar sig i interaktionen mellan coach och den coachade. Forskarna ställer
sig frågan vad lärande är och vad lärandet har för betydelse för coachning.
Resultaten visar hur lärandet i coachning uppstod utifrån skapandet av en
trygg relation mellan coach och klient som en process att upptäcka, tillämpa
och integrera ny kunskap, som kulminerade i en process av utveckling. Denna
process skedde genom åtta centrala coachningsprocesser som delas mellan
coacher och de coachade och kombinerar en mängd inlärningsteorier (a.a.).
Lärande genom att upptäcka eller återupptäcka återspeglade enligt forskarna
karaktären av induktivt och särskilt upptäckande lärande. Upptäckande förstås
här som att människor använder sina befintliga resurser för att upptäcka vad
de behöver veta för att hitta sina egna lösningar till en utmaning (Prince och
Felder, 2007). Den trygga relationen mellan deltagare och professionell framstår som ett grundfundament för att lärprocessen ska kunna etableras och utvecklas. Det väcker också frågan om vad den i så fall så viktiga relationen har
sin grund i, hur etableras den och finns där några avgörande handlingar som
bygger denna relation?
Just relationen mellan deltagare och coach studeras ur ett maktperspektiv
av Thorson (2005). Empirin utgår från utvärderingen av ett arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa. Relationen mellan coach och klient framstod ur
flera avseenden som positiv ur deltagarnas perspektiv. En kritisk analys av
utvärderingen visade dock på uppkomna ojämlikheter mellan coacher och deltagare. Dessa ojämlikheter visade sig ha sin grund i att projektet var initierat
och därmed ägt av Arbetsförmedlingen. Hos coachföretaget fanns en tydlig
strävan efter positiva resultat. Coachningsarbetet visade sig genom den kritiska analysen vara betydligt mer anpassningsinriktat än utvecklingsinriktat.
Resultatet visade att deltagarna anpassades in i en mall för att förbättra arbetslöshetsstatistiken samt för att företaget som bedrev coachningen var mån om
att uppvisa goda resultat gentemot uppdragsgivaren. (Thorson, 2005).
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Forskning om professionellt samtalsstöd och delaktighet
Delaktighet är mångtydigt, det kan ha olika betydelser i olika sammanhang
och kan förstås på olika sätt och studeras ur olika perspektiv. Som centralt
ideal inom offentligt organiserade verksamheter, till exempel statlig eller
kommunal verksamhet, förstås ofta delaktighet i ett top-down perspektiv.
Centralt formulerade ideal ska implementeras lokalt ute i verksamheten där
professionell möter individ i till exempel institutionella samtal. Forskning om
institutionella samtal tar däremot ofta det omvända perspektivet bottom-up för
att studera den konkreta innebörd delaktigheten får på den nivå där idealet
omsätts i praktik (Bülow, m, f l, 2013). Det är på den nivån olika yrkeskategorier har direktkontakt med individen för att göra individuellt förnuft av officiella riktlinjer och målsättningar. I professionellt samtalsstöd har således
den professionella att skapa, upprätthålla och utveckla delaktighet i syfte att
bistå deltagarens förändringsprocess (Paulsen, 2008).
Frågan om delaktighet måste förstås utifrån människors upplevelser och
uppfattningar som är beroende av olika perspektiv, utgångspunkter och kontext. Trondman (2003) utläser sju avgörande och interrelaterade praktiker,
som tillsammans bygger delaktighetens hur.
• Närvaro; den professionelle visar intresse och bjuder in individen.
• Kontaktsökande; den professionelle visar situationskänsligt kontaktskapande förhållningssätt.
• Tilltro; den professionelle visar sin tro på individens kapacitet.
• Synliggörande och erkännande; den professionelle ser personen både som
individ och resurs.
• Gränssättning; den professionelle visar tydlig ansvarsfördelning.
• Vara i ögonblicket; en känslo- och handlingsstruktur som genomsyrar praktiken.
• Professionsidentitet; tydlig gränsdragning mellan privat och professionell.
Kjellström (2012) menar att delaktighet ofta associeras med medbestämmande, att ha medinflytande tillsammans med andra och påverka utveckling
och beslut som rör individens egen tillvaro. Delaktighet kan i det perspektivet
ses som makten att styra. Inom vård och omsorg kan patientdelaktighet definieras utifrån att delaktighet är en process som grundas i upprättande av en
relation mellan två parter (Kjellström, 2012). Analyser av delaktighetsbegreppet inom området visar att delaktighet innebär medverkan, involvering och
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samarbete (Cahill, 1998). Sahlsten m.fl. (2008) menar att patienters delaktighet utmärks av fyra kännetecken, där för det första etablerandet av en relation
är grundläggande. Relationen bygger på ömsesidighet, respekt, tillit och positiva känslor. För det andra behöver den professionella släppa viss kontroll över
patienten, med andra ord överlämna viss makt eftersom kontrollnivån påverkar möjligheten till delaktighet. Därigenom blir delaktigheten förenad med
frågor som rör jämlikhet, förhandling, inflytande och ansvar. För det tredje
behöver information och kunskap utbytas mellan parterna i en kommunikativ
form som gör innehållet meningsfullt. Den professionelle behöver kunskap
om patientens förväntningar, åsikter och värderingar för att anpassa informationen till aktuella behov. För det fjärde behöver parternas engagemang vara
aktivt och ömsesidigt. Samtal och/eller aktiviteter är handlingar som utförs
tillsammans i det att den professionelle initierar kontakt, stödjer och uppmuntrar patienten (Sahlsten m.fl. 2008).
Den professionelle framträder som en möjlig hjälpare för deltagaren när
han/hon uppmärksammar deltagarens värdighet (Paulsen, 2008). En viktig del
är att den professionelle gör sitt agerande förutsägbart för deltagaren genom
att sätta, konfirmera och upprätthålla ramar för samarbetet. Upplevelsen av
den respekten ökar deltagarens förtroende för den professionelles auktoritet
genom att respekten signalerar medvetenhet om deltagarens självorganiseringsprocess (a.a.). Det vill säga att den professionelle förstår deltagarens sätt
att hantera en aktuell situation i förhållande till kända steg i förändringsprocesser. Det visar sig i tajmade ingripanden av till exempel bekräftelse och försiktiga frågor om konsekvenser som stödjer en förhandlande och omorganiserande process vars utfall blir förbättring. Delaktighet får i mellanmänsklig interaktion mellan professionell och klient en positiv laddning, något som ska
gynna bägge parter. Men delaktigheten ställer också krav på den som söker
hjälp och stöd och det kan inte förutsättas att det är något alla vill vara med
om. Det kan finnas olika uppfattningar mellan professionella och hjälpsökande om vad delaktighet innebär och betyder och hur dessa uppfattningar
både kan underlätta och hindra delaktighet. Inom vård och omsorg framträder
att professionella ser delaktighet som något de aktiverar hos klienten, men klienten däremot ser sin delaktighet som en aktiv attityd, något de har och accepterar. (Sahlsten m.fl. 2008). Det kan i olika hjälpyrken till exempel socialsekreterare, kurator eller vägledare ligga nära till hands att både ta rollen som
expert och problemlösare och också ses som en sådan av klienten. Professionellas självbild som just expert och problemlösare framträder som ett av de
mest hämmande skälen för att uppnå delaktighet (Kjellström, 2012).
Det går att skilja på delaktighetens förutsättningar utifrån interna och externa sammanhang, där det interna refererar till de inblandades förmåga, vilja
och förväntningar. Det externa handlar om omständigheter i situationen som
tid, ramar och tillgänglighet. Paulsen (2008) ser tidsfaktorn som avgörande,
främst att det finns tid att utveckla delaktighet men också att stödet sätts in i
rätt tid. Möjligheten till delaktighet påverkas också av exempelvis kön, klass,
etnicitet, ålder, mm. I dagens samhälle går det även att utläsa ett normativt
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krav på delaktighet, både som en rättighet som människor tilldelas och som
ett krav på professionella att skapa (Kjellström, 2012). Delaktighetskravet kan
även spåras till att individer numer ses som konsumenter och därmed har rätt
att välja att vara delaktig eller inte (a.a.). Delaktighetens grundfråga behöver
adresseras utifrån makt- och rollfördelning mellan inblandade parter, där båda
har något att lära av varandra (a.a.). Frågan om möjlighet till lärande i sammanhanget professionellt samtalsstöd, som inbegriper delaktighet, har således
en inbäddad fråga om etik eller etiskt förhållningssätt från den professionelles
sida. Det framgår också i olika yrkeskategoriers etiska deklarationer (Paulsen,
2008). Att tillskriva människor ansvar är endast etiskt lämpligt om personen i
fråga har förmåga att förstå och acceptera ansvaret, delaktighet grundas därmed i ett etiskt förhållningssätt till den person det gäller (Kjellström, 2012).
Det handlar om att i den professionelle ser, uppfattar och bekräftar den andre
som en jämlik, att visa respekt och aktning för personens integritet och självbestämmande såväl i handling som i ord (Paulsen, 2008). Likaså blir delaktigheten en fråga om fördelning av ansvar mellan de inblandade parterna. Detta
underbygger också Kjellströms (2012) slutsats att det huvudsakliga ansvaret
för att skapa delaktighet faller på den professionelle. Men den professionelle
är de facto, liksom individen, en människa i ett specifikt sammanhang och har
alltså att hantera både sig själv och institutionella regler och krav samt samhälleliga normer. Det kan göra det vanskligt för den professionelle att leva upp
till de krav som ställs på att initiera, vidmakthålla och utveckla delaktighet
(Kjellström, 2012).

Forskning om övergångslärande
Ett mål i karriärutveckling är att bidra till stöd att utveckla förmåga att hantera
sin karriär i ett livsperspektiv. Under senare år har begreppet Career Management Skills (CMS) använts för att visa på vad individen behöver för kompetenser för att ansvara för sin egen utveckling i en oförutsägbar värld (Sultana,
2011; Hooley m.fl. 2012). Därmed blir forskning om lärande centralt, i synnerhet vuxnas lärande i situationer av omställning och övergångar. Ett ofta
förekommande perspektiv riktas gentemot ungas övergångar mellan utbildning och arbete (Lidström, 2009; Lundahl, m fl, 2010; Lindblad, 2016). Ett
mer närliggande perspektiv för denna avhandling är forskning om övergångslärande som syftar till att gestalta individens lärprocess i relation till arbete
och deltagande i initiativ som rör vuxen- och vidareutbildning. Övergångslärande uppstår när individer står inför oförutsedda förändringar i dynamiken
mellan sin livsväg och den föränderliga verkligheten och när de konfronteras
med behovet att lära sig processa, förutse, hantera och omorganisera dessa
föränderliga villkor (Wildemeersch, 2009). Processen är inte lokaliserad inuti
individen utan baseras på historieberättande – vem man är, var man står, vart
man går och är alltid ett svar på en fråga som kommer från någon annan (a.a.).
Frågan kan komma från en professionell i form av vägledare eller coach och
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det ökande användandet av professionellt samtalsstöd i en lärande och utvecklingsinriktad kontext kan ses som exempel på detta. Därav följer till exempel att utvecklingen av människors lärande går hand i hand med de utmaningar som utbildningsmodeller och praktik står inför. Individen står inför att
utveckla självreflexiva biografier för att kunna förutse och hantera föränderliga omständigheter (Giddens, 1991). Samtidigt behöver pedagogiska praktiker reflexivt ompröva sin roll i detta lärande för personlig och social förändring (Wildemeersch, 2009). Öppen kommunikation och förståelse genom beaktande av deltagarens livsvärld genom empatiskt och respektfullt bemötande
ses som avgörande för reflexiva former av lärandeaktiviteter (a.a.). Här understryks dialogens och samtalets roll som central för att lärandet ska kunna få en
social dimension (a.a.). Forskningen om övergångslärande har även potential
att vara till hjälp för att stödja beslutsprocessen hos den reflexivt professionelle vars roll genomgår en dramatisk förändring från en traditionell lärarposition som förmedlare, till en mer förhandlande och underlättande lärarposition.
(a.a.). Även om detta är den allmänna meningen tas generellt ett mer samhälls
än individuellt grundat perspektiv, vilket får till följd att aktiveringen som i
realiteten används blir mer begränsande och anpassande (Weil, 2005).
Reflexiv aktivering innebär att balansera varje individs säregenhet med de
behov och krav som samhället och arbetsmarknaden ger uttryck för. Att uppnå
den balansen kan därför vara olika för varje individ vilket kan skapa en spänning som kräver omsorgsfull reflektion från den professionelle. De inblandade
parterna behöver samarbeta, tolka och förhandla möjligheter och begränsningar kring specifika aktivitetsstrategier för att tydliggöra vilken agenda som
gäller, samhällets och/eller individens. Det kan ses som en förhandling som
inbegriper ett resonemang, en sammanhangsmarkering, om vad som ska göras, hur det ska ske och vem som har ansvar för vad (Berg och de Jong, 2003).
Dels med tanke på komplexiteten på arbetsmarknaden och i samhället i stort
och dels för att ta i beaktande sambandet med den ambivalenta relationen mellan professionell och individ. Denna respekt för varje individs säregenhet innebär en rörelse, för den professionelle, mot en mer biografisk hållning (Weil,
2005).
Den biografiska hållningen innebär att den professionelle tillsammans med
individen skapar handlingsutrymme baserat på osäkra tolkningar ur individens
biografi. Problemlösning blir därmed i praktiken en tillbakablickande aktivitet
av en tolkande professionell som underlättar individens biograficitet, att kreativt skapa nya berättelser och därigenom se sin historia i ett nytt ljus. Övergångslärande kan ses som den återkommande processen att söka efter meningsfulla samband mellan individen och ett samhälle i ständig rörelse genom
att individen ges förutsättningar och kunskap att engagera sig i det arbetet.
Utvecklingen av en singulär livshistoria avser handlingen att komma i närvaro
till ett intersubjektivt utrymme som utgörs av andras sällskap som avbryter
självklarheten i ens egen biografi (Alheit, 1995). Alheit lyfter fram en intressant paradox kring vuxnas lärande som kan vara viktig att uppmärksamma i
det här sammanhanget. De största effekterna vuxenpedagoger åstadkommer
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är enligt Alheit resultatet av inofficiell och oftast oplanerad undervisning.
Samtal vid sidan om, informella råd över en kaffekopp eller inträde i den lärandes livs- och arbetssfär genererar ofta mer genomgripande förändringar än
organiserad undervisning (a.a.). Skälet härtill, hävdar Alheit, är att detta är en
kommunikation som inte är bedömande eller utvärderande, basstrukturen är
istället rent narrativ. Alheit skriver:
The chance to present this identity without the compulsion to make evaluations
engenders more than simply trust. What also develops is the raw material for dealing with the most fundamental form of otherness, the spontaneous encounter of
ego and alter, and thus the basis for the most important transitional learning process
within sociality; the acceptance of the other (Alheit, 1995, s. 69).

Vägledning är inte att jämställa med vad Alheit (1995) beskriver som inofficiell eller oplanerad undervisning. Vägledningen uppbyggnad kräver struktur
i tydliga syften kring vad, hur och varför den utförs. Men hur ska den professionelle få tillträde till den lärandes livs- och arbetssfär om inte den strukturen
förankras i den lärandes uppfattade verklighet? Att den verkligheten ges möjlighet att träda fram. Om organisering av undervisning är av betydelse för lärandet borde också organisering av vägledning ha betydelse, kanske i synnerhet i övergångar och omställning. Med organisering menas här vägledningens
kontext, alltså var vägledningen utförs och där människor och deras karriärer
ska förstås som inbäddade i sitt sammanhang (Collin, 1997).
Thomsen (2009) fokuserar i sin forskning kontextens betydelse för vägledning. Ett antal medarbetare på ett företag erbjöds individuell vägledning i samband med att företaget skulle flytta utomlands. Anledningen till att medarbetarna inte fann det intressant att ta emot den individuellt anpassade vägledningen tolkar Thomsen som att medarbetarna uppfattade uppsägningen som
ett gemensamt och samhälleligt problem. När vägledaren istället flyttade verksamheten till en gemensam plats och inriktade sig mer mot kollektivet förändrades medarbetarnas syn på vägledningens betydelse. Genom att vistas i matsal och andra gemensamma utrymmen öppnades möjligheter för andra typer
av samtal än de som försiggår på en expedition bakom en stängd dörr oftast
mellan fyra ögon (a.a.). Min erfarenhet som studie- och yrkesvägledare är densamma. Samtal med elever på bussen, vid lunchen, på promenad eller helt
enkelt samtal i en vardaglig miljö genererar möjligheter i samtalen.
Hodkinson och Sparks (1997) forskning grundas i en studie om ungas övergångar från skola till arbete och det empiriska underlaget avser deltagare i ett
statligt utbildningsprogram i Storbritannien. Syftet med utbildningsprogrammet var att stärka ungdomarnas valfrihet och inflytande. Utgångspunkten i
forskningen var en kritisk granskning av teorier om karriärbeslut där val ses
som en rationell individuell process. Att de avgörande skälen för val och beslut finns inom subjektet och följaktligen står under individens kontroll, alltså
en mer psykologisk utgångspunkt. Resultatet menar de visar att skilda mål
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mellan olika aktörer inom fältet kan leda till konflikter. De ser ungas övergångar som ett socialt fält bestående av en mängd olika aktörer med ojämlika
resurser. Det fria valet av utbildning och/eller yrke existerar inte och det är
heller inte systematiskt utan innebär snarare att acceptera något alternativ än
att välja bland många olika alternativ. För deltagarna finns förutom de nära
aktörerna (familj och vänner) även en mängd andra aktörer som till exempel
kommunala och statliga tjänstemän, arbetsgivare och professionella. Dessa
aktörer kan ha olika mål som kanske inte överensstämmer med deltagarnas
mål. Även om det övergripande målet är arbete kan organisatoriska, ekonomiska eller regelmässiga skäl lägga hinder i vägen för deltagarna (Hodkinson
och Sparkes, 1997).
Forskning om karriärer och övergångar kan också knytas till karriärutveckling i omställningsperspektiv. Där går det att urskilja ett flertal empiriska
forskningstraditioner som tar sig an området (Hallqvist, 2015). En av dessa
traditioner undersöker olika effekter av uppsägning och arbetslöshet som
hälso, socioekonomiska-eller psykosociala effekter. En näraliggande tradition
intresserar sig för människors erfarenheter av uppsägning och arbetslöshet. En
tredje uppmärksammar processen som följer på en uppsägning ur ett aktörsperspektiv och intresserar sig för hur människor hanterar den utmaning som
en uppsägning kan innebära. Strategier för jobbsökande är ännu en inriktning
där man bl.a. intresserar sig för betydelsen av sociala resurser, vilka metoder
som används för att få information och kontakta arbetsgivare/lediga jobb, mm.
(a.a.). Den femte traditionen, vilken ligger närmare min inriktning intresserar
sig för olika typer av interventioner och vad de ger för effekter.
Unga vuxnas etableringsmönster på arbetsmarknaden är föremålet för Lidströms (2009) avhandling. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i 52 arbetslösa
unga (25 -29 år) vuxnas berättelser om övergångar från skola till arbete. En av
forskningsfrågorna: vilka innebörder har mötet med karriärvägledning, är särskilt intressant för den här avhandlingen. Berättelserna visar på en karriärvägledning som främst består av fragmenterade och isolerade kontrollstationer i
strukturella brytpunkter utifrån institutionella behov och de uppfattas generellt
som betydelselösa eller ovidkommande i ett personligt stödjande perspektiv
(a.a.). Det betyder att karriärvägledningen i många fall inte anpassades till de
unga vuxnas behov, att de professionella hade andra mål, grundade i politiska
och ekonomiska avsiktsförklaringar, vilket i sin tur bidrog till att de unga
vuxna, med den erfarenheten, undvek kontakt med vägledare (a.a.). Att det
saknas diskussion och överenskommelse om vad vägledningen ska gå ut på
och ha för mål gör de unga vuxna än mer frustrerade och förvirrade, vilket
bäddar för konflikter. De intervjuade menar att underlätta för dem att definiera
och nå sina karriärmål borde vara verksamhetens prioriterade mål (a.a.). Samhällets mål med karriärvägledning är, enligt en policystudie omfattande 37
länder, kopplade till lärande, arbetsmarknad och social jämlikhet (Watts och
Sultana, 2004). Det målet tycks inte ligga i närheten av de unga vuxnas upplevelse i Lidströms studie. En ytterligare intressant organisatorisk konsekvens
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framträder i Lidströms avhandling, karriärvägledningen framträder genom intervjuerna som uppdelad i två världar: Utbildning och arbete, där reguljär utbildning i det närmaste lämnas därhän i kontakten med arbetsförmedlingen
och arbetsmarknads frågor berörs högst marginellt i kontakten med skolans
vägledare. Lidström (2009) menar att resultatet inte är överraskande då områdena utbildning och arbete styrs av två skilda politiska uppdrag, men att detta
faktum också kan drabba individen negativt eftersom karriärutveckling är ett
ständigt växelspel mellan de båda.

Avslutande kommentarer
Den tidigare forskning jag gått igenom understryker de komplexa relationerna
inom karriärområdet mellan individ- och samhällsperspektiv. Det framträder
drag av motsägelsefullhet, osäkerhet samt förändring och som Hodkinson och
Sparkes (1997) visat, att interaktionen mellan både aktörer och strukturer är
relevant för människors möjligheter att påverka sin karriärprocess. Val av utbildning och arbete inför inträde i arbetslivet har expanderat till att hantera
karriär i ett livsperspektiv. Det tycks också finnas en diskrepans mellan vad
samhället vill åstadkomma och vad samhället upplevs åstadkomma bland dem
som är föremål för samhällets intentioner och handlingar. Att genom professionellt samtalsstöd leda individers förändringsprocess framstår som en avancerad balansakt mellan samhälleliga och individuella förutsättningar och krav.
Det framgår således att olika förutsättningar som rör kontextuella aspekter är
viktiga att ta hänsyn till, samt betydelsen av hur professionellt samtalsstöd
anpassas till individens behov och mål. Frågan är hur professionellt samtalsstöd omsätts i lärande som stödjer människors karriärprocesser? I nästa kapitel
redogörs för de teoretiska perspektiv jag valt för att utforska detta.
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Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter och de begrepp som används för att analysera empirin. I det följande behandlas några
utgångspunkter för att förstå lärande, villkor för professionellt samtalsstöd
samt karriärutveckling. Utgångspunkten tas i begreppet lärande och den holistiska modell som Illeris (2015) har utvecklat. Detta för att begreppsligt hantera den komplexitet som finns i lärande, professionellt samtalsstöd och karriärprocesser. Därefter behandlas några teoretiska utgångspunkter för att förstå professionella samtal som behandlar mellanmänsklig dialog, relationer och
erkännande. Slutligen behandlas några teoretiska utgångspunkter för karriärutveckling. Kapitlet avslutas med några avslutande kommentarer.

Lärande
I den här avhandlingen riktar jag intresset mot att förstå lärande i professionellt
samtalsstöd som syftar till att bidra till människors karriärutveckling. Lärande
ses här som en kontinuerlig förändring av en individs sätt att se på sig själv
och omvärlden, som en pågående biografisk process som sker över livscykeln
(Alheit, 2012). Lärande inbegriper således någon form av förändring, det
framkommer dock inte vad som förändras eller till följd av vad förändringen
sker. För att förstå samspelet mellan den biografiska lärprocessen och den process som sker i samspel tar jag utgångspunkt i Illeris (2015) holistiska lärmodell, se figur 1.
Illeris modell skapades för att studera arbetsplatslärande, där det handlar
om att lära sig en arbetspraktik. I denna avhandling används modellen dock
för att problematisera lärande i professionellt samtalsstöd. Här är det således
inte samtalspraktiken i sig som deltagaren har att lära sig, utan det handlar om
ett lärande som bidrar till karriärutveckling, illustrerad av den inramande yttre
cirkeln i modellen i figur 1. Lärande handlar vidare om villkor, processer och
utfall, det vill säga vi lär oss något i dessa processer utifrån vissa villkor. Illeris
m.fl. (2004) är kritisk mot den motsättning som träder fram mellan traditionella perspektiv som framhåller att lärande är en inre psykologisk process där
individen bearbetar och reflekterar över information från omgivningen och
sociala perspektiv som ser lärande som en exklusiv social samspelsprocess
som sker mellan människor i form av sociala konstruktioner inom ramen för
sociala praktiker:
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It is our opinion that both the traditional view that learning is an inner psychological process within the individual, the view maintained by classical learning psychology and the view that learning is exclusively a social process, as maintained
by the social constructionists, lead to erroneous conclusions. The point is that human learning always involves both elements at once: through the social interaction
between individual and his or her environment, the individual receives influences
or impulses which he or she may absorb through inner psychological elaboration
and acquisition processes. Only if both the interaction processes and the acquisition processes are active does learning take place (Illeris and associates; 2004, s
48.).

Utifrån Illeris modell kan lärande antas ske i relation till tre olika dimensioner
som också utgör villkor för lärande. Den nedåtvända triangeln innehåller dimensionerna innehåll (individens mentala modeller, kunskap, förståelse och
färdigheter) och drivkraft (motivation, emotion, vilja), det vill säga individens
möte med omvärlden samt socialitet (kommunikation, samarbete, handling),
det vill säga individens agerande i förhållande till omvärlden. Det är i interaktionen som försiggår mellan dessa dimensioner som lärande sker, vilket kan
benämnas lärprocesser (Illeris, 2009). Lärande består av två interrelaterade
processer, individens tillägnelseprocess och den sociala samspelsprocessen.
Tillägnelseprocessen avser således hur individen tillägnar sig eller förvärvar
kunskap, kompetens eller identitet utifrån samspelet med omgivningen. Samspelsprocessen fokuserar på hur människor utifrån sina tidigare kunskaper och
erfarenheter ömsesidigt formar varandra och gemensamma kompetenser eller
konstruktioner inom ramen för olika sociala sammanhang eller situationer (Illeris, 2009; 2015). Den uppåtvända triangeln visar att lärandet är situerat, att
lärandet sker i en social situation (professionellt samtalsstöd) som här definieras i form av samtalspraktik och den underliggande samhällssituationen. Samspelsprocessen riktas mot individens tillägnelseprocess som helhet. Det jag
modifierar för att anpassa modellen till det aktuella sammanhanget är att definiera den sociala situationen som samtalspraktik. Det professionella samtalsstödet för jag i figuren in i samspelsprocessen, men nära socialitetsdimensionen eftersom professionellt samtalsstöd förväntas utgå från individens aktuella situation i sitt liv och sammanhang. Interaktionen mellan professionell
och deltagare i det professionella samtalsstödet ser jag som en samspelsprocess eftersom lärande antas formas eller processas i dialog mellan två personer
utifrån deras villkor och i relation till omgivande villkor.
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andra ord att innehållet i lärandet också inbegriper lärandet om oss själva och
de sammanhang vi befinner oss i. Illeris (2015) beskriver detta som att människor i dag behöver tillägna sig en allmän beredskap för att agera och kritiskt
förhålla sig till omvärlden. Det innebär i sin tur att förhålla sig reflekterande i
betydelsen eftertänksam och omprövande gentemot omvärlden blir viktigt för
lärandet. Men det behöver vi också göra gentemot oss själva. Att vi lär om oss
själva och därigenom lär oss förstå våra reaktioner, handlingar, styrkor och
svagheter (a.a.). Därmed blir reflexivitet och biograficitet viktiga för utvecklandet av den lärandes självuppfattning i ett innehållsligt perspektiv (a.a.).
Alheit (1995) hävdar att det inte finns annan kunskap än biografisk kunskap.
För att åskådliggöra hur vuxnas livskonstruktioner och rekonstruktioner utvidgas bortom det vi kan berätta om våra liv använder sig Alheit och Daussien
(1999) av begreppet biograficitet. Biograficitet söker förklara biografiska
handlingar i form av en interaktion med specifika miljöer, samtidigt ses dessa
miljöer som produkter av den biografiska handlingen (a.a.). Biograficitet lyfter således fram samspelet mellan miljön och miljöns påverkan på en handling.
Biograficitet definieras som:
an inner potential, a sort of autopoetic (= self creating) resource of coping with
current reality. . . an active construction of what personal needs actually are. But
it is more; in a very particular way, it represents reality. We could say that, biographical constructions are a result of ongoing coping processes with social reality
(Alheit och Daussien, 1999, s. 5).

Med Illeris (2015) vidgade definition av innehållsdimensionen kan tillägnelseprocessen här ses som ett uttryck för lärande som kopplar till individens
biografi. Begreppet biograficitet ger oss möjlighet att närma oss förståelse för
en process, där vi i tanke, känsla och handling ständigt återskapar och formar
våra liv i de sammanhang vi befinner oss och dialektiskt relaterar till varandra.
Lärande, i biografiskt hänseende, sker genom berättande och/eller reflektion
för andra om händelser och fakta kopplat till det liv vi levt och lever (våra
erfarenheter) och de strukturella ramarna (socialisation, utbildning, arbete) vi
befinner oss inom (Alheit och Daussien (1999). Denna berättade kunskap kan
ge oss möjligheter till förändrade perspektiv både på oss själva och omvärlden. Därigenom kan nya val och beslut bli möjliga, det vill säga en potential
till olika framtida liv.

Lärandets emotionella drivkraftsdimension
Mänskligt lärande i Illeris (2015) vida perspektiv understryker interaktionen
mellan innehåll, drivkraft och socialitet. Med drivkraft avses den motivation,
vilja och de känslor som är inneboende i lärprocessen för att tillägna sig innehållet i lärandet, beskrivet av Illeris (2015) som drivkraftsdimensionen. För
att drivkraftsdimensionen ska verka drivande i positiv bemärkelse för lärandet
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behöver dels att de utmaningar den lärande står inför vara avstämda så att de
sporrar till att ta sig an utmaningen och dels att den lärande ser värdet av att
lära (a.a.). I drivkraftsdimensionen ingår likaså försvarsmekanismer där människor utvecklar en slags semiautomatisk sorteringsmekanism (Illeris, 2009).
Detta innebär att vi utifrån vår förförståelse kring olika tematiska områden
sorterar de influenser som når oss och förkastar eller förvränger dem så att de
passar in i vår förförståelse. Detta betyder inte att lärandet uteblir, men att det
är av kumulativ eller associativ art och att det ibland förstärker uppfattningar
som kanske istället behöver förändras. (a.a.).
Ambivalens är också en vanlig form av försvar, vi både vill och inte vill
lära oss eller göra något. I biografisk forskning har ett emotionellt tillstånd av
ambivalens definierats av Bron (2000) som floating och kan vara långvarigt
men också mer temporärt. Att börja ta sig an någon form av lärande kan väcka
känslor av ambivalens, att man inte passar in någonstans och bara flyter omkring utan mål eller riktning. Framtiden är oviss, det finns inga uttalade mål
och även ens historia kan framstå som osäker och diffus (a.a.). I floating upplever individen ett tillstånd av oförmåga att påverka sin situation och därmed
även sitt liv. Därmed blir det också svårt att se nya perspektiv som relevanta
för ens tankar och agerande (a.a.). Till dessa kan även läggas mentalt motstånd
vilket är en högst naturlig känsla när vi försöker åstadkomma eller lära oss
något och känner svårigheter att lyckas med det vi företar oss (Illeris, 2009).
Mentalt motstånd kan skiljas ut från försvarsmekanismer eftersom det senare
inte är kopplat till lärsituationen i sig till skillnad från försvar och ambivalens,
där motståndet eller försvaret är en direkt reaktion orsakad av den aktuella
situationen.
Försvar, floating, ambivalens och motstånd kan ses som emotionella uttryck för upplevda svårigheter för lärande eller hinder att ta sig an lärande som
grundar sig i avsaknad av motivation. I drivkraftsdimensionen kan det bli tydligt i form av ambivalenta känslor inför utbildning som i sin tur kan ge motivationsproblem. I ett motivationsperspektiv menar Illeris (2015) att pressen
kommer både inifrån individen själv och utifrån genom krav, strukturer och
kontroll. Det kan naturligtvis upplevas som sporrande med krav, men det kan
också upplevas som hindrande. Motivationella, känslomässiga och viljemässiga mönster är minst lika centrala för förmågan att fungera på ett ändamålsenligt sätt som den innehållsliga tillägnelsen av lärandet (Illeris, 2015). Det är
viktigt att komma ihåg att innehålls- och drivkraftsdimensionen är två sidor
av samma mynt, nämligen individens inre psykologiska tillägnelseprocess.
Det är alltså inte ett särskiljande mellan de bägge dimensionerna utan ett sätt
att visa förnuftets och känslans inbördes förhållande till varandra och att de
påverkar lärandet. Den kognitiva förmågan och att tänka rationellt involverar
således någon form av känsla (Barbalet, 1998). Det handlar inte om emotioners vara eller inte utan om deras styrka och samklang med en pågående handling (Wettergren, 2013).

40

Lärandets sociala och samhälleliga dimension
Illeris (2015) menar att allt lärande är situerat, med det menas att innehållsoch drivkraftsdimensionerna i lärande sker i ett visst socialt och samhälleligt
sammanhang som både påverkar och utgör en del av lärandet. För att hålla isär
samspel som process och samspel som dimension benämner jag det Illeris definierar som samspelsdimension som lärandets socialitetsdimension, vilket innefattar den sociala och samhälleliga omvärld individen relaterar till. Det professionella samtalsstödet befinner sig i ett samhälleligt specifikt sammanhang,
där arbetslös ska hjälpas till arbete, utbildning eller annan aktivitet i syfte att
bryta arbetslösheten. Den situationen kan också ses som en form av social
situation där deltagare och professionella lär och formas. Att samspela kan ses
som ett interagerande som formar och därför viktigt i sammanhanget professionellt samtalsstöd och lärande, samspelsprocessen sker i och genom den sociala praktik som sker här och nu. Möjligheter att påverka, att vara delaktig i
skapande och aktivitet men också att kritiskt reflektera blir viktigt för lärprocessens utveckling.
Även om allt lärande är situerat blir detta ytterst påtagligt i professionellt
samtalsstöd som rör lärande i karriärprocesser. Ständiga samhälleliga och
strukturella förändringar tvingar människor att på olika sätt hela tiden lära och
lära om för att förstå, hantera och agera i dessa förändringar (Giddens, 1991).
Människan står i ökad omfattning inför tvånget att välja mellan till synes obegränsade alternativ och möjligheter. Eller det omvända, att alternativen och
möjligheterna av olika anledningar är dolda eller ses som onåbara och därmed
lyser med sin frånvaro. Lärandet avspeglar således samhälleliga och sociala
förutsättningar som kan bidra till socialisation i förhållande till existerande
samhällsförhållanden (Illeris, 2015).
Det sociala och samhälleliga sammanhanget ingår tillsammans med den lärande som en integrerad del av lärandet, vilket därmed kommer att avspeglas
i lärandet (Illeris, 2015). Samspelet i lärande kan ta många olika former men
ju mer aktivt detta samspel blir, mellan i det här sammanhanget deltagare och
professionell, desto bättre möjligheter för lärande. Samtidigt styrs det professionella samtalsstödet också av objektiva samhälleliga villkor utifrån vad som
till exempel förväntas uppnås, medlen som tilldelats, eller andra villkor. Det
är således viktigt för lärandet att det skapas möjligheter till aktiv medverkan,
medbestämmande och engagemang i de subjektiva problemställningar som är
för handen. Det i sin tur kan öppna för reflektion, reflexivitet samt socialt ansvar (a.a.). När det gäller lärande i professionellt samtalsstöd framstår det således som att det finns en övergripande dialektik mellan deltagarens kognitiva
och emotionella villkor och omvärldens villkor.
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Tillägnelse- och samspelsprocesser
Efter att ha redogjort för lärandets dimensioner i den kontext av professionellt
samtalsstöd och karriärutveckling som är aktuell här avser jag nu ta upp de
bägge processer som försiggår mellan dessa dimensioner. Illeris (2009) är tydlig med att lärande bara uppstår om de två interrelaterade processerna är aktiva
och lärprocesserna ses här som knutna till individens självuppfattning, som
ligger nära begreppet identitet. Illeris (2015) ser identitet som två delar, dels
identitet på ett personligt psykologiskt plan och dels identitet som formas av
omgivningens samhälleligt utvecklade strukturer, identitet är alltså både biologisk och social. Buber (1990) menar att identiteten formas i relationen mellan människor och Honneth (2003) talar om erkännande som identitetsskapande. Alheit (2012) använder inte identitetsbegreppet men ser biograficitet
som ett sätt att se sig själv och sitt liv utifrån sin berättade livshistoria. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att identiteten utvecklas genom den självuppfattning individen tillägnar sig genom livet. Identiteten kan således påverkas
och förändras i de båda processerna och där ser jag det professionella samtalsstödet som en påverkansfaktor. Interrelationen handlar om individens samspelsprocess med omvärlden, som kan påverka tillägnelseprocessen och det
kan i sin tur påverka individens karriärutveckling (förändrat samspel med omvärlden).
Lärandet kan således stegvis påverkas genom både samspel och tillägnelse
utifrån hur de tre dimensionernas tidigare mentala strukturer och emotioner
påverkar nästkommande lärprocess. Det gäller även för den socialt situerade
praktiken som har sin historia och som genom samspel påverkar lärandet i
påföljande process. Det professionella samtalsstödet kan alltså både bidra och
hindra att lösa upp och förändra individens invanda sätt att se och hantera sig
själv och sin kunskap i relation till omvärlden. Samtidigt utgör också de olika
dimensionerna ett sätt att förstå utfallet av lärande i termer av nya kognitiva
strukturer och förändrade emotioner, till exempel att ett inledande motstånd
kan vändas till motivation. Det Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver som
förskjuten eller förändrad handlingshorisont, att något tidigare omöjligt blir
möjligt. De tre dimensionerna i lärandet kan således påverkas av hur det professionella samtalsstödet utförs, samt vad som fokuseras däri. Hur denna samspelsprocess mellan professionell och deltagare etableras och utvecklas menar
jag kan vara av avgörande betydelse för lärprocessens utveckling. Det kan i
sin tur påverka möjligheterna för individens karriärutveckling. För att fördjupa förståelsen av denna komplexa integration av såväl individuella, sociala
och samhälleliga villkor, som ses som två sammanvävda processer, presenteras i det följande ytterligare teoretiska utgångspunkter utifrån begreppen dialog, relation och erkännande.
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Professionellt samtalsstöd som villkor för lärande
Återkommande begrepp när man rör sig i lärandets sammanhang är ord som
relationer, kommunikation, dialog och gemenskap. Dessa ord antyder viktiga
förutsättningar, villkor, för att lärprocessers utveckling mot något, i synnerhet
i sammanhanget professionellt samtalsstöd där den professionelle och individen som söker hjälp har att tillsammans försöka skapa ett lärandets rum. Därmed kan lärprocessen ses som en form av socialt konstruerad aktivitet som är
avhängig inblandade personers möjligheter och förmåga att genom dialogen
mötas och samverka med varandra.

Dialog och relation i professionella möten
Buber (1990) och hans pedagogiska tänkande menar att äkta relationer är lärandets plattform och att det är i möten mellan människor som vi når lärandets
egentliga mål. Buber menar att allt mänskligt liv är möte och gemenskap, att
vara-med-andra är tillvarons grund. Här existerar inget avgränsat jag eller
själv och därmed faller det individualistiska utvecklingsperspektivet på människan, att utveckling kommer inifrån. Människor ingår istället alltid i relationer och existerar endast i dessa och de är av två slag: Dels jag - du - relationer
som är ett möte där två väsen öppnar sig mot varandra, totalt och oreserverat
och dels jag - det - relationer som visar på hur man kan förhålla sig till världen.
Buber menar att människor växlar mellan dessa båda förhållningssätt och att
en individ inte kan leva utan jag - det - relationer, men lever man endast i
sådana så är man inte människa. Jag - det- relationen är det basala för överlevnaden, den nödvändiga, oundgängliga och vanliga. Jag - du -relationen kan
ses som ett avbrott som för en stund lyfter människan ur det materiella och
tekniska och konstituerar det egentligt mänskliga: möte, närvaro, dialog, kärlek och ömsesidighet. (Buber, 1990).
Det slags relationer som Buber talar om kan inte tas för givna, uppstår inte automatiskt, kan inte fångas av några modeller, kan inte operationaliseras med några
principer eller frambringas med några handgrepp. De kan inte ges någon rättvis
skildring med vetenskapliga begrepp eller andra slags representation-er. De uppstår sällan och kanske alltmer sällan. De kan inte skapas, inte läras ut, inte behärskas, inte kontrolleras, inte hanteras eller bedömas. Vi kan påverka dess villkor och
verka för att omständigheterna blir så goda som möjligt. Men vi kan inte utgå ifrån
att våra insatser, antingen de nu är av politiskt, organisatoriskt, socialt eller individuellt slag, främjar ett autentiskt liv. (Aspelin, 2010, s. 88)

Buber (1990) menar att personligheten finns eller blir till mellan människor,
inom det mellanmänskliga, det är där vi kan söka svaren på hur tankar, känslor
och handlingar ser ut och kanske vad de har för betydelse. Personligheten behöver möta en annan personlighet för att kunna träda fram och det mötet är
avhängigt av ömsesidighet mellan de inblandade. Hur det mötet gestaltas blir
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alltså avgörande för vad som framträder. Om mötet, som till exempel kan vara
ett professionellt samtal, av någon eller båda uppfattas som osäkert eller hotfullt ökar riskerna för att rädsla eller försvar ska framträda. Om mötet istället
upplevs som tillmötesgående och inlyssnande ökar möjligheterna för att det
framträder intresse och välvilja.
Även om Buber menar att jag - du relationen inte kan fångas eller beskrivas,
så visar han ändå på vikten av en medvetenhet om relationers betydelse som
kan skärpa uppmärksamheten på hur interaktionen med andra utförs. Buber
(1990) ger så att säga ledtrådar till reflektion över förhållningssätt och agerande i professionella samtal som gör att samtalet kan bli till ett möte i det
Buber beskriver som jag - du relation. Denna jag - du relation kan då skapa
möjligheter för att börja adressera den omkringliggande världen, alltså en jag
- det relation till det man har att hantera. Det vill säga de processer av samspel
och tillägnelse som binder samman lärandets tre dimensioner som tidigare tagits upp.

Erkännande
Honneth utvecklar erkännandebegreppet som han ser som en specifik form av
moraliskt motiverad konflikt och kamp (Honneth, 2003). Begreppet erkännande bygger hos Honneth på en idealtypisk uppfattning om att det finns en
ömsesidig gemenskap mellan människor, där personliga identiteter konstrueras och/eller förändras dialogiskt genom en ömsesidig erkännandeprocess. Erkännandet av den andre kan därmed bli avgörande, eller kan ha stor inverkan
på individens möjligheter till lärande. Att bli sedd som likvärdig, men också
att man skiljer sig från andra kan således påverka hur en person upplever sig
själv och sina möjligheter. Att bli nedvärderad ger en obalans i förhållandet
mellan människor och innebär ett misserkännande av personens identitet (Pettersen och Simonsen, 2013). Missaktning är en grövre form av misserkännande som inträffar när förväntan om ömsesidigt erkännande förbytts i motsatsen Todorov (2001)
De kommunikativa handlingar som utförs blir avgörande i Honneths perspektiv eftersom erkännandet baseras i kommunikation mellan människor och
han använder sig av begreppet moralisk grammatik (Honneth, 2003). Moralisk
grammatik behandlar mänsklig kommunikation i vid bemärkelse och handlar
här om människans förmåga att förstå och översätta misserkännande erfarenheter till normativa krav på samhällsförändring till exempel krav på anpassning till förändrade arbetsvillkor. Moraliskt handlande kännetecknas av förmåga att använda universalistiska moraliska principer tillsammans med en
känslighet för det enskilda fallets konkreta omständigheter (Honneth, 2003).
Människor har en medfödd sensitivitet för misserkännande och missaktande
handlingar. Vi reagerar på handlingar som strider mot rådande normer och
värderingar, som bryter mot den moraliska grammatiken. Vi känner igen orätt-
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visor när vi upplever dem (Pettersen och Simonsen, 2013). Om vi lär oss behärska och tillämpa erkännandets språk kan den moraliska grammatiken bli
ett redskap för att förmedla erkännande och därmed bättre förstå samt hantera
sociala konflikter.
Att mänskliga subjekt överhuvudtaget är kränkbara i sitt förhållande till sig själva
följer av den omständigheten att de endast är i stånd att bygga upp och bevara en
positiv självrelation med hjälp av instämmande och bejakande reaktioner från
andra subjekt. Utan hänsyn till dessa intersubjektiva förutsättningar kan inte förklaras varför en person överhuvudtaget skadas när en specifik aspekt av dennes
självförståelse förstörs genom bestämda handlingar, yttranden eller omständigheter (Honneth, 2003, sid 99).

När vi behärskar erkännandets språk blir den moraliska grammatiken möjlig
att använda för just erkännande och hanterande av samhälleliga konflikter.
Honneth (2003) menar att för att förstå vad erkännande är behöver vi också
förstå vad misserkännande och missaktning innebär, samt förvärva insikt om
reglerna för att upphäva dessa. Erkännandet eller misserkännandet kan hänföras till tre mänskliga gemensamma sfärer vilka vi genom och inom skapar,
reviderar och omskapar vår självbild (Honneth, 2003).
• Den privata sfären; kärlek som bygger på tillit och grundar för individens
självförtroende.
• Den rättsliga sfären; rättigheter som grund för upplevelse av lika värde vilket är avgörande för individens självrespekt.
• Den solidariska sfären; olika värdegemenskaper som inbjuder till deltagande och därigenom bidrar till individens självkänsla.
I Honneths (2003) teori byggs erkännandet upp mellan dessa tre olika men
sinsemellan ömsesidiga sfärer, vilka är exempel på olika gemenskaper vi som
individer ingår i. Den privata där tillit är ett centralt element som grundläggs
i barndomen genom upplevelse av kärlek och därigenom också tillägnelse av
förmåga att ge kärlek och där utvecklas självförtroendet. Den rättsliga där individen tillerkänns lagliga rättigheter som ger möjlighet att delta i samhället
och utveckla självrespekt. Slutligen den solidariska sfären där respekt och aktning för sitt eget och andras gemensamma bidrag till samhället utvecklar självkänslan. Det visar att erkännande handlar om att både se människan som en
del av en gemenskap och som en särskild individ. Att människor tilldelas lika
rättigheter, men även att de blir bedömda utifrån vad som skiljer dem från
andra människor (Pettersen och Simonsen, 2013). Ett fullödigt erkännande innefattar enligt Honneth (2003) erkännande i alla tre sfärerna och har alltså att
göra med hur individens självförtroende, självrespekt och självkänsla utvecklas.
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Dessa samhälleliga värderingars starka genomslag omfamnar således individens självförtroende, självrespekt och självkänsla. Därmed kan vi, om de
inte är uppfyllda, få svårigheter att formulera, tolka och förverkliga våra egna
önskningar och behov. Om identitetsskapande är en pågående dynamisk livsprocess där vår uppfattning om oss själva intersubjektivt utvecklas i samspel
med de uppfattningar som andra har om oss blir erkännandet centralt för vår
personliga utveckling och lärande. Genom det intersubjektiva perspektivet visar Honneth (2003) att erkännande förutsätter ömsesidighet. Ömsesidigheten
i erkännande processen beskrivs av Ikäheimo och Laitinen (2007) som avhängig en dialogisk eller en monologisk uppfattning om erkännande. I ömsesidigheten ser jag också en koppling till Bubers tankar om det mellanmänskliga mötet och dess betydelse för lärande.
Motsättningar mellan samhälleliga och individuella behov kan sätta den
professionelles möjligheter att agera erkännande på svåra prov (Pettersen och
Simonsen, 2013). Den erkännande hållningen kan inte tas förgiven, den är något som kontinuerligt måste eftersträvas, inget som någon har lärt sig och är i
trygg besittning av (Heidengren, 2009). I ett idealt erkännande sammanhang
är det den professionelles praktiska utövande av respekt för och omsorg om
individens självförtroende, självrespekt och självkänsla, alltså individens värdighet, som grundar för respekt och tilltro till den professionelles kompetens
och auktoritet som hjälpare (Paulsen, 2008). För att erkännande ska kunna
användas som analysverktyg argumenterar Heidengren (2009) att begreppet
behöver systematiseras och konkretiseras. Erkännande kan förstås och analyseras på olika nivåer beroende på hur sammanhanget ser ut. Erkännande måste
definieras till aktuell kontext för att inte bli ett begrepp som kan innefatta allt
och därmed också intet. Denna fråga är mer metodologisk än teoretisk men
teorin gör det möjligt att ur empirin utvinna indikatorer på erkännande och
dess kvalitet (a.a.). Sådana indikatorer kan vara positiva eller negativa uttryck
i form av känslor, kroppsspråk, verbalisering, gester och handlingar. Heidengren lyfter fram tre analysnivåer som benämns mikro-, mellan- och makronivå (a.a.).
Erkännande på mikronivå är en basal mellanmänsklig nivå, det vill säga ett
erkännande människor emellan i termer av gester, handlingar och attityder
(a.a.). Vad gör vi, hur agerar vi när vi erkänner en annan människa, när vi
bejakar den andre i sin helhet? Mikronivån innehåller därmed en handlingsteoretisk dimension där erkännandet i handling förbinder den erkännande personen till den andre. Man är inte längre fri att behandla den andre på ett otillbörligt eller oaktsamt sätt (a.a.).
Den andra nivån, mellannivån, är också kopplad till den mellanmänskliga
nivån. Här avses erkännande som den skiftande kvalitet relationen människor
emellan uppvisar över tid, här finns således en interaktions dimension (a.a.).
Skapandet och utvecklingen av en relation leder till etablerande av sociala
band som i sin tur genererar ömsesidigt ansvar. På denna nivå kan således
urskiljas skiftningar i erkännandets kvalitet som missaktning, misserkännande
och erkännande (a.a.).
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Makronivån slutligen kännetecknas enligt Heidengren (2009) av historiska
och institutionella erkännandeordningar som internaliseras i individen genom
samhällets normativa infrastruktur, alltså en ordningsteoretisk dimension.
Dessa institutionella erkännandeordningar kan ses som legitima förväntningar
på erkännande från individen. Det vill säga en människas förväntade samhälleliga värde utifrån hur man agerar och bidrar till det gemensamma (a.a.).
Erkännandet är så centralt för oss som människor därför att det enligt Taylor är så nära kopplat till vår identitet, till den existentiella frågan om vem jag
är (Taylor, 2009). Den frågans svar kanske vi måste söka själva, men det sökandet är också beroende av andra eftersom ledtrådar till svaret på vem vi är
väsentligen tillkommer genom andras förmedlade bild av oss själva. Individen
blir synlig för sig själv genom att synliggöras av andra (Heidengren, 2009).
Självbilden växer fram i och genom dialogen med andra och formas därmed
utifrån hur den dialogen kommer till uttryck eller inte. Om den uteblir genom
till exempel utfrysning eller påtvingas oss i förvriden form i att vi värderas
eller bedöms som mindre värda kan det leda till vanmakt, accelererande mindervärdeskänslor och en mer inskränkt och förminskad tillvaro.
Todorov (2001) menar att människan har ett grundläggande behov av erkännande vilket beskrivs i termer av betydelsen av att vi beaktas av andra
människor. Här görs också en intressant distinktion mellan att inte beaktas,
det vill säga att vara socialt osynlig och att vara utsatt för missaktning, där
missaktningen ändå kan ses som en bekräftelse på existens, men som saknas
vid osynlighet. Voswinkel gör en liknande distinktion mellan icke-erkännande
och missaktning, vilket beskrivs som en passiv respektive aktiv form av negativt förhållningssätt gentemot den andre (Voswinkel, 2001). Vid icke-erkännandet uteblir det förväntade erkännandet och den omedelbara reaktionen
framstår som besvikelse. Vid missaktning utspelar sig motsatsen till det förväntade och reaktionen visar sig i känsla av skam eller vrede. Todorov visar
även på svårigheter avseende mellanmänskliga relationer och erkännande i ett
utvecklingsperspektiv, till exempel den tidiga relationens känslighet för störningar mellan barn och förälder. Han menar att erkännandet kan ta sig så uppslukande former att inget utrymme ges för barnets självbild att utvecklas (Todorov, 2001). Han ger sig även i kast med frågan om hur det är möjligt att
åtnjuta erkännande? Svaret på frågan, menar han, ligger i att vi alternerar med
den andre och att vi genomför en rollfördelning. Alternera innebär att vi förhåller oss öppna för den andre genom att se, lyssna och därigenom skapa förutsättningar för den andre att öppna sig. Att inta tydliga roller är stabiliserande
för relationen, det ger en viss tydlighet och förutsägbarhet. Den som har en
roll och fyller sin roll kan inte vara socialt osynlig, dennes existens är därmed
erkänd av den andre (Todorov, 2001).
Erkännande och anseende kan semantiskt sägas tillhöra eller utgöra ett
spänningsfält som rymmer en mängd motsatspar eller ytterligheter och strävan
efter erkännande eller anseende tenderar att aktualisera dessa motsatspar (Heidengren, 2009). Det finns således en dialektisk dimension kring erkännande
begreppet hos Voswinkel som till exempel framträder i frågan om hur jag
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framträder i mina egna ögon respektive andras ögon eller är jag ärlig i mitt
uttryck eller förespeglar jag bara något? Hur ser relationen ut, är den ömsesidig eller ensidig, symmetrisk eller asymmetrisk?
Ytterligare en forskare som tar sig an erkännandebegreppet är Fraser som
argumenterar för att identitetsbegreppet har tagit en för dominerande plats i
debatten om erkännande (Honneth och Fraser, 2003). Istället för hon fram
social status och rättvisa som centralt för möjligheten till socialt erkännande
(a.a.). Underordning kan endast övervinnas för grupper eller individer genom
att samhället på olika sätt kompenserar för dessa så att de kan bli delaktiga i
samhället på likvärdiga villkor som andra. Fraser ser på social rättvisa som
bestående av erkännande och omfördelning och dessa två kan hamna i konflikt
med varandra. Genom att Honneth förlägger fokus på individen, menar Fraser,
hamnar också ansvaret på individnivå vilket får till följd att orättvisor endast
kan förklaras på individuell basis. Därigenom negligeras ekonomi, klass och
samhällsstrukturer som orsaker till sociala missförhållanden. Istället måste
kampen för erkännande och kampen för ekonomisk jämlikhet föras parallellt
för att nå målet om social rättvisa .(a.a.). Med tillägget omfördelning lyfts således begreppet erkännande från ett strikt individuellt identitetsperspektiv till
en ett mer omfångsrikt samhällsperspektiv. Honneths teori om erkännande visar hur interaktions-, handlings, och ordningsteori kan påverka konstruktionen
av identitet genom att tydliggöra variationer och nyanser i erkännandeprocessens kvalitet (Heidengren, 2009).

Karriärutveckling
Människors karriärval och beslut försiggår på en komplex arena bestående av
utbildnings och arbetsmarknadens strukturella möjligheter och hinder.
Hodkinson och Sparkes (1997) hävdar att karriärval till sin karaktär kan ses
som rationella, men också bör ses som pragmatiskt och känslomässigt styrda.
Karriärutveckling i form av val och beslut sker i interaktion mellan individ
och omvärld utifrån vad individen kan uppfatta. Hodkinson och Sparkes
(1997) benämner detta som individens handlingshorisont och där avses vad
individen ser för alternativ, vad som kan vara möjligt, eftersträvansvärt eller
osynligt inom de strukturella möjligheterna utifrån individens aktuella position. Karriärmöjligheter som ligger utanför individens handlingshorisont avvisas lätt eftersom de är osynliga. Alternativen kan därmed inte relateras till individens självbild och/eller föreställningar om vad som kan vara lämpligt eller
genomförbart. Vid vändpunkter genomgår individen en avgörande transformation av sin identitet och Hodkinson och Sparkes (1997) visar på tre olika kategorier:
• Strukturella vändpunkter; yttre institutionella strukturer som till exempel
övergång från grund- till gymnasieskola där eleverna måste välja väg.
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• Självinitierade vändpunkter; frivillig inre individuell utveckling.
• Tvingande vändpunkter; initieras av andras handlingar och/eller yttre omständigheter som uppsägning eller arbetsmarknadsåtgärd.
Individens livskarriärlinje består således av återkommande val i relation till
de vändpunkter som uppstår i rutinmässiga levnadsförlopp. De strukturella
förutsättningarna jämställs i careeshipteorin med en marknad eller spel för att
beskriva ungas karriärval i den sociala kontexten. På denna marknad finns det
flera aktörer som har olika mål (Hodkinson och Sparkes, 1997). Förekomsten
av olika mål kan påverka genom att skapa konflikter, koalitioner, förhandlingar och överenskommelser (Hodkinson och Sparkes, 1997). Karriärval befinner sig inom ett komplext mönster av maktrelationer mellan de olika aktörerna och olika uppfattningar och reaktioner på de regler som ramar in och
styr området. De olika aktörerna för med sig en varierande mängd kapital –
socialt, ekonomiskt, kulturellt och symboliskt – till detta spel, vilket skapar
dessa maktrelationer eftersom de med mest resurser sätter reglerna. Makten
ligger i detta fall i mindre utsträckning hos den enskilde individen utan det är
till exempel arbetsgivare, tjänstemän och professionella som styr utifrån en
samhällelig kontext. Individen har också möjlighet att påverka sin framtid,
men enligt teorin är deras inflytande begränsat och kan bara ses som en del av
den komplexa interaktionen.
Vändpunkterna har senare delvis reviderats av Hodkinson och han ser dem
mer som en process över tid av vändningar och tiden därefter med betoning
på hur de vävs samman, än som enskilda vändpunkter (Hodkinson, 2008). Det
vill säga att vändpunkter i karriärutveckling inte så enkelt låter sig definieras
till en eller flera punkter där vändpunkten inträffar. Det handlar mer om vändningar över tid som istället kan liknas vid en process av lärande, där det ena
läggs till det andra och möjligheter kan växa fram eller inte. I det lärandet
samverkar kognitiva, emotionella och sociala dimensioner. Däremot kan
vändningen i retrospektiv framträda och tolkas som en punkt, det vill säga en
upplevelse av när vändningen inträffade, eventuellt vad som låg till grund för
densamma och reflektion om hur den i så fall uppstod. För att förklara den
ständigt pågående processen i individers konstruerande av sina karriärer är det
avgörande att använda careershipteorins grundläggande begrepp (Hodkinson,
2008).

Avslutande kommentarer
Illeris (2015) teori tar ett helhetsperspektiv på den mycket komplexa företeelsen som benämns lärande. Det gör den användbar i den komplexa situation
som karriärutveckling kan innebära och som professionella har att hantera för
att hjälpa människor vidare i sin karriär. Men komplexiteten gör det i sin tur
svår att operationalisera teorin. Vidare så är det svårt att skilja mellan förnuft
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och känsla vilket framhållits av flera olika teoretiker. För att förstå lärande i
professionellt samtalsstöd har jag i detta kapitel redogjort för Illeris modell
över lärande. Lärande ses därmed här som interaktionen mellan innehåll, drivkraft och socialitet i processer av samspel och tillägnelse (Illeris, 2015). Individers lärande påverkas således av återskapandet och formandet av sig själva
och omgivningen, det som Alheit och Daussien (1999) beskriver som biograficitet. Det vill säga människans pågående processande av sig själva och sin
omvärld för att konstruera och omkonstruera sin verklighet. Detta innebär för
det första att professionella samtal utgör en relation där mötet mellan den professionelle och deltagaren är central. Jag har i detta kapitel definierat den relationen som dialogisk. Dialog definieras här som att de samtalande ser
varandra som likvärdiga och strävar gemensamt för att åstadkomma förändring av förståelsen kring det man talar om (Wilhelmson och Döös, 2015). För
det andra att relationen här är baserad på ett ömsesidigt erkännande. För det
tredje att erkännandet omfattar de tre mänskliga gemensamma sfärer vilka vi
genom och inom skapar, reviderar och omskapar vår självbild (Honneth,
2003).
För att närmare analysera villkoren varunder professionella samtal av den
här typen verkar kopplar jag Illeris (2015) modell till ytterligare teoretiska
perspektiv på lärande, erkännande och relationer. Jag använder Bubers (1990)
pedagogiska teori för att förstå det relationella när professionella och deltagare
dialogiskt försöker mötas i samtal för att gemensamt åstadkomma förändring.
Att ha ett arbete, att sköta sin egen försörjning, att via utbildning och genom
arbete på olika sätt bidra till samhällets stabilitet och utveckling kan ses som
en form av erkännande på makronivå (Honneth, 2003). Därför blir det av intresse att ur ett pedagogiskt perspektiv både på mikro- och mellannivå undersöka hur professionellt samtalsstöd i arbetslöshetssammanhang påverkar individens lärande i sitt liv och sin situation. I ett professionellt samtalsstödsperspektiv framstår Honneths (2003) teori om erkännande, samt andra forskares
utveckling av erkännandeteorin, som en tänkbar grund för att synliggöra centrala aspekter som möjliggör lärande.
Med hjälp av denna teoretiska lins söker jag närmare undersöka komplexiteten i den lärprocess som utvecklas i professionellt samtalsstöd och varigenom individens karriärutveckling kan påverkas, där såväl aktörer som strukturer är av betydelse för lärandet (Hodkinson, 2008). Att med andra ord söka
förstå de lärprocesser där individen med hjälp av professionellt samtalsstöd
söker stöd i att omkonstruera sina dittillsvarande livskonstruktioner som sätter
samspels- och tillägnelseprocessen mellan individ och samhälle i rörelse.
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Kapitel 5. Metod

I detta kapitel redogörs för avhandlingens metodologiska utgångspunkter som
ligger till grund för den empiriska studien samt för studiens design och genomförande. De studerade sammanhangen presenteras kort liksom de intervjuade. Efter en redogörelse för hur empirin tolkats och analyserats avslutas
kapitlet med en metoddiskussion och en forskningsetisk reflektion.

Metodologiska utgångspunkter
De ontologiska och epistemologiska ställningstaganden som jag utgått från
redovisas här varefter motiv ges till studiens biografiska och narrativa ansats.

Avhandlingens position
All forskning utgår från ontologiska och epistemologiska antaganden enligt
Scott och Usher (2011). Människor har ontologiska föreställningar om verklighetens grundkaraktär och dessa föreställningar påverkar oss. I denna avhandling är det väsentligt att skilja på den fysiska och den sociala verkligheten. Den fysiska verkligheten menar Searl (1997) existerar oberoende av
våra representationer av den, den existerar oberoende av vårt medvetande.
Den sociala verkligheten ses däremot som en mänsklig produkt som framträder som en objektiv verklighet (Berger och Luckmann, 1998). Hur verkligheten definieras har därmed betydelse för hur verkligheten framträder och tolkas, en ontologisk pragmatism som påverkar såväl teoretiska som metodiska
ställningstaganden. Reflektionen över ovanstående är central i forskning för
att inte hemfalla till triviala beskrivningar av det undersökta, samt att forskningen är transparent så att den kritiskt kan granskas av andra (Alvesson och
Sköldberg, 2008). Epistemologiskt grundar jag i ett konstruktivistiskt perspektiv, att den sociala verkligheten konstrueras i interaktion mellan människor (Berger och Luckmann, 1998). Interaktion menar jag förutsätter att det
finns någon eller något att interagera med och därmed menar jag att ett konstruktivistiskt perspektiv också förutsätter en relationell utgångspunkt. Den
kunskap som avhandlingen söker svar på är hur lärande sker i samspel, men
med fokus på deltagarnas perspektiv. Jag ser således samhället som konstruerat av människor och därmed har människor också möjlighet att omkonstruera
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både sig själva och sitt sammanhang i en interaktion mellan samhälle – människa och mellanmänskliga möten. Det är utifrån denna föreställning om verkligheten jag försöker studera lärande i människors upplevelser genom att ta
del av deras berättelser. Jag ser det som möjligt att narrativt närma mig kunskap om sambanden mellan individ och samhälle genom människors aktörskap i skapande av mening utifrån berättelsens form. Berättar- eller samtalskontexten är betydelsefull vid studier av människors berättelser (Kohler-Riessman, 2008). Berättelsen blir en produkt av intervjun, vad de varit med om,
deras reaktioner på detta och berättarförmågan.
När jag nu ger mig på att utforska vuxnas lärande i professionellt samtalsstöd samt de villkor som kan identifieras i detta stöd, är min blick å ena sidan
allt annat än ren och fri från mina föreställningar, åsikter och tankar. Å andra
sidan hjälper mig mina förkunskaper och föreställningar att förhålla mig till
området och kanske i viss mån undvika att trilla ned i de mest uppenbara fallgroparna, förutsatt att de inte är så stora att jag inte ser att jag redan befinner
mig i en sådan grop. Något jag upptäckte med hjälp av mina handledare ett
flertal gånger under arbetets gång. Redan här åskådliggörs motsägelsefulla
förutsättningar som det gäller att förhålla sig reflekterande, kritisk och ödmjuk
inför. Ändå ses förförståelse inom hermeneutiken som en grundläggande förutsättning för att någon form av förståelse av undersökt fenomen överhuvudtaget är möjlig (Ödman, 2005). Personligen är jag så att säga snärjd i min egen
subjektiva tradition av utbildning och erfarenhet, såväl som tidens och kulturens föreställningar, vilket kan leda till misstolkningar. Men som jag antydde inledningsvis har jag också alltid närt en undran om vad som försiggår
i professionella samtal. Trots att jag tror på samtalets förändrande kraft, kan
jag även bli provocerad av övertron på den kraften. Att jag är beredd att ifrågasätta öppnar både möjligheter och risker för min förförståelse och självuppfattning. Det öppnar också för möjligheten att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot området i fråga.
Jag ser på forskning som en typ av social praktik som är sammanvävd med
andra sociala praktiker och naturligtvis behöver implikationerna för de ställningstaganden och val som görs vid val av teori och metod beskrivas och definieras. Den vetenskapliga kunskapsproduktionen i form av en akademisk
praktik invävs så att säga i de praktiker jag besöker och undersöker. Min position i den akademiska praktiken är avgörande för vilket teoretiskt perspektiv
jag utvecklar och det i sin tur formar mina problemställningar samt hur jag
agerar för att ta mig an dem. Hur jag inträder i den studerade praktiken är
avgörande för mitt sätt förhålla mig till denna och hur jag tolkar och förstår
den. Forskning framstår därmed som social företeelse såväl som en verksamhet i sig. Det ger konsekvenser för mitt hanterande av min forskarroll, studiens
genomförande och resultat. Forskning kan utifrån mitt syfte och metod beskrivas som dubbel hermeneutik (Scott och Usher, 2011).
However, the presence of the researcher, and the researcher's desire to investigate
social reality by focusing on the perceptions and behaviors of social actors, require
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a further level of interpretation. Researchers, therefore, interpret through their own
conceptual and perceptual lenses the interpretations made by those they are studying (Scott och Usher 2011, s 86).

En narrativ ansats med biografiska inslag
Denna avhandling tar sin metodologiska utgångspunkt i deltagarnas berättelser. Att intervjua i berättelseformen för att ta del av deltagarnas upplevelser
av professionellt samtalsstöd ser jag som ett grundläggande steg för att kunna
besvara studiens forskningsfrågor. Berättande kan beskrivas som en universell
mänsklig aktivitet och berättelsen uppfattas inom biografisk forskning som en
grundläggande form av kunskap (Johansson, 2005). I biografisk forskning används levnadsteckningar, bland annat i form av narrativ, som empirisk utgångspunkt för att söka avtäcka, analysera och förstå samband mellan samhälleliga och individuella processer (Johansson,1999). Brockmeier och
Carbaughs (2001) ser narrativ som mänsklig erfarenhet som framträder i verbaliserad form för att förstå världen och sig själv. Min avhandling rör sig i ett
narrativt och biografiskt landskap, i en pendling mellan de intervjuades då-,
nu- och framtid. Erfarenheter, förståelse och identitetsskapande konstrueras
av individen genom berättelser, som därmed blir väsentliga att undersöka. Målet är att synliggöra sociala, ekonomiska, kulturella och historiska krafter som
skapar, förändrar och träder in i levd erfarenhet (Bertaux,1983).
Biografisk forskning kan inte förstås som ett specifikt tillvägagångssätt,
utan beroende på teoretisk och/eller metodisk utgångspunkt kan det biografiska anslaget skilja sig åt inom forskning. Narrativ kan både definieras som
en metafor för berättelse om liv och som en systematisk metod för analys (Johansson, 1999). Narrativ kan definieras som berättelse om ett liv i dess helhet
eller som del/delar av ett liv. Begreppet kan också definieras som metod, där
både den intervjuade och intervjuaren ingår. Narrativa metoder kan erbjuda
unika perspektiv på frågor och problem som deltagare bär med sig (Hartung
and Vess, 2016). Begreppet narrativ kan även ses som en delberättelse i en
berättelse som framkommer vid en levnadshistorisk intervju (Arvidsson,
1998).
Det finns två uppfattningar vad det gäller betydelsen av berättelsen, dels att
berättelsen är intressant ur ett metodologiskt perspektiv, dels att den sociala
verkligheten är narrativ till sin natur (Johansson, 1999). Den första uppfattningen ser berättelsen som en av flera källor till kunskap om en objektiv social
verklighet och då finns även ett intresse för andra typer av data. Den andra
uppfattningen ser berättelsen mer som en teoretisk grundsten utifrån att den
sociala verkligheten är situerad och flytande, den konstrueras gemensamt under intervjun och är till sin karaktär narrativ (Johansson, 1999). Min avhandlings metod har en narrativ ansats med biografiska inslag. Ansatsen handlar
om att intervjun rör sig inom deltagarnas biografiska levnadshistoria i syfte att
förstå specifika fenomen i relation till livsberättelser. I de livsberättelserna undersöks narrativa utsnitt av upplevelser gällande professionellt samtalsstöd
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och dess påverkan på deltagarnas lärande i karriärprocesser. Jag avser att gå
på djupet i människors upplevelser av något de varit med om och därför är
deras röst det centrala att få tag i för att närmare förstå dessa upplevelser och
vad som kan tänkas ligga till grund för att upplevelserna blev just sådana. Att
få fram ett rikt, varierande, uttömmande och sammanhängande empiriskt
material som visar på det handlande subjektets upplevelser, handlingar eller
avsikter och konsekvenser, hör till den kvalitativa forskningens styrkor
(Kvale, 1997).

Studiens design och genomförande
I detta avsnitt beskrivs avhandlingens design och genomförande. Grunden för
val av intervju som datainsamlingsmetod kan förklaras med följande ord. Om
man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sina liv kan det vara lämpligt att prata med dem om detta (Kvale, 1997). Den här studien är därför designad för att människor ska kunna komma till tals om sina upplevelser av
professionellt samtalsstöd.
Studien är förlagd till två kommunala arbetsmarknadsprojekt för långtidsarbetslösa som där erhåller professionellt samtalsstöd. Där har jag under åren
2013-2015 genomfört intervjuer med arbetssökande människor, både nära det
professionella samtalsstödet och i uppföljande intervjuer cirka ett till ett och
ett halvt år senare. Studien byggs upp av intervjuer från en pilotstudie och tre
delstudier. Se Figur 2. Intervjuerna i delstudie ett och två skedde i nära anslutning till det professionella samtalsstödet. Delstudie tre var en uppföljande intervju, ett till ett och ett halvt år senare.
Pilotstudien består av två intervjuer med två vuxna arbetssökande, båda inskrivna i samma kommunala arbetsmarknadsprojekt. Dessa intervjuer genomfördes för att se om min intervjumetod skulle ge ett detaljerat, rikt och varierande material om deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd. Pilotstudiens syfte var alltså att pröva min intervjumetods möjligheter att få
människor att komma till tals. Framförallt hur jag som intervjuare skulle
kunna stödja deltagarna att klä sina upplevelser i ord, stödja deras reflekterande över sina upplevelser och därur spåra lärprocesser. Pilotintervjuerna bekräftade berättelsens centrala funktion för att kunna ställa följdfrågor, reflektera och konkretisera upplevelser som kunde ge giltiga data. Intervjuerna tycktes vidare ge ett rikt datamaterial. Jag kunde således gå vidare med att söka
ytterligare deltagare att intervjua. De båda pilotintervjuerna bedömdes även
kunna ingå i den första delstudien.
Delstudie 1 genomfördes genom åtta intervjuer med deltagare på Nystart,
två från pilotstudien och sex nya intervjuer. Delstudie 2 genomfördes genom
åtta intervjuer med deltagare på Medvind. Deltagarna i Nystart refererade i
intervjuerna främst till upplevelser av sina möten med projektets studie- och
karriärvägledare. Deltagarna på Medvind refererade främst till mötet med projektets coacher. I båda projekten fanns dock andra yrkeskategorier till exempel
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Forskningsprojektet presenterades för samordnaren som åtog sig att presentera projektet vid uppkommande möte med respektive chefer och vägledare.
Tanken var att studie- och karriärvägledarna var de som hade direktkontakt
med de arbetssökande som befann sig i omställning och därmed både kunde
informera och motivera deltagarna att medverka i studien. Under arbetets inledning kom jag i kontakt med ytterligare ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt, här kallat Medvind, i en mindre kommun, där Stockholms universitet
åtog sig att genomföra en mindre studie av projektets uppbyggnad, organisation och effekter. Här gavs därmed ytterligare en möjlighet att hitta intervjupersoner som erhöll professionellt samtalsstöd, men här i form av karriärcoachning. Jag medverkade vid några möten med personalen och vi enades
om att handläggarna vid enheten skulle gå tillväga på samma sätt som vägledarna vid det tidigare projektet för att hitta intervjupersoner.
Kriterierna för medverkan i studien var att deltagarna haft kontinuerliga
möten med de professionella under sin tid i projektet och att de deltog frivilligt
i bemärkelsen att de accepterat åtgärden. I intervjuerna med deltagarna både
på Nystart och Medvind berörs ibland också deltagarnas upplevelser av mötet
med de kommunala handläggarna som administrerar deltagarnas medverkan i
de bägge projekten och den initiala kontakten med vägledare respektive
coacher.
Handläggare och vägledare inom respektive projekt informerade deltagarna om min undersökning och dess syfte utifrån den beskrivning av undersökningen som de erhållit skriftligt och muntligen. Därefter fick deltagarna
avgöra om de ville delta i intervjun och om så var fallet bokades en intervjutid.
Handläggare och vägledare har haft möjlighet att välja om alla deltagare ska
få erbjudandet om att delta i intervjun eller endast vissa. Hur det valet i detalj
gjordes vet jag inget om, vilket kan ses som en svaghet i studien och kan väcka
frågor. I vad mån har vägledare och handläggare påverkat deltagarna att ställa
upp? Har de valt deltagare utifrån egna med- eller omedvetna kriterier? Har
jag bara fått möjlighet att träffa deltagare som förväntas uttala sig positivt om
sina upplevelser? Variationen i upplevelserna som framträder i intervjuerna
menar jag visar att så inte är fallet. Av de 16 intervjuade hade åtta av dem
under ca tre månader kontinuerlig kontakt med en karriärcoach (Medvind) och
de övriga åtta hade under kortare eller längre perioder kontakt med en studieoch karriärvägledare (Nystart).
Vid uppföljningsintervjuerna styrdes valet av intervjupersoner till stor del
av vilka jag lyckades få kontakt med. Det är därför viktigt att konstatera att
det bland dessa fanns erfarenheter av både karriärvägledning och karriärcoachning, samt såväl positiva som negativa upplevelser av samtalen.

Biografiskt vägledande samtal – utgångspunkter för hur samtalet
fördes under intervjuerna
Att närma sig en förståelse för en annan människas upplevelse och situation
skulle kunna betecknas som en huvuduppgift för mänsklig kommunikation
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(Kvale, 1997). Denna förmåga blir särskilt viktig i samtal av professionell karaktär där samtalet har ett tydligt syfte att på något vis behandla, hjälpa, stödja,
vägleda eller bidra till förändring, med andra ord någon form av lärande. Mina
intervjuer avsåg dock inte att bidra till deltagarnas förändring, jag söker istället tolka hur professionellt samtalsstöd i situationer av arbetslöshet påverkar
deltagarnas lärande i deras karriärutveckling. Det görs genom deltagarnas
egna berättelser om det de varit med om, vad som hände, hur det gick till och
hur det i så fall haft betydelse i deras liv, som de ser det vid intervjutillfället.
Som framgått intresserar jag mig för vuxna individers upplevelser av professionellt samtalsstöd i de lärprocesser som sker utifrån en biografisk kontext att
skapa förståelse för individers lärande och utveckling under dessa processer i
förhållande till ett livsperspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun eftersträvar att söka förstå innebörden i och beskriva meningen hos aktuella teman
i intervjupersonens upplevda verklighet (Kvale, 1997).
Den biografiska ansatsen utgår från att människor då de berättar sin egen
livshistoria också konstruerar sina identiteter och reflekterar över sina erfarenheter vilket påverkar deras möjligheter att handla. Det egna berättandet skapar
möjligheter för självreflektion och blir därmed centralt för att individen ska
kunna närma sig en förståelse av sitt förflutna och kunna planera sin framtid
(Lidström, 2009). Berättandet, i det här fallet i form av intervjun, kan därmed
ses såväl metodologiskt, epistemologiskt som ontologiskt.
Samtalet är alltså i detta perspektiv inte bara en specifik empirisk metod utan också
ett grundläggande sätt att vinna kunskap och utgör dessutom den generella formen
för mänsklig interaktion i världen (Kvale, 1997, s 40).

De samtal, i form av intervjuer, som jag eftersträvade för denna avhandlings
empiri vill jag beskriva som biografiskt vägledande samtal. Det innebär att jag
som intervjuare utgår från området som definieras av syfte och forskningsfrågor och därifrån låter mig ledas in i den intervjuades upplevelser genom berättelsen. Jag menar att det bidrar till att intervjun kan ta formen av ett samtal
där den intervjuade själv kommer till tals kring sina upplevelser och erfarenheter som kommer upp. I det att berättelserna växer fram utforskas deltagarens
upplevelser successivt genom användandet av deskriptiv frågeteknik, i form
av öppna frågor av vad och hur karaktär. Här har även andra tekniker som
sammanfattningar och omformuleringar sin plats för att kontrollera intervjuarens förståelse av det sagda så som berättaren menat och för att stödja berättaren att utveckla sin berättelse, både i detalj och helhet. Både sammanfattningar och omformuleringar har en frågande funktion som kommer sig av att
de inte står fria utifrån min tolkning och formulering, utan syftet är att den
intervjuade reagerar bekräftande, korrigerande eller utvecklande på min tolkning av vad jag uppfattat att de sagt eller menat. De öppna frågorna behöver
vara konkreta genom att så långt det är möjligt använda deltagarnas ord och
beskrivningar för att forma påföljande fråga ur den föregående beskrivningen
eller yttrandet. Berg och de Jong (2003) menar att allt man som samtalsledare,
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utifrån den lösningsbyggande metodiken, behöver veta för att ställa nästa
fråga finns i det svar man nyss erhöll och att det hjälper intervjuaren att inte
lägga in egna värderingar i frågorna. Detta förhållningssätt menar jag kan
hjälpa intervjuaren att hantera och reducera intervjusituationens inbyggda
maktasymmetri som kan byggas upp av intervjuarens frågor och krav på den
intervjuades svar.
Min ambition var att i intervjun undvika en symmetrisk relation och istället
underbygga en asymmetrisk relation genom att ge de intervjuade möjlighet till
självreflektion över det de berättade för mig och därmed öppna för reflektion
över sina erfarenheter. Det kan tyckas motsägelsefullt att jag vill reducera
maktasymmetrin samtidigt som jag eftersträvar en asymmetrisk relation, men
jag anser inte att asymmetriska och symmetriska strukturer i samtal behöver
stå i ett motsatt förhållande till varandra. Snarare behövs båda strukturerna i
intervjun, symmetrin för att skapa en förtroendefull och bekväm samtalsmiljö
och asymmetrin för att hålla stringens och fokus. För mig är detta i lika hög
grad en fråga om etik, som en metodisk fråga. I och med att jag vill söka människors berättelser om sina liv före, under och efter deltagande i projekten
måste de intervjuades berättelser oemotsagda tillåtas träda fram. Måhända har
jag sådan kunskap om professionella samtal att jag kan anses ha vissa expertkunskaper, men det är intervjupersonerna som äger expertkunskaperna om
sina egna liv och erfarenheter. Det är dessa erfarenheters möjligheter att träda
fram som jag eftersträvade genom mitt sätt att intervjua i samtalets form.
Detta förfaringssätt stämmer väl in med studiens syfte och kvalitativa
grund, eftersom jag är intresserad av hur deltagarna själva formulerar och beskriver det som de varit med om, samt att jag som intervjuare då styr intervjupersonens beskrivning så lite som möjligt. Intervjuformen ligger också väl i
linje med de konstruktivistiska samtalsmetoder som många former av professionellt samtalsstöd grundar sig i. I kvalitativa intervjuer blir det av vikt att
komma så nära det upplevda som möjligt. Enligt Loftland (i Holme, 1997)
måste man, för att kunna förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i, försöka komma dem in på livet. En människas upplevelse av någonting kan vara högst individuell och därmed unik även om
händelsen som sådan delas av flera eller många (Kvale, 1997).
Som framgått ser jag intervjun som en form av samtal och samtal kan sägas
vara en grundläggande form för mänsklig interaktion. När vi samtalar, får vi,
beroende på de ställda och besvarade frågornas karaktär, veta något om
varandras erfarenheter, känslor, tankar, drömmar och hur vi ser på världen och
livet (Kvale, 1997). Samtal kan ha många och skiftande former beroende på
den kontext samtalet befinner sig i till exempel privata samtal, arbetsrelaterade
samtal och professionella samtal som till exempel vägledande eller coachande
samtal. Forskningsintervjun kan ses som en form av professionellt samtal där
det finns ett tydligt definierat syfte eller tema, där innehållet i kvalitativ bemärkelse, byggs upp av den intervjuades beskrivning av sina egna upplevelser
och erfarenheter. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda, intervjuaren definierar och kontrollerar situationen och äger temat för intervjun
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(Kvale, 1997). I en forskningsintervju tar syfte och forskningsfrågor omvägen
via intervjuarens frågor för att sedan återvända till syftet (Thomsson, 2002).
Det är även min väg. Syfte och forskningsfrågor har hjälpt mig hålla riktningen i intervjusituationen, så intervjupersonernas berättelser om sina upplevelser speglar det de varit med om och som jag sedan kan använda för analys.
Att utveckla forskningsintervjun ur vägledningsmetodik menar jag har bidragit till att undersöka, understödja och fram för allt utveckla den intervjuades berättelse. En forskningsintervju är dock inte detsamma som vägledning
men jag menar att metodiken har potential att stödja ett forskande syfte i ett
biografiskt perspektiv. Genom ett uppriktigt intresse återkommande fråga om
betydelsen av det nyss sagda kan intervjupersonens berättelse fördjupas och
därigenom utvecklas berättelsen. Det gynnar i sin tur intervjuarens förståelse
av det berättade och empirin berikas av detaljerat och varierande stoff. Metodiken kan hjälpa intervjuaren att förhålla sig i en ickevetande position (Berg
och de Jong, 2003). Det betyder att intervjuaren ser, signalerar och agerar så
att deltagaren ser sig själv som expert på sitt liv och sin tillvaro. Det i sin tur
betyder att intervjuarens frågor hela tiden tar utgångspunkt och formuleras utifrån det som berättaren nyss sagt.

Datainsamling
Intervjuerna i Nystart har genomförts vid respektive intervjupersons Nystartskontor utom två, varav den ena genomfördes på Stockholms universitet och
den andra i mitt hem. Intervjuerna med deltagare i Medvind genomfördes i
projektets lokaler förutom två som genomfördes vid Stockholms universitet.
Intervjuerna varade i ca 40 - 60 minuter, de har spelats in och transkriberats
för att sedan kunna tolkas och analyseras.
Deltagarna har berättat om sin historia, sin situation och sina upplevelser
av professionellt samtalsstöd. Tillsammans med mig som intervjuare har de
fått möjlighet att i intervjun reflektera över sin situation och hur mötet med de
professionella utvecklades och vad det har gett dem för erfarenheter. Intervjuerna har således tagit formen av reflekterande samtal om upplevelser av tidigare professionella samtal i syfte att deltagarnas egna berättelser skulle gynnas. Som intervjuare och forskare har jag ett ansvar för att samla relevant empiri, att deltagarnas upplevelser förmår beskriva det som jag har för avsikt att
undersöka. I deltagarnas berättelser har jag sökt tecken på lärande, både under
intervjun och när jag transkriberat och analyserat empirin. Sökandet vid intervjuerna krävde koncentrerad närhet till deltagarnas berättelser. Med de tekniker jag tidigare redogjort för försökte jag hålla både mitt och deras fokus på
berättelsen. Att stödja dem att reflekterande utveckla sina berättelser med målet att nå till utsagor som kunde tolkas haft betydelse i ett lärandeperspektiv.
Jag använde mig således inte av någon intervjuguide med på förhand utformade frågor. Däremot var intervjuerna strukturerade för att gynna deltagarnas
berättande och reflektion. Den strukturen byggdes upp av att de fick börja berätta om sig själva och sin historia, sin bakgrund och hur de såg på sig själva.
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Det ledde sedan till deras upplevelser och erfarenheter av att vara arbetssökande och varför de blev deltagare i Nystart respektive Medvind. Därmed närmade vi oss deras upplevelser av de professionella samtalen i form av karriärvägledning och karriärcoachning. I de upplevelserna slutligen blev det möjligt
att reflektera över vad som hänt eller inte och hur det gick till. Strukturen på
intervjuerna kan framstå som linjär, att alla berättelser startar, pågår och slutar
vid bestämda teman eller följer samma mönster, så är dock inte fallet. Intervjuerna har istället en cirkulär karaktär där deltagarnas berättelser återvänder
till tidigare yttranden och till exempel reflekterar om dessa yttranden i förhållande till det de talar om, eller gör jämförelser mellan tidigare och aktuella
upplevelser.
De uppföljande sex intervjuerna genomfördes som framgått ett till ett och
ett halvt år efter den första intervjun. Tre intervjuer gjordes på Stockholms
universitet och tre via telefon. Anledningen till att det blev telefonintervju i
tre av fallen var svårigheter att hitta en passande tid och plats för en fysisk
intervju. Eftersom jag vid första intervjutillfället fysiskt mötte de tre ansåg jag
att det kunde vara värt att pröva intervjun via telefon, även om jag föredragit
att träffa dem personligen. Telefonintervjun visade sig dock fungera utmärkt
vilket kan ha sin grund i att vi redan hade etablerat en intervjuare – deltagare
kontakt.
Vid de uppföljande intervjuerna inledde jag med att be deltagarna sammanfatta sin bild av vad de berättat i den första intervjun för att jag skulle få möjlighet att bedöma mina tolkningar av vad de berättat. Deras minnesbild bekräftade mina tolkningar som överensstämmande med deras nuvarande minnesbild av den första intervjun. Därpå ombads deltagarna berätta om hur de
såg på den vägledning och coachning de genomgått i retrospektiv. Intervjuerna varade i ca 20 – 40 minuter och liksom de första intervjuerna spelades de
in och transkriberades.

Presentation av Nystart och Medvind
Här presenteras de två kommunala projekt där jag genomfört intervjuerna med
deltagarna. De bägge organisationerna delar samma syfte, att bryta bidragsberoende till förmån för arbete eller utbildning eller annat alternativ. Enligt SKL
(2012) är att sänka kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd en viktig
framtidsutmaning, samtidigt har antalet arbetssökande med försörjningsstöd
ökat. Verksamheterna är riktad till människor som av olika anledning uppbär
försörjningsstöd. Ett vanligt förekommande skäl till detta är bland de intervjuade att arbetslöshetsersättningen understiger existensminimum. Ytterligare en
vanlig anledning är att arbetslösheten blivit så långvarig att de intervjuade blivit utförsäkrade eftersom arbetslöshetsersättningen har en bortre tidsgräns.
Verksamhetens mål är att utifrån deltagarnas behov och de möjligheter som
står till buds erbjuda stöd som leder till självförsörjning istället för bidragsberoende, det vill säga en form av omställning. Hur detta organiseras och utförs
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skiljer dock de bägge kommunerna åt. De två kommunernas verksamheter genomför denna omställningspraktik med olika organisatoriska lösningar.
Nystart är organiserat som myndighets- och in-houseagenter vilket betyder att
myndigheten kommunen byggt upp en omställningsverksamhet internt för
kommuninvånare i långtidsarbetslöshet. Där utförs det karriärvägledande arbetet av studie- och yrkesvägledare och det coachande arbetet av coacher, men
båda yrkesgrupperna är kommunala tjänstemän. Medvind är organiserat som
myndighets-, marknads- och in-houseagenter vilket betyder att myndigheten
kommunen byggt upp en omställningsverksamhet internt för kommuninvånare i långtidsarbetslöshet där kommersiella aktörer i form av olika coachbolag anlitas. Det är de anlitade coachbolagen och deras coacher som genomför
det coachande arbetet.

Nystart
Nystart erbjuder olika former av stöd till arbetslösa med social problematik
eller försörjningsstöd, målet är att deltagarna ska få det stöd som behövs för
att få ett jobb. Deltagarna erbjuds utifrån behov ett antal olika alternativ till
exempel studie- och karriärvägledning, karriärcoachning, praktik, arbetsträning, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb. De kan utifrån behov till
exempel lära sig hur man lyfter fram det bästa hos sig själv, lära sig bättre
svenska om det behövs eller lära sig mer om något särskilt yrke. Nystart samarbetar med stiftelser, föreningar, organisationer och företag. Nystart vänder
sig främst till:
• Arbetslösa med försörjningsstöd.
• Arbetslösa unga mellan 16-29 år.
• SFI-studerande som har försörjningsstöd eller introduktionsersättning.
Deltagarna får efter inskrivning en personlig coach och tillsammans görs en
jobbplan som beskriver en kedja av aktiviteter som är tänkt att leda till arbete.
De har också tillgång till matchare vars uppdrag är att hitta lämpliga arbetseller praktikplatser. Deltagare, coach och matchare beskrivs som ett team som
jobbar mot ett gemensamt mål. Under processen har deltagarna även tillgång
till IT-pedagog som stöd för att använda nätbaserade resurser och studie- och
karriärvägledare som kan hjälpa deltagarna att reda i frågor, tankar och funderingar kring arbete, utbildning och karriär. Deltagarna talar i intervjuerna
främst om möten och upplevelser av deras samtal med studie- och karriärvägledare, men refererar ibland också till andra tjänstemän inom organisationen.
Att deltagarna möter studie och karriärvägledare grundar sig i att de i inledande möten med andra tjänstemän utryckt frågor om eller intresse för utbildning som en väg till arbete.
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Medvind
Medvind är en kommunal utvecklingssatsning där den aktuella kommunen
samlat de tre kommunala arbetsmarknadsinsatserna under en arbetsmarknadsenhet. Inom organisationen återfinns:
• Kommunala aktivitetsansvaret – kommunens lagstadgade skyldighet att erbjuda aktiviteter för unga mellan 16-19 år som varken studerar eller arbetar.
• Arbetscenter – som erbjuder arbetsträning i olika former.
• Medvind – där bosatta i kommunen som saknar arbete erbjuds personligt
utformat coachstöd.
Inträdet i Medvind är formaliserat genom att deltagarna först träffar någon av
handläggarna, kommunala tjänstemän på Medvind som organiserar åtgärden.
Där görs först en grundläggande kartläggning av deltagarens behov, hur situationen ser ut, vad det finns för utbildning och arbetslivserfarenhet, samt vad
deltagaren vill ha hjälp med och mål. Beroende på deltagarens behov kan
Medvind i kartläggningen också erbjuda en träff med studie- och karriärvägledare. Därvid erbjuds arbetssökande att välja mellan olika coachföretag som
har avtal med kommunen och därefter påbörjas jobbcoachningen hos det valda
coachföretaget. Coachningen syftar främst till att deltagaren ska nå ett arbete
eller i andra hand en tre månaders praktik på en arbetsplats med bibehållet
försörjningsstöd. Coachningen syftar till att förbättra deltagarnas möjligheter
till arbete genom att utveckla deras kompetens i att söka arbete. Att formulera
CV och personliga brev, olika sätt att kontakta arbetsgivare men också
coachande samtal för att stärka deltagarnas självförtroende. Handläggarna på
Medvind kan också ha kontakt med deltagarna under pågående coachning och
följer också upp utveckling och resultat. De intervjuade deltagarna talar främst
om sina möten och upplevelser av de samtal de haft med karriärcoacher, men
flera av dem tar också upp kontakten med handläggarna som en viktig del av
deras upplevelser. Deltagarnas mål på Medvind är främst att nå ett arbete men
i samtalen med coacherna utvecklas ibland också tankar om utbildning som
ett första steg mot arbete.

De intervjuade, en översikt
Nedan ges en översikt av de intervjuade deltagarna. Deltagarna på Nystart har
erhållit vägledning vid tre Nystartskontor med studie- och karriärvägledare.
Deltagarna på Medvind har erhållit coachning vid sex coachbolag med
coacher som kontrakterats av Medvind. Av de 16 intervjuade var elva kvinnor
och fem män. Av dessa och var sex förstagenerationens migranter och en
andra generationens migrant. Deltagarnas ålder varierade mellan cirka 20 år
och dryga 50 år. Utbildningsnivån varierade mellan ej avslutad grundskola
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och universitetsexamen och arbetslivserfarenheterna var mycket varierande.
Tiden som arbetssökande var för några av de intervjuade någon eller några
månader medan andra varit arbetssökande i flera år. Se Tabell 2. Av tabellen
framgår också vilka som deltog i de uppföljande intervjuerna.
Tabell 2. Översikt över intervjuade deltagare
Fingerat
namn

Kön

Ålder

Utbildning

Arbetslivserfarenhet

Migrant

Tid som
arbetssökande

Uppföljande
intervju

Malte

Man

+45

Grundskola

Diverse

1a gen

+2 år

Moa

Kvinna

+20

Gymnasium

Vård/omsorg

Charlie

Kvinna

+30

Universitet

Restaurang

Neva

Kvinna

+40

Gymnasium

Lokalvård

Pia

Kvinna

+20

Grundskola

Ingen erf

Juan

Man

+30

Gymnasium

Restaurang

2a gen

+2 år

Ram

Man

+25

Gymnasium

Diverse

1a gen

+1 år

Samira

Kvinna

+30

Gymnasium

Praktik

1a gen

+1 år

Tor

Man

+25

Gymnasium

TV/media

6 månader

X

Svea

Kvinna

+25

Praktik

+ 2 år

X

Alva

Kvinna

+45

AvbrutenGrundskola
Universitet

Konsult

+2 år

Peter

Man

+20

Gymnasium

Media

+3 år

Miranda

Kvinna

+20

Gymnasium

Praktik

1a gen

+1 år

Tanja

Kvinna

+20

Gymnasium

Praktik

1a gen

3 månader

Stina

Kvinna

+20

Grundskola

Praktik

+1år

Kerstin

Kvinna

+50

Universitet

HR-sektorn

+3 år

Nystart

1a gen

1 månad

X

3 månader

X

+2 år
+2 år

X

Medvind

X

I resultatredovisningens inleds varje deltagares berättelse med en mer detaljerad presentation av respektive deltagares situation som framträtt genom intervjuerna.

Tolkning och analys
I intervjuerna och tolkningsarbetet har jag sökt i deltagarnas berättelser efter
upplevelser av det professionella samtalsstödet som påverkat dem på något
sätt. Därmed sökte jag också efter lärande och om det underlättade, försvårade
eller visade sig på annat sätt. I det tolkande analysarbetet har jag pendlat mellan teoretiska utgångspunkter och den empiri som deltagarnas berättelser bidrar med. Empirin har således påverkat valet av teori som i sin tur påverkat
vad jag ser och kan tolka ur empirin, för att i kvalitativ bemärkelse närma mig
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en fördjupad förståelse för hur professionellt samtalsstöd i omställningssituationer kan påverka vuxnas lärande i deras karriärutveckling. För att uppnå fördjupad förståelsen har deltagarnas berättelser reflekterats över och tolkats. Intervjupersonen såväl som forskaren ses som aktiva agenter som i intervjun gör
sina tolkningar och som är viktiga att reflektera över. Genom att reflektera
helheter och detaljer och samspelet däremellan blir empirin mer rik och mångfasetterad (Thomsson, 2002). Metaforiskt menar jag att det kan beskrivas som
ett musikstycke där kompinstrument och soloinstrument samverkar, bygger en
helhet där detaljer, som utan denna samverkande helhet hade förblivit dolda,
istället kan träda fram och därmed tolkas och förstås.
Tolknings- och analysarbetets första steg inleddes således under intervjuerna. Deltagarnas berättelser var viktiga i sökandet efter hur olika omständigheter påverkar det som sker när vi konstruerar oss själva och vår kunskap. Det
betyder enligt Tomm (1997) att intervjuaren försöker avläsa hur omständigheter och innebörder i det som förmedlades framträder i intervjun. Tomm
(1997) benämner också vikten av att ta i beaktande hur det sagda konstrueras
och rekonstrueras genom de återkopplingar till varandra som de samtalande
gör. Här följer ett exempel ur första intervjun med Pia där min återkopplade
tolkning (som till viss del, visade det sig, var en misstolkning) kan korrigeras
av Pia och jag kan närma mig en mer överensstämmande förståelse av vad Pia
menar med det hon säger.
Intervjuaren: Berätta först lite om din bakgrund.
Pia: Är född i [ort], i [ort]. Mamma ensamstående och jag har varit socfall sedan
jag föddes… skratt… så fram och tillbaka. Eh började gymnasiet och fick mitt
första barn när jag var 17 så då fick jag hoppa av, så var jag sjukskriven ett tag på
grund av depression, sedan fick jag mitt andra barn och kunde inte studera eller
jobba på grund av graviditetskomplikationer och sedan var jag föräldraledig och
sedan när barnen började på dagis så kom jag ganska snabbt hit. Så det är väl
ungefär så.
Intervjuaren: Ok
Pia: Ja en ganska bra sammanfattning.
Intervjuaren: Ja, fram till kontakten med Nystart.
Pia: Ja, de viktigaste händelserna.
Intervjuaren: Ja och det låter som om du haft en skolgång som varit ganska splittrad?
Pia: Ja… eh det beror sig på vad man menar med splittrat. Först så gick jag… alltså
grundskolan så gick det ju bra. Sedan så gick jag… jag hamnade på gymnasium,
samhällslinjen men alla i klassen skulle hoppa av eller byta, så då bytte jag också

64

då till estetlinjen och ja det var då jag blev gravid och sedan så fick jag ett barn
så… ja det var lite sådär… jag har inte fulla betyg men jag saknar inte betyg heller.
Intervjuaren: Nä ok, från gymnasiet?
Pia: Ja, grundskolan gick jag ut med ganska bra betyg.
Intervjuaren: Grundskolan fungerade bra, Gymnasiet blev lite mer splittrat, det är
en bättre tolkning?
Pia: Ja

Kärnan i reflektionen är intresset för den konstruktionsprocess som inkluderar
hela undersökningen, från ax till limpa. Varje berättelse och varje iakttagelse
är föremål för reflektion och tolkning och därigenom tillförs något mer
(Thomsson, 2002). Tillvägagångssättet avser att öka förståelsen av något som
det redan finns kunskap om, men vi nöjer oss inte med det, utan vill förstå mer
(a.a.). Kvale (1997) beskriver förståelse som ett sökande efter betydelser och
om uppdagandet av en djupare mening än den omedelbara och uppenbara. För
att kunna beskriva och förstå händelsers betydelser har jag strävat efter att i
intervjuerna både vara nära berättaren och berättelsen för att närma mig en
förståelse och att distansera mig genom att reflektera över både intervjupersonens uttryckssätt, situation och villkor samt intervjuns innehåll och genomförande. (jfr Kvale, 1997).
I ett andra steg transkriberades intervjuerna och alla repliker numrerades i
respektive intervju och jag noterade yttranden jag uppfattade som viktiga händelser i deltagarnas upplevelser. Under det att jag sedan omväxlande lyssnade
på, läste intervjuerna, noteringarna och tillförde nya kommentarer fördjupades
förståelsen för deltagarnas upplevelser av det professionella samtalsstödet.
Därefter påbörjades ett arbete med att kategorisera yttranden i respondenternas berättelser. Kategorierna sorterade jag sedan inledningsvis in under de tre
dimensionerna socialitet, drivkraft och innehåll i Illeris (2015) modell. Vad
och hur dessa upplevelser tycktes påverka deltagarnas lärande varierade i hög
utsträckning. Som ett tredje steg gjordes därför kontinuerligt noteringar i berättelserna där jag anade variationer. I det fortsatta analyserandet framkom att
det fanns flera olika uttryck i deltagarnas berättelser av vad som var av betydelse för dem. Två huvudmönster framträdde: Upplevelser som antingen underlättade eller hindrade lärande. Men upplevelserna av vad och hur samtalsstödet underlättade eller hindrade var inte entydiga. Därför gjorde jag, som ett
ytterligare steg kontinuerligt noteringar i berättelserna där jag anade variationer i de två huvudmönstren. Allt eftersom tolkningsprocessen fortsatte växte
ur dessa variationer sju faser fram. Ur mönster, faser och variationer utvunna
ur empirin tolkar jag deltagarnas lärande. Där framträder fyra lärprocesser.
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med under avhandlingsarbetet. Med det vill jag bidra till avhandlingens transparens, dess trovärdighet och pålitlighet. Först diskuteras mitt val att endast
rikta uppmärksamheten mot deltagarnas röster och dess konsekvenser för avhandlingens resultat. Därefter diskuteras forskarrollen.

Deltagarnas röster
Jag riktar min uppmärksamhet uteslutande gentemot deltagarna i Nystart och
Medvind, det är deras upplevelser jag är intresserad av. Hur blir det då med
de professionella, lämnas de bara därhän till förmån för deltagarnas röster?
Kunde inte intervjuer med de professionella tillfört ytterligare empiri av intresse? Borde jag observerat samtalen mellan deltagare och de professionella,
för att få en bild av de samtal jag sedan intervjuar deltagarna om? Svaret på
de frågorna är ja, det hade varit en väg att gå vad det gäller empirin i denna
avhandling. Det blev dock inte mitt val och skälen därtill är följande. Mitt
intresse i detta sammanhang är: Hur blir det för deltagarna, vad händer med
dem, i dem, vad är deras upplevelse och hur blev den som den blev? Jag söker
deras upplevelse i en retrospektiv och narrativ kontext, ett tillbakablickande
på en upplevelse. De professionellas egen syn på sina personliga egenskaper,
kompetens och reflektioner över sitt samspel med deltagarna saknar relevans,
eftersom jag här söker deltagarnas subjektiva upplevelser. Vad de professionella gör, hur de agerar och vad det ger för konsekvenser framträder i deltagarnas berättelser om sina upplevelser av det professionella samtalsstödet.
Detta deltagarfokus gav även andra metodiska konsekvenser i att jag även
avstod från observation. Om jag observerat hade jag utsatt både deltagare och
professionella för en publik och därmed någon form av medvetenhet hos dem
om att vara observerad. Genom att avstå från observation menar jag att deltagarnas narrativa beskrivningar av sina upplevelser hålls rena från den påverkan observationen hade medfört. Varken deltagare eller professionella var vid
vägledningens och coachningens genomförande medvetna om att upplevelser
av dessa samtal skulle komma att bli föremål för vetenskaplig undersökning.
Även om jag då kunde tillfört undersökningen ytterligare empiri kring mötet
och samtalet, i form av gester, tonfall, samtalsrytm och agerande, anser jag att
det hade påverkat och stört mer än det tillfört studiens upplevelsefokus. Med
det menar jag att jag hållit fast vid mitt fokus för undersökningen. Det handlar
inte om vad de professionella kan tänkas ha att säga om sitt agerande, vad de
ville åstadkomma eller vad organisatoriska ramar sätter för gränser. Inte heller
handlar den om hur dessa möten faktiskt utspelar sig fram för mina ögon eller
ett kameraöga och vad som kan tolkas utifrån det. Det är i sig intressanta frågor väl värda att undersöka för att vinna ökad kunskap om professionellt samtalsstöd inom detta område. Den här studien valde dock att fokusera deltagarnas upplevelser i retrospektiv och den kunskap som kan hämtas upp där.
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Forskarrollen
Som tidigare beskrivits menar jag att mitt sätt att intervjua ligger nära det vägledande samtalet. Jag söker deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd genom deras berättelser, men här bedriver jag inte vägledning eller coachning, jag forskar. När jag började ana att detta kunde vara ett dilemma såg jag
det som en metodisk fråga, men vartefter arbetet med transkribering och analys av intervjuerna fortskridit har det mer tagit formen av ett etiskt dilemma.
Vem är jag i intervjusituationen där jag arbetar bredvid eller tillsammans med
deltagarna för att ta del av många gånger komplexa och traumatiska livssituationer? Hur hantera min forskarroll när människor ibland öppnar för sina existentiella tvivel och hopplöshet, som om de samtalar med en professionell?
Att röra sig i det här gränslandet mellan forskningsintervjun och professionellt
samtalsstöd på ett sätt som inte vacklar mellan än det ena och än det andra har
varit en viktig lärdom. Det kanske både är det narrativa och reflexiva arbetssättets styrka och förbannelse. Reid (2016) sammanfattar frågan eller dilemmat på ett tydligt sätt.
Being reflexive as a researcher does not leave us wallowing in anxiety, but it does
make us question the way we shape the research and affect the outcomes. Immersion
in the work is important, but we also act to retain some distance from the research if
we are to represent our participants as best we can. Narrative and biographical research can be undertaken in different ways, employ different methods, but at its heart
it is about a relationship – like counselling (Reid, 2016, s 602)

Den narrativa och biografiska ansatsen i den här studien vill jag beskriva som
ett relationellt och medforskande tillvägagångssätt. Min strävan har varit att
utforska deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd genom att ta del
av deras tankar och känslor av det de varit med om. Som intervjuare behövde
jag med andra ord få deltagarna att reflektera över de erfarenheter de gjort.
Som intervjuare ger jag mig således in i ett mellanmänskligt möte för att nå
de berättelser som studiens empiriska grund är beroende av. Intervjuaren och
deltagaren behöver med andra ord uppnå samarbete, tolka och förhandla möjligheter och begränsningar för intervjuns genomförande. Det kan beskrivas
som en sammanhangsmarkering om vad som ska göras, hur det ska ske och
vem som har ansvar för vad (Berg och de Jong, 2003). Intervjuandet syftar till
att stödja deltagarnas möjligheter att hämta upp erfarenheter av lärande om sig
själva för att underlätta intervjuarens förståelse. Det kan ses som dels ett ingripande i en individs verklighet i avsikt att underlätta individens förmåga att
reflektera över sin situation och erfarenhet utifrån rådande villkor. Ingripandet
kan också ses asymmetriskt, som en funktionell arbetsdelning i själva intervjuförfarandet. Utifrån dessa två argument menar jag att här finns en medforskande aspekt mellan deltagare och intervjuare som värnar deltagarens personlighet och inflytande samt kan utveckla reflektion och delaktighet mellan intervjuare och intervjuad.
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Spinelli i Jacobsen (2003) visar på tre principer för personlighetens möjlighet att framträda. Den första är parentesregeln som lyder; sätt dina egna idéer
inom parentes. Det betyder att inte ta något för givet och att så långt det är
möjligt lägga sina förutfattade meningar åt sidan. Det ger förutsättningar för
en öppen beredskap för den omedelbara erfarenheten, att faktiskt se det som
framträder utan något som helst förgivettagande. Den andra är beskrivningsregeln, och den lyder; beskriv - förklara inte. Undvika alla hypoteser, teorier
och tolkningar till förmån för personens möjlighet till beskrivning av sina sinnesintryck och sin värld så konkret, detaljerat och levande som möjligt. Den
tredje är likavärdesregeln som lyder; behandla till att böja med allt som sägs
som lika viktigt och betydelsefullt. Det sagda måste få tillfälle att utvecklas
konkret och detaljerat och däri kan personen själv bli klarare över ordens mening och hur personen själv betraktar det sagda. (Jacobsen, 2003)

Forskningsetisk reflektion
Varje forskningsetiskt val ger etiska konsekvenser, inte nödvändigtvis just rätt
eller fel, utan mer att söka balansera de olika intressen som alla är legitima
enligt God Forskningssed (VR, 2011). Dessa val leder till vissa etiska frågeställningar och ställningstaganden som jag stått och står inför här. På detta
följer sedan de etiska spörsmål som följer som en konsekvens av mina val som
jag så här långt kommit att uppmärksamma. I studien har jag så långt det är
möjligt beaktat de komponenter avseende etiska bedömningar som vetenskapliga arbeten bör ta hänsyn till enligt God Forskningssed (VR, 2011).
Studiens i förhållande till konfidentialitetskravet:
De båda verksamheternas namn och lokalisering samt alla deltagande individer har avidentifierats. Intervjuerna genomfördes konfidentiellt, vilket betyder
att det inte i efterhand går att spåra deltagarnas identitet. Nystart och Medvind
speglar de positiva eller möjlighetsskapande namn som projekten hade i verkligheten.
Studiens förhållande till samtyckeskravet:
Deltagarna i studien har medverkat av egen fri vilja och har haft möjlighet att
närhelst under studiens genomförande avbryta sin medverkan. Se bilaga 1.
Studiens förhållande till informationskravet:
Deltagarna har informerats om studiens syfte och användningsområde.
Studiens förhållande till nyttjandekravet:
Materialet från intervjuerna kommer att användas i samband med denna avhandling samt eventuellt utgöra en grund för undervisning och fortsatt forskning. Samtliga deltagare har muntligt och skriftligt samtyckt till ovanstående
villkor.
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Metodfrågor länkar i stor utsträckning till frågor om etik i forskning och i synnerhet när det gäller forskning där människors upplevelser, tankar, känslor och
liv är föremål för forskarens intresse (Gregory, 2003). Eftersom mitt intresse
riktar sig mot att förstå vilken betydelse professionellt samtalsstöd har för vuxnas lärande i omställningssituationer utifrån deras perspektiv har metodvalet
kommit att landa i en biografisk kontext. Berättelsen uppfattas här som en
grundläggande form av kunskap. Berättelsen ses som socialt formad och kontextuellt bunden, här innefattas med andra ord både det individualistiska och
sociala sammanhanget, vilket för mig känns mycket centralt. Biografiskt kan
tre olika riktningar urskiljas; det realistiska, det neopositivistiska och det narrativa (Miller, 2000). De två första grundar sig i att det finns en objektiv verklighet och att intervjupersonerna representerar delar av denna verklighet (a.a.).
Den tredje ser verkligheten som situerad och flytande och som gemensamt
konstruerad under intervjun (a.a.). Ur mitt perspektiv anser jag att den kvalitativa forskningsintervjun med den narrativa ansatsen och den reflekterande
tolkningen lever upp till de forskningsetiska krav som framställs i Vetenskapsrådets skrift.
Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda
de individer som deltar i forskningen. Hur detta avvägs och genomförs i forskningen blir avhängigt av vad slags forskning (frågeställningar, metoder, deltagargrupper, och så vidare) det är fråga om. (VR, 2011,s 18).

Till dessa kan också läggas en relationell aspekt eftersom jag samlar data genom att intervjua människor och därmed gör jag intrång i deras liv i min jakt
på data att analysera, därför är det informerade samtycket av stor vikt (VR,
2011). Å andra sidan kan detta också innebära att informanten läser in detta i
situationen och agerar anpassat till forskarens syfte (McNamee, 2002). Här tar
jag hjälp av ett av Bubers centrala begrepp, det mellanmänskliga, där han undersöker förutsättningarna för en äkta dialog och vad som kan vara hindrande
för att denna ska komma till stånd (Buber, 1990). Buber definierar tre sådana
hinder som det är viktigt för mig att vara medveten om. Det första är att jag
vill visa mig duktig, jag är mer mån om att förmedla bilden av mig själv än att
verkligen försöka förstå och ge plats för individen. Det andra hänger samman
med att se deltagaren som unik och komplex individ som inte reduceras till ett
symptom, situation eller kollektiv identitet till exempel funktionshindrad eller
arbetslös. Det tredje är att trots mina kanske djupa och omfattande förkunskaper kring området för undersökningen inte börja dra förhastade slutsatser
och formulera frågor till intervjupersonen i syfte att bekräfta dessa. Jag tänker
att detta är viktiga etiska aspekter, som Buber lyfter fram och som ter sig väsentliga att förhålla mig till utifrån mitt biografiska och narrativa perspektiv,
som i och för sig, handlar om den verklighet människor befinner sig i. Men,
eftersom det är den verkligheten jag söker blir det ur mitt perspektiv svårt att
separera forskningsetik från förhållningssätt gentemot intervjupersonen.
Forskningsetiken lägger grunden för mitt förhållningssätt, som blir avgörande
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för vad jag lyckas få tillträde till. I likhet med Appiahs tanke, handlar om att
vara medveten om och balansera kollektiva identitetsföreställningar gentemot
identitetens personliga dimensioner (Taylor, 2009).
Jag menar också, liksom Benhabib (1994) hävdar att det är en illusion att
vi kan vara maktbefriade/oberoende. Som samtalsledare eller i forskningsperspektivet som intervjuare, bär jag ett ansvar för att värna om individens värdighet och oberoende. Men jag bär samtidigt ett ansvar gentemot forskningen
och forskarsamhället att i min forskning vara så transparent som möjligt, jag
står icke fri och obunden (Mauthner, 2002). Det är viktigt att vara medveten
om mitt interna ansvar (forskare-deltagare) och mitt externa ansvar (forskareakademin) för att balansera frågor om forskningsetik kontra forskaretik
(McNamee, 2002). Som forskare kommer jag att både genom verbal och ickeverbal kommunikation gestalta maktpositioner. Andra maktfaktorer kan vara
kunskap, utbildning, position i samhället, uttrycksstil, förmåga och ålder
(Benhabib, 1994). Vrider jag lite på perspektivet så har även intervjupersonerna makt i bemärkelsen att de närsomhelst kan dra tillbaka sin medverkan
och att det är viktigt att de vet om detta. För mig lyfter forskningens olika
etiska aspekter fram ett demokratiskt perspektiv, vilket jag anser vara mycket
centralt och som i grund och botten handlar om erkännande som i sin tur landar
i begreppet makt. Det gäller att som forskare medvetet sträva efter någon form
av ödmjuk men ändå uppriktig hållning gentemot den forskning jag ämnar
bedriva. Sedan vill jag naturligtvis åstadkomma något med min forskning och
där blir den biografiska ingången, för mig, ett såväl etiskt som demokratiskt
skäl. Detta formuleras knivskarpt av Merril och Linden (2004).
Moreover, biographical researchers may frequently, if not exclusively, engage
with marginalized peoples, seeking to give voice and to challenge dominant assumptions, as part of a humanist project to build a more just social order. (Merrill
and Linden, 2009, s 4).

Som jag tidigare redogjort för ser jag forskning som en social aktivitet. Utifrån
det perspektivet framträder tre möjliga modeller utifrån vilka forskaren kan
hantera sin egen inverkan i processen. Forskningen kan vara dold, öppet demokratisk eller öppet autokratisk (Scott och Usher, 2011). De tre tillvägagångssätten grundar sig i olika epistemologiska antaganden vilket också ger
vid handen olika syn på etiska dilemman. Ska forskarens inverkan på resultatet vara något som till varje pris bör undvikas eller något som forskaren omfamnar och därmed bör redogöra för. I mitt forskningsprojekt ansluter jag till
en öppet autokratisk hållning. Det innebär att jag ständigt arbetar med att reflektera över grunderna för resultat, tolkning och analys, men låter inte deltagarna vara med och avgöra hur tolkningar ska skrivas fram. Däremot är deltagarna medvetna om sin frihet att i intervjun forma sina egna representationer
och reflektera över dessa utifrån mitt syfte med intervjun. Epistemologiskt utgår jag från att studiens validitet kan ifrågasättas om deltagarna har inflytande
över de tolkningar som görs. Detta kanske kan ses som främst metodologiska
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frågor, men jag menar att det samtidigt visar på etisk medvetenhet om och
ansvar för att på bästa sätt medvetandegöra och därmed också skydda deltagarna.
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Kapitel 6. Deltagarnas initiala berättelser

Med detta kapitel inleds avhandlingens resultatredovisning med början i deltagarnas inledande berättelser. Avsikten är att redovisa deltagarnas berättelser
utifrån deras egna beskrivningar. Nedanstående berättelser har alla tagit sin
början utifrån en inledande fråga om deltagarnas livsberättelse i stora drag
fram till första kontakten med Nystart eller Medvind. Sedan uppehåller sig
berättelserna vid upplevelser av det professionella samtalsstödet, hur det utfördes, vad som hände och hur det gick till. Det betyder att jag som intervjuare
dirigerar de intervjuade till ett specifikt område utifrån studiens syfte, men
inom detta område försöker jag genom reflekterande frågor följa deras berättelser och uppfatta vad deras ord betyder. Jag arbetar genomgående i intervjuerna med att kontrollera om det jag uppfattat stämmer överens med vad personen menade.

Berättelser från Nystart
I detta avsnitt presenteras deltagarnas berättelser från Nystart. Först ges en
kort presentation av personen i fråga och därpå följer berättelsen om hur deltagaren upplevt det professionella samtalsstödet. Avslutningsvis görs en kort
sammanfattning av aktuell deltagares centrala upplevelser och därefter presenteras nästa intervju. Sist några kommentarer om deltagarnas berättelser.

Maltes berättelse
Malte har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, han har hamnat på
kant i tillvaron och försöker nu återta en mer normaliserad och ordnad tillvaro.
Det framgår så småningom att han är född i Polen men tillbringat mycket tid
i Sverige och bor nu här. Uppväxten framstår som splittrad, utan struktur och
trygghet, det har inte blivit något av någon av de utbildningar han säger sig ha
velat gå eller påbörjat. Det har i sin tur inneburit svårigheter både i arbetslivet
och i livet i stort som lett till ett liv i utkanten av samhället. Malte kom till
Nystart via Socialtjänsten eftersom han hade försörjningsstöd och är mycket
positiv till att staden erbjuder en möjlighet till stöd och hjälp för att ta sig ur
sin nuvarande situation och in på arbetsmarknaden.
Jag hade svårt att bestämma mig. Jag var ju inne på det här med att ta vilket yrke
som helst, men det var någon som då… jag har arbetstränat ett tag, det blir så då.
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Malte har haft en lång resa för att återvända till arbetslivet.
Ja, det är ju så här va att ja… det känns bra att det finns en sådan möjlighet, att
staden alltså har en sådan möjlighet att för en som då… eh… ja… varit ifrån arbetslivet ett tag kanske, med det menar jag anställning, arbetslivet har jag ju varit
nära och just det där vad det är som kan vara bra, han gav mig förslag på någonting
ganska väsentligt och som skulle kunnat vara ganska bra, det var ett förslag i alla
fall och ja, han verkade vara upplyst om vad det var som var möjligt och vad det
var som krävdes i dagssituationen, det… ja… eh… hans visade på yrkesutbildningar, korta och det blev en sådan, han hade några andra förslag i och för sig,
gjorde en sådan där test… det var jätteintressant, har inte pappren med mig men…
kompassen någonting tror jag det hette, det var intressant och jag gjorde det och
det kändes bra

Även om Malte inte ser sammanhanget som det mest positiva, då de flesta
deltagare på Nystart är långtidsarbetslösa och hänvisade dit av Socialtjänsten,
är Malte positiv till verksamheten.
lite svår stämning i… lokalen, många människor som på något sätt då fått ett beslut
från staden, alltså stadsdelen då, eller vem det nu är som bestämt det att det ska
vara så för att ha rätt då till exempel till… .ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller vad det kallas så, ska ändå vara aktivt arbetssökande för att få möjlighet
till extra stöd som Nystart för att kunna börja arbeta eller bilda sig för att kunna
arbeta och jag tycker att det är jättebra att det finns en sådan möjlighet, tycker jag.

Vägledaren uppfattas av Malte som tillmötesgående och erfaren, att ett samförstånd uppstår dem emellan och att det växer fram förslag.
Ja… eller… ja det är väl… är väl att jag tycker att han var väldigt tillmötesgående,
alltså på något sätt… vi fann ett samförstånd alltså just när vi talades vid så… jag
sade vad det var jag och han gav mig förslag då så och han var erfaren och tålmodig, alltså då på alltså …

Malte ger intrycket av att han upplever sig ha blivit respektfullt bemött, att det
kändes bra och att han får nya insikter.
Jag tycker att vägledaren respekterade väldigt mycket det, de möten jag hade med
honom, absolut. Jag fick mycket insikt.

Även om Malte rent formellt är tvingad till Nystart av Socialtjänsten så upplever Malte egen kontroll och beslutsrätt. Han väljer att träffa vägledaren för
han vill prata utbildning och han väljer därmed bort andra alternativ.
Det var ju det att det var jag själv som bestämde, det var inget tvång

Malte är intresserad av att utbilda sig och väljer därför att träffa vägledaren.
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Just det där att varför jag valde att träffa vägledaren, för det är också ett eget val,
det var just det att jag var intresserad av utbildning, av att bilda mig, att få liksom,
att bilda mig och ha ett intyg på att jag kan något, att jag utfört något i alla fall och
tagit till mig kunskap som kan vara intressant för arbetsmarknaden, att jag har
uträttat något som… ja… på något sätt visar att… ja… såså… det kändes bra att
det blev så.

Malte har ett intresse av att få veta hur han ska kunna vara och känna sig delaktig i samhället.
Jag var intresserad av att veta hur jag skulle kunna ta del av det som finns i samhället och kunna vara med och vara accepterad.

Malte får konkreta förslag att ta ställning till och får information så att han kan
bilda sig en uppfattning om vad som är intressant för honom i dagsläget.
Ja oja, han har ju en sådan arbetsuppgift och anställning att han samlar information
om vad som finns att tillgå och ja… möter människor då som är i behov utav att
kanske få förslag som… eh… ja kanske haft det svårt att finna något direkt själva
direkt och där kom många förslag och ja… det kändes bra i alla fall. Fick reda på
dagssituationen, det nya betygssystemet, fick ta del av vad det finns för möjligheter att bilda sig för det har alltid varit intressant för mig.

Malte tycker att han fått en god insikt i vad det kan finnas för möjligheter för
honom att utbilda sig, sen gäller det att välja.
Eh… insikt, fått mycket god insikt i förhållande till den mycket korta tiden till vad
det finns för möjligheter att kunna just bilda mig och arbeta och jag tycker det
finns jättemånga möjligheter, det gäller bara att vara bestämd.

Att genomföra en form av intressetest ger idéer om tänkbara yrken och en
uppdatering om dagens arbetsmarknad.
Det var intressant att det fanns just sådana möjligheter att vad ska jag säga, eh,
möjlighet att ta del av en sådan undersökning, enkät och därigenom den sammanställningen ska kunna ge en riktlinje på vad det är som kan intressera. Just den där
kompassen, det var intressant. Ansträngande men intressant, där man blev påmind
eller tvingades lära nutida benämning av yrken och yrkesgrenar så det var väldigt
intressant och givande.
Här fick jag liksom ett uppslag på vad det finns för möjligheter att kunna och hur
en ska kunna göra det möjligt.

Maltes upplevelse är att vägledaren finns där som en människa för en annan
människas behov av stöd i att hitta en meningsfull tillvaro i sammanhanget
utbildning och arbete.
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Effektiva och liksom… ja absolut för på något sätt så… han är upplyst va, om
dagssituationen, om vad som finns för möjligheter att kunna liksom finnas till för
en människa då som har möjlighet att utföra något ska kunna göra det och jag fick
förslag då på yrkesutbildningar, utbildningar och ja och hur… ja…

Malte tillmäter mötet med vägledaren stor betydelse eftersom hans syfte tillmötesgås och han erhåller de svar han behöver för att kunna gå vidare.
En enorm betydelse för mig alltså. Jag fick svar på det jag ville och det var att se
vad det fanns för möjligheter. Jag fick svar på det jag ville och hur jag ska kunna
göra det jag vill, önskar och känner för.

Sammanfattningsvis är Maltes upplevelse positiv. Han bemöts respektfullt
och tillmötesgående av vägledaren och upplever att det utvecklas ett samförstånd dem emellan. Malte menar att hans möjligheter att börja arbeta förbättrats avsevärt genom kontakten med Nystart och vägledaren.

Moas berättelse
Moa berättar om sin väg fram till nuläget, om sin uppväxt utomlands, de
språkkunskaper som det medfört och hur intresse för människor och att hjälpa
ledde fram till en gymnasieutbildning som sedan i arbetslivet inte levt upp till
Moas förväntningar. Moa kom till Nystart via Socialtjänsten eftersom arbetslösheten tvingade henne att söka försörjningsstöd. Moa lyckades skaffa sig ett
nytt arbete efter två veckor men hade under den tiden sökt upp vägledaren
eftersom existentiella funderingar om hennes livsväg, kopplat till aktuell situation och framtiden, gjort sig påminda.
Hmm… ja.. alltså anledningen till att jag gick dit var att jag inte visste vad jag
ville plugga med i framtiden och jag… eh… ja, jag kände att det var väldigt stort,
alltså att kunna veta vad man vill göra i framtiden. Men jag tycker det gick jättebra,
det är mycket om hur man själv är som person, vad som skulle passa en och vad
man kan tänka sig… alltså vad är det för arbetsmiljö man vill vara med om, det
var mycket så där steg för steg vägledning för att… ja, för att komma fram till vad
man skulle bli eller vill göra.

Livet har gett Moa erfarenheter om sig själv och världen som hon under vägledningen fått möjlighet att reflektera över på ett mer framkomligt sätt än vad
hon själv mäktade med.
Jo det gick bra, jag sade ju… för jag har väldigt… eh… jag har ju fått en utredning
också så… eh… det blir ju också så… eh att jag har lite svårt med samtal och så…
eller när någon pratar alldeles för länge så blir det så att jag tappar bort mig…
eller… tappar bort koncentrationen… och… så det sade jag, att jag hade lite svårt
för det. Men han förstod och det gick bra… eh…
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Moa ser det som att vägledaren var angelägen om att göra ett bra jobb, som
var till nytta för henne. Moa upplever bekräftelse av vägledarens återkommande kontrollfrågor; om det känns bra, om det är rätt väg, och så vidare.
Eh… jag tror också att det var att han frågade om det kändes bra, liksom lite mer
det här bekräfta… om… för han ville ju också göra sitt jobb och göra det rätt… så
han ville ju se… jag tyckte det var bra… och sedan att vi kom fram till någonting,
det var bra.

Moa uppskattar vägledningens struktur.
Eh… jag tyckte om att vi hade dead lines. När jag fick mina uppgifter så var det
att typ nästa vecka ska du vara klar med det här och det kändes… alltså man fick
ju motivationen, det var alltså det här måste ju bli av liksom… så att de… och så
visade han, han sa även att det fanns olika hemsidor som jag kunde gå in och kolla
mer på… eh… ja viktigt att… eller… att man känner att… det tog ju några träffar
med honom… eh… och känna att man ändå kommer någonstans också är viktigt,
men att det ingår ju i det här steg för steg att man… det tar ju lite tid innan man
vet… innan man kommer fram till någonting.

Moa får alternativ att ta ställning till, vissa förkastas andra väcker intresse och
det sker stegvis.
Ja och det var ju skönt när vägledaren tog fram det här eller visade det här med
Human Resources och jag bara men gud det här är ju jättebra ju för det är ju inget
av det här som jag höll på med som jag vill göra, det här var något annat… jag har
ju aldrig tänkt på att det fanns någonting med Human Resources att… att ja det
blir lite mer ytliga… sådär problem… inte så djupt… även om jag är en sån där
djup person men inte på det sättet.

Moa återkommer i sin berättelse till vikten av att vägledaren varierar sitt arbetssätt, att det inte bara blir prat.
Ja men… nämen… det… man lär sig på olika sätt också… och … eh… jag är
mycket för bilder också… så att se det där var också lite mer självklar grej att det
är så man kommer fram till det, att det är inte bara samtal och… eh… man ska ha
lite variation… när man ska visa saker, inte bara prata. Hade det bara varit att vi
pratade så skulle det varit lite svårt för mig att … veta att liksom och vad jag vill
för någonting.

Moas svårigheter att välja och fatta beslut uppfattar hon som ett hinder och
hon upplever hjälp och hopp om att ta sig förbi hindren. Upplevelsen av ett
delat ansvar är också underlättande i Moas perspektiv, i synnerhet när det gäller att ta sig an svårigheter.
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Men jag tror också att det… Jag tror det också är en liten nackdel att jag inte…
alltså eftersom jag inte kan välja så är det bättre… skönare… att man har vägledning, någon som kan hjälpa till lite… för om jag nu skulle vara en självsäker person då skulle jag aldrig tänkt mig att gå till en studie- och yrkesvägledare för, du
vet, det är ju mera att man vet vad man vill och så att de…

Moa upplever att just valsituationer är svåra för henne att ta sig an och kopplar
det till avsaknad av självsäkerhet, att inte veta vart man vill.
Alltså det blev ju att jag lärde mig… eller jag fick någonting från Nystart… alltså
jag kunde bara ha… jag kunde ha tänkt att jag ska bara hit för att jag ska söka ett
jobb… Men sedan att det fanns andra alternativ.

Moas upplevelse av sin tid på Nystart är att det verkligen har hjälpt henne att
ta sig an sin situation och komma vidare. Det tycks också viktigt för Moa att
inte behöva separera utbildning och arbete från det övriga livet utan att det
vävs samman för att hon ska må bra.
Jättebra… och jag tycker liksom att dom är verkligen jättebra… Man ska verkligen
utnyttja liksom det man har också… det man får… och jag blev så glad när
Nystart… Alltså… de är så engagerade och allt, till exempel vi ska ha en föreläsning om motion och hur man äter och så att det är bra för hälsan och sedan att man
ska tänka på… vad säger man… Eh viktigt att ha ett bra privatliv och det gör också
att man ska trivas på jobbet. Det är mycket sådant som man egentligen inte tänker
på.

Moas upplevelse är nu någon form av lättnad, att ha kommit fram till ett beslut
som känns rätt, men som också bara är en början.
Jag är bara glad… alltså när man tänker tillbaka så… är jag bara glad… för att jag
fick de svar jag behövde och då vet jag vad jag vill göra ungefär, för det finns ju…
Alltså… om jag nu kommer in tänker jag så stannar det ju inte där… det går ju
sedan att välja andra riktningar och så där, men det är i alla fall en början… men
jag tänker inte annorlunda eller så… bara att jag vet nu vad jag ska göra.
Ja… eh… man försöker liksom… bli bättre än vad man redan är… eller försöker.

Sammanfattningsvis är Moas upplevelse att hon fått ett vidgat perspektiv på
vad hon kan arbeta med. Hon uppskattar mycket vägledarens varierande arbetssätt, att anpassa både innehåll och tillvägagångssätt i vägledningen till
hennes behov.

Charlies berättelse
Charlie har en universitetsexamen från europeiskt universitet i historia och
litteratur och är nu för andra gången deltagare på Nystart. Efter första vändan
på Nystart fick hon ett timvikariat i norra Sverige i hotellbranschen, det blev
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dock ekonomiskt ohållbart på grund av osäker inkomst och dubbel bosättning
och det gjorde att hon tvingades sluta. Arbetet och situationen medförde också
att Charlie började reflekterade över sakernas tillstånd utifrån de två första
vägledningssamtalen vid sin första kontakt med Nystart. Den fortsatta vägledningen tar vid där Charlies reflektioner över sin situation har stannat.
Och sedan när jag kom tillbaka så, det var ju någonting, konstigt nog så var jag ju
uppe och jobbade ett tag och då klarnade det för mig att jag ville gå tillbaka och
plugga igen. Så då blev det ju ett ännu längre samtal då när jag kom tillbaka.

Charlie tycker sig stå inför en arbetsmarknad som inte ser eller har bruk för
hennes kompetens:
Just nu så känns det väl så och även när jag var i Storbritannien så kunde jag känna
att efter min utbildning var klar så… även om det var en bra utbildning och det var
något som jag trivdes med och något som jag gjorde i… i… ja i och med mitt
intresse för text så… ja i och med att man betalat så mycket och så vet jag inte om
det ledde mig någonstans det finns inte så jättemycket mera att göra med det om
du förstår vad jag menar.
(Intervjuaren) Ja, utfallet blev inte riktigt så stort som du förväntat?
Ja precis och det gav mig inte så mycket… jag kunde ju söka i princip bara samma
jobb som jag sökt utan den utbildningen.

En del i detta hinder ser Charlie som att, för att få tillträde till svensk arbetsmarknad ska utbildningen bokstavligen vara anpassad till arbetet.
Jag tror… ah man skulle jämföra med… Det är väl i och för sig… ja när jag sökte
in då, det var väl 2005 jag började i Storbritannien och anledningen till att jag
sökte in där var att skolan såg bra ut och utbildningen verkade skoj, ungefär. Och
de tänker lite annorlunda i Storbritannien, där om man har en utbildning liksom så
visar det att man har, att man kan fördjupa sig, att man ligger på en liten annan
nivå, men i Sverige är det väl kanske inte riktigt så utan det är mer att man är
utbildad för det man jobbar med.

Charlies erfarenhet efter att ha bott utomlands i tio år är den motsatta. Hon
anser att där läggs större vikt vid personens kompetens i ett bredare perspektiv
och att en universitetsutbildning därför ses som gångbar i många olika sammanhang och varierande yrken. Charlies samtal med vägledaren tycker hon
fångat upp hennes valsituation.
Han är väl… alltså… jag står ju på det sättet nu att jag kan väl tänka mig att fortsätta jobba, ta en praktik eller fortsätta plugga egentligen, så han hjälper mig reda
ut precis vad jag skulle kunna få ut av de tre valen då.
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Där fanns i inledningen ännu inget klart definierat mål men samtalen upplevs
som en mognadsprocess och har mynnat ut i en början till att fatta beslut utifrån vad olika möjligheter (praktik, arbete eller utbildning) kan betyda och ge
för konsekvenser nu och i framtiden.
Jag tror, jag lärt mig att tänka på en framtid på ett mer konkret sätt… för innan så
liksom… ska vi säga… kanske är omoget av mig men till… eller när jag kom
tillbaka till Sverige så… innan dess så tänkte jag fortfarande på vad jag vill bli när
jag blir stor, men man är ändå 30 år och nu så har man fått tagit tag i det lite för
man är ju faktiskt där, det är dags att ta itu med och lägga manken till och göra
någonting konkret av det och även kanske… tänka på ett mera anställningsbart
sätt. För det var det inte innan… att läsa engelsk historia om inte annat så för akademia… så det har nog varit en mognadsprocess där.

Charlie får hjälp att sätta sig in i det svenska utbildningssystemet.
Ja, absolut. Och det kanske har varit mera specifikt med mig då än vad de gör med
de flesta… det är ju rena… vi har ju gått igenom sådant som poängsystem och sånt
och det är ju för jag har ju ingen aning.
… det är ju svårt att på något sätt separera själva den mentala mognadsprocessen
och sedan jämföra den med poäng och intagningskrav och det ligger ju lite någonstans mittemellan det här syoarbetet antar jag… de hör ihop men är ändå separerade på något sätt.

Charlie har med vägledarens hjälp börjat formulera och omformulera framtiden.
Så jag vill ha kanske lite lättare val då att nu har jag en utbildning, nu har jag ett
yrke om man säger… eh… så vi sållade i princip… det var väl… anställningsmöjlighet nästan om man säger som vi tittade ganska mycket på då, istället för att,
eftersom jag lattjat med mitt intresse i tre år så kanske ja får tänka på mina möjligheter för anställningsbarhet numera och det var väl kanske någonting som vi
kom fram till tillsammans.

Inga tydliga svar ännu men mer konkreta frågor och att där ändå finns val att
göra.
Hm ja klarhet och… rent ja för det här med Berghs det strök jag nästan över under
en period för jag tyckte att det var väl mycket pengar för någonting som… i och
för sig vet jag att det är en bra utbildning och så där, men att ehh… jag visste inte
precis hur lätt det var att få jobb om man säger när man kom ut och så och jag var
inte beredd på och lägga nästan 200 000 skr på en utbildning om man inte, för att
liksom stå på samma ställe som jag står nu om man säger. Men det var någonting
vi faktiskt pratade om tillsammans och så tror jag inte det blir faktiskt. På något
sätt skulle man kunna säga att, för det är ganska hoppingivande för jag kände ju
förut att jag liksom stod utan val, men han har ju understrukit hur många val jag
faktiskt egentligen har.
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Charlie får stöd att driva på processen, att tänka och reflektera om en möjlig
framtid.
Ja precis en kombination inom de båda (intresse och arbete, min anm) men det var
ju inte så att han pekade med mig i något direkt val utan han… ja det var mera lite
psykologstil att han repeterade tillbaka ungefär vad jag sade, du förstår hur jag
menar, han tog inget ur min mun utan det var någonting som jag förstår att jag
kom fram till.

Det yrkes- och utbildningsalternativ som växt fram genom vägledningsprocessen har tillräcklig stor del av språkliga aspekter för att även Charlies språkintresse och kunskap kring detta tillfredsställs.
Nä det är väl… det här som jag precis har fått upp ögonen för, ja det är det här
med copywriter då eller göra något medierelaterat textbehandling som jag hållit
på med förut då, eh och det är väl första gången som jag specifikt har sett att min
tidigare utbildning skulle kunna vara till fördel då. Jag menar det är väl en process
i sig själv också att se, jag menar jag har en utbildning i historia och litteratur och
precis var i Sverige kan den vara till användning, det är kanske en syouppgift på
något sätt också.

Sammanfattningsvis upplever Charlie att vägledningen hjälper henne att sätta
in sin tidigare utbildning i ett nytt sammanhang. Hon menar att hon med vägledningens hjälp lärt sig tänka på framtiden på ett mer konkret sätt även om
hon ännu inte fattat några beslut.

Nevas berättelse
Neva kom till Sverige för åtta år sedan från Irak och har arbetat uppemot sju
år med lokalvård inom lokaltrafiken. Hon hade en heltidsanställning men förlorade den efter graviditet och mammaledighet. Nu arbetar hon 23 procent
inom det företag där hon tidigare hade en heltid. Neva lever i en svår ekonomisk situation, hennes man är utförsäkrad och han får endast försörjningsstöd.
Själv har hon bara en deltidstjänst och familjen är därmed beroende av försörjningsstöd från Socialtjänsten. Hon har gjort flera försök att förändra sin
situation genom utbildning men detta har av olika anledningar misslyckats.
Upplever sig sitta fast i ett moment 22 där hennes initiativ för att förändra sin
situation stupar på att regler och policy olika myndigheter emellan inte tillåter
henne att agera.
Nästan åtta år som jag bor i Sverige och efter SFI-skolan jobbade jag direkt. Jag
jobbade på olika ställen hemtjänst, stadsmissionen och sedan i kollektivtrafiken.
Fortfarande anställd inom kollektivtrafiken och jobbar 23 procent och… jag jobbade heltid men efter graviditet och mammaledighet förlorade jag min heltidstjänst
och jobbar nu deltid och hamnade här på Nystart.
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Nevas förväntningar på Nystart var att få ett jobb men det är svårt och hon tror
det beror på hennes begränsade erfarenhet. Hon har genomgått tågförarutbildning men ansågs efter utbildning inte lämpad som tågförare.
Eh… det var ett jobb och jag själv försökte mycket med att hitta jobb men det gick
inte eftersom jag saknade mycket erfarenhet med olika andra jobb, det var nästan
7 år jag jobbade i kollektivtrafiken och jag har nästan ingen erfarenhet av andra
tjänster. Men jag sökte till tågförare, jag kom in, men ja efter en månad efter utbildningen de sa att jag har inte vad som krävs för att bli tågförare.

Neva har också påbörjat utbildning till förskollärare men avbröt p. g. a. ekonomiska svårigheter knutna till makens arbetslöshet. Socialtjänsten gick inte
med på fortsatt försörjningsstöd när Neva genom studier blev berättigad till
studiemedel.
Så. Efter det sökte jag till universitetet, jag kom in på förskollärare men på grund
av de ekonomiska problem vi hade, eftersom min man blev utförsäkrad, så hade
vi inte så mycket för att kunna försörja oss och ah socialen accepterade inte att
stödja oss om jag gick en utbildning på universitetet, det blir bara CSN.

Familjens ekonomi klarade inte att ha studiemedel som enda inkomstkälla.
Neva avbröt därför sina studier, gick in i en depression och blev sjukskriven.
Nej eftersom… när jag hamnade här var det så mycket press på mig eftersom jag
kände mig jättemisslyckad med allt så jag fick depression och var sjukskriven och
sånt. Eh… ja det var mycket att tänka på faktiskt. Mitt barn, min mans situation,
min egen situation det var mycket och ja det var tufft.

Nu söker Neva heltidsarbete, men arbetsmarknaden tycks inte vara intresserad.
Och sedan jag försöker verkligen … jag söker nästan varje dag…kanske 20-30
jobb/månad men ändå inget svar.

Under sin tid på Nystart har Neva träffat vägledaren två gånger och tycker
samtalen varit givande.
Ja, det var faktiskt givande eftersom vi pratade om mitt jobb och sådana utbildningar som jag kan få jobb efter direkt, och vi kollade på statusen alltså vilket
jobb… som… eh alltså var aktuella… vilka som har behov av personal och sådant… kollade på dom här och… ja det var bra. Han förklarade vilka jobb som
passar mig… just nu.
Alltså vi ritade en cirkel eller en bro och jag skrev mitt jobb här, min mål här,
mina…alltså kvalifikationer och jag berättade vad jag gör i mitt nuvarande liv och
jobb för att kunna matcha det med andra jobb…ja, det var så.
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Ja… alltså de var bra faktiskt för efteråt kände jag mig lite lugnare, jag kunde tänka
på… alltså tänka på andra jobb. Han sa att jag kanske något på museer, eller så
ja…

Neva känner sig respekterad som människa på Nystart, inte bedömd p. g. a.
sin situation, men erfarenheten av en praktik var dock negativ, upplever den
som ett rent utnyttjande av gratis arbetskraft från praktikplatsen.
Och när vi gick till den här praktikplatsen arbetsgivaren sa att han vill inte ha mig
där på praktikplatsen och det var jättejobbig situation där faktiskt… och eh…de
som går på praktik, efteråt de kommer inte att få den, arbetsgivare vill bara ha
gratis arbetskraft…så efter några veckor 1 månad de säger hej då vi behöver inte
någon personal. Så jag är inte med de här praktikplatserna så… ja. Men när jag
talade med studievägledaren det var helt något annat, inte så pressad, man känner
sig lite lugnare och kan tänka på andra grejer och sånt…

Med vägledaren har Neva diskuterat olika utbildningsvägar, främst YH-utbildningar och i synnerhet apotekstekniker. Där finns i nuläget gott om jobb
och det är också en relativt kort utbildning. Hon ser i nuläget ingen anledning
till vidare vägledning utifrån att den ekonomiska situationen med deltidsarbete
och ekonomiskt bistånd från Socialtjänsten, inte tillåter studiemedel och då
blir vägledningen bara prat utan möjlighet till handling.
Vet inte … eftersom … som jag sa allt beror på min mans situation. Om jag går
till vägledaren och pratar utbildning är det bara prat, jag kan inte göra någonting
åt det just nu.

Neva vill verkligen förändra sin situation men är i nuläget fjättrad av sin sociala och ekonomiska situation, men om den löser sig blir det utbildning. Hennes försök att förändra sin situation genom utbildning har dock stoppats av
samhälleliga strukturer och regler.
Alltså när man tar socialbidrag, men tack och lov att det finns, men ändå man
känner sig fängslad på något sätt. Man är inte fri att göra vad man vill, om man
blir sjuk man blir rädd eftersom man kom inte hit och man kan inte få bidraget, så
man är rädd att bli förkyld eller så. Ja det är både, det är både föroch nackdelar.
Eftersom jag har upplevt mycket inom det här med socialen så … ja … det påverkade mig mycket.
Ja precis. Jag har upplevt jättemycket dåligt… kan man säga. Ja jag hade konflikt
med socialen så… eh… hon var jätte… aggressiv… hon började skrika åt mig…
Kallade mig olika grejer… så… ja för det mesta det är socialen som man känner
sig pressad med, inte här… alltså här man har kontakt med dem varje dag så dom
har jättebra bemötande och försöker verkligen att hjälpa men socialen är helt något
annat.
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Den energi Neva inhämtar kommer sig främst av att hon har några procents
anställning kvar från sin tidigare heltid.
Alltså när jag går på jobbet jag har mer energi faktiskt, jag känner mig jättepigg,
jag glömmer allt alltså svårigheterna, jag glömmer situationen, jag har bra kontakt
med andra människor alltså mina kollegor så jag är helt positiv när jag jobbar.
(Intervjuaren) Jobbet är en positiv sak även om det är för lite.
Ja, jag är jätteglad att jag har det faktiskt, ja, eftersom det känns lite lättare för mig
själv, känslan jag har någonting att göra i alla fall även om det inte är tillräckligt,
ja tack och lov att jag har det iallafall.

Neva ser i dagsläget ingen personlig utväg ur det moment 22 som hon sitter
fast i. Även om det finns möjligheter är hindren för många och för stora men
hon är trots allt positiv till Nystart.
Eh… alltså man känner sig välkommen här eftersom… hur ska jag säga… deras
bemötande är helt något annat, de ser inte på oss som… alltså en del säger att
arbetslösa är bara lata människor, människor som vill vara hemma. Så är det inte
här och de säger att de vill hjälpa för att vi ska få ett jobb och de gör verkligen det
som krävs. Ja. Och om något jobb kommer upp som passar mig så mailar de mig,
ger mig information om jobbet och vill bidra till att jag får det… ja det är det.

Sammanfattningsvis är Nevas upplevelse av Nystart att här görs verkligen allt
för att hjälpa deltagarna till arbete. Hennes möten med vägledaren upplever
hon hade en lugnande effekt, skapade viss struktur i en orolig, oviss och ekonomiskt pressad situation. Hon inser också att ytterligare vägledning i nuläget
inte leder någonstans, vilket grundar sig i att olika myndigheters förordningar
och regler kolliderar.

Juans berättelse
Juan föddes i Chile och kom till Sverige när han var sex år. Han passerade
trots en del hinder (oupptäckt ADHD) genom grundskolan, sökte gymnasieutbildning till kock och arbetade sedan som kock i flera år. Med tiden blev
Juan utbränd av den stressiga arbetsmiljön, det i sin tur ledde till självmedicinering som i sin tur lade grunden för ett drogmissbruk. Juans livsberättelse
består av många negativa erfarenheter om sig själv som till slut når ett bottenläge; drogberoende, arbetslös, bostadslös och internering. I det läget inser Juan
att nu får det vara nog, men egna försök att vända situationen leder ingenstans.
Juan menar att de organisationer och tjänstemän han mötte i sina försök att
vända sitt liv bara gav negativa erfarenheter och inga möjliga handlingsalternativ. Även om det fanns en vilja att förändra och ett diffust mål om ett annat
liv, så var vägen till målet oklar och kantad av så många negativa erfarenheter
som genererat självuppbyggda hinder.
84

Det är just det här att… jag har ju varit inne på att studera förut, det är inte första
gången och då har det varit så att dom säger ja men vi ringer dig och så går det
några månader och till slut så ringer jag och undrar hur det går, vad händer? Och
då säger dom att ja vi har kollat upp här lite och det här med CSN och du får nog
kolla upp hur det ser ut och hur det är. Då blir det så för mig att då tar de negativa
tankarna tag i det och fan det har tagit dom två -tre månader, jag måste ringa dom
och dom säger att jag ska kolla med CSN. Det hade väl inte varit så svårt att göra
direkt, eller be mig göra det direkt. Då känner man sig överkörd och då blir det så
där att nä vad är det här för skit, jag skiter i det här och då blir det inte av och åren
har gått.

Juan försöker själv ta sig ur situationen men har inget hopp, tror inte att studier
är möjligt på grund av tidigare erfarenheter av skolan, av myndigheter och för
att han är skuldsatt.
Nej, jag visste inte vad… jag visste att jag ville arbeta någonting med barn, med
ungdomar, eller kriminella inom någon organisation så där, det visste jag. Men jag
visste också då att det var ganska omöjligt för mig, jag satte mina egna spärrar,
såg det som omöjligt b la för den där CSN-skulden så det var det.

Juan vill försöka att komma i gång, men han vet inte hur eller med vad eller
om det är möjligt. Den första personen Juan möter på Nystart fångar upp något
av detta och börjar prata utbildning vilket leder till ett möte med vägledaren.
Ja och då så fick jag träffa den här första vägledaren då och vi pratade, gjorde
kartläggning och allting och då kom det här med studier upp att… men… liksom
skulle inte du utbilda dig till något annat? Du har så mycket att ge och du har gått
igenom så mycket och så där och jag bara ja visst och så började vi prata om det
och så skulle hon ordna så att jag fick träffa studie- och yrkesvägledaren.
Och då träffade jag studie- och yrkesvägledaren och vi började prata och hon tog
fram en massa saker, hon var jätteduktig i att visa mig liksom… och vad jag ville.
Så jag hade inga större förväntningar utan mera att nu ska jag säga vad jag är bra
på och hennes jobb är ju att ta fram det liksom och hon tog ju fram det här socialpedagogik med ungdomsarbete och det sade ju bara pang i mitt huvud.

Plötsligt uppdagas en möjlighet att utbilda sig och jobba med något som Juan
drömt om, Juans erfarenheter kan ha ett värde istället för att vara ett hinder.
För det första så har ju jag en bakgrund som är ganska jobbig och det hände som
sagt mycket i mitt liv men jag har alltid varit social person sedan jag var liten, har
alltid tyckt om att prata och liksom hjälpa människor redan då… eh hjälpte gamlingar över gatan fick impuls att hjälpa så och i skolan så var man uppdelad i olika
gäng men jag var aldrig i något gäng, jag höll mig för mig själv liksom jag körde
mitt och jag tyckte om det här med att det skulle vara rättvist viktigt att vara snäll
mot alla andra. Jag körde på det hela tiden även om jag fick stryk och gav stryk,
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jag har alltid varit en sådan där impulskille som man är lite försiktig med för att
han kommer att slå tillbaka och gillar att försvara andra, lite mer så där.

Trots Juans dåliga erfarenheter av myndigheter och organisationer vars uppgift är att stödja, underlätta och hjälpa, upptäcker Juan att det finns stöd att få
som kan göra skillnad.
Jag berättade allting så där och hon respekterade det… det kändes liksom…
blicken, hon tar mig på allvar, själva kroppsspråket det säger ju mycket. Det är
inte det här sitter framför datorn och knapprar och jaha du vill det här utan det här
pratar med mig, kollar i ögonen, förstod vad jag sade, jag kände det så, förstod vad
jag sade till henne, vad jag ville och hon sedan sade jaha men det finns det här och
det här och då tog hon fram det här och det bara… hon sade det lyser i dina ögon
när jag visar det här och jag bara ja, ja det här vill jag, det är det här jag vill.

Genom vägledarens tydliga agerande, att försöka förstå och ta det allvarliga
på allvar, fakta information om CSN och information om utbildning, återfår
Juan hopp och möjligheter att ta de första stegen mot ett annat liv.
De har varit jättebra, det har ju varit mycket just med det här studier och det har
gått fort allting. Jag hade ju en skuld till CSN och vi började kolla hur det ser ut,
om jag kunde ta ett lån eller om dom säger ifrån. Hon ringde direkt och det enda
dom behövde var ett intyg att jag hade haft försörjningsstöd under 2012. Jag fixade
det ganska fort och skickade in så nu ska det inte vara några problem för mig att
börja studera. Så mina samtal med hon… ja hon har varit ganska driftig och tagit
det här på allvar… jätteduktig faktiskt.

Juan får oemotsagd berätta om sitt liv, sina erfarenheter och tankar. Upplevelsen att bli respekterad, lyssnad på och förstådd är påtaglig.
Det jag har lärt mig om mig själv det är att ta in mycket, att alla personer är inte
likadana… att man liksom behöver inte vara bitter och sur för ibland var jag det
för jag kände att ingen tog mig på allvar. Det har släppt ganska mycket och eh…
det här att jag är ganska driftig, på ett bra sätt och jag kan det här, jag vill det här
och jag är inte den där personen för jag tryckte ned mig ganska mycket förut…
Nej, jag klarar inte av det här med studier och det här är jobbigt, det kan bli tungt…
även om jag har haft det hela tiden så har det varit nej, nej, nej… jag har själv satt
mina hinder och nu är det där plötsligt borta, den där rädslan… det går bara man
vill så att det är väl det… jag är inte rädd, jag tar smällen, det finns alltid en lösning
på det, inte det här som var förut att jag tar smällen och ja okej, jag ger upp. Nu är
det… nu jobbar jag med det, om det är ett problem så jobbar jag med det… jag
försöker lösa det istället… så det är väl det som det här har gett mig nu… ja.
(Intervjuaren) Så nu tar du dig an saker och ting utan att lägga det på dig själv i
negativ bemärkelse… utan mera jaha om det inte gick så hur kan jag göra då…?
Exakt, det är exakt så som du säger. Så där är jag nu, i dag och mycket av det har
släppt just genom att träffa vägledaren, att det har gått som det har gått. Förut var
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det så här att jag låste mig själv… som till exempel när jag först träffade vägledaren så frågade hon, ja men hur ser det ut med CSN? Nej sade jag det går inte för
jag har skulder, jag håller på med skuldsanering om jag ska kunna få det. Nu sade
hon att jag behöver inte det för jag har så liten skuld… men jag har alltid sett det
är katastrofbilden att shit nu har jag skulder nu är det kört, det är kört tänkte jag.
Men då var hon bara så där att nä men vi ringer då och frågar, kollar och då var
det inte kört… helt plötsligt var det inte kört och då är det det här med att… det
finns andra… alltså man kan faktiskt kolla hur det är… istället för att låsa sig själv
som du säger och det är det som har växt mycket hos mig och släppt loss sådär. Så
problem… jag ser problem som något som man kan lösa nu, inte som problem
jaha då var det mitt fel och då var det kört och jag ger mig och så hamnade jag i
den där ruljangsen. Det är det som känns skönt och det är det som ger mig glädjen
och gör att jag mår bra, att fan nu ska jag göra någonting.
Det har hänt något hos mig som har växt ganska mycket nu när saker ser klarare
ut och… jag vet inte vad det är för ord man kan använda men… det är väl… jag
känner mig så där ung liksom att jag klarar av det här, jag kommer att köra det
här… alltså det är så mycket det är något som har väckts i mig, jag har någonting
där inne som vill ut. Jag vill till exempel börja studera och jag ser fram emot det,
jag har ett mål jag har någonting att se fram emot och det känns skönt som fan och
ja… det är det. Sedan kan inte jag förklara mer med ord, det är så mycket och jag
är en ganska känslig person men för mig det känns jättebra.

Sammanfattningsvis är Juans upplevelse att känna sig respekterad, lyssnad på
och förstådd av vägledaren påtaglig. Att vägledaren verkligen förstått Juan
visar sig i att han får den information han behövde. Juan har i sina egna ögon
omvärderat sig själv från förlorare till vinnare, till en Juan som kommer att
kämpa istället för att ge upp.

Pias berättelse
Pia är i 20 årsåldern och beskriver sin bakgrund och uppväxt i några korta
meningar med essensen att hon har varit ett socialfall sedan födseln. Grundskolan fungerade bra, hon lämnade den med bra betyg och började gymnasiet
där det däremot blev rörigt. Pia blev gravid och födde sitt första barn när hon
var sjutton och tvingades därför avbryta sina studier. Efter förlossningen blev
hon deprimerad och sjukskriven och blir sedan gravid igen där ytterligare
komplikationer tillstötte. Perioder av sjukskrivningar avlöser varandra och
hon står utifrån egen erfarenhet inför en förutsägbar, utstakad och låst livs och
arbetskarriär.
Är född i Hägersten, i Fruängen. Mamma ensamstående och jag har varit socfall
sedan jag föddes… skratt… så fram och tillbaka. Eh började gymnasiet och fick
mitt första barn när jag var 17 så då fick jag hoppa av, så var jag sjukskriven ett
tag för depression, sedan fick jag mitt andra barn och kunde inte studera eller jobba
på grund av graviditetskomplikationer och sedan var jag föräldraledig och sedan
när barnen började på dagis så kom jag ganska snabbt hit. Så det är väl ungefär så.
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Grundskolan fungerade bra och Pia tycker att hennes betyg är ett bevis på
detta. Starten på gymnasiet blev däremot rörig.
Först så gick jag… alltså grundskolan så gick det ju bra. Sedan så gick jag… jag
hamnade på Brännkyrka gymnasium, samhällslinjen men alla i klassen skulle
hoppa av eller byta, så då bytte jag också då till estetlinjen och ja det var då jag
blev gravid och sedan så fick jag ett barn så… ja det var lite sådär… jag har inte
fulla betyg men jag saknar inte betyg heller.

Förväntningarna på Nystart är initialt mycket låga p. g. a. tidigare erfarenheter
av kontakt med myndigheter.
Jag trodde inte att det skulle bidra med någonting. Jag trodde mer att… ja… att
man bara skulle sitta här och att det skulle vara som i skolan att de skulle berätta
hur man skulle skriva CV och så där. Att det inte skulle ge någonting alls.

Pias låga förväntningar vänds tämligen omgående till något annat.
Dom var väldigt låga men de är mycket bättre här på att förklara… det märks att
dom är vana att jobba med folk och de är väldigt tydliga och fram för allt tydliga
med att vi ska tänka efter vad det är vad vi vill göra och inte bara att vi ska komma
härifrån så snabbt som möjligt…

Upplevelsen att få göra sin röst hörd utan att bli bedömd som dum och känna
sig respekterad är viktig för Pia.
Ja… det är väl att hon har varit jättetydlig. Jag har upplevt hon som väldigt engagerad och fram för allt respektfull för att jag har ingen utbildning men jag kan få
och jag har möjligheter och jag har känt det som att hon är engagerad i just mig.
Jag vet inte om det var ett bra svar?
Min känsla var att jag var inte ännu en som hon skulle säga till vad jag skulle göra
eller vad jag skulle bli för någonting, utan hon såg just mig… och det var en stor
skillnad.

Pia ställs genom vägledarens respektfulla förhållningssätt inför nya frågor om
sig själv och tillsammans kan de börja spekulera om ett annat liv än det som
hon utifrån rådande omständigheter ser som förutbestämt.
Ja det att hon lyssnade på… alltså jag var ganska bestämd på att jag vill bara ha
ett jobb eftersom jag tänkte att jag kommer aldrig att komma längre än till mataffären om jag har tur, men sedan så lyssnade hon på mig och sade själv att det låter
som du vill det här och det här och det stämmer sade jag för att det är ju så… eh
hon hade helt rätt och sedan så… varför vill jag sitta i en mataffär när jag skulle
kunna jobba med något som jag verkligen vill. Sedan så visade hon också hur jag
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skulle gå till väga för att bli det jag verkligen vill bli och jag har ändrat mig, jag
vill inte sitta i mataffären längre.

Det är som om Pia nu kan ta sig själv på allvar.
Inte det här vanliga som man ger till alla utan det här behöver just jag och vad vill
jag. Och kan jag nå dit och kommer det att ta jättelång tid eller… och det kommer
det inte att göra.
(Intervjuaren) Så samtalen handlar om dig, både i stort och i detaljer, kan man säga
så?
Det kan man säga, det handlar också om vad har jag för möjligheter i just min
livssituation att nå dit och hur ska jag göra för att nå dit på bästa sätt och det tycker
jag var bra också.

Vägledaren visar och förklarar tydligt hur Pia kan söka och använda sig av
olika informationssidor för att på egen hand söka de svar hon behöver.
Ja, fram för allt… hon satte sig ner och visade… hon sade till mig att flytta stolen
så du ser och sedan så visade hon var jag skulle titta och vad jag skulle göra, vad
jag inte skulle titta på och jag såg då hur de här hemsidorna fungerade istället för
att sitta och titta och inte veta alls vad det är. Så hon visade mig genom att både
berätta och visa på just det, titta på just det som jag behöver och det var väldigt
tydligt och jag vet inte hur jag ska förklara det.

Framförallt får hon hjälp att erövra modet att våga.
Ja… dels det… men att våga, det… det är mest det att… man tror att man inte har
något val och så tror man att… ja inte så mycket att jag inte har vågat utan jag har
trott att det är för sent och jag hittar inte hur jag ska göra så det finns förmodligen
sätt att göra det på men nu så fick jag hjälp att hitta och då blir det väldigt lätt att
se att det går. Och någon som säger till en att man kan, det går att göra. När man
tror att man inte har något val så blir det till slut så att man bestämmer sig för att
det inte går… och ger upp.

Kunskap som redan finns hos henne, men som hennes livsomständigheter dolt,
kan nu åter träda fram i ljuset.
Ja… så de drömmar som redan fanns om det jag ville göra och så visade dom så
här gör du och som att skriva CV eller personligt brev så visade dom att du gör så
här och så här och då klarade jag att göra det själv genom att plocka fram det jag
redan har när jag fick en mall för hur göra så… jag tycker att de har gett mig
möjlighet, kanske inte till att lära, men att använda mig av det jag redan har lärt
mig.

Pias menar att hela hennes framtid är förändrad.
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Det har betydelse för hela min framtid… hur mitt liv kommer att bli nu när jag vet
att jag själv, jag är inte fast utan jag kan ta mig precis vart jag vill. Hade jag inte
kommit hit till Nystart så hade jag sett till att få ett jobb på mataffären och sedan
hade jag aldrig kommit därifrån för jag hade inte trott att det varit möjligt. Men i
och med att jag kom hit och fick den här hjälpen så har jag förstått att det är inte
så, utan jag har ett helt liv framför mig där jag kan arbeta med precis vad jag vill
om jag tar rätt vägar.

Pias framtid existerar inte ännu och kan inte förutsägas, men den kan börja
skapas genom stöd och hjälp att ta första steget i riktning mot att börja våga
tänka framtid. Pias egna ord sammanfattar detta med all önskvärd tydlighet.
Nä… jo framförallt så har dom ett bemötande här som att man har alla möjligheter
och inte som ett socfall som ska ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt eller
iväg härifrån. Utan att jag är en individ med drömmar och hopp som behöver hjälp
att nå dit och att det här bara är tillfälligt som jag har försörjningsstöd.
(Intervjuaren) Och man kan behöva lite stöd för att komma ut på vägen.
Precis och fram för allt att dom tror på vad dom gör det gör stor skillnad… så bra
bemötande och engagemang är jätteviktigt det gör stor skillnad.

Sammanfattningsvis kan Pias upplevelse beskrivas som att hela hennes värld
och existens är förändrad i grunden. Kassan i snabbköpet är inte längre slutstationen hon ser sig som att hon kan bli vad hon vill. Tydlighet, engagemang
och respekt från vägledarens sida anser Pia banade vägen för hennes förändring.

Samiras berättelse
Samira kom till Sverige 2005 som krigsflykting och hade då ett år kvar på
gymnasiet i hemlandet. I Sverige blev det först svenska studier på individuellt
program för nyanlända elever mellan 16 och 20 (IVIK) och sedan var gymnasiet inte aktuellt eftersom hon hunnit fylla 20. Samira säger sig alltid ha vetat
att hon vill bli tolk men även om valet av yrke tidigt är klart för henne så gör
yttre omständigheter som kriget och flykten att planen rubbas. Hindren förföljer Samira under lång tid i det nya landet men de förändras också under resans
gång. Samira hamnar i kläm mellan olika myndigheter, familjens krav på att
utbilda sig som grundar sig i en ekonomisk oro och en arbetsmarknad som
efterfrågar viss kompetens som inte överensstämmer med hennes mål.
Nej eller ja för förut hade jag en plan men eftersom jag kom till Sverige så hade
jag missat alltså i mitt land… men nu har jag utbildat. Men när vi flyttade hit, du
vet invandrare får svårigheter, först måste man planera sitt liv och har problem och
kanske längtar och vill inte stanna, jag hade sådana tankar men nu så ja jag började
lite så här.
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Samira hamnar i kläm mellan olika myndigheter, organisation och en arbetsmarknad som efterfrågar viss kompetens som inte överensstämmer med hennes mål.
Ja det var bra för mig delvis, för jag hamnade kanske på delvis fel praktikplatser
ibland som jag inte längre befinner mig i. Det var därför som jag kanske tycker det
delvis var bra. Jag fick inte testa det jobbet jag verkligen var intresserad av, det
fanns kanske inte tillfälle heller att det inte fanns möjlighet kanske att få det där
som man vill ha. Sedan fick jag börja i ett projekt som hette xxx och där frågade
de oss också vilka jobb du tycker att du kan och då sade jag också att ja jag gav
dem förslag men ändå fick de inte tag i sådana platser, det var svårt att få praktikplatser, vilket de inte sade från början utan de sade att det var lätt. Men efter några
veckor när föreläsningarna var slut, vi fick föreläsning varje dag, sedan fick vi
prova på ett jobb så fick jag svar att det var svårt att få ett sådant jobb som jag
tycker om. Men en gång det var jag som var problemet för de fick tag i det där
som jag ville ha men samtidigt var jag anmäld via Arbetsförmedlingen till den
utbildning som jag nu pluggar. Alltså jag skulle vänta på resultatet från provet och
samtidigt skulle jag gå på intervju, så där hade de ett förslag men jag var tvungen
att vänta på resultatet av provet… så kanske försvinner jag iväg… Jag sade till
dem så fort jag har resultatet så meddelar jag er. När jag ville meddela dom, för
Arbetsförmedlingen beslutad lite för sent att jag inte var godkänd och inte fick gå
kursen, så när jag ringde tillbaka så sade de att nej nu funkar det inte, nu kan du
inte komma. Så var det.

Inledningsvis är Samiras villkor, flykten och inträdet i en svensk kontext,
känslomässigt svåra att hantera.
Då gick jag till komvux, men det tog lång tid för mig att klara vissa ämnen för…
alltså jag var inte intresserad alls först… men sedan förstod jag att jo jag kommer
att bo här så jag måste göra något liksom. Då började jag fundera men jag hade
alltid fel väg för dom brukade säga till mig att det är lite svårt med den där utbildningen som du önskar liksom, som tolk, det var lite svårt för dom funderade att
det finns kanske inte jobb och sånt så då hade de ett förslag till mig att kanske testa
det där med sjukhuset och bli undersköterska. Men det var helt fel program för
mig för jag är inte intre… alltså jag kan inte, jag vågar inte göra sådana saker som
man gör som undersköterska så tänkte jag att jag kommer ändå att kämpa vidare
även om det inte finns jobb inget kan stoppa mig, jag måste försöka. Så då fick jag
göra ett intagningsprov och jag kom in och nu pluggar jag och är så glad.

Samira kommer till slut in på den utbildning hon alltid siktat mot men vägen
dit blir krokig eftersom andra alternativ av familj och professionella lyfts fram
som bättre. Argumenten accepteras av Samira som påbörjar en vårdutbildning.
Ja, jag läste först svenska som andraspråk, alltså grundläggande, sedan fick jag
läsa direkt undersköterskaprogrammet men det passade inte mig.
(Intervjuaren) Nej
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Nej det funkade inte, jag kan inte jobba som undersköterska. Jag sade till dom att
jag vet att det finns mycket jobb och det är bra betalt om man tänker alltså ekonomiskt men det funkar inte för mig.
(Intervjuaren) Hur länge gick du på den utbildningen?
Ja ett… förlåt ett och ett halvt år. Jag gick nästan hela utbildningen, jag saknar
bara sjukvård sista terminen, jag gjorde om två gånger men jag var inte intresserad,
alltså när man inte accepterar utbildningen så kan man inte fortsätta. Jag vet inte,
jag gick dit men var hela tiden så här…

Det leder här till än större vilsenhet och förvirring eftersom Samiras inre röst
samtidigt ropar ut sin protest. Samira tar till slut sin inre röst på allvar och
delger vägledaren sin önskan.
Nej vi fick inte diskutera var och en så här, hon frågade mig vilka mål och då sade
jag direkt den här utbildningen… men… vet inte hur jag ska säga men… självklart
att de gav förslag till mig men jag sade till dem att det passar inte, det kommer inte
att funka. Något som du inte tycker om, tro mig du kommer inte att klara det. Jag
är sådan. Jag hade samma problem när jag var i hemlandet, kanske det är negativt
på något sätt fast jag är så, om jag till exempel lektionen om jag inte tycker om
läraren det är jättejobbigt för mig.

När den inre rösten till slut får övertaget gentemot yttre röster och vägledaren
lyssnar in hur Samiras behov ser ut påbörjas en förändring.
Absolut jag fick lära mig så mycket som helst. Alltså som jag sade till dig om man
inte vet någonting om någon skola eller myndighet då får du information och det
är självklart att du får… alltså lär dig något, hur det ser ut, hur du ska hantera…
alltså om du hamnar i sådana platser hur ska du testa dig… alltid får man lära sig
nya saker.
Alltså jag kan säga till dig att något som tillhör dig även om du går omvägar runt
det, det kommer att slå tillbaka på dig. Jag har testat det, jag trodde så här som
hände med mig, jag har testat olika men tolk kom tillbaka till mig så här.

Sammanfattningsvis tycks Samira alltid varit säker på sitt yrkesval men försöken att nå dit misslyckas av både personliga och organisatoriska skäl. När
vägledaren lyssnar in hennes behov och presenterar information utifrån det är
till hjälp för att hon till slut kan ta sig till den tolkutbildning hon alltid velat
ha.

Rams berättelse
Ram är relativt nyanländ till Sverige, varit här i nästan fyra år vid intervjutillfället. Han har läst svenska på IVIK och SFI men är inte klar med SFI-D som
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han avbröt för att istället ta en praktik. Han ångrade sedan detta avbrott för att
det blev väldigt lite praktik och gav inga utsikter för anställning. Ram hade
tidigare siktet inställt på arbete inom butik och handel, men nu insett att det är
en för osäker arbetsmarknad inom detta område. Ram försöker få grepp om
arbetsmarknaden, om möjligheter och hinder för att vaska fram det bästa alternativet som för honom främst handlar om att hitta en bransch där tillgången
på arbeten är god och att genom utbildning lyckas erhålla ett sådant jobb.
Grundskola ja. Sedan jag kom hit till Sverige 2009 och pluggat IVIK gymnasiet,
gått i ett år, sedan SFI det är därför jag är över 20 och kan inte studera gymnasiet.
Det har gått till nivå D men jag har inte klara med SFI det är därför att jag fick
jobb förut 2 månader på restaurang, Jag har stoppat mina timmar därför att jag fick
jobb. Sedan jag ska tillbaks till skolan, klara SFI först och sedan plugga till vård.

Han ångrade sedan detta avbrott för att det blev väldigt lite praktik och gav
inga utsikter för anställning. Ram hade tidigare siktet inställt på arbete inom
butik och handel, men nu insett att det är en för osäker arbetsmarknad inom
detta område.
Och jag tänkte, jag har sökt lite mera… jag ska plugga till butik och handel… men
jag tänkte mycket och funderade mycket hemma så jag ska fortsätta med SFI, jag
ska bli klar med SFI först sedan plugga till vård… inte butik och handel. Jag ska
fortsätta med SFI först, sedan när jag är klar med SFI jag ska plugga till vård.

Ram försöker få grepp om arbetsmarknaden, om möjligheter och hinder för
att vaska fram det bästa alternativet som för honom främst handlar om tillgången på och att lyckas erhålla ett jobb.
Ja, Ja det är rätt. När jag kom hit jag träffade inte vägledaren, jag träffade min
handläggare som jag har här. Sedan fick jag samtal med vägledaren och hon frågade vad jag vill göra och hur tänker du om framtiden och det blev flera samtal
med vägledaren och vi har pratat om detta.

Vägledaren bjuder in Ram att bli delaktig genom att ställa frågor om vad han
vill och hans tankar. Släktingar har väckt hans intresse för utbildning inom
vård istället för där finns det gott om jobb.
Jag har pratat med mina föräldrar och de sade till mig du måste klara SFI först.
Sedan kan du plugga vad du vill och jag sade till dom okej jag ska gå tillbaka till
skolan, fortsätta och lära mig SFI, sedan plugga till vård eller vad som helst. De
sade okej, det är bra. Man måste ha utbildning.
Eh jag har flera kusiner och de säger att vård är bästa utbildning därför att det finns
mycket jobb. Jag har en kusin och han hade tagit utbildning inom butik och handel
och han satt hemma i 5 – 6 månader men fick inget jobb, ingenting. Men han sade
till mig det är bättre att tänka på vård, det är bättre att ta en utbildning där det finns
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flera jobb, det är därför jag vill klara SFI och sedan ta den här vården. Och det
finns många olika jobb inom vården.

Ram tar hjälp av och påverkas av andras erfarenheter och tankar, han formar
en önskad väg mot arbete.
Aha, ja absolut hon har hjälpt mig lite alltså med mina drömmar och mina mål,
vad vill du göra och vad vill du.

Ram vittar om att vägledaren har visat stort intresse för honom som person,
vad han vill och att det är han som ska bestämma.
Eh ,,, hon lärt mig … hon har tagit pappret som … det här jobbet och butik och
handel, barnskötare, vården hon sade: Ram, du måste bestämma vad vill du göra i
framtiden.

Ram har uppfattat vägledaren som ett stöd så att han kunnat fatta beslut och
sedan hjälpt honom att sätta besluten i verket.
Sökt jobb flera gånger varje dag och när jag… alltså jag har gjort test, vägledaren
sade till mig att gå till komvux och göra test. Så jag gick dit, gjorde test och har
hämtat resultatet och vägledaren har skickat det till skolan. Vägledaren och jag har
arbetat ihop med att bestämma vård istället för butik och handel. Hon säger det är
du som ska bestämma inte jag.

Rams berättelse pekar på att för honom är det viktigt att hitta och sätta mål,
vägledaren upplevs också som mycket tillgänglig, bara att gå dit och prata.
Jo det känns bra, hon har hjälpt mig mycket och när jag vill prata med henne säger
hon alltid att du kan sitta med mig och prata vad du vill. Jättebra alltså.

Ram har gått till handling genom att med vägledaren vrida och vända på olika
möjligheter, att upptäcka, undvika eller ta sig förbi hinder och därur vaska
fram det som har betydelse för Ram.
Hon har jobbat mig mot det hära och jag har tänkt och funderat mycket på det här
butik och handel eller vården. Hon sade till mig du kan göra så, så eller så men det
är viktigt så att framtiden blir bra för dig. Hon sade ja det är bra, du har pratat med
dina föräldrar och gör det som är bra för dig och så där.

Sammanfattningsvis har Ram och vägledaren talat mycket om vad Ram vill,
tänker och hur han agerar. Det hjälper Ram att öka sin medvetenhet om detta
och att han kan ta hjälp av familj och vänner för hitta sin väg. Han beslutar sig
för att återuppta och avsluta sina svenskastudier för att sedan satsa på vårdsektorn.
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Några avslutande kommentarer om berättelser från Nystart
De intervjuade deltagarna uttrycker sig allmänt uppskattande om Nystart och
om sina möten med vägledarna och andra professionella inom organisationen.
Deltagarna uppbär försörjningsstöd och därför måste de skriva in sig på
Nystart. Att de träffar vägledare däremot är ett eget val utifrån intresse av att
undersöka möjligheter att studera. Samtliga intervjuade är positiva till att
Nystart finns, främst för de inte ser några möjligheter till arbete via Arbetsförmedlingen. Nystart upplevs som att det ändå inte är kört, en sista chans att
bryta långtidsarbetslösheten. Deltagarnas upplevelser av vägledningen skiftar,
positivt var att de har fått komma till tals, känt sig sedda och förstådda. Negativt var att vägledningen i vissa fall inte var till hjälp i deras försök att förändra
sin situation, det vill säga när skäl som låg utanför vägledare och deltagares
kontroll blev styrande. Upplevelserna av praktik skiftar också, några känner
sig utnyttjade, för andra öppnar det för tankar om utbildning eller arbete. Deltagarna är ofta i en svår situation men personalen på Nystart upplevs allmänt
sett som tillgängliga för allehanda frågor och måna om att stödja deltagarna.
Upplevelser av det motsatta finns också när deltagare av olika anledningar
bytt från ett Nystart till ett annat till exempel på grund av att man flyttat. Att
få hjälp att förutsättningslöst börja formulera sig om sig själv tycks bidra till
relationsskapande mellan vägledare och deltagare. Kontinuitet i kontakten
med vägledarna tycks vara viktig, att lära känna varandra och upparbeta en
relation som i sin tur skapar den arbetsallians där förändring blir en faktisk
händelse.

Berättelser från Medvind
I detta avsnitt presenteras deltagarnas berättelser från Medvind. Först ges en
kort presentation av personen i fråga och därpå följer berättelsen om hur deltagaren upplevt det professionella samtalsstödet. Avslutningsvis görs en kort
sammanfattning av aktuell deltagares centrala upplevelser och därefter presenteras nästa intervju. Sist ges några avslutande kommentarer om deltagarnas
berättelser.

Tors berättelse
Tor har i en osäker arbetsmarknad med korta tidsbegränsade anställningar förlorat fotfästet och lever i stor otrygghet och osäkerhet över hur han ska agera
för att få fast mark under fötterna. Efter några månader erbjuds han av Socialtjänsten att komma till Medvind, men han uppfattar det som att han inte har
något val. Där får han träffa en handläggare, får information om vad de har att
erbjuda och får välja coachbolag där han sedan börjar sin coachningsperiod.

95

Just varför jag hamnade där då. Ja jag hade ett jobb, samma typ av jobb som jag
har nu, loggare inom Tv-branschen då och det är ganska osäkert, jag skulle haft
arbete… ja jag kommer inte ihåg exakt men x antal månader. Men så hade de
planerat fel så de behövde inte så mycket arbetskraft som de planerat, så fick jag
tvärsluta och var inte riktigt beredd på det och hade inte så mycket att falla tillbaka
på och jag hade ju det här grundbeloppet via Alfa-kassan men efter skatt så fick
jag ut 3 500 och min hyra är på 3 700 så det blev svårt att klara sig så jag vände
mig till kommunen för att söka försörjningsstöd och fick det beviljat och hade det
i ett par månader innan de erbjöd det här som jag hoppade på, jag vet inte om det
var mer eller mindre… eh tvungen… eller jag fick den uppfattningen att man var
tvungen att gå hit, men jag hoppade på det och ja det var så jag kom in på det.

Proceduren att söka försörjningsstöd upplever Tor som mycket utlämnande
och svår, den ekonomiska pressen att klara sig ökar markant.
Ja det tog väldigt lång tid, nästan två månader att handlägga ärendet och då hade
jag inga extra pengar alls i princip, jag hade väl lite kvar sedan lönen tidigare. Jag
tror jag skickade in 50 papper till ansökningen, otroligt mycket som jag skulle
redovisa och när jag skulle lämna in de där pappren så fick jag eller ja man skulle
lämna in till en person som satt bakom skottsäkert glas och skjuta in den här högen
med papper i en lucka som var för smal så jag fick skjuta in det i två omgångar.
Kändes som man var kriminell bara för att jag var arbetslös.

Tor beviljas så småningom försörjningsstöd och därmed så blir han också hänvisad till Medvind för att få hjälp att hitta en lösning på sin situation. Han
träffar Medvindshandläggaren några gånger och får välja coachföretag där han
får en coach och aktiviteten att hitta arbete drar igång.
Jag var väl lite mer optimistisk i början, inte så överdrivet men… ja… handläggaren på Medvind hon sade ju att ja men det här kommer vi att greja, med coachningens hjälp så kommer du att hitta något jobb inom en månad bara och det tyckte
jag lät optimistiskt så… ja det kändes väl ok att det här kanske kan vara till någon
hjälp i alla fall, så lite mer taggad var jag i början, men det dog ut så småningom.
Ja… i början var det väl någon slags kartläggning över min personlighet så jag
fick svara mycket på enkäter och så där… coachen skulle väl få någon uppfattning
om vem jag var och så där. Jag har ingen tydlig bild av vad vi gjorde sedan… vi
började väl kolla igenom CV och personligt brev och sådant, fick skicka in förslag
och så gick vi igenom det och skapade lite ny layout och lite andra formuleringar
och sedan börjad väl jobbsökeriet. Det var krav på att man skulle söka ett visst
antal jobb, det blev mycket striktare efter ett tag kände jag. Coachen tog också
fram lite praktikförslag, platserbjudanden men jag tackade nej till dom för att det
var inte så goda jobbchanser kändes det som.

Coachens och Tors inledande samarbete övergår i ganska snart i vad Tor upplever som en mer och mer kravfylld situation, han pressas att hitta ett jobb.
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Ja… precis… jo och sedan är det kanske vissa som blir taggade av att bli pushade
att söka jobb. JA MEN NU SÖKER DU 20 JOBB DEN HÄR VECKAN… det
kan jag tänka mig att vissa fungerar så. Men nu har det gått så länge också, har
man inte haft jobb på länge så kommer man lite ur fas. Men jag blev inte taggad,
tyckte mest att det var en press och pina hela perioden. Men det var inte bara på
grund av det, det var mycket beroende på allt runtomkring också. Kändes som att
jag fick inte motsätta mig, fick inte säga emot, var bara tvungen att lyda i princip
annars kunde jag riskera att inte få det här bidraget och då hade jag inte haft råd
att leva, inte betala hyran ens.

Tors mål är fortfarande att hitta ett arbete så han kan klara sin försörjning men
coachens tillvägagångssätt, att få honom att söka så många jobb som möjligt,
försvårar för Tor.
… Sådär… kändes mest som om coachen bara ville få ut mig. Jag vet inte men
coachen får väl någon form av belöning för det och det ser väl inte bra ut om dom
inte lyckas. Jag sade väl också till coachen ibland att det kändes jobbigt och då sa
coachen att det är inte meningen att det ska kännas så och du behöver inte ta det
så utan ta det lite lugnt, men sedan var det ändå tillbaka till att nu måste du göra
det här och det här.

Tors energi går åt till att värja sig mot de krav han ställs inför.
Ja, att det var så mycket koll, så regelbundet. Det var gruvsamt att gå på de där
mötena och man längtade bara bort därifrån, att det skulle vara kortvarigt. Det var
inte ens skönt när man kom därifrån för då kändes det som jag fått ännu flera
måsten som skulle utföras. Och när jag väl slutade där så sökte jag mycket flera
jobb än under perioden när jag hade coachen.

Tor upplever inget stöd i sitt arbetssökande, däremot upplever han att kraven
på honom hela tiden ökar och att hans personlighet är felaktig.
Njä inte direkt, snarare att man fick en hel del bekräftat om arbetslivet. Jag är ju
introvert och det känns inte som så bra egenskap. Jag fick intrycket att det som
gäller det är att vara extremt extrovert och man ska betrakta alla som potentiella
Arbetsgivare. Man ska nyttja alla medel, sälj ut dig själv. Det förstärkte bara den
uppfattning jag haft tidigare att sälj dig själv så får du jobb. Efter ett tag så var
coachen väldigt på att jag skulle söka studier också och det har jag funderat på
men jag vet inte alls vad jag vill. Jag har ju studerat lite på universitet men jag vill
inte ta några fler strökurser utan mål på grund av studiemedel och så där. Ska jag
plugga så måste det vara något mer säkert och jag måste vara säker och det är jag
inte just nu. Och där var det samma pushande att NÄSTA GÅNG SÅ HAR DU
SÖKT NÅGRA UTBILDNINGAR.

Tors möjligheter att göra sin röst hörd minskar och han får betala ett högt pris
för att inte komma någonstans.
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Hm… jo det var jobbigt… men… ja det var så stora frågor, jag vet ju inte själv
riktigt vad jag… men det var så att… ja men nu är du 27 år nu måste du veta exakt
vad du ska göra… det var liksom så stora frågor som liksom… uppmuntrade hela
tiden till beslut om så stora frågor som gällde resten av mitt liv så det tillsammans
med kraven att söka si och så många jobb, att hela tiden granskas från alla möjliga
håll… jag kände mig som en villkorligt frigiven.

Tor upplever svårigheter att göra sin röst hörd under alla krav från kommun,
Arbetsförmedling och coach.
Jag vet ju inte vad det kan finnas för jobb därute och ville gärna få en lite mer
övergripande bild, någon form av lista eller något. Jag har bett om det hos Arbetsförmedlingen men inte fått något och inte från coachen heller. Däremot kom hon
med en sådan nästan i slutet av coachningsperioden för då hade jag pratat med
Medvind och även med socialkontoret framfört det som lite av kritik också. Den
kritiken hade förmodligen coachen fått höra då för hon var ganska sur på mig då.
Sedan kanske jag inte hade så stor nytta av den då. Jag fick aldrig så mycket alternativ till att bredda möjligheterna utan fick mest söka på egen hand.

Tor ser den coachning som han genomgått i jakten på ett jobb som tämligen
meningslös.
Nej… det är väl en ganska bra generell bild för mig, det var inte så mycket till
hjälp i min situation. Jag har ju en idé eller tanke om vad jag helst vill, bli manusförfattare men det är något jag fattar att det får jag göra vid sidan om och se var
det bär, det är ju inget någon nu skulle betala mig för. Annars så funderar jag väl
i andra banor också… bibliotekarie eller lärare… kanske socionom, lite olika så
där som jag tänker på, men det här har inte gjort att jag vill hoppa på något sådant
direkt.

Sammanfattningsvis upplevde Tor att coachningen inledningsvis gav lite hopp
om att komma tillbaka i arbete. Coachens instrumentella krav på visst antal
sökta jobb/vecka vänder dock förhoppningen till frustration och ångest. Tor
upplevde inget stöd i sitt arbetssökande, däremot att kraven på honom hela
tiden ökade och att hans introverta personlighet sågs som hindrande för att få
arbete.

Sveas berättelse
Svea fick kontakt med Medvind, eftersom hon uppbar försörjningsstöd, genom Socialtjänsten. De erbjöd Svea en kontakt för att hon skulle ha någon
meningsfull sysselsättning under sommaren. Hon hade utifrån ett kaotiskt liv,
under ca 14 år av droger och missbruk, genom behandling och eget hårt arbete
nu skapat sig en mer ordnad tillvaro. Hos Svea fanns redan ett väl definierat
mål, att erövra ett liv som studerande och lämna sin identitet som missbrukare
för att så småningom starta ett behandlingshem.
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Och just Medvind, den uppfattningen jag har fått är att det är ju jättebra… istället
för att bli skickad till Arbetsförmedlingen där man ska vänta, man ska fylla i på
data, man ska vänta på att få träffa en person och allting tar sådan tid och jag har
gjort det och den biten gillar jag inte med Arbetsförmedlingen. Där ska man ha
allting klart redan. Den här vägen så får man istället hjälp till att komma så att man
är klar, eller blir klar och det är jätteskönt.
Jaa… det kändes som om jag gjorde något seriöst i mitt liv och att det var för min
framtid, att vi bygger upp för min framtid. Coachen hjälpte och stöttade mig i det
och hjälpte mig att ta fram dom grejerna.

Sveas upplevelse är att coachen är mycket tydlig med villkoren, att det är Svea
som bestämmer agendan, det ger henne möjlighet att formulera sig om sin
situation och önskad framtid.
Ja, coachen berättade på en gång att det ju var mycket upp till mig vad jag behöver
och jag sade ju att jag skulle studera till hösten så vi började liksom mer prata…
alltså, jag har ju en plan om vad jag vill göra efter studierna och den hade jag ju
redan då så jag berättade om min plan att jag vill öppna ett behandlingshem och
jag fick lite tips av henne och vi gick igenom vad jag kan göra och vad jag vill läsa
in och vi som sagt kollade bakåt vad jag har som jag kan lyfta in som jag har med
mig som är positivt.

Hos Svea finns redan ett väl definierat delmål (studier) och det coachande stödet överensstämmer väl för att ta det första steget mot detta delmål.
Vi pratade väldigt mycket, diskuterade och… ja… det är väl tack vare att hon har
sin ryggsäck med KBT-utbildning och allt sånt där så är hon duktig på att veta hur
man ska lägga fram och vi har gjort upp liksom på ett papper och ritat och… ja
men allt det här och ritat på tavla och… ja göra sådan här vad heter det… tankebubbla… ja man skriver i mitten och sedan gör man olika streck ut såhär att det
här leder till det här och så vidare och vi kan bygga fram det här och det här. Det
här behöver du eller det här har du redan, ja från alla möjliga olika håll och så har
vi byggt upp det på flera olika sätt. Det var mysigt att komma dit, jag trivdes jättebra där.

Målet upplevs av Svea som helt hennes eget och det är ingen annan person/myndighet som kräver något i gengäld.
Det gör det. Alltså jag kan ju bara utgå från mig själv som då har ett missbruk i
bakgrunden och man är ganska osäker när man kommer tillbaka, man vet inte riktigt hur man ska bete sig, man vet inte… det är svårt att få de här bitarna på plats
liksom, hur ska man göra. Hur skriver man ett CV? Ja visst man kan gå någon
sådan där jobbsökarkurs men det blir inte personligt på något vis. Jag har gått sådana förut och då får man sitta i grupp och då blir det svårare och… nä. Jag tycker
det är helt underbart helt enkelt att ta den här vägen istället.
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Coachningen blir ett stöd för att Svea att fortsätta bygga upp en ny identitet
och det upplevs som hjälpfullt att det sker på ett personligt plan.
Ja det kändes lättare och bättre att börja i skolan för att jag vet lite mera om var
jag… alltså jag behövde verkligen det här för att kunna göra det här. Det förstod
jag även innan men det blev så mycket klarare när man faktiskt fick gå igenom en
massa saker med någon.

Svea har genom coachningen fått stöd att fortsätta att själv bygga en struktur
kring tillvaron som upplevs som att hon hamnat i fas med sig själv.
Absolut, det har jag, jag har lärt mig mycket om mig själv som till exempel att
stanna upp och fånga en positiv känsla och spara den liksom, bara stanna upp och
vara i den och sådana grejor det har hjälpt mig väldigt mycket. Just det här att höja
självförtroendet som jag nämnt redan det betyder så oerhört mycket för att sedan
kliva in i en ny miljö eller klass med nya människor. Jag kanske inte hade fixat det
om det inte hade varit, det är ju bara spekulationer det hade kanske gått ändå men
kanske inte så bra eller lika lätt.

Svea vet av egen erfarenhet att resan mot ett nytt liv bara har börjat och att det
finns många hinder på vägen.
De… det är positivt… även om det är tufft och jobbigt i skolan ibland så ser jag
de bra bitarna med det, att jag inte bara ger upp på en gång som jag kanske hade
gjort innan eller har gjort innan… jag har gett upp ganska lätt och valt den enkla
vägen istället så stannar jag kvar och låter det vara lite tufft och ser att jag kan ta
mig ur det som är tufft och fixa det. Det är ett tydligt tecken.
Ja det tror jag, jag hade känt mig osäkrare. Vi pratade mycket om… alltså man
stämplar ju sig själv som missbrukare och man blir stämplad överallt annars och
man behöver inte kliva in i en ny skola med stämpeln missbrukare utan jag kan gå
in och presentera mig som hej jag heter… och inte dra in att jag missbrukat.

Sammanfattningsvis är Sveas upplevelse av coachningen odelat positiv. Den
tycks ha hjälp henne i sin redan påbörjade strävan att bygga upp en ny identitet. Coachens tydlighet i att det är Sveas agenda som gäller hjälper henne att
formulera sig om sig själv och önskade framtid. Hon går in i sin utbildning
med förstärkt självförtroende.

Alvas berättelse
Alva, som kom till Medvind via Socialtjänsten upplevde sig sitta fast i ett moment 22 tillstånd där Arbetsförmedlingens organisation och myndighetsroll
ledde både Alva och arbetsgivare in i återvändsgränder. Alva menar att problemet är att hon inte når arbetsgivarna, hon sållas bort tidigt i ansökningsförfarandet främst p. g. a. ålder 45+ och att egenföretagande som konsult inte ger
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mycket till referenser. Hon har högskoleutbildning och gedigen arbetslivserfarenhet både som anställd, chef och konsult och önskar att coachningen ska
hjälpa henne att nå fram till arbetsgivarna. Alva har sökt väldigt många arbeten men upplever inte att Arbetsförmedlingen har varit till någon hjälp.
Arbetsförmedlingen har alltid varit en länk, om du blir arbetslös, till Socialtjänsten, till A-kassan, till Alfa-kassan men dom gör ingenting. Arbetsförmedlingen
står bara för krav och det är liksom ett filter, ett väldigt tydligt filter och sedan när
det är arbetsgivare så… till exempel jag söker aldrig jobb via Arbetsförmedlingens
hemsida för det är lönlöst.

Det största problemet för Alva var att nå fram till arbetsgivarna.
Arbetsförmedlarna som sitter på Arbetsförmedlingen matchar inte ihop folk med
företag, det existerar inte. De sitter här och berättar alla fel du gör och alla måsten
du har. De som sitter och tar emot jobben dom säger så att, dom hjälper ju dom
här företagen att lägga upp annonserna men företagarna blir inte behjälpta av Arbetsförmedlingen för de har krav på de arbetssökande att söka jobb som de inte
har kompetens för, alltså kravjobb, du måste söka det här oavsett Akassa eller what
ever you do, du måste söka de här jobben och de ansökningarna hamnar i dessa
mailboxar där Arbetsgivaren blir fullständigt nerlusade av så sjukt mycket mail av
folk som inte vill ha deras jobb.

Alvas utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet menar hon borde underlätta för
henne att nå ett arbete. Hon menar att problemet är att hon inte får möjlighet
att lägga fram sin sak för eventuella arbetsgivare.
Men jag når inte arbetsgivarna, det har varit mitt dilemma, att jag når en djävulusisk mängd HR-konsulter och här pratar vi om tjejer och killar som egentligen inte
har en insikt i själva yrket dom är anställda för, mer än att dom har en generell…
insikt, utbildning, erfarenhet av något som det borde vara. Så vad jag vill nå det är
naturligtvis arbetsgivarna.

Väl hos Medvind så görs en kartläggning och Alva väljer ett coachbolag som
hon tror på.
Sedan valde jag en coach och det gick inte så bra för jag fick inte alls det jag
behövde.

Alvas erfarenhet av coachbolaget blir dock negativ, de agerar ungefär som
Arbetsförmedlingen.
Ja… faktiskt. Jag kom dit och det var jättestora ord, 97% av de som kommer hit
får jobb, och så vidare. Jag var naturligtvis intresserad av de arbetsgivare som de
kände till. Men vad de gjorde det var att skicka mig en massa länkar där det stod
vad det var för jobb de tyckte att jag skulle söka och sedan så skrev de ett CV som
var mycket bristfälligt i svenska språket. Nu är ju jag kunnig i det svenska språket,
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men om jag hade varit utländsk och inte reagerat? Nonchalans och att det var ok
att vara sämre mot folket för folket är inte värda bättre. Så kändes det som när jag
var där. Den här respektlösheten gör mig alltid lika ledsen.

Alva återvänder till Medvind och framför sin kritik mot hur coachbolaget agerar.
Och jag berättade det för handläggaren på Medvind och då sa handläggaren att då
byter vi coach, för det är inte meningen att du ska fastna utan meningen att du ska
fortsätta. Så då bytte jag till nästa då och det är ett väldigt givande företag och det
känns precis som jag själv som person och där av så kom de här två intervjuerna,
då blev jag jätteglad.

Medvindshandläggaren lyssnar in Alvas upplevelse och agerar utifrån hennes
önskemål och ett annat coachföretag anlitas.
Och då så skrev handläggaren på Medvind ner det, den här tjejen vill nå arbetsgivare, alltså bli presenterad och det här coachbolaget som jag då kom till sade Ja,
det är så vi kommer att göra, och sedan så kom jag dit och det var det de gjorde.
Så det första som hände det var att jag fick gå på en intervju pang bom. Det var
jag lite oförberedd på men det var jätteskönt, det är någonting som händer äntligen
efter detta sega maskineri.

Genom Medvind och coachföretaget får Alva möjlighet att träda fram, mötesplatser för henne och arbetsgivare skapas och det tänds äntligen ett hopp.
Jaa… dom är intresserade, dom var intresserade av personen mig. Om jag så hade
stått och skurat toaletter inne på centralen eller det jag har gjort nu, så för att kunna
matcha mig med en arbetsgivare så var de tvungna att kolla vem jag var. Det är
deras framgångsrecept, så de tog ingen, gjorde ingen skillnad på låg- eller högutbildad eller något, utan det som var intressant för dom och det som var intressant
för mig det var ju att jag fick möjlighet att träffa den här arbetsgivaren som jag
annars inte fått tag i. Och de har ett jättestort nätverk av arbetsgivare och så fort
det är någon i det här gänget som hör att det finns ett ledigt arbete som jag kan fixa
då skickar de vidare informationen till mig och pratar med arbetsgivaren. Den här
arbetsgivaren nu då, det här chefsjobbet, den arbetsgivaren kontaktade sedan den
här konsulten (coachen) och sade att det här verkar jätteintressant och vi kommer
att gå vidare med en intervju så nu sitter jag och väntar.

Hos det senare coachföretaget arbetas det på ett helt annat sätt och det ger
omedelbart resultat.
Den coachen har… nu jobbar ju dom i ett team så att om den ena får reda på att
det finns en arbetsplats då presenterar de mig för arbetsgivaren och presenterar
arbetsplatsen för mig. Så att jag söker direkt till arbetsplatsen och sedan hänvisar
jag från chefen på det här coachbolaget och då får jag säga så här att: Hejsan mitt
namn är xx och jag har fått rekommendationen från chefen på det här företaget att

102

söka det här jobbet för hon tycker att vi passar för varandra. Nu har jag inte gått
så länge hos dom men två intervjuer är sjukt mycket mer än ingenting sedan 2012.

Medvind får en central funktion för Alva där hon fick trygghet att våga vara
kritisk och skapa den coachning hon efterfrågade och behövde.
Handläggaren skyddar, inte bara mig, utan alla som kommer in här, skyddar oss
så att vi inte ska råka ut för den här konsulten eller företaget som sitter och bokstavligt talat blåser oss rakt av. Handläggaren tycker inte att det är ok och går då
in och avbryter för att vi ska pröva en annan väg.
Jag har bara gott att säga för jag är så jävla lycklig över att jag ändå gick hit, för
min handläggare uppe på Socialtjänsten sa: För fan, du ska inte sitta arbetslös, det
är ju helt sjukt och du får välja mellan att snickra fågelholkar eller Medvind.

Sammanfattningsvis upplever Alva att det första coachbolaget agerar precis
som Arbetsförmedlingen, vilket hon av erfarenhet vet inte fungerar för hennes
del. Hon får gehör för sina klagomål hos handläggaren på Medvind och får
byta coachbolag. Där ges hon möjlighet att komma till tals på sina villkor och
kommer i kontakt med arbetsgivare som hon önskat.

Peters berättelse
Peter kom till Medvind eftersom han p. g. a. arbetslöshet hade sökt och beviljats försörjningsstöd från Socialtjänsten. Han har en gymnasieutbildning inom
media och även viss arbetslivserfarenhet inom mediaområdet men efter ITkrisen har möjligheterna till arbete inom hans område i det närmaste försvunnit. Peter ser sig som en lite udda person som vet med sig att han kan ha vissa
svårigheter i sociala sammanhang och att han inte är så bra på att tala om sig
själv, vill inte vara den som står i centrum. Peter var inledningsvis avvaktande
till vad coachningen skulle kunna bidra med för hans del.
Ja just det eftersom jag inte hade någon försörjning på annat håll genom arbete så
fick jag söka försörjningsstöd och det blev lite av kravet också att kontakta Medvind, blev någon form av motprestation, att gå med på det.

Peter vet med sig att han kan ha vissa svårigheter i att ta de kontakter som
krävs när han söker arbete.
Ja faktiskt… jag har ju lite svårigheter att ringa till människor när det är något som
är viktigt, då blir jag ofta nervös men coachen gav mig lite bra tips… andningsteknik till exempel som man kan göra egna övningar.

Peter beskriver relationen med coachen som nära och varm, att coachen verkligen visar att hon är här för hans skull och att det är Peter som bestämmer
över sitt liv och inte någon annan.
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Väldigt inlyssnande skulle jag säga att hon är. Inlyssnande och heller inte rädd för
att ge input på ett rent personligt plan och det tyckte jag var bra att hon faktiskt
kunde koppla in på ett personligt plan att om man kanske hade en dålig dag så
märkte hon det så då var det inte så mycket press att man skulle prestera så mycket
just den dagen.

Peter upplever att coachen skapar trygghet för honom genom att lyssna och
vara förstående inför hans svårigheter.
Ja man har ju hört många historier om coachbolag där dom försöker hjälpa en med
psykologiska problem fast dom inte har någon adekvat utbildning för det och lite
så där tänkte jag att det är lite new age så där, men det var inte alls så, hon var i
varje fall inte så. Ganska mycket det motsatta och tydlig med att hon inte kunde
hjälpa mig med psykologiska problem och så där utan att det handlade endast om
jobbsök.

Upplevelsen hos Peter är ändå att han fått arbeta mycket med sina personliga
egenskaper och att det var värdefullt.
Pedagogiskt, alltså hon har jobbat som lärare så hon har ett väldigt pedagogiskt
sinnelag. Eh… hon var väldigt mycket på samma nivå som en själv redan från
början, väldigt jordnära sådär.

Peter upplever mötet med coachen som jämlikt och anpassat till honom som
person och att coachen underlättade för honom att vara delaktig i och ta ansvar
för sitt eget liv.
Ja precis men arbetssökandet skedde också simultant med själva coachningen.
Men jag var arbetssökande bara en liten stund för jag blev beviljad, i princip
samma vecka som coachningen avslutades en kurs som jag läser nu via Arbetsförmedlingen. En arbetsförberedande utbildning, hotellreception och konferens och
så tänkte jag jobba i höst, kanske natt, på kanske hotell och jag tänkte plugga samtidigt men tänka igenom det ordentligt för det är ganska påfrestande att plugga och
jobba samtidigt, men för att hålla nere studiemedelskostnaderna.

Peter fick inget arbete under sin tid på Medvind men han ser ändå tiden med
coachen som mycket värdefull.
Precis, så det var som… ja det var ungefär som ett schema som coachen satt upp
på anslagstavlan från början som väl görs med dom flesta som skulle följas antar
jag, första veckorna och tittade närmare på vad för bra egenskaper som kunde lyftas fram i ansökningarna och vad jag kan behöva meddela i förväg vad jag har för
brister och vad jag kan… ja vad jag kan behöva hjälp med och övervinna, ja som
det är med människor. Man kan alltid lära sig, man lär så länge man lever. Sedan
efter den perioden så arbetade vi mycket med att skriva brev och att man bör undvika att ta med… jag hade ju saker man gärna vill berätta men som man kanske

104

inte ska berätta i första hand, för det sker ju… jag har ju vissa hål i mitt CV…
alltså där det inte har varit några aktiviteter för jag har haft det lite krångligt o så
där i livet. Så hon hjälpte mig med det, hur man kan skriva för att det ska se lite
bättre ut.

Upplevelsen tycks vara att kombinationen av arbetet med att kartlägga Peters
personliga egenskaper och sedan praktiskt använda dessa i till exempel CVskrivande i små steg förändrar Peters tankar om sig själv.
Eh små steg, första veckan så hade jag att… ja, jag skulle skriva ned vad jag trodde
om mig själv och sedan andra veckan så arbetade vi med det och tittade lite närmare på mina bra egenskaper och på hur man kan formulera… eller uttrycka egenskaperna i brev och CV och på negativa egenskaperna… hur man kan förmedla
det till arbetsgivare om det är något man har i sin person som kan vara krångligt.
Jag har lite det här med att jag inte alltid fungerar socialt om det är en större grupp
och det är jätteviktigt om det kanske är en större arbetsplats att de kan respektera
det att jag kan behöva lite egen tid ibland…
Jaa… då blir det lite krångligare… det är så små… det är ganska små grejer, men
att jag oftare nu tänker att jag klarar av saker, på ett annat sätt än förut. Kanske
inte ger upp lika lätt längre, kanske ligger i lite hårdare…
(Intervjuaren) Skulle man kunna säga att du tänker lite annorlunda kring dig själv?
Ja, jo kring mig själv faktiskt, inte så mycket kring min situation eller så där för
den är ju fortfarande ganska jobbig… men kring mig själv, ja, absolut. Det skulle
jag kunna säga.

Peter beskriver en utvecklingsprocess genom förnyat CV och en bättre förmåga att uttrycka sig både i tal och skrift.
Väldigt givande faktiskt… jag fick konkreta verktyg kan man säga… arbetade
med CV och personliga brev… en bra eller bättre vokabulär… alltså en vokabulär
som går hem hos arbetsgivaren så det var väldigt väldigt givande. En väldigt viktig
sak.

Peter upplever skillnaden mellan coachningen och Arbetsförmedlingen högst
påtagligt.
Ja, det är en enorm skillnad. Arbetsförmedlingen är ju… det är ett väldigt högt
tryck på Arbetsförmedlingen, de har väldigt lite tid för varje person så det är en
extrem skillnad bara rent tidsmässigt, där kanske du bara har 10 minuter men mellan mig och coachen… men det är ändå lite samma saker men på Arbetsförmedlingen försöker man komprimera ihop det på mindre tid. Det blir lite information overload, att man inte riktigt kan ta in allting på en gång så man får försöka
bena ut det när man är hemma. Med coachen så var det mer att vi benade ut allting
på plats och som inte var ett tvång, som helst redan ska vara klart.
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Sammanfattningsvis möter Peter en coachning som ger honom möjlighet att
ta sig an både sin arbetslöshet och sig själv. Praktiska göromål som CV och
personligt brev blir förankrade i honom själv och han menar att han haft påtaglig nytta av coachningen, trotts att han inledningsvis var skeptisk.

Tanjas berättelse
Tanja kom till Sverige för några år sedan och är klar med sina svenskastudier
på SFI och SAS ett och ska snart påbörja SAS två. Hon vill in på arbetsmarknaden, dels för att tjäna pengar så hon kan bidra till sin och pojkvännens försörjning, dels för att få arbetslivserfarenhet och utveckla språket. Hennes mål
är att så småningom börja studera på universitetet, Tanja är inte berättigad till
något stöd från Arbetsförmedlingen under sina svenskastudier och hon tar
själv första kontakten med Medvind efter tips från vänner.
Jag kom till Sverige … blev inskriven på Arbetsförmedlingen och i första hand
jag fick utbildning och praktik genom Arbetsförmedlingen, men efter att jag börjat
SAS, jag fick ingenting. Jag försökte att hitta någonting men, pratade med dom
många gånger men det gick inte så bra.

Tanja beskriver att hon upplever en tillmötesgående och vänlig inställning från
både handläggaren på Medvind och senare coachen, där hon kunde prata om
sig själv och sin situation i förhållande till sina egna mål och önskningar.
Sedan en gång kom jag hit och pratade med handläggaren och jag berättade för
henne min situation och ja hon var jättesnäll och hon skrev ned allting som jag
berättade och sa att ok du kan skrivas in här på Medvind och vi kan hjälpa dig.
Sedan valde jag en jobbcoach och handläggaren och jag åkte dit och träffade en
coach där. Coachen fixade en praktikplats för mig på en stor matbutik och handläggaren ringde mig alltid och frågade hur det fungerade, om det var tungt eller
svårt och om du kan inte du kan gärna säga till mig så kan jag hitta någonting
annat. Det fungerade jättebra här på Medvind och jag har kontakt med handläggaren alltid och berättar för henne hur det går och ja det fungerar bra.

Hon fick inte något jobb genom coachningen men däremot en praktikplats
som hon hoppas ska ge den kontakt med arbetsmarknaden som hon saknar.
Ja, först presenterade Medvindshandläggaren för mig dom. Handläggaren berättade om mig och vad jag ville och behövde och sedan sa coachen ok, vi kan boka
några tider och prata lite om vilka jobb vi kan hitta och sedan berättade jag att det
inte spelade så stor roll, bara det var ganska lätt och inte så stressigt för att jag
studerar också, så att sedan berättade coachen för mig att du kan försöka hitta några
platser och skriva deras namn och telefonnummer och sedan komma hit så kan vi
ringa upp till dom. Så det gjorde jag och sedan ringde vi tillsammans och coachen
berättade för dem att här finns en sökande som gärna vill ha praktik och det var en
matvarubutik då som accepterade. Så det fungerade bra både här och där.
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Även om det primära för henne var att hitta arbete upplever hon att hon behövde bli redo för att ta sig an sin situation i det här fallet genom att få stöd i
sitt jobbsökande.
Ja… jag måste ju gå dit om jag vill hitta någonting. Coachen kan inte göra någonting själv och inte bestämma själv. Måste tänka på vad jag vill ha, så jag måste
berätta för henne vad jag vill. Jag måste hjälpa coachen och då måste jag ha kontakt med henne och det gjorde ingenting.

Tanja upplever ett konkret stöd med att kontakta praktikplatser, något som är
viktigt för henne. Hon beskriver vidare att coachen bad henne själv leta efter
några praktikplatser samtidigt som hon fick stöd i att ringa till dessa praktikplatser.
Ja, ja först frågade hon mig om jag ville ha ett jobb direkt eller en praktik, men jag
sade till henne jag vill gärna ha ett jobb men jag har ingen erfarenhet, det är lite
svårt att hitta ett jobb direkt. Det höll coachen med om så vi kom överens om att
hitta en praktikplats och innan vi började med det vi hade en liten intervju och
coachen frågade mig om min bakgrund, mitt land och allting ja. Coachen följde
sedan med mig till arbetsgivaren och presenterade mig och vi skrev ett avtal.

Att lyckas få en praktikplats, att genomföra praktiken på ett bra sätt och skapandet av CV och personligt brev gav Tanja hopp om att kunna nå ett extrajobb
vid sidan av hennes studier.
Därför att jag tror att coachen kan hjälpa mig för coachen har skrivit en berättelse
om mig, en rekommendation för de har en bakgrund om mig. Coachen ringde mig
och läste rekommendationen för mig och den var jättebra.

Tanja upplever att Medvind funnits i bakgrunden som ett ytterligare stöd och
en säkerhetsfunktion om coachningen inte skulle fungerat.
Jag kan alltid ringa till Medvindshandläggaren och komma hit och prata, de har
alltid tid för mig. Det är svårt att hitta jobb, därför jag vill studera.

Tanja fortsätter sina svenskastudier och är inte intresserad av någon ytterligare
praktik, nu hoppas hon på att kunna få ett extrajobb, vid sidan av studierna,
som ger en inkomst.
Ja, nej inte praktik. Nu vill jag gärna hitta något extrajobb för jag vill tjäna lite
pengar

Sammanfattningsvis kan Tanja inte söka jobb via Arbetsförmedlingen eftersom hon studerar. Hon tar själv kontakt med Medvind och får hjälp av
coachen att skriva CV, personligt brev och söka praktik. Hon når en praktik
och har därmed fått in en fot på arbetsmarknaden, vilket var hennes första mål.
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Mirandas berättelse
Miranda beskriver en svår ekonomisk situation, efter att hon kom till Sverige
har hon blivit mamma, genomgått skilsmässa och har nu inget eget boende för
sig och sitt barn. Miranda har en pedagogisk utbildning från sitt hemland och
vill arbeta som förskollärare. Eftersom hon hade försörjningsstöd hänvisades
hon till Medvind av Socialtjänsten för att få hjälp att ta sig ur sitt bidragsberoende.
Min situation är jättesvår för jag jobbar inte, jag har ett barn, inget eget boende
och jag behövde jobb och ja man känner det när det är liksom… jag hade en sista
chans och jag ville verkligen hitta något.

Miranda fick information om Medvind från Socialtjänsten. Som ensamstående
mamma behövde hon få ett jobb för att klara sin egen försörjning och komma
ur sitt bidragsberoende. Hon var dock osäker på hur hon skulle göra.
Först det var inte jag som fick veta att det finns sådant som Medvind, det var min
handläggare som jobbar på kommunen som sade att det finns sådant. Jag som ensamstående mamma, jag har ett barn och jag behöver ett jobb så jag sade ok men
jag visste inte vad det innebar.

Miranda betonar vikten av att hon redan till handläggaren på Medvind känt att
hon kunde beskriva sin livssituation och att handläggaren var med vid första
besöket hos coachen och stöttade henne utifrån hennes egna behov.
Första gången vi träffades det var Medvindshandläggare, jag och den som jobbade
på Konsultföretaget XX vi var tre. Först berättade jag om mig vad jag vill och min
livssituation… det var så att jag är skild och har ett barn därför jag bor ganska
långt ifrån förskolan där mitt barn går, därför mitt jobbområde var inte så stort så
därför jag berättade om vilka problem jag har, och utifrån min situation de pratade
och vi diskuterade tillsammans och hon berättade för dom vad jag behöver.

Hon menar att utifrån det första mötets tydliga klarlägganden och stödet från
handläggaren på medvind kunde hon förstå vad hon gav sig in i och därmed
var hon redo att själv möta coachen.
Sedan när vi gjort det lämnade hon mina uppgifter till coachen och sedan gick jag
själv dit. Men sedan var det coachen som hjälpte och vi skrev CV, personligt brev
och vi ringde till arbetsgivare hon lärde mig hur man bör säga hur man bör prata
och genom telefon så gick jag direkt på arbetsplats och pratade med arbetsgivare,
det var det som jag lärde mig. Det var en bra erfarenhet.

Miranda lär sig helt enkelt hur hon ska gå tillväga i sin jakt på ett arbete och
slutligen lyckas hon få tag i en praktikplats.
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Ja… till exempel hur… eller jag fick en praktikplats för jag kunde inte få jobb för
jag har ingen erfarenhet för jag fick ett barn och sedan jag har studerat i andra
landet och först jag lärde mig språket och sedan det var svårt och vi tänkte att det
är kanske bättre att börja med praktik, att gå till arbetsgivaren och säga att jag har
utbildning men jag jobbade aldrig i Sverige och jag vill prova lite och det gick, jag
ringde och frågade och jag fick en praktikplats. Nu jag hoppas kunna fortsätta som
vikarie…

Att lyckas hitta och genomföra en praktik gav hopp om vikariat och även möjliga vägar vidare.
Ja, det är det jag vill. Jag vet att det finns ULV-program på Universitetet för utländska lärare. Jag vill studera på det här programmet, det är två år och det är en
gång i veckan och chefen på förskolan där jag praktiserar säger till mig hela tiden
att om du börjar studera vi är för. För att om jag till exempel kan jobba en gång i
veckan så är det ok, hon uppmuntrar till studier.

Miranda betonar att det är viktigt att få relevant stöd för att själv känna kontroll
över sin livssituation.
Alltså det viktigaste som jag lärde mig när man söker jobb det var hur man gör det
och på vilket sätt, till exempel det finns olika sätt, ringa, skicka CV, gå direkt till
arbetsplats och jag använde alla men när jag skickade CV och personligt brev då
fick jag nej för mitt CV var inte så… hur säger man… utvecklat för jag har inte så
mycket erfarenhet men när man går dit och arbetsgivaren kan kolla på mig och
prata med mig det kanske är lite bättre, man får intryck eller så.

Mirandas berättelse ger en positiv bild av coachningen, där hon beskriver både
inlyssnande och engagerat bemötandet av såväl handläggaren vid Medvind
som coachen.
Jag vet inte… kanske jag hade jättemycket tur, för den här coachen som jobbade
med mig… hon var liksom… jag är inte en eh… någon som kom från en… eh som
hon inte känner. Det var liksom som hon hade känt mig länge, var intresserad av
mig…

Sammanfattningsvis har Miranda bara gott att säga om Medvind och coachningen. Hon lärde sig olika sätt att gå till väga för att kontakta arbetsgivare,
formulera CV och att presentera sig själv. Hon känner sig sedd och respekterad av coachen och lyckades få en praktik på en förskola som hon hoppas ska
leda till ett vikariat.

Stinas berättelse
Stina kom till Medvind via en kommunal tjänsteman som avskilde henne från
den gymnasieutbildning hon gick. Stina redogör för en meningslös skoltid där
hon hade svårt att hänga med i tempot och inte upplevde att hon fick något
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stöd för de svårigheter (dyslexi) som så småningom uppdagades. Till detta
lades också svår sjukdom under gymnasietiden som gjorde att Stina tvingades
avbryta sina studier två gånger för att slutligen bli avstängd från sin gymnasieutbildning. Stina är vid första kontakten med Medvind uppgiven och utan
hopp om någon positiv utveckling av sitt liv.
Eh… jag hade en väldigt svår skolgång… jag hade aldrig… jag hängde aldrig med,
jag har dyslexi och skrivsvårigheter och så där men det mesta har gått bort nu på
senare tid för jag har läst mycket och hållt på så där. Jag har känt att i skolan där
fick jag aldrig någon ordentlig hjälp och då kände jag att vad tusan ska jag göra
det för… då kan jag hellre jobba på någon butik.

Till detta lades också svår sjukdom under gymnasietiden som gjorde att Stina
tvingades avbryta sina studier två gånger för att slutligen bli avstängd.
För jag var väldigt sjuk för ungefär två år sedan, jag blev opererad och då var det
så här att jag litade inte så mycket på mig själv och vad min kropp gjorde och så
där.

Stina upplevde hela sin skolgång som ett misslyckande, eftersom hon inte
lyckas med något vilket bekräftar och stärker känslan av att vara sämre än
andra. Den allvarliga sjukdomen under gymnasietiden bidrog också till att
späda på det redan låga självförtroendet. Till slut litade hon varken på sig själv
eller sin kropp.
Ja jag kände ju det eftersom jag hoppat av gymnasiet tre gånger och gått på andra
också, så jag kände hela tiden att det här kommer aldrig att funka, jag kommer
aldrig att få tag på ett jobb, det är ingen som vill ha mig… ja.

Vid kontakten med Medvind upplevde Stina ett empatiskt bemötande och konkret stöd i sina kontakter med myndigheter.
Oh… det var länge sedan… eh jag hade väl något samtal och fick lära känna henne
och hon följde med mig till Arbetsförmedlingen och hjälpte mig där väldigt
mycket… var ett stort stöd för mig överhuvudtaget… och vi pratade om hur vi
skulle fortsätta…

Stina talar om vikten av att handläggaren på Medvind fanns kvar under hela
coachningsperioden och följde upp utvecklingen.
En del, jag gick ju mindre och mindre här och mer hos coachen och jag känner
ändå att handläggaren kollade till mig hela tiden, frågade hur det går om jag behövde hjälp och så där.

Stina står långt ifrån arbetsmarknaden och människor runt henne ser studier
som det enda alternativet att kunna närma sig denna arbetsmarknad.
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Jaa… ungefär i januari var det… ja. Jag hade inte fått tag i något jobb då och alla
runt omkring mig tyckte att jag skulle börja plugga eftersom det var ändå enda
alternativet och då gick jag till coachföretaget och sade hjälp mig, jag vill inte
börja plugga än, jag behöver hjälp verkligen, jag behöver göra någonting istället
för att sitta hemma och då fixade de en praktikplats till mig, på ICA Maxi i två
veckor. Så det var en ganska stor räddning för mig då.

Stina upplever att hon blir lyssnad på och att coachen förstår hennes situation,
det hon säger har betydelse.
Innan jag kom hit, eller till någon av dem så jag har haft en ganska jobbig bakgrund
ändå och jag undrade vad livet var värt egentligen… väldigt sorglig egentligen.
Ändå kändes det när jag kom och träffade dom här… dom höjde… vad ska man
säga… dom höjde standarden på vardagen ändå och fick varje dag att betyda så
mycket mer för mig än tidigare.
(Intervjuaren)… Ja, det blev… det tändes någon form av hopp?
Väldigt stort hopp.

Stina upplever att hon värdesätts som den människa hon är, de professionella
hon möter är intresserade av henne och hur det går.
De visar väldigt mycket att de bryr sig om hur det går för en ändå. De är väldigt
intresserade för hur det går i ditt liv, behöver du någon att prata med är de alltid
här, de är personer som man verkligen söker sig till om man behöver prata om
någonting.

Stina känner sig sedd och lyssnad på, upplever att här finns de som bryr sig.
Ja, alltså när man kommer dit, direkt när man kliver innanför dörrarna så känner
man direkt en jätteglädje ändå i att komma dit för de gör så himla stort arbete. Det
var liksom… jag tog med mitt CV första gången jag gick dit och visade att så här
ser det ut ungefär. Då jobbade coachen mestadels med mitt CV och så lade jag till
en del som jag ville ha med och coachen fick det verkligen att se bra ut. Jag tror
att jag har fem olika CV:n inom olika branscher hemma, det får en verkligen att
se ut som Gud vad du är bra på det här… jag har fått flera stycken mail från arbetsgivaren där de skriver att ditt CV verkar så himla intressant, du verkar väldigt
intressant och vi vill gärna ha en intervju med dig, så… ja då stiger verkligen glädjen.

Arbetet med CV och personligt brev öppnade för att Stina fick en mer positiv
syn på sig själv. På frågan om hon kände att coacherna ställde krav på henne
svarar hon.
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Nej, det gjorde dom inte och det var det som var så skönt. Istället för att ställa krav
så formulerade de det lite mer som utmaningar och då blev det lite roligare att göra
just det.

Coachens försiktiga arbete att anpassa utmaningar till Stinas känslor och tankar ger resultat.
Nej, men de har ändå väckt upp tanken att jag kanske kan fortsätta plugga och jag
hatade verkligen att plugga, det var det värsta…
(Intervjuaren) Det var inte din grej?
Nej, men nu känns det som en stor del att göra… en väldigt rolig del också.
(Intervjuaren) Och den saken har vänt genom den här coachningen?
Det har den.
(Intervjuaren) Och hur har dom vänt det då, har dom sagt till dig att du hade fel
vad det gäller studier?
Nej… men dom visar ju litegrann också att om du skulle vilja plugga så finns det
här och efter det om du vill vidare så finns det här. Du kan göra vad du vill, du kan
flytta utomlands, du kan bli en riktigt stor… grej ändå. Det varade några månader
men dom visade ändå att det kan vara bra att börja plugga men du behöver inte
göra det just nu om du inte känner att du är redo för det. De har ändå haft det här
lite i baktanke att det är bra om man pluggar men det behöver du inte göra.
(Intervjuaren) De har inte satt några krav på det?
Nej, utan det har fått komma av sig själv, att jag har blivit redo och sagt att jag kan
tänka mig att börja plugga. De har gjort det så himla intressant här… att börja igen.

Den positiva erfarenheten av att bli tagen på allvar, att bli lyssnad på och av
praktiken samt kontinuerlig coachning ledde till ett återuppväckt intresse för
studier.
Jaa… det tycker jag. De uppmuntrar ju också lite till det jag nu är inne på, att
studera, de visar att det är ganska viktigt då att du har de här grunderna ändå. Och
de visar också att här inom de här branscherna, man kan söka… jag fick veta
mer… att det här fanns, det hade jag ingen aning om och det ser jättekul ut och det
skulle jag vilja jobba.

Sammanfattningsvis upplever Stina att hennes självförtroende stärkts sedan
hon kom till Medvind. Både handläggare och coach tycker hon tydligt visar
att de bryr sig om henne, att hon känner sig välkommen och hon ser nu studier
som ett positivt alternativ. Praktiska göromål som att skapa CV och personligt
brev har också hjälpt henne att omvärdera sig själv.
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Kerstins berättelse
Kerstin har en lång karriär inom Human Resource-sektorn, främst internationellt. Hon är välutbildad och har en masterexamen från 2010. Kerstin har varit
borta från arbetsmarknaden under en längre tid p. g. a sjukdom och masterstudier. Efter att ha genomgått en arbetslivsinriktad rehab, efter sin sjukskrivning,
som upplevdes som totalt värdelös kom hon till Medvind genom tips från Arbetsförmedlingen eftersom de inte hade några resurser för att hjälpa henne.
Kerstin har alla sådana meriter som av arbetsmarknaden anses som centrala,
hon har också lagt sig vinn om att dessa meriter är uppdaterade och aktuella
genom studier.
Sommaren 2012 blev jag sjuk som en blixt från klar himmel och efter det, även
om jag fortsatte att söka och det kan jag i efterhand tänka var lite dumt, så var jag
på rehab under hösten och sedan vidare till arbetslivsinriktad rehab som jag tyckte
var helt värdelös för mig och det gick bara vidare och vidare så på hösten var jag
öppen för alla förslag och Arbetsförmedlingen hade inga pengar och sedan berättade de om Medvind och så fick jag möjlighet att komma hit.

Kerstin upplever att coachningen var okej men att den dessvärre inte var anpassad till hennes behov som var att bli marknadsförd för presumtiva arbetsgivare. Hon upplevde att coachningen utfördes utifrån en enhetlig mall för alla
istället för att beakta hennes individuella behov.
Jag tycker att det är otroligt skönt att kommunen erbjuder sådant när det slutade
med Arbetsförmedlingen… absolut det är jättepositivt. Sedan vet jag inte hur
många som har fått jobb genom coachningen, men generellt och det liksom… jättebra och säkert många som… att det här verkligen var konkret coachning med
ansökningshandlingar och så men att den måste anpassas till individens behov och
inte bara köra på att göra likadant med alla. För jag har också varit hos några andra
företag innan jag valde coachen så fick jag broschyrer och information om vad och
hur olika företag gick till väga och det behöver man, men de var kanske lite för
inkörda på att köra lika för alla.

Kerstin har idéer om vad hon behöver för hjälp och hur coacherna borde agera
för att bidra med adekvat stöd i den situation hon befinner sig i.
Hm, och inte bara säga att jag tror att jag har de kontakter som jag tror att du
behöver utan att liksom konkret… till exempel om de skulle säga att varje vecka
de ska kontakta något företag och presentera mig och inte naturligtvis vilket som
helst utan företag inom mitt område… kanske.

Känslan hos Kerstin är att coacherna gör lite som de vill.
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Ja alltså coachningsprogrammet… coacherna… gör som dom vill… och jag vet
inte om de ställer några krav? Coacherna kan naturligtvis säga att ja men hon eller
han behövde så och så och så… men jag skulle önskat att det var mer matchningar
så att jag hade träffat arbetsgivare och deras kontakter och kommit iväg på intervjuer och blivit marknadsförd.

Kerstin efterlyser tydligare krav från Medvind på coacherna och att de kanske
skulle följa upp kvaliteten och anpassningen av den coachning som erbjuds.
Hon är själv inte helt säker på hur mycket tid coacherna egentligen lägger på
varje person som de åtar sig att stödja.
Ja… men å andra sidan jag sade det från början att vad jag behöver är kontakter,
kontakter, kontakter. O… eh… jag har försökt att sätt press på coacherna och de
säger att de har eller ska kontakta den och den och har pratat med den och den. Ja
säger jag men har du tänkt på den vägen eller kanske göra så här… men jag vet
inte… de kanske lägger en timme/vecka per person… jag vet inte men det är nog
inte bättre… men om vi träffas och går igenom allt så har timmen gått. Sedan vet
jag inte om de gör något efteråt?

Kerstin fick byta coach men upplever inte att det ledde till någon egentlig förändring. Hon upplever fortfarande stora svårigheter att nå fram till arbetsgivare för ett personligt möte. Hon upplever en påtaglig och stark åldersdiskriminering från arbetsmarknaden och ser det som det avgörande skälet till att
hon inte fått något arbete.
Men naturligtvis alla förnekar det för det får inte förekomma men så är det. Jag
känner några som är 40+ och som också har det jättesvårt vilket är mycket märkligt. Jag förstår liksom inte arbetsgivarna för om de skulle anställa mig så har jag
inte småbarn hemma, jag måste inte hämta och lämna på dagis eller vabba och jag
kan täcka upp i tjänster om det behövs och sannolikheten om de anställer mig att
jag stannar längre än någon som är 30 år är betydligt högre.

Kerstin har allt annat som kan ses som meriterande: goda vitsord, hög utbildning och internationell erfarenhet. Hon behärskar också fyra språk men hon är
51 år. Hon tycker att kommunen behöver ställa hårdare och tydligare krav på
de coachföretag som upphandlas, men anser att coachföretagen har en viktig
funktion eftersom Arbetsförmedlingen snarare har fått funktionen av att vara
en kontrollmyndighet än en förmedlare av arbeten.
Ja just det och jag tycker att Arbetsförmedlingen, min känsla och erfarenhet är att
de gör faktiskt ingenting för att hjälpa mig att få jobb. Det kanske kommer något
mail då och då att vi tycker att det här kanske skulle passa dig, men det är ju samma
jobb som finns på deras hemsida. En gång har jag fått ett tipps om ett jobb som
inte fanns där. Men annars det är ingenting som de matchar och det handlar om att
de har alldeles för mycket att göra.
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Frustrationen över att Kerstins kompetens och erfarenhet inte uppmärksammas och erkänns blir tyngre och tyngre att bära.
Men det är bara att satsa på egen hand och försöka se alla möjligheter, gå på karriärträffar och JUSEKs grejer och andra träffar som anordnas, skicka ansökningar
och ringa runt och… ja det är ett heltidsjobb att söka jobb. Men att ja… på sätt och
vis… stressnivån och frustrationen växer varje dag, varje vecka, varje månad och
det blir inte lättare… det här påverkar hela livet när man inte kan planera någonting… och man känner sig värdelös… liksom ingen vill ha mig även om jag vet
att jag har kompetens och erfarenhet och så men jag KAN inte ändra min ålder,
KAN inte ändra på att jag varit borta ett tag från arbetsmarknaden och det var en
person jag pratade med som sade: Ja men det kanske blir så att du inte får något
jobb. VA… jag ska bli pensionär… jag är 51 år och jag är arbetsför det är inte
acceptabelt. Men det är frustrerande… det känns… är det så att det här samhället
inte behöver mig, inte vill ha mig och… det är märkligt… fyrspråkig och internationell erfarenhet.

Coachningen har i Kerstins ögon svårt att bidra med något som hon inte redan
var klar över.
Så för en person som inte vet vad den vill i livet och så så kan det säkert vara till
nytta, men vi konstaterade att inget av det hjälpte mig. Jag kanske lärde mig att
vara än mer aktiv men… ja det var inget nytt. Men jag lärde mig att arbeten som
utannonseras då har jag ingen chans eftersom det kan vara flera hundra sökande
på samma jobb och de som har jobb har lättare att få ett nytt jobb. Förstår att jag
måste koncentrera mig på att ansöka på annat sätt, ta kontakt, ringa och så.

Kerstin upplever att hon successivt utvecklat en starkare känsla av hopplöshet.
Trots viljan att själv utvecklas, påbörja studier och söka jobb har hon hamnat
i en ond cirkel, att måsta ha men inte få något arbete.
Ja, så att… efter alla dessa erfarenheter så kommer ju frågan om det är någon idé
att fortsätta med någon coach om det fortsätter som det varit hitintills… antagligen
inte. Om det inte blir någon form av kontaktförmedling där man kan få personlig
kontakt med arbetsgivare. Jag har också kontaktat några för att få praktikplats…
men det känns ju lite konstigt med tanke på min erfarenhet, utbildning och ålder…
men finns det ingen annan väg är väl det också en möjlighet.

Sammanfattningsvis upplever inte Kerstin att coachningen bidragit till hennes
möjligheter att nå ett arbete. Hon har erfarenhet av flera coacher och upplever
att de alla arbetar efter samma mall. Med sin kunskap och erfarenhet passar
hon inte in i den mallen. Hon anser också att Medvind borde följa upp och
kontrollera hur de coachbolag de anlitar arbetar. Hon ser sig som tydligt åldersdiskriminerad av arbetsmarknaden eftersom hennes erfarenhet och utbildning är gedigen.
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Några avslutande kommentarer om berättelser från Medvind
Samtliga intervjuade är positiva till den möjlighet att nå ett arbete som Medvind erbjuder, främst för de inte ser att Arbetsförmedlingen har något att erbjuda dem. Medvind tycks upplevas som sista utposten, sista chansen för att
bryta långtidsarbetslösheten. Deltagarnas upplevelser av coachningen skiftar,
positivt är att de har fått komma till tals, känt sig sedda och förstådda. Negativt
är att några har fått kämpa för att få den coachning de behöver, andra kämpade
förgäves och tycker att coachningen snarare hindrade än hjälpte dem i deras
försök att nå ett arbete. Handläggarna på Medvind upplevs allmänt sett som
tillgängliga för allehanda frågor och måna om att följa upp den coachning som
deltagarna genomgått. Av några ses handläggarna som en garanti för att
coachningen utförs på deltagarnas villkor, men det finns också upplevelser av
att inte heller där bli lyssnad på. För några blev studier ett möjligt alternativ
på vägen mot ett arbete, för andra var möjligheten till praktik nyckeln som
öppnade dörren till anställning. Att få hjälp att formulera sig om sig själv i CV
och personliga brev tycks bidra till relationsskapande mellan coach och deltagare. Kontinuitet i kontakten med coachen tycks vara viktig, att lära känna
varandra och upparbeta en relation som i sin tur skapar en arbetsallians mot
ett gemensamt mål. Men kontinuiteten kan också skapa press, krav och skuldkänslor hos deltagarna som till exempel när kvantitativa krav på redovisning
av antal sökta jobb upptar mycket av tiden coach och deltagare har tillsammans.

Avslutande kommentarer
Deltagarnas berättelser säger något om vad som varit av betydelse för dem i
deltagandet i Nystart och Medvind, men de säger också något om vad som
gjorde att upplevelsen blev som den blev.
De intervjuade deltagarna på Nystart och Medvind beskriver att de initialt
uppbar försörjningsstöd och därför måste skriva in sig på Nystart eller Medvind. Få deltagare är där helt på eget initiativ. Samtliga intervjuade var initialt
positiva till Nystart och Medvind, främst för de inte såg några möjligheter till
arbete via Arbetsförmedlingen. Nystart och Medvind upplevs som att det ändå
inte var kört, det fanns en chans att bryta långtidsarbetslösheten. Deltagarna
var ofta i en svår situation men personalen på Nystart och Medvind upplevdes
allmänt sett som tillgängliga för allehanda frågor och måna om att stödja deltagarna. Kontinuiteten i kontakten med de professionella tycks också ha varit
betydelsefullt. Återkommande möten bidrog till att lära känna varandra och
upparbeta en relation som i sin tur skapade den arbetsallians där förändring
kunde ske. Detta är gemensamt för deltagarna på både Nystart och Medvind.
På Nystart var skiftningarna i deltagarnas upplevelser av det professionella
samtalsstödet små.
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Upplevelserna på Medvind varierar något mer även om de företrädesvis var
positiva. Kontinuiteten framträder som viktig även på Medvind, men här framträder att kontinuiteten även kan skapa press, krav och skuldkänslor hos deltagarna.
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Kapitel 7. Deltagarnas berättelser ett år senare

Med sex av de intervjuade deltagarna genomfördes en uppföljande intervju ett
till ett och ett halvt år efter den första intervjun. I den uppföljande intervjun
var min tanke att undersöka om och i så fall vad som fanns kvar i deltagarna
av det professionella samtalsstöd som de tidigare upplevt och berättat om.
Hade deras initiala upplevelse förändrats under tidens gång och i så fall hur
då och på vilket sätt eller var den densamma som vid den första intervjun och
vad hade de intervjuade i så fall att säga om detta. I det följande presenteras
Moas, Charlies och Pias berättelser från Nystart och Tors, Sveas och Mirandas
berättelser från Medvind.

Moas uppföljande berättelse
När Moa i den uppföljande intervjun får frågan om vad hon minns från den
första intervjun om hennes upplevelse av sin tid med vägledaren nämner hon
motivation och livet.
Hehe… ja tror det var någonting med motivation typ, någonting med livet kanske
så där…

Hon tycker att vägledningssamtalen hon hade då har haft effekt på hennes liv,
men livet är komplext, planer går om intet eller förändras, både med och utan
kontroll på utvecklingen.
Ja det är klart att det haft det… men sedan så är det så… eh… ja om man vill något
i sitt liv så måste man lägga ned extra tid på det för att nå det. Eh… jag tänker
liksom att… eller i min situation så kan jag tycka att jag vill att saker och ting ska
hända ganska fort men det blir inte riktigt som man hade tänkt sig, alltså det är så
mycket annat som också påverkar ens liv som kanske hindrar en från att göra vissa
saker som man egentligen vill göra.

Moa syftar på att genom vägledningen kom hon fram till att hon ville utbilda
sig inom HR-sektorn, men hon är ännu inte där. Att på något sätt ändå arbeta
hjälpande är fortfarande hennes mål.
Mm, precis och det har inte blivit så… nu har jag sökt till att läsa psykologi… men
jag vill ju fortfarande hjälpa människor så på den fronten har det inte förändrats.
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Moas upplevelse av vägledningen var positiv, hon upplevde vägledaren som
ganska angelägen om att göra ett bra jobb som var till nytta för henne. Hon
återvänder också till vikten av att hon kände sig bekräftad av vägledaren och
att även andra saker som meditation har varit till hjälp.
Ja… jo… men jag tror också att alltså just bekräftelse är en väldigt viktig del av
mitt liv… och på det sättet tycker jag att det var ganska bra… ja jag vet inte vad
mer jag ska säga… det liksom… själva processen tar ju… alltså det tar ju tid,
ganska lång tid. Jag tänker mer att man kan inte skynda på någonting och jag tänker liksom att vissa saker har ju sin mening också så att ja och sedan en annan sak
också, jag har blivit mer medveten också i mina val och i mig själv, att just meditation har hjälpt mig väldigt mycket.

Moa beskrev också i den första intervjun att karriärvägledningen var ett strukturerat sätt att faktiskt ta sig an tankarna om vad hon ville bli och vad hon
skulle jag göra. Hon lyfter här också fram upplevelsen av bemötandet från
vägledaren som något centralt.
Ja men just det här med strukturen som du sade… nej men själva bemötandet med
vägledaren var ju väldigt bra… det spelar ju också roll tycker jag.

Hon nämner också tidsaspekten, att hon fick tid att reflektera och att vägledningen på det stora hela taget var lärorik.
Med honom… ja, jo men jag tyckte det var väldigt bra… lärorikt.

Moa ser sitt eget ansvar och kämpar på med att skapa sig en tillvaro där hon
själv kan vara tillfreds.
Absolut… jag tycker alla borde ta ansvar för sina egna liv att så där… jag tycker
det a… ja och sedan finns det ju alltid anledningar till varför man inte tar tag i sina
saker.
(intervjuaren) Ja det finns ju lika många skäl som det finns människor…
Ja precis, men ja jag kämpar fortfarande… försöker hitta vägar och så.

Moa slutligen kämpar på med att nå den utbildning hon och vägledaren vaskade fram, men det drar ut på tiden mer än vad hon tänkt sig. Även hon lyfter
fram vikten av att få hjälp att strukturera tankar och handlingar när livet är
oroligt och målen inte är givna. Hon återkommer också till sin upplevelse av
bemötandet från vägledaren och att hon blivit mer medveten i sina val och om
sig själv.
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Charlies uppföljande berättelse
Charlie berättar att hon vartefter fick en praktik på ett bostadsföretag genom
Nystart och att den praktiken indirekt ledde till att hon så småningom fick ett
arbete inom den sektorn och där arbetar hon i nuläget. Hennes kommentar
visar också hur fort vi glömmer, hur detaljer suddas ut.
Hmm… ja, precis… jag förstår. Jag… alltså det som hade störst effekt för mig och
det känns jättekonstigt för jag kommer knappt ihåg något under tiden. Men vad
som hände var att jag sedan fick en praktik på ett bostadsföretag under tiden på
Nystart och jag har fortsatt på den vägen och jobbar med något liknande i dag. Så
det hade ju jättestor effekt för mig… det är ju enda anledningen till att jag jobbar
med det jag gör i dag.
Men just vägledningssamtalen… det har jag svårt att påminna mig exakt vad som
sades då.

Charlie anser inte att vägledningen hade någon effekt på hur hennes liv utvecklade sig i ett arbetsperspektiv.
Ja tror… eller… ja om jag säger just effekten av den typen av samtal tror jag inte
har något att göra med var jag står eller gör idag… nej det tror jag faktiskt inte.

Charlie reflekterar dock över att där fanns ett värde i att tillsammans med vägledaren utforska vad hon skulle kunna göra med den utbildning hon hade i
bagaget.
Men å andra sidan så var det ju bra att få möjligheten till de där vägledningssamtalen för att kunna utforska olika möjligheter faktiskt.

Vägledningssamtalens värde i sig handlade inte i det här fallet om att det ledde
fram till precis vad Charlie skulle göra. Värdet ligger istället i att med professionell hjälp få möjlighet att reflektera över sin situation.
Det var bra att det fanns någon att vända sig till med alla typer av funderingar som
man hade under den tiden. Ja precis… så tror jag att jag upplevde de tillfällena
mest faktiskt.

Charlies syfte med att träffa vägledaren är främst studieorienterat, med det
framträder också i intervjun att
ja jag tror jag lärt mig att tänka på en framtid på ett mer konkret sätt.
Ja… jo men ja det tror jag att de samtalen faktiskt var bidragande till… för… ja
när man står i en sådan situation måste man på något sätt börja bena ut sina möjligheter där. Det finns så många olika vägar man kan gå vid sådana tillfällen när
man är arbetslös och inte vet.
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Situationen som arbetssökande är oviss och inte minst otrygg.
Och det är ju en orolig situation så det är skönt att prata med någon om detta.

Charlie beskriver också i första intervjun att det blev lite klarare eftersom det
började växa fram alternativ som gjorde att situation klarnade eller i varje fall
förändrades. Vägledningen bidrog till den mognadsprocess som hon tycker
sig se att hon genomgick.
Ja… jo precis och det måste jag säga att det verkligen gjorde under den här perioden… och det var ju faktiskt väldigt bra att man på Nystart då hade en timma per
dag då man verkligen sätter sig ned och fokuserar på vart man ska gå och att de
har alla de resurser i form av kurser och annat.

Charlie ser inte att vägledningen hade någon betydelse för vad hon arbetar
med nu, däremot så ledde den praktikplats hon fick till en anställning på ett
annat företag i samma bransch. Hon ser ändå på vägledningen som värdefull
för att då, som arbetssökande, verkligen få reflektera över sin situation och
möjliga nästa steg.

Pias uppföljande berättelse
Pia är sjukskriven och väntar sitt tredje barn men hon har studerat också, men
inte hunnit ta några betyg ännu. Planen är att hon ska tenta av dem under våren
och sedan börja studera igen till hösten när hon blir föräldraledig. Pia har påbörjat det hon vid första intervjun hade kommit fram till via vägledningssamtalen, att läsa in gymnasiebehörighet för att kunna studera vidare.
Jag vill fortfarande bli socionom eller behandlingspedagog, för jag vill fortfarande
jobba med människor kanske typ i någon dagverksamhet eller så. I höstas så hade
jag möjlighet till en ungdomsanställning via Nystart och då hade de några platser
som kunde vara på behandlingshem… men sedan ja kom det här emellan (pekar
på sin gravida mage). Så att ja… det går ju lite långsamt men jag kommer fortfarande att komma dit jag vill.

Pia håller fast vid de mål hon satte tillsammans med vägledaren.
Ja jag har ju fortfarande de mål som jag fick där och jag har inte tagit något av de
där jobben som jag trodde jag skulle ha. Så jag har ju kvar de mål som det gav mig
och jag jobbar fortfarande på att komma dit. Så att det kommer jag väl att ha med
mig resten av livet… det är inget som bara försvinner så.
(Intervjuaren) Nej… för det målet sätter din dagordning nu?
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Ja jag planerade min framtid där, jag tänker ju inte att jag ska skaffa första bästa
jobbet utan jag tänker att jag kan göra så här, jag kan studera och när jag har pengarna så kan jag tenta av de och de och de.

Inför vägledningen hade Pia bilden av sig själv, om livet utvecklade sig bra,
som någon i kassan på snabbköpet.
Det var ju så jag tänkte innan och så är det ju verkligen inte i dag. Får jag ett sådant
jobb så är det ju mer tillfälligt för att spara ihop till studier eller…

Pias upplevelse är att innan hon träffade vägledaren var det alltid fokus på
hennes brister.
Ja jag hade inga betyg och det var väldigt mycket fokus på att jag just inte hade
några betyg, nu har jag heller inte några betyg men däremot så har jag betygsättningen på det jag har gjort. Men jag har inte lyckats lämna in alla uppgifter ännu
eftersom det är väldigt svårt med barn som blir sjuka och så. Så det är inte samma
sak som att jag inte kan.
(Intervjuaren) Nej, du vet att du har kapacitet?
Det vet jag. Så det är väldigt stor skillnad.

Resultatet av vägledningssamtalen är välförankrat i Pia.
Alltså just de här träffarna som de egentligen var… det är inget som jag har med
mig men det som vi kom fram till genom de här träffarna det har jag alltid med
mig.
(Intervjuaren) Det har du med dig?
Precis, att jag faktiskt kan och inte titta på att jag inte har några betyg utan faktiskt
har bra betyg på de uppgifter jag faktiskt har gjort så att jag ser det på ett annat
sätt. Det kommer jag alltid att kunna göra, sedan kommer jag inte alltid specifikt
att komma ihåg de mötena.

Pia är glad att hon fick chansen att träffa vägledaren, att det var en stor skillnad
gentemot vad hon mött i andra människor i den tjänstemannaposition som
vägledaren hade.
Ja… förut så hade det alltid varit ett sånt fokus på att jag inte hade några betyg för
att de skulle få ut mig i något jobb och då var det liksom så att jag skulle vara glad
om jag överhuvudtaget kunde få ett jobb eller så. Då är det klart att jag började
tänka så också.

Pias erfarenhet i mötet med professionella är att det var väldigt mycket fokus
på hennes brister?
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Ja… väldigt mycket det här att säg inte att du har barn, säg inte att du inte har
några gymnasiebetyg och försök få det första, snabbaste jobbet du kan få… och
det var kanske inte så bra.
(Intervjuaren) Nä, fanns ingen signal eller tanke om vad du ville?
Nä inte mycket… vill du jobba inom café eller ja…

Att själv våga och kunna ta sig an sin situation ser Pia som en bestående förändring hos sig själv.
Ja det gör jag nu och för all framtid också. Ja jag förstår det och det förstår jag
fortfarande. Hade jag inte varit hos vägledaren så hade jag inte vetat hur man kan
kolla upp vad man ska göra och jag hade inte vetat hur man ska göra, men nu så
klarar jag det själv. Det blir ju väldigt mycket mindre omständligt då och jag har
möjlighet att planera själv. Det är bra.

Pia reflekterar också över mötet med vägledaren som ett uttryck för intresse
av hur hon tänkte kring din situation.
Ja… Jag har ju gått på ett annat Nystart nu eh efter det och där har det ju verkligen
bara varit en hets över att få ut en på arbetsmarknaden… till vad som helst.

Här handlade det om att så fort som möjligt komma ut i någon form av sysselsättning.
Ja det märktes att den nästan tänkte som en kvot som de hade att fylla, att få ut
folk på… det är skönt att vara sjukskriven nu så jag kan ta det lite lugnt och tänka
på vad vill jag göra istället.

Mötet med vägledaren har satt sina spår hos Pia.
Ja även om jag inte kommer ihåg det exakt så har det ju format den jag är nu och
vart jag är på väg i livet. Så även om jag inte kan ta upp specifika saker så har jag
ändå tagit med mig mycket med mig i livet därifrån.

Nu vet Pia att det finns alltid omständigheter men de är inte alltid avgörande.
Det är väldigt stor skillnad. Men annars så hade jag säkert trott att jag misslyckats
även med mina studier då om jag inte fått betygen så det känns som att nu kan jag
tänka lite mer… att det är något som går att göra något åt.
(Intervjuaren) Det finns en väg?
Precis, jag har fortfarande de kunskaper som det står på papprena, det kommer inte
att försvinna bara för att jag inte fick något betyg på kursen, det är ju bara för att

123

det fattas en grej. Ja och jag vet ju att jag hade inte varit här i dag, varit den jag är
och planerat min tid och framtid som jag gör om det inte hade varit för mötet med
vägledaren.

Pias tidigare slutsatser om sitt liv, hur det skulle se ut, så har de erfarenheterna
förändrats, hon ser sig som någon annan när hon tittar framåt.
Ja i dag skulle jag aldrig någonsin kunna se mig som någon som bara satt i kassan… faktiskt svårt att tänka sig att man någonsin har trott så om sig själv… faktiskt. Skillnaden är att förut så gjorde jag det jag trodde att jag måste göra, nu gör
jag det som jag vill.

Pias bild av sin framtid är genom vägledningen förändrad i grunden och även
om hon inte är där ännu vet hon att hon själv äger möjligheterna att ta sig dit.
Hon menar att vägledningen bidrog till att hon fick tilltro till sin egen förmåga
och lärde sig klara sig själv. Hon vet att hon är på väg även om det på grund
av olika omständigheter tar längre tid än hon räknat med.

Tors uppföljande berättelse
Tor ser ett år efter genomförd coachning inte någon skillnad i sin upplevelse
från första intervjun.
Ja… jag fick nog inte direkt ut någonting av det, utan det var mer bara en stressfaktor som lades på redan befintliga stressfaktorer. Så nej jag upplevde det inte så
där jättepositivt utan det var mer… ganska intetsägande, man fick ingen hjälp,
ingen motivation av det som jag upplevde det. Det… ja, det var mer av en kontrollkänsla som jag fick att nu ska jag befinna mig där och ha sökt ett visst antal
jobb.

Hans upplevelse är att det var mer som en kontrollfunktion, även om det från
coachens sida fanns en ambition att han skulle hitta ett jobb.
Ja på sätt och vis, men jag antar att det var från hennes eget skinn… eh det var den
uppfattningen jag fick… hon blev ju väldigt frustrerad när det gått ett tag och det
blev inget jobb.

Tor ser utifrån sina upplevelser av coachningen en tydlig norm hur man ska
vara som arbetssökande.
… ja jag tänker att en aspekt, som jag kanske pratade om förra gången, är jag ju är
ganska introvert och som jag tyckte då i själva jobbcoachningen och hela den nuvarande arbetssfären tycker jag att det är väldigt förväntat… alltså extrovert, normen är att man ska vara väldigt extrovert, vara väldigt framåt, visa sig hela tiden
och sälja in sig själv. Det var väldigt påtagligt i de här sammanhangen. Ja… där
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tycker jag det finns mycket att säga något om. Det finns ju ibland en och annan
artikel om detta i tidningar, men väldigt sparsamt.

Tor menar att om man inte är den extroverta typen är det som arbetssökande
under dessa normer lätt att hamna i svårigheter.
Absolut, det finns det väldigt mycket… man ska vara säker på sig själv vilket är
märkligt tycker jag att nästan sälja in sig som en produkt… tycker inte alls det ska
vara så utan mer dynamiskt på något sätt. Ja jag har ju försökt hitta de här resurserna under en stor del av mitt liv men jag kommer inte fram så utan det faller
väldigt platt och det handlar mycket om de påtryckningar som omgivningen står
för, att man ska vara så.

Coachningen ledde inte till något jobb för Tor och han upplevde en lättnad när
den avbröts. Så här i efterhand tror han att han var deprimerad eller blev det
under den press han upplevde.
Jo men jag tyckte… alltså när kommunen avbröt det här, Medvind tyckte väl att
jag var ett hopplöst fall… nej men de avbröt så att jag fick ingen jobbcoachning
längre och jag upplevde det som en liten lättnad för det blev eller jag upplevde det
som att jag kunde koncentrera mig bättre… jag fick iväg betydligt fler jobbansökningar än innan i alla fall. Det var ju som tre olika ställen jag behövde rapportera
till jobbcoachen, arbetsförmedlingen och kommunen men då försvann ändå en av
dom för det var en konstant press och stress att hela tiden behöva redovisa det där.
Jag uppfattade i varje fall vissa grejer som hot… att du måste sköta dig annars
riskerar du förlora försörjningsstödet och så där. Det var en så otroligt knivig situation och dessutom… vad jag insåg i efterhand var ju att jag nog borde varit sjukskriven för depression. Det var nog därför också som jag upplevde det så svårt att
söka jobb. Jag tänkte på det hela dagarna men så i slutet av dagen blev det ju en
fruktansvärd ångest för att jag inte gjort det jag borde. Vissa dagar var det ju bättre
men… nä det var ingen bra period och inte rätt metodik för att få mig att fortsätta
att sätta mig under den där pressen jag kände.

Tor menar att hans behov, vad han behövde aldrig var på agendan.
Nä precis… hade nog mer behov av hjälp till avslappning… att få känna sig lite
trygg på något sätt…

Tor tycker sig uppleva ett moment 22 på dagens arbetsmarknad där man som
arbetssökande lätt blir skuldbelagd.
Ja, jo och om man ser på det i ett större perspektiv så det finns ju färre och färre
jobb, utvecklingen enligt näringslivssiare går ju mot mer och mer robotisering och
så där så de jobb som finns kommer att bli svårare att få så det blir lite konstigt att
man samtidigt ställer större krav på, någon slags skuldbeläggning på dem som inte
har jobb, att det är ert eget eller ditt fel att du inte har ett jobb… det är så motsägelsefullt.
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Tor lyckades till slut hitta ett arbete på egen hand, en projekt anställning inom
TV- branschen liknande hans tidigare jobb. Men Tor upplevde att kommunen
fortsatte att pressa honom.
Ja… vet inte, kommun var ju även… alltså när jag fick det här jobbet var de ju
fortsatt på mig för jag skrev ju det här… alltså jobbet var ju en fortsatt projektanställning, en månad bara till att börja med. Då meddelade jag att jag behöver inte
någon ersättning från er under den här perioden då jag har jobb. Då fick jag mail
tillbaks att ja men du måste hitta jobb som är en fast anställning… så ja, ja de vill
jag också men… Känns inte som deras sak att lägga sig i… i varje fall inte under
den perioden.

Tor hittade tämligen omgående ett arbete efter att coachningen upphört. Hans
negativa upplevelse av coachningen han genomgick är densamma men det
framträder andra nyanser i upplevelsen ett år senare. Han inser nu att han troligen var eller blev deprimerad under den press han upplevde från coachen
och myndigheter. Hans bild av den mallartade coachningen är bestående och
analysen av sig själv som någon som inte passar in i den normativa bilden av
hur man ska vara och agera som arbetssökande likaså.

Sveas uppföljande berättelse
Sveas bild är fortfarande att den coachning som hon genomgick för nästan två
år sedan var av stor betydelse för henne.
Ja det är det, jag studerar ju för fullt och ja… det fungerar ganska bra. Jag tror
absolut att det har haft en stor betydelse, att jag har fått lite verktyg och kunna gå
in i det på rätt sätt, eller vad man ska säga.

Svea ger exempel på hur hon använder saker och ting ur coachningen i ditt
dagliga liv.
Ja, det är väl det och lite kombination med KBT som jag då har gått tidigare, för
många år sedan, som jag plockar fram ibland å använder så, ja det tycker jag absolut… det är hjälpfullt. Att jag stannar upp och tänker efter… eh… de gånger
som jag tycker att det är jobbigt, till exempel jag kan verkligen stanna upp och
tänka efter vad är det här, vill jag det här, hur göra för att det ska fungera, ja så och
det är väldigt olika från gång till gång vad det beror på så att ja, det får mig att
kämpa vidare att jag stannar upp och tänker efter och det är verktyg som jag har
fått därifrån.

Svea ger ett vardagligt exempel på hur hon nu kan hantera sig själv på ett mer
reflekterande sätt som hjälper henne att hålla sina rutiner.
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Oftast när det händer så är det nog på morgonen när jag ska kliva upp för jag är
ingen morgonmänniska överhuvudtaget och kämpar med det ganska ofta. Men…
ja då kan jag sätta mig upp i sängen och så tänker jag nej jag vill inte, jag vill inte
tänker jag så här. Jag vill bara lägga mig ned under täcket eller jag orkar inte. Men
då vänder jag om det på något sätt och då tänker jag mig bussresan och tunnelbaneresan på vägen till skolan, då kan jag passa på att ta det lite lugnt på vägen, hinna
vakna till, köpa en kopp te eller en smörgås… ja bara ta det lugnt på vägen. Jag
har en timmes restid till skolan så jag har tid på mig där och då tänker jag mig…
då visualiserar jag den vägen dit och så sedan så när jag kommer fram och möter
skolkamrater som jag trivs att umgås med. Att jag tänker hela dagen framåt på vad
som får mig att må bra under dagen.

Svea visar också hur verktygen gör skillnad i att hantera skoldagen och dess
utmaningar samt vad det betyder att uttrycka sig som jag om sig själv.
Hm… absolut och att jag vågar ta för mig mera… säga på matten om jag har svårt
att koncentrera mig, då pratar jag med läraren om det att jag har lite svårt med
koncentrationen just nu och då så hittar vi en annan väg till exempel att ta en liten
rast var 20:e minut. Sådana grejer, att jag vågar ta för mig och tala om saker och
det hjälper ju otroligt mycket. Jag blir ju bemött på ett helt annat sätt… det här
med att uttrycka jaget istället för man. Det är något som jag fortfarande jobbar med
hela tiden och något som hon verkligen hjälpte mig med.
(Intervjuaren) Det är en stor skillnad?
Ja, det är det… jag… blir respekterad på ett annat sätt när jag pratar i jaget istället
för man för man blir… man blir så allmänt. Alltså man känner så här och så här
istället för att säga jag känner så här och så här. Det är jättestor skillnad. Jag tycker
det är jätteskönt att ha kommit fram till det och det är något jag aldrig har tänkt på
förut.

Svea beskriver coachningens inledning som att coachen berättade vad själva
coachningen gick ut på.
Ja, ganska säker på att coachen berättade det först. Det var nog ett något kortare
möte första gången med information om vad det var vi skulle göra och vad det
gick ut på och sedan fick jag smälta det, låta det gå in och sedan bokade vi in ett
nytt möte ganska snart. Har för mig att det var så.

Svea upplever coachen som pedagogisk och att det är Svea som bestämmer
vad hon vill berätta.
Ja flera… vet inte, minns att coachen var väldigt… är ju väldigt pedagogisk och
enkel att prata med, men också så sade coachen vid flera tillfällen att jag behövde
inte berätta hela mitt liv. Men några grejer är ju bra för att man ska veta vad man
ska arbeta med och det var väl lite så vi började, lite enkelt sådär. Undrar om vi
inte började med barndomen någonstans ändå för jag kände mig så pass trygg med
coachen, det var liksom inga problem att prata om.
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Genom Sveas berättelse diskuterar sig coachen och Svea sig fram till möjliga
handlingar som Svea sedan kan pröva på sina svårigheter.
Sedan har vi väl gått igenom mina svårigheter och vad som har varit jobbigt i livet
och diskuterat varför och vad man kan göra för att förbättra det. Ja, just det här att
ta mig upp och iväg på saker har jag haft problem med länge, så det är ju verkligen
något vi arbetade med. Ja det är ju inte säkert att det fungerar för alla. Vi bollade
väl mer lite fram och tillbaka… kan det här fungera eller det här… och jag fick ju
då olika idéer, prova olika saker och kunde hitta det som fungerade för mig.

Svea ser att coachningen bidrog till att hennes situation i dag ser ut som den
gör.
Men det är värt det. Dit jag kommit idag så är det verkligen värt det.

Svea vet också att det kommer att krävas mer av henne för att nå sitt mål men
det har hon redan börjat hantera.
Ja. Kommer väl att behöva skaffa mig lite mer arbetslivserfarenhet. Jag jobbade i
somras på Stadsmissionens bostad först. Ja lite som boendestödjare till människor
med missbruksproblem som har fått en lägenhet trots sitt missbruk och som har
varit hemlösa i många, många år… och stötta och hjälpa dom. Det var verkligen
jätteintressant så jag ska försöka ta mig tillbaka dit i sommar igen.

Sveas tankar inför coachningen handlar om praktiska saker som hjälp med
CV, men det gav mer än så.
Jag tror att de första tankarna var också att få hjälp att skriva CV och sådana grejor…
Men det gav ju så himla mycket mer… så vi skrev inte något CV på plats direkt
utan jag fick bara hjälp att hitta medel för att klara av det och det är ju perfekt…
det är bättre att man gör det själv.

Svea menar att hon blev uppmärksammad som människa av coachen, att hon
kände sig trygg.
Vet inte… en varm och fin personlighet och… ja sånt här enkelt som att erbjuda
en kopp te, det är också sådant som får en att känna sig trygg på något vis, det
känns bra.
Ja… i missbruket är inte det någonting som finns… att man blir betraktad som en
människa direkt överhuvudtaget i många situationer. Det betyder väldigt mycket
när man väl blir betraktad som en människa igen. Ja, jag kände helt klart att jag
blev en individ.
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Svea använder sig dagligen av de verktyg hon fick genom coachningen för att
på ett bättre sätt än tidigare hantera sin tillvaro. Det innebär inte att livet är
lätt, men hon tycker sig bättre kunna hantera de svårigheter hon ställs inför,
istället för att som tidigare fly undan. Hon menar att hennes möjligheter att
klara sina studier har gynnats av den coachning hon erhöll.

Mirandas uppföljande berättelse
Miranda uppskattar den coachning hon fick och beskriver den som lärorik.
Jag tycker fortfarande att den coachning jag fick var ganska hjälpsam för mig för
under den tiden jag visste inte så mycket om arbetssökande här och hur det gick
till. De hjälpte mig med vägledning, med CV-skrivande, med personligt brev, visade vilka sidor jag kan använda och olika sätt att söka det var mycket som jag…
det var lärorikt faktiskt.

För Mirandas del ledde coachningen till en praktik som ledde till ett vikariat
som ledde till fast anställning.
Ja det var lärorikt faktiskt… om någon vet inte hur… då var det lärorikt just för
dom som vill, verkligen vill jobba då tycker jag att det var verkligen bra. En bra
erfarenhet och det hjälpte mig faktiskt för efter det jag fick ju jobb faktiskt, det
jobb jag har nu som jag ville faktiskt, jag jobbar nu inom förskola. Det var precis
under den tiden som jag sökte jobb jag kommer ihåg nu, som jag kom till dig för
jag var då på min praktikplats den dagen. Det var på den praktikplatsen jag sedan
fick jobb en månad, en månads vikariat och sedan jag blev fast anställd på samma
förskola. Ja det var så och det var ju verkligen bra.

Hon ser coachningen som viktig men ser också sin del i det hela, att det inte
räcker med bara coachning, där krävs också en vilja och hitta rätt kanal för
den viljan.
Ja det var bra. Men just nu förstår jag också att det beror verkligen på människan,
alltså att man verkligen vill jobba eller vill ha ett jobb. Ingen kan göra mirakler,
att man bara kan gå och hitta jobb på en gång, man måste också vilja, vilja göra
och hitta jobb och allt. Men det var ju lärorikt. Jag visste inte vart ska jag gå, vad
ska jag göra, på vilket sätt? Får man gå till arbetsplats och fråga något, det visste
jag inte och där fick jag bra tipps på vilket sätt man kan göra. Men det där CV:t
och det personliga brevet vi skrev det hjälpte mig inte så mycket, för mitt CV var
inte så… för jag hade ingen erfarenhet och som jag vet att arbetsgivare brukar ju
titta på var jag jobbade, att jag inte varit så länge här i Sverige och så där så det
här sättet hjälpte inte mig.

För Mirandas del var det personliga besöket på en förskola det avgörande steget.
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Då fick jag istället tid att gå och prata personligt med chefen och med dom som
jobbar på förskolan och då kanske man kan få något. Och då fick jag en praktik
först och sedan fick jag, som jag sagt jobb där så det finns olika vägar och den som
man väljer den kan hjälpa, den eller andra vägar kan hjälpa… det är som bra att
veta vilket sätt… det är det som var hjälpsamt.

Det stödet tycker hon att hon fick genom att inte bara få information utan att
coachen också konkret visade hur hon skulle göra.
Precis, visar… för det är inte alltid man… alltså det finns jättemycket information
i huvudet och då tänker man det är så svårt och då vågar man kanske inte och orkar
inte och klarar det inte. Men när man går och någon visar och förklarar på vilket
sätt och om det inte går då kommer man nästa gång och visar igen så det blir lite
praktiskt… det tycker jag var en stor fördel.

Miranda upplever att coachningen var avgörande för där hon nu är.
Vet du jag kommer ihåg faktiskt den här tjejen som jag fick, jag kommer ihåg
hennes namn, kanske jag hade tur men hon var ganska duktig. Både på att visa,
berätta, förklara och hennes personliga brev och CV har jag fortfarande med mig
och jag har inte förändrat så mycket, jag är jättenöjd med den som hon visade mig.
Och jag måste också säga som det är att efter detta, alltså allt det som jag gjorde
och genomförde så fick jag mitt jobb, alltså nu har jag jobbat lite mer än ett år som
fast anställd. Annars efter den här tiden, det var ju hon som var min sista coach
och där fick jag jobb. Jag tycker… jag kan ju inte veta hur det är för alla men just
jag hade stor nytta av den.

Miranda formulerar sig om coachen som nästan en kompis, här finns det utrymme att fråga om allt.
Men det var ju det som vägledning, det var ju lätt… vägledning och som sagt…
jag kom ju från annat land där, även om jag hade arbetat och hade viss erfarenhet
det är inte i alla länder samma sak. Då är det det att framför allt genom vägledning
visa på vilket sätt och när det är bra att göra något och samtidigt när du är hos
coachen du kan ställa frågor som man får svar på på en gång då måste man inte gå
och undra och fråga dom andra som… alltså när man får jättemycket information
då är det bra att få alla detaljer på sin plats, det är det som var viktigt och nyttigt
för mig och coachen. Som jag hade nästan som en kompis kan man säga som
kunde hjälpa mig med alla mina frågor.
(Intervjuaren) Det låter som du kände dig väldigt respekterad av coachen?
Ja, ja det kände jag. Det var så. Jag hade tur med coachen.

Miranda menar att informationen behöver bli personlig så att den är anpassad
till personen det gäller.
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Precis… det är inte allmän information som finns på nätet utan behöver bli personlig när man… coachen lyssnar inte bara på det som du vill jobba med utan
lyssnar på allt, om din situation… allt… socialt, ekonomi och allt.

Miranda tycker att hon har coachen att tacka för allt eftersom hon via coachningen nådde en praktik som sedan blev ett vikariat som sedan blev fast anställning. Men hon inser också sin del i att hon lyckats, att hon med coachens
hjälp lärde sig hur hon skulle agera och sedan själv gjorde det. Nästa mål att
förverkliga är att genom studier validera sin pedagogiska utbildning till svensk
standard.

Avslutande kommentarer
I de uppföljande intervjuerna framträder deltagarnas upplevelser således som
tämligen oförändrade i jämförelse med den första intervjun. Enda noterbara
skillnaden var att några av deltagarna gav något mer reflekterade och fördjupade kommentarer till sina upplevelser. Där framstår tid och kontinuitet i mötet mellan deltagare och professionella som avgörande för deltagarnas fortsatta lärande. Moas, Sveas och Mirandas berättelser vittnar om att samtalen
utgick från deras behov. Charlies och Pias berättelser visar att samtalsstödet
bidrog till förändring och ökad mognad, medan Tors berättelse istället handlar
om att uppleva sig ensam, kontrollerad och utsatt och där han istället sökte fler
jobb då han inte längre deltog i något professionellt samtal.
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Kapitel 8. Deltagarnas
professionellt samtalsstöd

upplevelser

av

I detta kapitel behandlas deltagarnas upplevelser av det professionella samtalsstödet utifrån deras berättelser. I det följande behandlas deras upplevelser
av inträdet i åtgärden. Därefter följer en beskrivning av positiva upplevelser i
tre faser, bekräftelsefasen, stödjandefasen och utvecklingsfasen. Därefter följer deltagarnas negativa upplevelser i tre faser, problemfasen, kravställandefasen och motståndsfasen. Kapitlet avslutas med några avslutande kommentarer.

Inträdet i åtgärden
Tiden i arbetslöshet hos deltagarna varierar från en månad till över tre år, merparten uppbär försörjningsstöd för att klara av de mest basala omkostnaderna
i livet och därmed ställer Socialtjänsten krav på dem att vara aktivt arbetssökande. Det är villkoren de står inför vid inträdet i Nystart och Medvind. Deltagarnas initiala syn på Nystart och Medvind varierar utifrån deras personliga
omständigheter, men framträder ofta som sista utposten för att på något sätt,
med professionellt stöd, bryta den arbetslöshet de befinner sig i. Den ofta
långa tiden utan arbete och inkomst har tömt innehållet i eventuella arbetslöshetsförsäkringar. De befinner sig därmed under tvingande omständigheter
även om det också finns exempel på undantag som tagit sig till Medvind på
eget initiativ, som är där frivilligt. Där finns också spår av viss likgiltighet hos
några deltagare, att stå inför ännu en i raden av åtgärder.

Tvång
Upplevelsen hos deltagarna är att de befinner sig under visst tvång att delta i
Nystart eller Medvind är tydlig, men tvånget vägs till viss del upp av att det
ändå finns någon form av hjälp att få i en svår situation.
Alvas beskrivning av sin väg till Medvind visar på begränsade valmöjligheter,
för att erhålla försörjningsstöd finns inte så mycket annat, vilket visar på visst
tvång. Hennes glädje över att det ändå fanns alternativ till att snickra fågelholkar är påtaglig.
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Jag har bara gott att säga för jag är så jävla lycklig över att jag ändå gick hit, för
min handläggare uppe på Socialtjänsten sade: För fan, du ska inte sitta arbetslös,
det är ju helt sjukt och du får välja mellan att snickra fågelholkar eller Medvind.

Handläggaren på Socialtjänsten tycks se det befängda i att Alva med sin kompetens och erfarenhet är i den situation hon är, men alternativen är få. Även
Peters kommentar visar på upplevelsen av ett visst tvång att välja Medvind.
Eftersom jag inte hade någon försörjning på annat håll genom arbete så fick jag
söka försörjningsstöd och det blev lite av kravet också att kontakta Medvind, blev
någon form av motprestation, att gå med på det.

Erbjudandet om Medvind ser Peter som ett krav, om han sagt nej hade han
riskerat indraget försörjningsstöd. Peter ser ändå Medvind som en möjlighet,
den sista chansen att få hjälp att förändra sin situation.
Det här är ändå den sista hjälpen man kan få på något sätt, det har ändå gått ganska
långt innan man får en jobbcoach. Dom vet ju det att de möter människor som
kanske är lite nere så det kan vara en del av målet att lyfta upp en person med hjälp
av coachning.

Peter hoppas på coachningen, att få hjälp att komma igång. Tor är lite osäker
på graden av tvång, men han uppfattar inte att han har något annat val än att
gå med på att skriva in sig på Medvind.
Jag vet inte om det var mer eller mindre… eh tvungen… eller jag fick den uppfattningen att man var tvungen att gå hit, men jag hoppade på det och ja det var så
jag kom in på det.

Malte reflekterar också över situation och krav som lett honom till Nystart
utifrån att han uppbar försörjningsstöd.
Lite svår stämning i… lokalen, många människor som på något sätt då fått ett
beslut från staden, alltså stadsdelen då, eller vem det nu är som bestämt det att det
ska vara så för att ha rätt då till exempel till… ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd eller vad det kallas så, ska ändå vara aktivt arbetssökande för att få möjlighet till extra stöd som Nystart för att kunna börja arbeta eller bilda sig för att
kunna arbeta och jag tycker att det är jättebra att det finns en sådan möjlighet,
tycker jag.

Sammanhanget är inte det mest positiva enligt Malte. De flesta deltagarna är
långtidsarbetslösa och hänvisade dit av Socialtjänsten, men Malte liksom övriga deltagare jag intervjuat talar likafullt uppskattande om att de inte bara
lämnas att ensamma hantera sin situation.
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Frivillighet
Den första person deltagarna möter är ofta inte vägledare eller coacher utan
någon form av formell handläggare som tar emot deras ärende, informerar om
verksamheten, gör en första kartläggning, diskuterar situation och möjligheter
inför beslut om inskrivning och åtgärd. I mötet med de professionella samtalsledarna refererar deltagarna ibland också till upplevelser av detta initiala möte
med handläggare i termer av ett bemötande där de inte känner sig hotade, bedömda eller värderade. De följs också i flera fall av den emottagande handläggaren till den första kontakten med vägledare på Nystart eller coacher på
Medvind och får ibland stöd av handläggaren i att klargöra sin situation för
coachen eller vägledaren inför det fortsatta arbetet. Alla är inte heller deltagare
under tvång, Tanja har exempelvis tagit sig till Medvind helt på eget initiativ.
Sedan träffade jag en kompis och hon berättade för mig om Medvind. Det finns
ett kontor där och du kan prata med dom. Sedan en gång kom jag hit och pratade
med handläggaren och jag berättade för henne min situation och ja hon var jättesnäll och hon skrev ned allting som jag berättade och sa att ok du kan skrivas in
här på Medvind och vi kan hjälpa dig.

Tanja läser svenska som andra språk (SAS) och är därför inte berättigad till
något stöd från Arbetsförmedlingen, men hon vill få tag i ett extrajobb för att
bidra till familjens ekonomi och för att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Svea är
också på Medvind på mer frivillig grund, hon är inskriven hos Socialtjänsten
och de föreslår att Svea tar kontakt med Medvind.
Grunden till att jag hamnade på Medvind var att jag levde på ekonomiskt bistånd,
socialbidrag. Och varför jag gjorde det handlar om att jag har ett missbruk i bakgrunden och det är två och ett halvt år sedan nu som jag lade ner det. Så jag har
haft ekonomiskt bistånd ett tag även under missbruket och sedan fått hjälp via
Socialtjänsten till behandling och så där. Sedan så kom de med ett förslag från
Socialtjänsten att de tyckte att jag skulle göra något under sommaren och gav som
förslag att jag skulle börja på Medvind och jag visste inte så mycket vad det var
för någonting, men visst det är väl skönt att ha någonting att göra. Så jag gick dit.

Svea ska börja studera till hösten så hon har egentligen inget behov av arbete
men Medvind ses som ett alternativ i väntan på att dessa studier ska starta.
Dessa inledande upplevelser av Nystart och Medvind tycks i deltagarnas ögon
handla om att hur deras situation än ser ut och även om de flesta inte har något
val, finns det ändå möjlighet att få stöd och hjälp i en utsatt position.

Likgiltighet
Även om Nystart och Medvind riktar sig till långtidsarbetslösa så skiftar tiden
deltagarna befunnit sig i arbetslöshet. Som långtidsarbetslös tycks tiden och
upplevelser av andra åtgärder och att inte lyckats bryta arbetslösheten skapat
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en maktlöshet som visar sig i viss likgiltighet eller hopplöshet. Neva ser inte
att hon kan rå på de omständigheter som styr hennes möjligheter och har dåliga erfarenheter av till exempel praktik.
Och när vi gick till den här praktikplatsen arbetsgivaren sa att han vill inte ha mig
där på praktikplatsen och det var jättejobbig situation där faktiskt… och eh…de
som går på praktik, efteråt de kommer inte att få den, arbetsgivare vill bara ha
gratis arbetskraft…så efter några veckor en månad de säger hej då vi behöver inte
någon personal.

Det är inte svårt att förstå att känslan av att det är ingen idé eller det spelar
ingen roll lätt tar plats. Juan menar att de organisationer och tjänstemän han
mötte i sina tidigare försök att vända sitt liv inte gav några möjliga handlingsalternativ.
Det är just det här att… jag har ju varit inne på att studera förut, det är inte första
gången och då har det varit så att dom säger ja men vi ringer dig och så går det
några månader och till slut så ringer jag och undrar hur det går, vad händer? Och
då säger dom att ja vi har kollat upp här lite och det här med CSN och du får nog
kolla upp hur det ser ut och hur det är. Då blir det så för mig att då tar de negativa
tankarna tag i det och fan det har tagit dom två - tre månader, jag måste ringa dom
och dom säger att jag ska kolla med CSN.

Juan har en tanke om vad han vill arbeta med men ingen plan, tror inte ens att
det han vill är möjligt och då är det ingen idé. För Pias del har perioder av
sjukskrivningar avlöst varandra och hon står utifrån egen erfarenhet inför en
förutsägbar, utstakad och låst livs- och arbetskarriär.
Jag trodde inte att det skulle bidra med någonting. Jag trodde mer att… ja… att
man bara skulle sitta här och att det skulle vara som i skolan att de skulle berätta
hur man skulle skriva CV och så där. Att det inte skulle ge någonting alls.

Pias tidigare erfarenheter gör att hennes förväntningar är låga. Alva har sökt
väldigt många arbeten men erfarenheten är att Arbetsförmedlingen inte har
varit till någon hjälp.
Arbetsförmedlingen har alltid varit en länk, om du blir arbetslös, till Socialtjänsten, till A-kassan, till Alfa-kassan men dom gör ingenting. Arbetsförmedlingen
står bara för krav och det är liksom ett filter, ett väldigt tydligt filter och sedan när
det är arbetsgivare så… till exempel jag söker aldrig jobb via Arbetsförmedlingens
hemsida för det är lönlöst.

Alva har inte fått den hjälp hon önskat känner inte att hon kan få den heller.
Kerstin har alla meriter som av arbetsmarknaden anses som centrala men ändå
består arbetslösheten.
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Men att ja… på sätt och vis… stressnivån och frustrationen växer varje dag, varje
vecka, varje månad och det blir inte lättare… det här påverkar hela livet när man
inte kan planera någonting… och man känner sig värdelös… liksom ingen vill ha
mig även om jag vet att jag har kompetens och erfarenhet och så men jag KAN
inte ändra min ålder, KAN inte ändra på att jag varit borta ett tag från arbetsmarknaden.

Kerstin ser sig som åldersdiskriminerad och ser inte hur hon ska kunna ändra
på det och känslan är att hon inte längre har någon plats i arbetslivet.

Bekräftelsefasen
I följande exempel beskrivs deltagarnas inledande upplevelser av mötet med
de professionella samtalsledarna. Upplevelserna beskrivs ofta i känslotermer
som att känna sig sedd och lyssnad på, känslan av att få tala fritt om sig själv
och känslan av att uppleva tydlighet.

Att känna sig sedd och lyssnad på
Upplevelsen av att få föra sin egen talan är något som värdesätts av deltagarna.
Juans upplevelse tycks handla om att han känner sig sedd, i känsla av att bli
förstådd och respekterad, istället för känslan att ses över axeln som ännu en i
raden av arbetssökande. Han uppfattar känslan visuellt genom vägledarens
blick; vägledarens ögon säger honom att hon förstår vad han säger.
Jag berättade allting så där och hon respekterade det… det kändes liksom…
blicken, hon tar mig på allvar, själva kroppsspråket det säger ju mycket. Det är
inte det här sitter framför datorn och knapprar och jaha du vill det här, utan det här
pratar med mig, kollar i ögonen, förstod vad jag sade, jag kände det så, förstod vad
jag sade till henne, vad jag ville och hon sedan sade jaha men det finns det här och
det här och då tog hon fram det här och det bara… hon sade det lyser i dina ögon
när jag visar det här och jag bara ja, ja det här vill jag, det är det här jag vill.

Juan känner sig förstådd och tagen på allvar och när hans upplevelse sedan
förstärks av vägledarens bekräftande återkoppling av sin upplevelse av Juans
reaktion över den information som hon, utifrån Juans berättelse presenterar,
sluts en bekräftande och ömsesidig cirkel. Juan ser i vägledarens ögon att hon
förstår och vägledaren ser i Juans lysande ögon att hon förstått. Upplevelsen
skulle också kunna beskrivas som att bli igenkänd, den professionelle säger
eller beskriver något om till exempel en uppfattad vilja hos personen i fråga
så som deltagaren själv kunde gjort det. Juan känner igen sig själv utifrån vägledarens ord om honom själv. Nevas upplevelse av vikten av att känna sig
välkommen talar sitt tydliga språk om känslan av att bli sedd och respekterad.
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Alltså man känner sig välkommen här eftersom… hur ska jag säga… deras bemötande är helt något annat, de ser inte på oss som… alltså en del säger att arbetslösa
är bara lata människor, människor som vill vara hemma. Så är det inte här och de
säger att de vill hjälpa för att vi ska få ett jobb och de gör verkligen det som krävs.
Ja. Och om något jobb kommer upp som passar mig så mailar de mig, ger mig
information om jobbet och vill bidra till att jag får det… ja det är det.

Neva tycks tala om en välkomnande känsla och att hon möter ett engagemang
som yttrar sig i känslan av att bli sedd, bekräftad och bemött som en likvärdig
människa. Stina upplever att hon värdesätts som den människa hon är, de professionella hon möter upplever hon att hon kan prata med.
De visar väldigt mycket att de bryr sig om hur det går för en ändå. De är väldigt
intresserade för hur det går i ditt liv, behöver du någon att prata med är de alltid
här, de är personer som man verkligen söker sig till om man behöver prata om
någonting.

Stina känner sig sedd och uppmärksammad och det upplever hon som ett intresse för henne som person, här känner hon att det finns de som bryr sig om
henne därför att de professionella visar att det är det de gör. Även Pia beskriver
sin känsla av att bli sedd och lyssnad på utifrån hur hon kände sig bemött av
de professionella.
Framförallt så har dom ett bemötande här som att man har alla möjligheter och
inte som ett socfall som ska ut på arbetsmarknaden så fort som möjligt eller iväg
härifrån. Utan att jag är en individ med drömmar och hopp som behöver hjälp att
nå dit och att det här bara är tillfälligt som jag har försörjningsstöd.
(Intervjuaren) Och man kan behöva lite stöd för att komma ut på vägen.
Precis och framförallt att dom tror på vad dom gör det gör stor skillnad… så bra
bemötande och engagemang är jätteviktigt, det gör stor skillnad.

Pias tro på sig själv sporras av hur hon upplever de professionellas bemötande
och engagemang, att de professionella tror på vad de gör. För Charlies del
handlade vägledningssamtalens värde om att med professionell hjälp få möjlighet att reflektera över sin situation, att där fanns någon som lyssnade.
Det var bra att det fanns någon att vända sig till med alla typer av funderingar som
man hade under den tiden. Ja precis… så tror jag att jag upplevde de tillfällena
mest faktiskt.

På frågan om samtalen var till hjälp att konkretisera framtiden svarar hon.
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Ja… jo men ja det tror jag att de samtalen faktiskt var bidragande till… för… ja
när man står i en sådan situation måste man på något sätt börja bena ut sina möjligheter där. Det finns så många olika vägar man kan gå vid sådana tillfällen när
man är arbetslös och inte vet.
Och det är ju en orolig situation så det är skönt att prata med någon om detta.

Även om målet är arbete eller studier är situationen som arbetssökande oviss
och inte minst otrygg, det tycks finnas ett värde i att ha någon att prata med
om detta som i första hand försöker förstå istället för att producera lösningar.
De professionellas försök att förstå deltagarnas situation och omständigheter
upplevs av deltagarna som att de blir sedda och lyssnade på och det har betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Att få tala fritt om sig själv
Deltagarnas upplevelse av att vara sedda och lyssnade på genererar möjligheter att våga tala fritt om sig själv och därmed också börja definiera sina
behov. Svea beskriver sina inledande möten med coachen som signalerar att
det är Sveas agenda som gäller, hon får tala om sig själv så som hon ser på sig
själv.
Coachen berättade på en gång att det ju var mycket upp till mig vad jag behöver
och jag sade ju att jag skulle studera till hösten så vi började liksom mer prata…
alltså, jag har ju en plan om vad jag vill göra efter studierna och den hade jag ju
redan då så jag berättade om min plan att jag vill öppna ett behandlingshem. Jag
fick lite tips av henne och vi gick igenom vad jag kan göra och vad jag vill läsa in
och vi som sagt kollade bakåt vad jag har som jag kan lyfta in som jag har med
mig som är positivt.

Ur Sveas prat om sig själv får coachen det material som behövs för att veta
vad hon kan bidra med för att möta upp Sveas behov. Malte upplever vägledaren som tillmötesgående och erfaren och att ett samförstånd växer fram dem
emellan när Malte får ge röst åt sig själv.
Det är väl… är väl att jag tycker att han var väldigt tillmötesgående, alltså på något
sätt… vi fann ett samförstånd alltså just när vi talades vid så… jag sade vad det
var jag och han gav mig förslag då så och han var erfaren och tålmodig.

Malte får berätta vad han vill och får förslag från vägledaren utifrån det han
sagt och intrycket är att han känner ett samförstånd med vägledaren, upplever
sig ha blivit respektfullt bemött, att han får nya insikter och att det är han själv
som bestämmer.
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Jag tycker att vägledaren respekterade väldigt mycket det, de möten jag hade med
honom, absolut. Jag fick mycket insikt. Det var ju det att det var jag själv som
bestämde, det var inget tvång.

Maltes intresse av att utbilda sig tas på allvar och det tycker han känns bra.
Just det där att varför jag valde att träffa vägledaren, för det är också ett eget val,
det var just det att jag var intresserad av utbildning, av att bilda mig, att få liksom,
att bilda mig och ha ett intyg på att jag kan något, att jag utfört något i alla fall och
tagit till mig kunskap som kan vara intressant för arbetsmarknaden, att jag har
uträttat något som… ja… på något sätt visar att… ja… såså… det kändes bra att
det blev så.

Malte har mot sin vilja länge stått utanför arbetsmarknaden och därigenom har
med tiden hans hopp om förändring tagit stryk. Genom att han här upplever
sig bli tagen på allvar, han gör val och får bekräftelse på dessa val, börjar
hoppet så smått återvinnas, det kändes bra att det blev så. Peter uttrycker sin
känsla i beskrivningen av hur han upplever coachens förhållningssätt gentemot honom i ord som inlyssnande och personlig, samt förmågan att som professionell anpassa sig till hans dagsform.
Väldigt inlyssnande skulle jag säga att hon är. Inlyssnande och heller inte rädd för
att ge input på ett rent personligt plan och det tyckte jag var bra att hon faktiskt
kunde koppla in på ett personligt plan att om man kanske hade en dålig dag så
märkte hon det så då var det inte så mycket press att man skulle prestera så mycket
just den dagen.

Peter beskriver också relationen med coachen som nära och varm, att coachen
verkligen visar att hon är här för hans skull och att det är Peter som bestämmer
över sitt liv och inte någon annan. Det är förmodligen viktigt för Peter eftersom han inför mötet med coachen var ganska skeptisk, hade hört många
historier om coacher som tar sig an psykologiska problem trots att de ofta saknar sådan utbildning, men den han mötte var på ett annat vis.
Ganska mycket det motsatta och tydlig med att hon inte kunde hjälpa mig med
psykologiska problem och så där utan att det handlade endast om jobbsök.

Juan försöker själv ta sig ur situationen men har inget hopp, tror inte att studier
är möjligt på grund av tidigare erfarenheter av skolan, av myndigheter och för
att han är skuldsatt.
Nej, jag visste inte vad… jag visste att jag ville arbeta någonting med barn, med
ungdomar, eller kriminella inom någon organisation så där, det visste jag. Men jag
visste också då att det var ganska omöjligt för mig, jag satte mina egna spärrar,
såg det som omöjligt bland annat för den där CSN-skulden, så det var det.
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Juan vill försöka att komma i gång, men han vet inte hur eller med vad eller
om det ens är möjligt. Den första personen Juan möter på Nystart fångar upp
något av detta och börjar prata utbildning vilket leder till ett möte med vägledaren.
Ja och då så fick jag träffa den här första vägledaren då och vi pratade, gjorde
kartläggning och allting och då kom det här med studier upp att… men… liksom
skulle inte du utbilda dig till något annat? Du har så mycket att ge och du har gått
igenom så mycket, så där och jag bara ja visst, och så började vi prata om det och
så skulle hon ordna så att jag fick träffa studie- och yrkesvägledaren.
Och då träffade jag studie- och yrkesvägledaren och vi började prata och hon tog
fram en massa saker, hon var jätteduktig i att visa mig liksom… och vad jag ville.
Så jag hade inga större förväntningar utan mera att nu ska jag säga vad jag är bra
på och hennes jobb är ju att ta fram det liksom och hon tog ju fram det här socialpedagogik med ungdomsarbete och det sade ju bara pang i mitt huvud.

Juan får oemotsagd berätta om sitt liv, sina erfarenheter och tankar. Juans prat
med vägledaren mynnar ut i möjligheten att faktiskt kunna göra något åt sin
situation. För Moas del handlar det också om möjligheter, hon menar att inför
vägledaren fick hon möjlighet att formulera sig om sig själv och sin framtid.
Men jag tycker det gick jättebra, det är mycket om hur man själv är som person,
vad som skulle passa en och vad man kan tänka sig… alltså vad är det för arbetsmiljö man vill vara med om, det var mycket så där steg för steg vägledning för
att… ja, för att komma fram till vad man skulle bli eller vill göra.

Genom att tillsammans med vägledaren spekulera kring hur Moa vill ha sitt
arbetsliv tar hon sig steg för steg mot något som stämmer överens med den
hon ser sig som. Tanja ser sin berättelse som det coachen behöver för att kunna
hjälpa henne. Berättelsen blir tillgängligt för coachen genom att Tanja får tillfälle att tala om sig själv och sin situation.
Coachen kan inte göra någonting själv och inte bestämma själv. Måste tänka på
vad jag vill ha, så jag måste berätta för henne vad jag vill. Jag måste hjälpa coachen
och då måste jag ha kontakt med henne och det gjorde ingenting.

Ram beskriver enkelt och rakt vad det hela handlade om för hans del.
När jag kom hit jag träffade inte vägledaren, jag träffade min handläggare som jag
har här. Sedan fick jag samtal med vägledaren och hon frågade vad jag vill göra
och hur tänker du om framtiden och det blev flera samtal med vägledaren och vi
har pratat om detta.

Vägledaren bjuder in Ram att tala om sig själv genom att ställa frågor om vad
han vill och hans tankar om framtiden. Upplevelsen att få tala fritt om sig själv
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gynnar deltagarnas tilltro till att kunna berätta om sig själva, sin livshistoria
och sina önskningar. Ur dessa berättelser utkristalliseras olika teman som i
små steg kan utvecklas till möjligheter.

Tydlighet
Deltagarnas upplevelser visar sig i uttryck om att bli sedd och lyssnad på som
ger möjligheter att tala fritt om sig själv. Berättelserna ger de professionella
information om deltagarna som i sin tur gör att de kan vara tydliga i sitt agerande gentemot deltagarna, att de utgår från deltagarnas situation. Denna tydlighet uppskattas av deltagarna och förstärker hoppet om en möjlig väg till
förändring. Pia uttrycker att hon känt, när hon uppfattar vägledarens tydlighet
och engagemang i henne som person, som att erhålla respekt till skillnad från
att bli bedömd och därigenom kunna ta sig an sitt liv utifrån den situation som
hon är i.
Det är väl att hon har varit jättetydlig. Jag har upplevt hon som väldigt engagerad
och framför allt respektfull för att jag har ingen utbildning men jag kan få och jag
har möjligheter och jag har känt det som att hon är engagerad i just mig. Jag vet
inte om det var ett bra svar?

Att möta en professionell som genom tydlighet och engagemang respekterar
Pia som den hon är utifrån aktuella omständigheter bidrar till att Pia kan känna
sig kapabel att självständigt och i sin egen rätt överväga vad hon ska göra. Pias
upplevelse är att innan hon träffade vägledaren var det alltid fokus på hennes
brister.
Ja jag hade inga betyg och det var väldigt mycket fokus på att jag just inte hade
några betyg.

Den upplevelsen förändras i och med kontakten med vägledaren.
Min känsla var att jag inte var ännu en som hon skulle säga till vad jag skulle göra
eller vad jag skulle bli för någonting, utan hon såg just mig… och det var en stor
skillnad.

Känslan att vara någon, inte en i mängden, gör en tydlig skillnad i Pias upplevelse gentemot tidigare känsla av att, i avsaknad av arbetslivserfarenhet och
betyg, bli skriven på näsan vad hon ska göra. Svea beskriver känslan av tydlighet, att coachen är mycket tydlig med att det är Sveas behov som gäller,
hon tas på allvar som den hon ser sig som och det ger henne möjlighet att
formulera sig om sin situation och önskade framtid, hon känner att det handlar
om henne.
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Jaa… det kändes som om jag gjorde något seriöst i mitt liv och att det var för min
framtid, att vi bygger upp för min framtid. Coachen hjälpte och stöttade mig i det
och hjälpte mig att ta fram dom grejerna.

Känslan är att detta görs för mig säger Svea, och därigenom kan hon börja
upptäcka och också kunna ta sitt eget ansvar. Hon upplever sig bättre förberedd att ta sig an den utbildning som väntar. Tydlighet från coachens sida återkommer även i Peters upplevelse som något centralt och att han blev mött där
han var som han ser som en pedagogisk kompetens eller kvalitet.
Pedagogiskt, alltså hon har jobbat som lärare så hon har ett väldigt pedagogiskt
sinnelag. Eh… hon var väldigt mycket på samma nivå som en själv redan från
början, väldigt jordnära sådär.

På samma nivå kan kanske ses som en upplevelse av tydlighet. Peter förstår
att här handlar det om mig. Miranda betonar vikten av att hon redan till handläggaren på Medvind känt att hon kunde beskriva sin livssituation och att
handläggaren var med vid första besöket hos coachen och stöttade henne utifrån hennes egna behov.
Första gången vi träffades det var Medvindshandläggare, jag och den som jobbade
på Konsultföretaget XX vi var tre. Först berättade jag om mig vad jag vill och min
livssituation… det var så att jag är skild och har ett barn därför jag bor ganska
långt ifrån förskolan där mitt barn går, därför mitt jobbområde var inte så stort så
därför jag berättade om vilka problem jag har, och utifrån min situation de pratade
och vi diskuterade tillsammans och hon berättade för dom vad jag behöver.

Hon menar att utifrån det första mötets tydliga klarlägganden och stödet från
handläggaren på Medvind i första mötet med coachen kunde hon förstå vad
hon gav sig in i. Mirandas upplevelse av coachens bemötande beskriver hon
som om coachen känt henne länge och hon talar om det som om hon haft tur
att få en coach som är intresserad av henne.
Jag vet inte… kanske jag hade jättemycket tur, för den här coachen som jobbade
med mig… hon var liksom… jag är inte en eh… någon som kom från en… eh som
hon inte känner. Det var liksom som hon hade känt mig länge, var intresserad av
mig…

Att mötas av intresse bidrar till tydlighet i Mirandas känsla av att stå i fokus.
Genom vägledarens tydliga agerande, att försöka förstå och ta det allvarliga
på allvar, fakta information om CSN och information om utbildning, återfår
Juan hopp och möjligheter att ta de första stegen mot ett annat liv. Juan möts
av omedelbar handling från vägledarens sida och den information det ger motiverar också honom att lösa sin del och därmed undanröjs det första hindret
för att börja förändra sin situation.
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De har varit jättebra, det har ju varit mycket just med det här studier och det har
gått fort allting. Jag hade ju en skuld till CSN och vi började kolla hur det ser ut,
om jag kunde ta ett lån eller om dom säger ifrån. Hon ringde direkt och det enda
dom behövde var ett intyg att jag hade haft försörjningsstöd under 2012. Jag fixade
det ganska fort och skickade in så nu ska det inte vara några problem för mig att
börja studera. Så mina samtal med hon… ja hon har varit ganska driftig och tagit
det här på allvar… jätteduktig faktiskt.

Som framgått ovan tycks det inledningsvis som i det initiala skedet av mötet
med de professionella, oberoende om de professionellas funktion är handläggare, coach, vägledare eller något annat, som om alla deltagare upplever att de
av de professionella ges möjlighet att få göra sina röster hörda utifrån sin situation så som de själva upplever den. Några utbrutna citat speglar sammanfattningsvis positiva uttryck av deltagarnas upplevelse av hur de känner sig
bemötta.
[… Det var mysigt att komma dit, jag trivdes jättebra där…] Svea [… Jaa… dom
är intresserade, dom var intresserade av personen mig…] Alva [… vi fann ett samförstånd…] Malte [… hon såg just mig…] Pia [… det har fått komma av sig själv,
att jag blivit redo…] Stina [… är varm och härlig…] Peter [… han tog inget ur
min mun, jag förstår att jag hade svaren…] Charlie [… han frågade om det kändes
bra…] Moa [ … du kan sitta med mig och prata vad du vill. Jättebra alltså…] Ram
[… förstod vad jag sade, kände det så…] Juan [… det var liksom som hon känt
mig länge, var intresserad av mig…] Miranda [… det var jättebra… jag rekommenderade alla mina kompisar… ] Tanja [… tyckte ändå att det kändes lite lovande… ] Tor [… skönt att kommunen erbjuder sådant när det slutade med Arbetsförmedlingen… ] Kjerstin [… Ja… alltså de var bra faktiskt för efteråt kände
jag mig lite lugnare, jag kunde tänka på… alltså tänka på andra jobb… ] Neva […
jag tycker jag har fått bra svar och hjälp av vägledaren… ] Samira

Sammanfattning
Deltagarna upplevde i bekräftelsefasen att de gavs tillfälle att berätta om sin
situation, de kände sig sedda och hörda. De kunde tala fritt om sig själva utan
att känna sig kategoriserade, värderade eller bedömda. Det skapas underlag
för att tala klarspråk vilket bidrar till upplevelser av tydlighet hos deltagarna.
Både på Nystart och Medvind läggs en grund för att en arbetsrelation ska
kunna utvecklas positivt mellan deltagare och professionella samt en känsla
av att det sker på deltagarnas villkor. Jag tolkar deltagarnas upplevelser som
att här händer något som de uppfattar bidrar till att skapa en skillnad gentemot
tidigare upplevelser av professionellt samtalsstöd.

143

Stödjandefasen
I de ovan redovisade upplevelserna går det att spåra ett inledande agerande
från de professionellas sida som skapar en början till en god arbetsrelation.
Deltagarnas berättelser visar på upplevelser av professionella som möter dem
genom att signalera intresse för dem som den person de är och inte låta situationen, uppdraget eller övergripande organisatoriska eller samhälleliga mål påverka den initiala kontakten. I deltagarnas berättelser om sina upplevelser utkristalliseras de professionellas göranden inte enbart som relationsskapande,
utan bidrar också till att synliggöra deltagarnas situation för dem själva, de rör
sig mot att bli mer delaktiga i sin egen situation. Deltagarna ges också tid att
kunna bli delaktiga. Tidsaspekten nämns inte direkt av deltagarna, men i deras
berättelser framträder den framväxande delaktigheten som just beroende av
tiden. Att kontakten med samtalsledarna inte inskränks till ett eller två tillfällen, utan att de istället återkommande träffas ca en gång i veckan under en
period av en – tre månader. Delaktigheten öppnar möjligheter för ett första
steg mot ökat inflytande, deltagarna börjar erövra ökad autonomi i sin karriärprocess.

Att börja ta kontroll över situationen
De professionellas agerande tycks hjälpa deltagarna att börja återvinna en viss
grad av autonomi inom ramen för deltagarnas egen karriärutveckling, att förbättra deltagarnas auktoritet i sin egen förändringsprocess. Moas upplevelse
exemplifierar hur hon tar sig mot ökad kontroll genom att reflektera över sina
erfarenheter på ett mer framkomligt sätt med vägledarens hjälp än vad hon
mäktade med på egen hand.
Jo det gick bra, jag sade ju… för jag har väldigt… eh… jag har ju fått en utredning
också så… eh… det blir ju också så… eh att jag har lite svårt med samtal och så…
eller när någon pratar alldeles för länge så blir det så att jag tappar bort mig…
eller… tappar bort koncentrationen… och… så det sade jag, att jag hade lite svårt
för det. Men han förstod och det gick bra.

Moa kan och vågar efter den inledande kontakten med vägledaren öppna för
det hon ser som hindrande för sin utveckling. Moa ser det som att vägledaren
var angelägen om att göra ett bra jobb, som var till nytta för henne.
Eh… jag tror också att det var att han frågade om det kändes bra, liksom lite mer
det här bekräfta… om… för han ville ju också göra sitt jobb och göra det rätt… så
han ville ju se… jag tyckte det var bra… och sedan att vi kom fram till någonting,
det var bra.

Moa upplever bekräftelse av vägledarens återkommande kontrollfrågor; om
det känns bra, om det är rätt väg, och så vidare.
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Eh… jag tyckte om att vi hade dead lines. När jag fick mina uppgifter så var det
att typ nästa vecka ska du vara klar med det här och det kändes… alltså man fick
ju motivationen, det var alltså det här måste ju bli av liksom… så att de… och så
visade han, han sa även att det fanns olika hemsidor som jag kunde gå in och kolla
mer på… eh… ja viktigt att… eller… att man känner att… det tog ju några träffar
med honom… eh… och känna att man ändå kommer någonstans också är viktigt,
men att det ingår ju i det här steg för steg att man… det tar ju lite tid innan man
vet… innan man kommer fram till någonting.

Samtalen med vägledaren tycks skapa en struktur som steg för steg ökar Moas
motivation och hon känner att hon kommer vidare även om det tar tid, hon
börjar erövra viss kontroll över händelseutvecklingen. Ram försöker få grepp
om arbetsmarknaden, om möjligheter och hinder för att vaska fram det bästa
alternativet som för honom främst handlar om att snabbt lyckas erhålla ett
jobb. Ram som tidigare avbrutit sina svenskastudier för att istället ta en praktik, i förhoppningen att det skulle leda till anställning, har kört fast.
Nja… alltså den här praktiken är bara 3 veckor, det finns praktik men man kan inte
få jobb från den här praktiken nej, det är bara praktik. Göra så och göra så men det
finns inget… bara tar lång tid…

Han vill att vägledaren ska tala om för honom hur han ska uppnå sitt mål,
genom att ge honom tydliga direktiv, var jobben finns och hur han ska komma
dit. Det gör inte vägledaren, men hon är tydlig med att hon ska hjälpa honom,
men att det är Ram själv som måste välja och fatta beslut.
Eh… hon lärt mig … hon har tagit pappret som … det här jobbet och butik och
handel, barnskötare, vården hon sade: Ram, du måste bestämma vad vill du göra i
framtiden.

Genom att inte gå med på Rams önskan men vara tydlig med sin funktion
bidrar vägledaren till att Ram istället kan börja utgå från sig själv. Vägledaren
signalerar därigenom tillit till hans förmåga som person vilket gynnar hans
förmåga att omvärdera situationen.
Ja, ja men hon sade till mig du ska göra som du tycker och jag satt hemma och
funderade mycket på vad jag ska bestämma så, så eller så för framtid.
Alltså jag har gjort test, vägledaren sade till mig att gå till komvux och göra test.
Så jag gick dit, gjorde test och har hämtat resultatet och vägledaren har skickat det
till skolan. Vägledaren och jag har arbetat ihop med att bestämma vård istället för
butik och handel. Hon säger det är du som ska bestämma inte jag.

Ram börjar ana att hans val är en del av hans ansvar, han måste själv agera för
att nå dit han vill och för att få den hjälp han behöver på vägen. Den insikten
hjälper honom att förstå vikten av att så långt det är möjligt själv ta kontroll
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över sitt nästa steg. Vägledarens agerande har betydelse för den vändningen
genom att dels visa på Rams ansvar och dels att hon ska hjälpa honom. Charlie
stod vid första intervjun frågande inför vad hon kunde arbeta med efter sin
utbildning. Charlie reflekterar över vägledningens effekter vid den uppföljande intervjun och anser inte att det hade någon effekt på hur hennes liv utvecklade sig i ett arbetsperspektiv.
Ja tror… eller… ja om jag säger just effekten av den typen av samtal tror jag inte
har något att göra med var jag står eller gör idag… nej det tror jag faktiskt inte.

Det betyder inte att det inte fanns ett värde i att tillsammans med vägledaren
utforska vad hon skulle kunna göra med den utbildning hon hade i bagaget.
Men å andra sidan så var det ju bra att få möjligheten till de där vägledningssamtalen för att kunna utforska olika möjligheter faktiskt.

Vägledningssamtalens värde i sig handlade inte i det här fallet om att det ledde
fram till precis vad Charlie skulle göra eller lösa sin situation. Men det hjälpte
Charlie att själv börja söka sig fram i hur hon tänker.
(Intervjuaren) Om jag tolkar det så får du säga hur det låter i dina öron, att lite
mindre fokus på intresse och det jag brinner för och mera bredda mot att det faktiskt är något som faktiskt ger mig en möjlig utkomst.
Ja precis en kombination inom de båda (intresse och arbete, min anm) men det var
ju inte så att han pekade med mig i något direkt val utan han… ja det var mera lite
psykologstil att han repeterade tillbaka ungefär vad jag sade, du förstår hur jag
menar, han tog inget ur min mun utan det var någonting som jag förstår att jag
kom fram till.
(Intervjuaren) Ditt prat leder det hela vidare och han ställer lite frågor kring det du
säger.
Ungefär så ja.
(Intervjuaren) Och då klarnar det kanske eller förändras?
Precis

Värdet ligger istället i att med professionell hjälp strukturera sina tankar, få
möjlighet att reflektera över sitt liv i relation till arbetsliv och studier. Charlie
tar sig stegvis mot ökad kontroll över sin situation. Det här värdet framträder
också i Stinas berättelse om sina upplevelser. Coachens försiktiga arbete att
anpassa utmaningar till Stinas känslor och tankar bidrar till utveckla möjligheterna utifrån sig själv, alltså med viss egen kontroll.
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De har ändå väckt upp tanken att jag kanske kan fortsätta plugga och jag hatade
verkligen att plugga, det var det värsta…
(Intervjuaren) Det var inte din grej?
Nej, men nu känns det som en stor del att göra… en väldigt rolig del också.
(Intervjuaren) Och den saken har vänt genom den här coachningen?
Det har den.
(Intervjuaren) Och hur har dom vänt det då, har dom sagt till dig att du hade fel
vad det gäller studier?
Nej… men dom visar ju litegrann också att OM du skulle vilja plugga så finns det
här och efter det om du vill vidare så finns det här. Du kan göra vad du vill, du kan
flytta utomlands, du kan bli en riktigt stor… grej ändå. Det varade några månader
men dom visade ändå att det kan vara bra att börja plugga men du behöver inte
göra det just nu om du inte känner att du är redo för det. De har ändå haft det här
lite i baktanke att det är bra om man pluggar men det behöver du inte göra.
(Intervjuaren) De har inte satt några krav på det?
Nej, utan det har fått komma av sig själv, att jag har blivit redo och sagt att jag kan
tänka mig att börja plugga. De har gjort det så himla intressant här… att börja igen.

Det framträder en ökande delaktighet av att Stina blir tagen på allvar och blir
lyssnad på som tillåter förändringen att växa fram. Stina har blivit redo genom
att få tid att bli redo i sin takt. Det kan ses som ett utslag av Stina inte fråntas
kontrollen över vad hon ska göra, utan istället steg för steg vinner insikt om
vad nästa steg skulle kunna vara.
Ovanstående exempel på deltagarnas ökade delaktighet i sin egen situation
kan ses som små steg mot ökat inflytande över sin egen utveckling som hänger
samman med resonemang om studier, alltså ett framtidsperspektiv. Dessa resonemang är vanligast förekommande på Nystart eftersom det ligger i linje
med de professionellas (studie- och karriärvägledarnas) huvudsakliga arbetsuppgift, att hjälpa de deltagare som vill studera att definiera vad det är för
studier och undersöka möjligheter till dessa studier.

Att förändra synen på sig själv
Det talas om studier även på Medvind, vilket exemplet från Stinas upplevelse
ovan vittnar om, men huvudfokus för coacherna är arbete eller praktik. Där
tycks arbetet med deltagarnas CV och personliga brev vara av betydelse för
hur deltagarna ser på sig själva och sina möjligheter.
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I framtidsperspektivets konkretaste form handlar arbetet på Medvind om att
producera CV och personliga brev, där deltagarna framträder på ett positivt
och kompetent sätt. Dessa dokument är riktade till potentiella arbetsgivare,
men arbetet med att skapa dem tycks hjälpa deltagarna att något förändra synen på sig själva, bort från en uppgiven och negativ syn på sig själva till en
mer självuppskattande position. Stina beskriver vad arbetet med CV betytt för
henne.
Då jobbade coachen mestadels med mitt CV och så lade jag till en del som jag
ville ha med och coachen fick det verkligen att se bra ut. Jag tror att jag har fem
olika CV inom olika branscher hemma, det får en verkligen att se ut som Gud vad
du är bra på det här.

Stinas upplevelse är att hennes CV växer fram och förbättras genom att hon
och coachen arbetar tillsammans, här försiggår ett samtal som sätter Stinas
självbild i rörelse. Men att självbilden förändras betyder inte att utsikterna för
att erhålla ett arbete förbättras. Även om förnyade och förbättrade CV och
personliga brev ger mer positiv respons från arbetsgivare, så leder de inte per
automatik till anställning. Deltagarna på Nystart nämner CV endast vid något
enstaka tillfälle och då främst som en negativ erfarenhet från skolan eller Arbetsförmedlingen. Pias kommentar kring sina förväntningar inför mötet med
vägledaren belyser detta.
Att man bara skulle sitta här och att det skulle vara som i skolan att de skulle
berätta hur man skulle skriva CV och så där. Att det inte skulle ge någonting alls.

Att producera CV och personliga brev får en framträdande plats i upplevelsen
hos deltagarna i Medvind till skillnad från deltagarna i Nystart vilket kan
handla om coachernas och vägledarnas olika uppdrag eller funktion. Även om
båda organisationerna hade arbetsmarknadsfokus var coacherna i Medvinds
regi främst inriktade på att bryta arbetslösheten genom arbete eller praktik.
Vägledarna på Nystart riktade fokus mer mot studier som en väg ur arbetslösheten grundat i deltagarnas intresse för studier som en möjlig väg. För Peters
del ger arbetet med att tillsammans med coachen formulera sig om sig själv i
CV och personligt brev konkret kunskap som han ser som väldigt viktig. Hur
saker och ting utförs är kanske av större betydelse än vad som görs.
Väldigt givande faktiskt… jag fick konkreta verktyg kan man säga… arbetade
med CV och personliga brev… en bra eller bättre vokabulär… alltså en vokabulär
som går hem hos arbetsgivaren så det var väldigt, väldigt givande. En väldigt viktig sak.

Peter upplever att hans språk utvecklades av arbetet med att formulera sig om
sig själv i text och det ter sig för honom som väldigt viktigt. Det ledde i sin tur
också till en utveckling i förmågan att både hantera och tala om sig själv,
kanske till en utvecklad insikt om sina behov.
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Hur man kan förmedla det till arbetsgivare om det är något man har i sin person
som kan vara krångligt. Jag har lite det här med att jag inte alltid fungerar socialt
om det är en större grupp och det är jätteviktigt om det kanske är en större arbetsplats att de kan respektera det att jag kan behöva lite egen tid ibland…

Alva som genom sin arbetslivserfarenhet och utbildning redan har ett omfattande CV är också mycket nöjd med det förnyade CV som coachen hjälper
henne att producera.
Coachen skrev färdigt min CV och den är så fin och jag är så lycklig och stolt över
den, plötsligt så ser jag ordentlig ut, så jag slipper den där telefonkatalogsgrejen
jag hade skrivit. Det är vad coachen har gjort, skickligt, snyggt, säljande.

I sitt nya CV tycker Alva att hon framträder som den hon är och hon är övertygad om att det kommer att förbättra hennes chanser att nå fram till arbetsgivarna. Det tycks som skrivandet av CV och personliga brev har en utvecklande
funktion för deltagarna som hjälper dem mot en både nyanserad och tydligare
bild av sig själva. Även det kan ses som ett led i ta ökad kontroll över situationen. Det avgörande för att det sker tycks vara att arbetet utförs av deltagarna
och coach tillsammans.

Att se nya möjligheter
Kontakten med de professionella på Medvind ger möjligheter till praktik för
deltagarna och där tycks coacherna ha en viktig roll för deltagarnas personliga
kontakt med arbetsgivarna och för presentationen av dem som möjlig praktikant. Coacherna i Medvinds regi tenderar att bli någon form av mäklare, där
de inte bara utifrån CV och personliga brev, utan också personligen säljer in
deltagarna till arbetsgivarna.
Tanja upplever ett konkret stöd med att kontakta praktikplatser, något som är
viktigt för henne. Hon beskriver vidare att coachen bad henne själv leta efter
några praktikplatser samtidigt som hon fick stöd i att ringa till dessa praktikplatser.
Först frågade hon mig om jag ville ha ett jobb direkt eller en praktik, men jag sade
till henne jag vill gärna ha ett jobb men jag har ingen erfarenhet, det är lite svårt
att hitta ett jobb direkt. Det höll coachen med om så vi kom överens om att hitta
en praktikplats och innan vi började med det vi hade en liten intervju och coachen
frågade mig om min bakgrund, mitt land och allting ja. Coachen följde sedan med
mig till arbetsgivaren och presenterade mig och vi skrev ett avtal.

För Tanja liksom för andra av deltagarna framträder praktik som det enda alternativet i avsaknad av relevant utbildning och erfarenhet. Detta kan framstå
som något negativt som låser dem i en redan utsatt position utifrån en insikt
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om praktik som enda alternativ, men praktiken och arbetet med att hitta en
praktik bidrar till frågor och tankar, till reflexiv ingång om hur de skulle kunna
agera. Därur växer till exempel utbildning fram som en möjlig väg, som för
Miranda.
Ja… till exempel hur… eller jag fick en praktikplats för jag kunde inte få jobb för
jag har ingen erfarenhet för jag fick ett barn och sedan jag har studerat i andra
landet och först jag lärde mig språket och sedan det var svårt och vi tänkte att det
är kanske bättre att börja med praktik, att gå till arbetsgivare och säga att jag har
utbildning men jag jobbade aldrig i Sverige och jag vill prova lite och det gick, jag
ringde och frågade och jag fick en praktikplats. Nu jag hoppas kunna fortsätta som
vikarie…

Att lyckas hitta och genomföra en praktik gav hopp om möjliga vägar vidare.
Ja, det är det jag vill. Jag vet att det finns ULV-program på Universitetet för utländska lärare. Jag vill studera på det här programmet, det är två år och det är en
ggr/v och chefen på förskolan där jag praktiserar säger till mig hela tiden att om
du börjar studera vi är för. För att om jag till exempel kan jobba en ggr/v så är det
ok, hon uppmuntrar till studier.

För Mirandas del bidrog coachningen till en avgörande vändning. I den uppföljande intervjun berättar hon att coachningen ledde till praktik, som ledde
till ett vikariat, som så småningom ledde till en fast anställning. Stina beskriver i sin tur hur praktiken kändes avgörande för henne i ett visst skede och att
hon i den situationen upplevde coachen som ett stort stöd.
Och hon var väldigt bra, där fick jag väldigt mycket stöd också.
(Intervjuaren) Ja och vad hände där då som var så bra?
Eh… först och främst så jobbade vi väldigt mycket med mitt CV och jag gick ut
väldigt mycket och lämnade och kom på intervjuer och jag fick träna på intervjuer
med karriärkonsulten. Sedan var hon så himla stort stöd för mig där också, jag
kunde komma med vilket problem som helst och de fixade det.
(Intervjuaren) finns det några exempel?
Jaa… ungefär i januari var det… ja. Jag hade inte fått tag i något jobb då och alla
runt om kring mig tyckte att jag skulle börja plugga eftersom det var ändå enda
alternativet och då gick jag till coachen och sade hjälp mig, jag vill inte börja
plugga än, jag behöver hjälp verkligen, jag behöver göra någonting istället för att
sitta hemma och då fixade de en praktikplats till mig, på ICA Maxi i två veckor.
Så det var en ganska stor räddning för mig då.
(Intervjuaren) För att?
För att jag behövde inte börja plugga just då, att det fanns en annan väg just då.
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Stina känner press på att hon borde börja studera, men känner sig inte redo
ännu. I det läget upplever hon, att den praktik hon istället fick, i det läget var
ganska avgörande för henne.

Sammanfattning
Betydelsen av att nå en praktik framstår som viktig för deltagarna och arbetet
med att nå dessa praktikplatser visar en tydlig likhet med sökandet efter utbildningsalternativ och skrivandet av CV och personliga brev. Att deltagarna
och professionella i små steg tillsammans utifrån deltagarnas berättelse hittar
angelägna behov som undersöks. I det undersökande arbetet växer möjliga
handlingar fram som i sin tur understöds och därmed framträder nästa steg.
Deltagarna tar sig mot ökad delaktighet och mot ökat inflytande över den aktuella situationen i takt med att relation och arbetsallians med de professionella etableras.

Utvecklingsfasen
Deltagarnas upplevelser i möte med de professionella har ovan visat på känslans framträdande roll i dessa upplevelser. Som vidare framgått är denna
känsla i rörelse och kan utvecklas hos deltagarna till ökande delaktighet och
inflytande i sin egen förändringsprocess. Här uppmärksammas inledningsvis
hur den ökande delaktigheten utvecklas till eget ansvar utifrån upplevelsen av
att fortsatt tilltalas på sina personliga villkor. Det tycks i sin tur hjälpa deltagarna att hantera de svårigheter de ändå står inför. Därpå visar jag att det ansvaret förbättrar/förändrar deltagarnas upplevda möjligheter att förstå, äga och
därmed kunna agera utifrån sina personliga villkor.

Tilltal på personliga villkor
Inledningsvis åter till Alvas kamp för att få den hjälp hon anser sig behöva när
det första coachbolaget inte lever upp till hennes förväntningar.
Handläggaren på Medvind är ju drivande själv och inte rädd. Jag har den upplevelsen att det första coachbolaget jag träffade de var beredda att göra vad som helst
för att rädda det coachföretaget under den här lågkonjunkturen och då innebär det
att sälja, sälja, sälja så att de får in pengar, men vad är det förutom stora ord som
de ger ut? Ja det är ingenting men de är duktiga på att sälja. Medvindshandläggare
skyddar, inte bara mig, utan alla som kommer in här, skyddar oss så att vi inte ska
råka ut för den här konsulten eller företaget som sitter och bokstavligt talat blåser
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oss rakt av. Handläggaren tycker inte att det är ok och går då in och avbryter för
att vi ska pröva en annan väg.

Alvas kritik mot coachbolaget tas på allvar av handläggaren som omedelbart
skrider till handling. Alvas ord väger lika tungt som någon annans och hon är
också tydlig med vad hon anser sig behöva, vilket Medvindshandläggaren
uppfattar och agerar efter. Det visar sig också i Alvas agerande gentemot det
nya coachföretaget, där hon verkligen lägger sig vinn om att påverka utformningen av coachningen som hon vill ha den.
På det här nya där jobbar de egentligen tillsammans, men jag har begärt, av en och
annan anledning att jag ska få prata med samma person hela tiden och jag tycker
att det känns bra för att prata med samma person innebär trygghet för mig och den
här personen får en kunskap om mig och mina behov.

Alvas kritik möts upp med ett personligt tilltal, det vill säga hennes upplevelse
tas på allvar och delaktigheten förstärks till ansvar. Alva menar att här fick
hon möjlighet att träda fram som en individuell person men också utifrån sitt
sammanhang. Alva får det hon sökt sedan 2012, en möjlighet till direktkontakt
med arbetsgivare, där hon på sina villkor, själv direkt kan föra sin talan.
Jaa… dom är intresserade, dom var intresserade av personen mig. Om jag så hade
stått och skurat toaletter inne på centralen eller det jag har gjort nu, så för att kunna
matcha mig med en arbetsgivare så var de tvungna att kolla vem jag var. Det är
deras framgångsrecept, så de tog ingen, gjorde ingen skillnad på låg eller hög utbildad eller något, utan det som var intressant för dom och det som var intressant
för mig det var ju att jag fick möjlighet att träffa den här arbetsgivaren som jag
annars inte fått tag i.

Även Ram har uppfattat vägledare som ett stöd så att han kunnat fatta beslut
och som sedan hjälpt honom att sätta besluten i verket.
Sökt jobb flera gånger varje dag och när jag… alltså jag har gjort test, vägledaren
sade till mig att gå till komvux och göra test. Så jag gick dit, gjorde test och har
hämtat resultatet och vägledaren har skickat det till skolan. Vägledaren och jag har
arbetat ihop med att bestämma vård istället för butik och handel. Hon säger det är
du som ska bestämma inte jag.

Ram har nått en vändning genom att med vägledaren vrida och vända på olika
möjligheter, att upptäcka, undvika eller ta sig förbi hinder och där ur vaska
fram det som har betydelse för honom.
Hon har jobbat mig mot det här och jag har tänkt och funderat mycket på det här
butik och handel eller vården. Hon sade till mig du kan göra så, så eller så men det
är viktigt så att framtiden blir bra för dig. Hon sade ja det är bra, du har pratat med
dina föräldrar och gör det som är bra för dig och så där.
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Rams resonemang med familj och vänner, med sig själv och med vägledaren
om sin framtid landar i beslutet att återvända till de avbrutna svenskastudierna
och därefter söka vårdutbildning. Neva beskriver att hon fick möjlighet att
berätta och illustrera sin nuvarande situation och att vägledaren sedan utgår
från hennes personliga berättelse och bild, hennes villkor, för att undersöka
möjliga alternativ.
Alltså vi ritade en cirkel eller en bro och jag skrev mitt jobb här, mitt mål här,
mina… alltså kvalifikationer och jag berättade vad jag gör i mitt nuvarande liv och
jobb för att kunna matcha det med andra jobb… ja, det var så.

Hon beskriver också hur det hade en lugnande effekt och öppnade för att spekulera om andra vägar.
Ja… alltså de var bra faktiskt för efteråt kände jag mig lite lugnare, jag kunde tänka
på… alltså tänka på andra jobb. Han sa att jag kanske något på museer, eller så
ja…

Om än så bara för en stund så lättar trycket ändå något för Neva, tanken tillåts
gå vidare utifrån hennes personliga villkor. Juans beskriver känslan av att få
berätta allt och hur han uppfattar att hans villkor tas på allvar, att han är okej.
Jag berättade allting så där och hon respekterade det… det kändes liksom…
blicken, hon tar mig på allvar.

Juans personliga villkor är som de är och det är det vägledaren accepterar utan
att de värderas. Så är även fallet vad det gäller Tanjas personliga villkor.
Sedan en gång kom jag hit och pratade med handläggaren och jag berättade för
henne min situation och ja hon var jättesnäll och hon skrev ned allting som jag
berättade och sa att ok du kan skrivas in här på Medvind och vi kan hjälpa dig.

Det Tanja upplever som jättesnäll handlar om att hennes aktuella personliga
villkor respekterades. Miranda ger ytterligare exempel på detta när hon får
beskriva sina problem utifrån sitt perspektiv och hur de villkoren ligger till
grund för det fortsatta arbetet mellan henne, coachen och Medvindshandläggaren.
Därför mitt jobbområde var inte så stort så därför jag berättade om vilka problem
jag har, och utifrån min situation de pratade och vi diskuterade tillsammans och
hon berättade för dom vad jag behöver.

Mirandas villkor eller situation har gett henne problem, men hon själv är inget
problem och uppfattas heller inte så av de professionella och det gör en skillnad i hennes upplevelse. Svea förstår redan tidigt i processen att här gäller
hennes villkor, hennes behov.
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Ja, coachen berättade på en gång att det ju var mycket upp till mig vad jag behöver
och jag sade ju att jag skulle studera till hösten så vi började liksom mer prata.

Ovanstående citat om hur det kändes, berättandet och Sveas avslutande ord,
vi började liksom mer prata, säger något om denna villkorsförändring. Den
professionelle ökar, genom att bibehålla sitt inledande förhållningssätt gentemot deltagaren, sin delaktighet. Därmed växer möjligheten för den professionelle att närma sig en förståelse för deltagarens aktuella villkor, genom att
berättandet om situationen får villkoren att träda fram. Men det är också deltagaren som sanktionerar den professionelles delaktighet i sina villkor, genom
att ge sitt tillstånd till den professionelle att bli delaktig i deltagarens aktuella
situation. Därmed skapas ömsesidighet kring aktuella villkor och öppnar för
deltagarnas delaktighet som i många fall expanderar från upplevelsen att bli
sedd, den inledande känslans betydelse, till att arbeta tillsammans med samtalsledaren, ett arbete som då upplevs utföras på dels så jämbördiga villkor
som är möjligt och dels på de villkor deltagaren befinner sig i. Med andra ord
att de professionella fortsätter vårda arbetsrelationen och utvecklar ett mer ingripande förhållningssätt gentemot deltagarnas villkor och situation genom
den fortsatta processen. Karaktären av detta tilltal tycks påverka deltagarnas
upplevelser av att själva kunna börja ta ansvaret att hantera, manövrera och
förändra sin verklighet utifrån om tilltalet från de professionella uppfattas personligt eller normativt. Vilketdera så framträder det en avgörande vändpunkt.

Stöd att hantera svårigheter
Att tilltalas på sina personliga villkor tycks öppna för nya möjligheter att ta
sig an tidigare svårhanterliga situationer. Sveas berättelse kan exemplifiera
hur coachen och Svea resonerar sig fram till möjliga vändningar som Svea
sedan kan pröva på sina svårigheter.
Sedan har vi väl gått igenom mina svårigheter och vad som har varit jobbigt i livet
och diskuterat varför och vad man kan göra för att förbättra det. Ja, just det här att
ta mig upp och iväg på saker har jag haft problem med länge, så det är ju verkligen
något vi arbetade med. Ja det är ju inte säkert att det fungerar för alla. Vi bollade
väl mer lite fram och tillbaka… kan det här fungera eller det här… och jag fick ju
då olika idéer, prova olika saker och kunde hitta det som fungerade för mig.

Svea ser att coachningen bidrog till att hennes situation i dag ser ut som den
gör. Miranda formulerar sig om coachen som nästan en kompis, här finns det
utrymme att fråga om allt och det bidrar till att informationen hon erhåller får
ett mervärde.
Men det var ju det som vägledning, det var ju lätt… vägledning och som sagt…
jag kom ju från annat land där, även om jag hade arbetat och hade viss erfarenhet
det är inte i alla länder samma sak. Då är det att framför allt genom vägledning
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visa på vilket sätt och när det är bra att göra något och samtidigt när du är hos
coachen du kan ställa frågor som man får svar på på en gång då måste man inte gå
och undra och fråga dom andra som… alltså när man får jättemycket information
då är det bra att få alla detaljer på sin plats, det är det som var viktigt och nyttigt
för mig och coachen. Som jag hade nästan som en kompis kan man säga som
kunde hjälpa mig med alla mina frågor.
(Intervjuaren) Det låter som du kände dig väldigt respekterad av coachen?
Ja, ja det kände jag. Det var så. Jag hade tur med coachen.
Miranda menar att informationen behöver bli personlig så att den är anpassad till
den personens villkor för att bli tillgänglig och därmed bidra till lärande.
Det är inte allmän information som finns på nätet utan behöver bli personlig när
man… coachen lyssnar inte bara på det som du vill jobba med utan lyssnar på allt,
om din situation… allt… socialt, ekonomi och allt.

Att hitta ett arbete handlar inte om jobb enbart, det handlar om livet, Miranda
och coachen vaskar tillsammans fram möjliga handlingsalternativ som är
grundade i Mirandas villkor utifrån både person och situation. Pia reflektera
också över hur hennes villkor förändrats genom den vägledning som hon erhöll.
Ja även om jag inte kommer ihåg det exakt så har det ju format den jag är nu och
vart jag är på väg i livet. Så även om jag inte kan ta upp specifika saker så har jag
ändå tagit med mig mycket med mig i livet därifrån.

Nu vet Pia att det finns alltid omständigheter eller villkor men det säger inte
att de inte kan förändras.
Det är väldigt stor skillnad. Men annars så hade jag säkert trott att jag misslyckats
även med mina studier då om jag inte fått betygen så det känns som att nu kan jag
tänka lite mer… att det är något som går att göra något åt.
Ja och jag vet ju att jag hade inte varit här i dag, varit den jag är och planerat min
tid och framtid som jag gör om det inte hade varit för mötet med vägledaren.

Pias tidigare slutsatser om sitt liv, hur det skulle se ut, har förändrats, hon ser
sig som någon annan när hon tittar framåt. Pia blir sedd genom vägledarens
aktiva lyssnande och ställs därigenom inför nya frågor om sig själv, trots att
hon bara ville ha ett jobb.
Ja det att hon lyssnade på… alltså jag var ganska bestämd på att jag vill bara ha
ett jobb eftersom jag tänkte att jag kommer aldrig att komma längre än till mataffären om jag har tur, men sedan så lyssnade hon på mig och sade själv att det låter
som du vill det här och det här och det stämmer sade jag för att det är ju så… eh
hon hade helt rätt och sedan så… varför vill jag sitta i en mataffär när jag skulle

155

kunna jobba med något som jag verkligen vill. Sedan så visade hon också hur jag
skulle gå till väga för att bli det jag verkligen vill bli och jag har ändrat mig, jag
vill inte sitta i mataffären längre.

Under Pias konkreta önskan om att erhålla ett jobb här och nu uppfattar vägledaren intuitivt att där finns en önskan om något annat, som hon prövar i
påståendets form, det låter som du vill det här? Pia upplever det som att hon
blir lyssnad på, det uppstår en ömsesidig förståelse och tillsammans kan Pia
och vägledaren börja spekulera om ett annat liv än det som Pia utifrån rådande
omständigheter sett som förutbestämt. Av Peter beskrivs detta som en kombination av arbetet med att kartlägga hans personliga egenskaper och sedan
praktiskt använda dessa i till exempel CV skrivande som i små steg förändrar
Peters tankar om sig själv.
Eh små steg, första veckan så hade jag att… ja, jag skulle skriva ned vad jag trodde
om mig själv och sedan andra veckan så arbetade vi med det och tittade lite närmare på mina bra egenskaper och på hur man kan formulera… eller uttrycka egenskaperna i brev och CV och på negativa egenskaperna… hur man kan förmedla
det till arbetsgivare om det är något man har i sin person som kan vara krångligt.
Jag har lite det här med att jag inte alltid fungerar socialt om det är en större grupp
och det är jätteviktigt om det kanske är en större arbetsplats att de kan respektera
det att jag kan behöva lite egen tid ibland…

Förändringen beskriver Peter enligt följande.
Jaa… då blir det lite krångligare… det är så små… det är ganska små grejer, men
att jag oftare nu tänker att jag klarar av saker, på ett annat sätt än förut. Kanske
inte ger upp lika lätt längre, kanske ligger i lite hårdare…
(Intervjuaren): Skulle man kunna säga att du tänker lite annorlunda kring dig själv?
Ja, jo kring mig själv faktiskt, inte så mycket kring min situation eller så där för
den är ju fortfarande ganska jobbig… men kring mig själv, ja, absolut. Det skulle
jag kunna säga.

Peter beskriver en utvecklingsprocess som börjat förändra hans syn på sig
själv, sina personliga villkor. Även om de samhällsvillkor han lever under
fortfarande upplevs som begränsande och jobbiga börjar han kunna se på sig
själv på ett annat sätt.
Möjligheten att påbörja denna revidering av sig själv omramas av deltagarens livsberättelse, hur det varit och hur det är. Därifrån kan den expanderade
livsberättelsen, genom ökad delaktighet, börja ta form och med hjälp av samtalsledarens vårdande av den tidigare skapade ömsesidigheten, kan ett lärande
utifrån de aktuella villkoren börja växa fram. Det börjar gå att adressera framtiden genom att fråga om hur den kan komma att bli och hur agera för att det
ska kunna bli så. Om däremot dessa frågor hade ställts i ett inledningsskede,
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utan att deltagarna varit förankrade i en arbetsrelation av ömsesidig delaktighet med samtalsledaren kan risken varit stor att frågorna uppfattats som normativa villkor istället för personliga villkor och därmed satt deltagaren under
än hårdare press. Under resans gång har deltagarna lärt sig något om sina personliga villkor och om de samhällsvillkor de lever under. Med den kunskapen
och den ömsesidiga delaktigheten kan de börja agera för förändring.

Att förstå och äga sina villkor
Samira har fört en lång kamp för sina villkor gentemot både familjens och
myndigheters råd om bästa vägen till arbete. Samira har också försökt följa
dessa bland annat genom vårdutbildning och praktik på förskola.
Men jag finner mig inte med barn heller som jobb då, det känns som om jag står
och gör ingenting. Jag vill göra något praktisk faktiskt. Alltså jag känner mig att
jag gör det här… hjärnan fungerar, jag tänker idéer och sånt… jag vill inte känna
mig att jag går bara och fixar… kläder, ta hand, göra tyst andra och sedan tillbaka… alltså jag vet inte…

Vartefter förstår hon att hon kan kontakta vägledaren.
Ja, först var det att vägledaren frågade mig om vad gör du… nu var det liksom att
vägledaren presenterade sig och vad hon kan hjälpa mig med, men andra tillfället
var det jag som gick till vägledaren och frågade angående studiemedel. Så jag fick
det förklarat för mig.

När Samira får sina behov av klargörande kring studiefinansiering tillgodosedda och annan information, kan hon börja agera så att hon når den tolkutbildning som ger henne chans till det arbete hon alltid velat ha.
Så tänkte jag att jag kommer ändå att kämpa vidare även om det inte finns jobb
inget kan stoppa mig, jag måste försöka. Så då fick jag göra ett intagningsprov och
jag kom in och nu pluggar jag och är så glad.

Samira kan sägas gå segrande ur sin långa kamp och når faktiskt sina drömmars utbildning. Pias tidigare slutsatser om sitt liv, hur det skulle se ut, har
genom att vägledaren tolkade det hon hörde och prövade sin tolkning förändrats, hon ser sig som någon annan nu när hon tittar framåt.
Ja idag skulle jag aldrig någonsin kunna se mig som någon som bara satt i kassan…
faktiskt svårt att tänka sig att man någonsin har trott så om sig själv… faktiskt.
Skillnaden är att förut så gjorde jag det jag trodde att jag måste göra, nu gör jag
det som jag vill.
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Även om det alltid finns samhälleliga villkor tycks Pia nu fått fatt i att det även
finns personliga villkor, som hon nu kan använda sig av.

Sammanfattning
När deltagarna upplever ett konkret stöd från de professionella att hantera de
svårigheter de berättat om tycks det vara en viktig vändning. Det är en bekräftelse på att de blivit förstådda och när sedan de professionella tillför något till
den förståelsen väcks ett hopp. Deltagarnas beskrivningar visar att de samhälleliga mål som också finns i det professionella samtalsstödet inte upplevs dominera samtalen. De svårigheter som ändå finns får deltagarna hjälp att hantera, men inte som färdiga lösningar utan som förslag eller spekulerande frågor. De får alltså något från de professionella de behöver ta ställning till och
därmed så vinner de ökat inflytande över sin situation.

Problemfasen
Trots deltagarnas långa tid i arbetslöshet och erfarenheter av åtgärder som inte
varit till hjälp upplevs den inledande kontakten med de professionella försiktigt positivt. Initialt upplever de sig sedda och det väcks försiktiga förhoppningar om att kunna lämna arbetslösheten. Det visar sig dock vara en falsk
förhoppning då det tycker sig möta en samtalsledare som efter den inledande
kontakten börjar fokusera problemet arbetslös. Det bidrar i sin tur att de börjar
se sig själva som problemet.

Inledande känsla av att vara sedd
Tor ser inträdet i Medvind som någon form av motprestation i förhållande till
att han får försörjningsstöd, men inledningsvis upplever han sig behandlas tillmötesgående av handläggaren på Medvind under processen att välja coach.
Ja först så fick jag prata med handläggaren där då, tyckte ändå det kändes lite
lovande, var väldigt trevlig och snäll men jag träffade inte henne så mycket bara
en två -tre gånger kanske, något telefonsamtal också under processens gång. Men
jo det lät ändå rätt ok i början, det här kommer att fixa sig så det lät ganska bra.

Inledningen upplever Tor som lite lovande och han ser positivt på att börja på
Medvind. Kerstin är också positiv till Medvind eftersom Arbetsförmedlingen
inte tycks vara en framkomlig väg för henne.
Jag tycker att det är otroligt skönt att kommunen erbjuder sådant när det slutade
med Arbetsförmedlingen… absolut det är jättepositivt.
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Det är också Alvas upplevelse och Medvind får en central funktion eftersom
det första coachbolag hon valde gav falska förespeglingar. Genom handläggaren på Medvind fick hon trygghet att våga vara kritisk och skapa den coachning hon efterfrågade och behövde.
Handläggaren skyddar, inte bara mig, utan alla som kommer in här, skyddar oss
så att vi inte ska råka ut för den här konsulten eller företaget som sitter och bokstavligt talat blåser oss rakt av. Handläggaren tycker inte att det är okej och går då
in och avbryter för att vi ska pröva en annan väg.

Handläggaren lyssnar in Alvas klagomål och agerar. För Alvas del är skillnaden påtaglig i det att hon möter omedelbar handling som gör en skillnad och
hon kan gå vidare med förnyat hopp.
Jag har bara gott att säga för jag är så jävla lycklig över att jag ändå gick hit, för
min handläggare uppe på Socialtjänsten sa: För fan, du ska inte sitta arbetslös, det
är ju helt sjukt och du får välja mellan att snickra fågelholkar eller Medvind.

Problemet arbetslös
Tor berättar om hur han upplevde coachningens budskap och hur den vände
situationen mot hans personlighet eller självbild.
Snarare att man fick en hel del bekräftat om arbetslivet. Jag är ju introvert och det
känns inte som så bra egenskap. Jag fick intrycket att det som gäller det är att vara
extremt extrovert och man ska betrakta alla som potentiella arbetsgivare. Man ska
nyttja alla medel, sälj ut dig själv. Det förstärkte bara den uppfattning jag haft
tidigare att sälj dig själv så får du jobb.

Tor återkommer till det upplevda problemet i den uppföljande intervjun där
han menar att om man inte är den extroverta typen är det som arbetssökande
under dessa normer lätt att hamna i svårigheter.
Absolut, det finns det väldigt mycket… man ska vara säker på sig själv vilket är
märkligt tycker jag att nästan sälja in sig som en produkt… tycker inte alls det ska
vara så utan mer dynamiskt på något sätt. Ja jag har ju försökt hitta de här resurserna under en stor del av mitt liv men jag kommer inte fram så utan det faller
väldigt platt och det handlar mycket om de påtryckningar som omgivningen står
för, att man ska vara så.

Normen hur man ska vara blir tydlig för Tor eftersom han inte anser sig passa
in i den. De omgivande normer som deltagarna har att hantera sätter också
sina spår i hur de ser på sig själva vilket påverkar deras förmåga att se hinder
eller möjligheter. Mer personligt grundade hinder visar sig som till exempel
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en vilja att utbilda sig, men erfarenhetsmässigt inte tro att det är möjligt. Pias
inledande attityd till Nystart säger något om detta.
Ja… dels det… men att våga, det… det är mest det att… man tror att man inte har
något val och så tror man att… ja inte så mycket att jag inte har vågat utan jag har
trott att det är för sent och jag hittar inte hur jag ska göra så det finns förmodligen
sätt att göra det på men nu så fick jag hjälp att hitta och då blir det väldigt lätt att
se att det går. Och någon som säger till en att man kan, det går att göra. När man
tror att man inte har något val så blir det tillslut så att man bestämmer sig för att
det inte går… och ger upp.

Pia såg inte att hon hade något val eftersom hon trodde att tåget hade gått
genom att hon inte tagit vara på samhällets tidigare erbjudanden om utbildning
eftersom hon avbröt gymnasiet och hon skuldbelade sig själv.

Att själv vara problemet
Nevas upplever hon sig bli fastlåst av samhället utifrån olika myndigheters
regler. Nevas erfarenhet, efter att hon underkänts på tågförarutbildningen,
åskådliggör hur det kan vara att hamna i kläm mellan regler och egen ambition.
Efter det sökte jag till universitetet, jag kom in på förskollärare men p. g. a. de
ekonomiska problem vi hade, eftersom min man blev utförsäkrad, så hade vi inte
så mycket för att kunna försörja oss och socialen accepterade inte att stödja oss
om jag gick en utbildning på universitetet, det blir bara studiemedel.

Familjens ekonomi klarade inte att ha studiemedel som enda inkomstkälla.
Neva tvingades därför avbryta sina studier, gick in i en depression och blev
sjukskriven.
Nej eftersom… när jag hamnade här var det så mycket press på mig eftersom jag
kände mig jättemisslyckad med allt så jag fick depression och var sjukskriven och
sånt. Eh… ja det var mycket att tänka på faktiskt. Mitt barn, min mans situation,
min egen situation det var mycket och ja det var tufft.

Vis av erfarenheten och omständigheterna kring sin situation i nuläget vet
Neva att det inte är lönt att fortsatta med någon vägledning för hennes del.
Vet inte … eftersom … som jag sa allt beror på min mans situation. Om jag går
till vägledaren och pratar utbildning är det bara prat, jag kan inte göra någonting
åt det just nu.

Nevas situation kännetecknas av ett moment 22 tillstånd, hon är motiverad att
med hjälp av studier försöka förändra sin situation. Men hon kan inte klara
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familjens försörjning med bara studielån vilket blir konsekvensen eftersom
hon inte kan erhålla försörjningsstöd tillsammans med studielån. Kerstin upplever en påtaglig och stark åldersdiskriminering från arbetsmarknaden och ser
det som det avgörande skälet till att hon inte når något arbete.
Men naturligtvis alla förnekar det för det får inte förekomma men så är det. Jag
känner några som är 40+ och som också har det jättesvårt vilket är mycket märkligt. Jag förstår liksom inte arbetsgivarna för om de skulle anställa mig så har jag
inte småbarn hemma, jag måste inte hämta och lämna på dagis eller vabba och jag
kan täcka upp i tjänster om det behövs och sannolikheten om de anställer mig att
jag stannar längre än någon som är 30 år är betydligt högre.

Kerstin är förbryllad över hur arbetsgivarna tänker och övertygad om att hon
sorteras bort direkt eftersom hon är 50+. Den hitintills lönlösa kampen att nå
fram till arbetsgivarna sliter hårt på Kerstins bild av sig själv.
Stressnivån och frustrationen växer varje dag, varje vecka, varje månad och det
blir inte lättare… det här påverkar hela livet när man inte kan planera någonting…
och man känner sig värdelös… liksom ingen vill ha mig även om jag vet att jag
har kompetens och erfarenhet och så men jag KAN inte ändra min ålder, KAN inte
ändra på att jag varit borta ett tag från arbetsmarknaden.

Sammanfattning
Upplevelserna av den inledande kontakten är positiv bland deltagarna men här
tycks den upplevelsen tämligen omgående vända mot en mer negativ upplevelse. När de professionella tar fokus på själva arbetslösheten tycks det leda
till en upplevelse bland deltagarna att arbetslösheten är deras personliga problem.

Kravställandefasen
Som tidigare framgått var den initiala upplevelsen hos deltagarna av mötet
med de professionella i stort sett positiv. Den upplevelsen var främst grundad
i att deltagarna kände att de blev sedda och fick komma till tals. Eftersom det
var ett inledningsskede kan det, utan att förringa värdet av den känslan, tänkas
att det inte fanns så mycket att uttala sig om än just denna första erfarna känsla
även om den kunnat vara annorlunda. Generellt består och utvecklas den upplevelsen positivt i att deras delaktighet ökar, men det gäller inte alla. Här följer
exempel på upplevelser där det motsatta inträffar och även tidigare erfarenheter som säger något om den utsatthet deltagarna kan uppleva.
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Negativa erfarenheter
Deltagares negativa upplevelser av de professionellas agerande beskrivs på
olika sätt, men där tycks finnas en gemensam känsla bland dem som har negativa erfarenheter av att just inte bli lyssnad på eller inte bli sedd som den en
är. Det tycks i sin tur leda till känslor av frustration och uppgivenhet när ens
försök att göra något åt situationen inte upplevs tas på allvar av de professionella. Noteras bör att det handlar om deltagarnas upplevelse, vilket inte säger
något om de professionellas faktiska intentioner eller agerande, men det säger
något om hur dessa uppfattas. Den här negativa upplevelsen är kännetecknande för de tidigare erfarenheter som deltagarna berättar om att de bär med
sig. Erfarenheterna beskrivs som en upplevd skillnad gentemot den aktuella
upplevelsen av kontakten med Nystart och Medvind och dess företrädare som
har någon form av utredande och/eller stödjande funktion.
Juan beskriver en tidigare erfarenhet när han försökt att undersöka möjligheten
till att studera som att bli överkörd. Juans upplevelse handlar också om bemötande, att inte bli tagen på allvar.
Det är just det här att… jag har ju varit inne på att studera förut, det är inte första
gången och då har det varit så att dom säger ja men vi ringer dig och så går det
några månader och till slut så ringer jag och undrar hur det går, vad händer? Och
då säger dom att ja vi har kollat upp här lite och det här med CSN och du får nog
kolla upp hur det ser ut och hur det är. Då blir det så för mig att då tar de negativa
tankarna tag i det och fan det har tagit dom två - tre månader, jag måste ringa dom
och dom säger att jag ska kolla med CSN. Det hade väl inte varit så svårt att göra
direkt, eller be mig göra det direkt. Då känner man sig överkörd och då blir det så
där att nä vad är det här för skit, jag skiter i det här och då blir det inte av och åren
har gått.

Upplevelsen tycks bestå av att de professionella uppfattats göra falska förespeglingar om sitt engagemang och är otydliga med vem som ansvarar för vad.
När ansvaret sedan hamnar på Juans axlar, har värdefull tid gått till spillo och
han väljer den enkla vägen, att ge upp. Alvas erfarenheter av sina kontakter
med Arbetsförmedlingen är att hon som person inte får möjlighet att träda
fram.
Tar man till exempel Arbetsförmedlingen i dag så får du inte behålla samma handläggare, du kastas bara runt och jag blir skitirriterad för att de kan inte hjälpa mig
om de inte har någon kunskap om mig och vem jag är.

Det känns meningslöst att varje gång träffa en ny person som då måste uppdatera sig om vem Alva är och hur hennes behov ser ut. Andra deltagares försök att nå ett arbete stupar i deras perspektiv på missriktat eller avsaknad av
relevant agerande, Kerstins erfarenhet av Arbetsförmedlingens tillvägagångssätt belyser problemet.
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Jag tycker att Arbetsförmedlingen, min känsla och erfarenhet är att de gör faktiskt
ingenting för att hjälpa mig att få jobb. Det kanske kommer något mail då och då
att vi tycker att det här kanske skulle passa dig, men det är ju samma jobb som
finns på deras hemsida. En gång har jag fått ett tipps om ett jobb som inte fanns
där. Men annars det är ingenting som de matchar och det handlar om att de har
alldeles för mycket att göra.

Här föreligger i Kerstins ögon ett problematiskt agerande grundat i organisationssvårigheter på Arbetsförmedlingen som resulterar i effektivitetsbrister orsakade av en orimlig arbetsbörda som i slutänden drabbar hennes möjligheter
att få hjälp. Att vara arbetssökande kan upplevas som att befinna sig i en utsatt
position. Pia beskriver hur hon uppfattat det tänkta stödet och dess konsekvenser utifrån tidigare erfarenheter.
Förut så hade det alltid varit ett sånt fokus på att jag inte hade några betyg för att
de skulle få ut mig i något jobb och då var det liksom så att jag skulle vara glad
om jag överhuvudtaget kunde få ett jobb eller så. Då är det klart att jag började
tänka så också.

Pias erfarenhet av tidigare möten med professionella är att det påverkat hennes
självbild och tankesätt, hur hon skulle hantera sina brister, för att stödet att
hitta arbete skulle ge effekt.
Ja… väldigt mycket det här att säg inte att du har barn, säg inte att du inte har
några gymnasiebetyg och försök få det första, snabbaste jobbet du kan få… och
det var kanske inte så bra.

Pias upplevelse är att hennes hinder för att nå ett arbete, att hon har barn och
att hon saknar gymnasiebetyg, ska döljas och vilket jobb som helst duger bara
hon når dit snabbt. Svea gör i sin tur en jämförelse utifrån sin erfarenhet av
Arbetsförmedlingen.
Och just Medvind, den uppfattningen jag har fått är att det är ju jättebra… istället
för att bli skickad till Arbetsförmedlingen där man ska vänta, man ska fylla i på
data, man ska vänta på att få träffa en person och allting tar sådan tid och jag har
gjort det och den biten gillar jag inte med Arbetsförmedlingen. Där ska man ha
allting klart redan.

Svea menar att det grundläggande initiala personliga stödet saknades på Arbetsförmedlingen, där ska man ut i arbete. De här tidigare erfarenheterna är
inte något som jag specifikt frågar om i intervjuerna, men deltagarna använder
dessa tidigare erfarenheter för att beskriva en upplevd skillnad mellan just tidigare erfarenheter och aktuella upplevelser av Nystart och Medvind.
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Press och krav
För några av deltagarna är upplevelsen av hindrande handlingar framträdande
även på Medvind och i viss mån även på Nystart. Tor som inledningsvis kände
lite hopp, beskriver sin upplevelse av hur den känslan i mötet med coachen
tog en negativ riktning på grund av den press han upplevde.
Hon hjälpte ju mig med vissa grejer, tog fram de här praktikplatserna och… fick
ju hjälp med det här Cv:t och det var ju bra, men jag tycker inte att jag blev… hon
var ju mycket för att pusha på och så där men jag tyckte mest att det var stressande
och jobbigt. Min generella uppfattning är att jag kände mig nästan som kriminell
eller ständigt övervakad, granskad. Jag skulle rapporter både till kommunen en
gång i månaden och till coachen veckovis och till slut också till arbetsförmedlingen och det blev väldigt pressande, kunde liksom aldrig slappna av. Konstant press.
Man längtade bara bort därifrån, att det skulle vara kortvarigt. Det var inte ens
skönt när man kom därifrån för då kändes det som jag fått ännu flera måsten som
skulle utföras.

Den negativa upplevelsen tycks byggas på för Tors del efter hans möten med
coachen. Tor reflekterar i den uppföljande intervjun över situationen och sina
erfarenheter över att det blev som det blev.
Jag uppfattade i varje fall vissa grejer som hot… att du måste sköta dig annars
riskerar du förlora försörjningsstödet och så där. Det var en så otroligt knivig situation och dessutom… vad jag inså i efterhand var ju att jag nog borde varit sjukskriven för depression. Det var nog därför också som jag upplevde det så svårt att
söka jobb. Jag tänkte på det hela dagarna men så i slutet av dagen blev det ju en
fruktansvärd ångest för att jag inte gjort det jag borde. Vissa dagar var det ju bättre
men… nä det var ingen bra period och inte rätt metodik för att få mig att fortsätta
att sätta mig under den där pressen jag kände.

Tor tror i dag att han hamnade i en depression och att pressen han upplevde
förvärrade den. För Alvas del är upplevelsen av respektlöshet hos det första
coachbolaget, för henne som person, uppenbar.
Jag kom dit och det var jättestora ord, 97 procent av de som kommer hit får jobb,
och så vidare. Jag var naturligtvis intresserad av de arbetsgivare som de kände till.
Men vad de gjorde det var att skicka mig en massa länkar där det stod vad det var
för jobb de tyckte att jag skulle söka och sedan så skrev de ett CV som var mycket
bristfällig i svenska språket. Nu är ju jag kunnig i det svenska språket, men om jag
hade varit utländsk och inte reagerat? Nonchalans och att det var ok att vara sämre
mot folket för folket är inte värda bättre. Så kändes det som när jag var där. Den
här respektlösheten gör mig alltid lika ledsen.

Alvas behov tycks också gå värdshus förbi och hon känner sig nonchalerad
och nedvärderad. Erfarenheterna berättar om upplevelser av olika hindrande
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handlingar där motivationen sjunker och hoppet far. När Tor har frågor kring
utbildning skickas han av coachen till en studievägledare, vilket kan tyckas
som en relevant handling.
Hon skickade mig till en studievägledare men det handlade mest om möjligheter
att komplettera grundskolan och gymnasiet och det behövde inte jag, har betyg i
alla ämnen mest VG och G så det var inte till så stor nytta.

Tor tycks erhålla information istället för studie- och yrkesvägledning kring
studiealternativ och den information han får är dessutom irrelevant för honom.
Coachens handling blir således en negativ upplevelse för Tor som späds på av
att studie- och yrkesvägledaren inte heller fångar upp hans behov och
coachens krav när utbildning kom upp som ett eventuellt alternativ.
Och där var det samma pushande att nästa gång så har du sökt några utbildningar!

Tors försök att hitta alternativ förbyts i ökade krav som för hans del bara var
hindrande. Pia reflekterar i den uppföljande intervjun över skillnaden i upplevelsen av erfarenheten av ett annat Nystartskontor eftersom hon flyttat.
Ja… Jag har ju gått på ett annat ställe nu eh efter det och där har det ju verkligen
bara varit en hets över att få ut en på arbetsmarknaden… till vad som helst.
Här handlade det om att så fort som möjligt komma ut i någon form av sysselsättning.
Ja det märktes att de nästan tänkte som en kvot som de hade att fylla, att få ut folk
på… det är skönt att vara sjukskriven nu så jag kan ta det lite lugnt och tänka på
vad vill jag göra istället.

De personliga målen, Pias tankar och drömmar som fick träda fram i det tidigare mötet med vägledaren upplevs inte ha någon plats här. Här tycks upplevelsen att snabbt uppnå samhälleliga eller organisatoriska mål blir så dominerande att de utmanövrerar Pias personliga mål.

Att passa in i mallen
På frågan om vad som hade varit till hjälp menar Tor att bemötandet är viktigt
och han uppfattar att coachen arbetade efter en mall som han inte passade in
i.
Det där har jag ju funderat ganska mycket på vad som skulle passa bäst för mig,
men det känns ju som att de arbetar utifrån en mall och alla ska passa in i den
mallen och där tyckte inte jag att jag passade in, det funkade inte för mig. Jag vet
inte hur det skulle passat mig riktigt… men bemötandet kan ju var en sak… och
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det är ju så olika. Som när man gått på Arbetsförmedlingen, vissa kan man ju bli
lite sporrad av hur man tänker om sin karriär och kanske få lite nya ingångar och
så där, andra får man inte den upplevelsen av.

Tor tycks tala om vikten av att känna att den professionelle fångar upp just
hans behov. Kerstin upplever inte heller att hennes behov kommer till sin rätt
eftersom hon ser ett tydligt mönster i hur coachbolagen arbetar.
Sedan vad det gäller företagen man träffar så har de en programmall att vid första
mötet gör man så och så, så får man hemuppgifter och sedan nästa möte går man
igenom det och det. På sätt och vis säkert jättebra för sådana som inte riktigt vet
hur man söker eller vet vad de vill jobba med eller… ja var man nu är i livet. Men
för mig har det varit så klart vad jag söker för jobb och hur det går till.

De här mönstren menar hon att hon kan se eftersom hon haft kontakt med flera
olika coachbolag och hon skulle vilja se tydligare krav från Medvind på
coacherna.
De var kanske lite mer aktiva, lite mer inriktade på mina behov men inte så mycket
som jag skulle önskat mig och det resulterade också bara i en intervju. Så min bild
är att coachbolagen kör samma mall för alla och det är oftast att man går igenom
ansökningshandlingar, personliga brev, CV, viss intervjuteknik och så svara på
frågor om vad vill du göra, hur ska det gå till o.s.v. Och jag vet allt det där och jag
har gjort allt det där och om jag visar mitt CV och personligt brev för hundra personer så får jag hundra åsikter. Men naturligtvis så har det delvis varit nyttigt, men
det har inte varit så som jag själv skulle ha lagt upp det och jobbat med kontaktnätet. De har många kontakter men min känsla är, eller om jag var kommunen
(Medvind) så skulle jag ställa stängare krav på coacherna att ni måste match och
skaffa kontakter. Det är en annan sak om man inte vet vad man ska göra eller man
kanske inte har språket då måste man kanske hjälpa till med andra grejer eller man
har inte någon utbildning så…

Kerstins behov tycks inte fångas upp av coachen vilket kan ligga till grund för
upplevelsen av att det arbetas efter en mall.

Sammanfattning
Tidigare negativa erfarenheter visar hur lätt negativa upplevelser uppstår och
hur det påverkar deltagarna. De aktuella negativa upplevelserna tycks hindra
deltagarna att tillsammans med de professionella ta sig an sin situation. Det
visar sig i upplevelser av ökande press att hitta ett arbete, upplevelser av att
inte passa in i den uppfattade mall som det tycks arbetas efter och upplevelser
att det inte tas hänsyn till personliga villkor och behov.
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Motståndsfasen
Nedan visas hur delaktigheten tycks minska om tilltalet från de professionella
domineras av mer samhälleliga villkor. Här framträder hur sammanstötningen
mellan regler, normer och personlig ambition kan verka hindrande för deltagarnas möjligheter till förändring. Det visar sig också hur personligt integrerade normer inverkar avgränsande på deltagarnas möjligheter att förändra perspektiv. Slutligen åskådliggörs hur deltagarnas kamp för sina villkor kan ses
som en kamp mot samhälleliga villkor beroende sig på hur de upplever de
professionellas agerande. Deltagarnas delaktighet tycks minska i takt med att
samhälleliga villkor tillåts dominera och vändningen upplevs negativt, problemet växer.

Tilltal på samhälleliga villkor
När de samhälleliga villkoren tar över gentemot deltagarnas personliga villkor
tycks situationen bli mer svårhanterlig. Tor reflekterar över att det lätt blir
någon form av skuld han som arbetslös måste hantera.
Om man ser på det i ett större perspektiv så det finns ju färre och färre jobb, utvecklingen enligt näringslivssiare går ju mot mer och mer robotisering och så där
så de jobb som finns kommer att bli svårare att få så det blir lite konstigt att man
samtidigt ställer större krav på, någon slags skuldbeläggning på dem som inte har
jobb, att det är ert eget eller ditt fel att du inte har ett jobb… det är så motsägelsefullt.

För att hantera situationen anpassar sig Tor så gott han kan och agerar i enlighet med de krav han förstår att han ska leva upp till, men det är bara ett spel.
Jag sökte ju också något folkhögskoleliknande, någon skrivarkurs, men var inte så
intresserad av det. Mest bara för att visa att jag hade gjort något. Hade säker varit
kul men jag har ju gått sådana utbildningar så det känns väl som jag fått ut det jag
behöver där. Det ger ingen lösning, blir mer en flykt från det som är.

Tor tycks hamna i ett ingenmansland eller ett vacuum beroende på att
Coachen, utan hänsyn eller i beaktande av hans villkor, istället går samhällets
eller uppdragsgivaren (kommunens) ärenden. Kerstin upplever att hon inte
längre förstår de samhälleliga villkoren. Trots viljan att själv utvecklas, påbörja studier och söka jobb har hon hamnat i en ond cirkel, att måsta ha men
inte få något arbete.
Ja, så att… efter alla dessa erfarenheter så kommer ju frågan om det är någon idé
att fortsätta med någon coach om det fortsätter som det varit hitintills… antagligen
inte. Om det inte blir någon form av kontaktförmedling där man kan få personlig
kontakt med arbetsgivare. Jag har också kontaktat några för att få praktikplats…

167

men det känns ju lite konstigt med tanke på min erfarenhet, utbildning och ålder…
men finns det ingen annan väg är väl det också en möjlighet.

Kerstin ser inte att coachningen på något sätt bidragit till hennes möjligheter
att nå ett arbete. Juan har flera negativa erfarenheter där hans behov och villkor
uppfattas få stå tillbaka för att samhällets villkor.
Då säger dom så här att ja men då måste du hitta en praktikplats. Ja visst, så jag
ordnade en praktik. Och då säger de att vi måste vänta minst två dagar för vi måste
kolla upp att det här företaget är ok så det inte är något fuffens. Ok säger jag och
går tillbaka till företaget och förklarar att dom måste kolla upp dom först, inga
problem. Sedan går dagarna igen och jag hör ingenting och det här gäller inte
Nystart utan Arbetsförmedlingen. Så jag ringer och får vet att jo vi har kollat upp
företaget och det är ok. Men det har då gått flera veckor och företaget vill inte ta
in mig nu, vi snackade ju om två dagar. Det blir dåligt, det ser dåligt ut.

Juan upplever att det är han som person som får betala priset, ansvaret hamnar
på hans axlar.

Direktiv för att hantera svårigheter
För Samiras del tycks det vara för många utbildningsalternativ och familjens
oro samt samhällsnormer som fick henne att påbörja den vårdutbildning som
hon egentligen aldrig var intresserad av och som totalt stred mot hennes egen
vilja och övertygelse.
Ja, jag läste först svenska som andraspråk, alltså grundläggande, sedan fick jag
läsa direkt undersköterskeprogrammet men det passade inte mig.
(Intervjuaren) Nej
Nej det funkade inte, jag kan inte jobba som undersköterska. Jag sade till dom att
jag vet att det finns mycket jobb och det är bra betalt om man tänker alltså ekonomiskt men det funkar inte för mig.
(Intervjuaren) Hur länge gick du på den utbildningen?
Ett och ett halvt år. Jag gick nästan hela utbildningen, jag saknar bara sjukvård
sista terminen, jag gjorde om två gånger men jag var inte intresserad, alltså när
man inte accepterar utbildningen så kan man inte fortsätta. Jag vet inte, jag gick
dit men var hela tiden så här…

Samira faller för det välmenande men normativa trycket från både familj och
samhället, hon överger vartefter sin egen övertygelse om vad hon vill utbilda
sig till. Kerstin hamnar också i kläm utifrån upplevelsen att det inte tas hänsyn
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till hennes villkor. Det är också något hon tycker sig se hos coachbolagen som
anlitas av Medvind.
Måste anpassas till individens behov och inte bara köra på att göra likadant med
alla. För jag har också varit hos några andra företag innan jag valde coachen så
fick jag broschyrer och information om vad och hur olika företag gick till väga
och det behöver man, men de var kanske lite för inkörda på att köra lika för alla.

Kerstin har tidigare varit inne på att coachningen upplevs utföras utifrån en
mall och den mallen tycks också generera direktiv för hur man som arbetssökande ska nå arbete.

Kampen för sig själv
För några av deltagarna är också den aktuella upplevelsen i Nystart och Medvind att samhällsmålen dominerar samtalen i det professionella samtalsstödet
och att det leder till en avsaknad av anpassning till deltagarnas personliga villkor. Därför är det inte anmärkningsvärt att några av de människor jag intervjuat upplever att de professionella som har att hjälpa, bistå och skydda, av
vissa av de intervjuade snarare ses som administratörer av ett system som upplevs hålla deltagarna kvar i arbetslöshet. Istället för en upplevelse av att de
personliga villkoren får möjlighet att träda fram, blir upplevelsen mer av en
kamp för sina personliga villkor gentemot samhällets normativa villkor. Nevas upplevelse av denna kamp blir tydlig när hon beskriver sin upplevelse av
skillnader i bemötande.
Ja precis. Jag har upplevt jättemycket dåligt… kan man säga. Ja jag hade konflikt
med socialen så… eh… hon var jätte… aggressiv… hon började skrika åt mig…
Kallade mig olika grejer… så… ja för det mesta det är socialen som man känner
sig pressad med, inte här… alltså här man har kontakt med dem varje dag så dom
har jättebra bemötande och försöker verkligen att hjälpa men socialen är helt något
annat.

Neva upplever tydliga skillnader mellan olika myndigheter i bemötandet av
henne som person. Hon ser den dagliga och positiva kontakten med de professionella på Nystart som avgörande för upplevelsen av det stöd hon erhåller.
Alva ser Arbetsförmedlingen som en myndighet som administrerar arbetslöshet.
Arbetsförmedlingen har alltid varit en länk, om du blir arbetslös, till Socialtjänsten, till A-kassan, till Alfa-kassan, men dom gör ingenting. Arbetsförmedlingen
står bara för krav och det är liksom ett filter, ett väldigt tydligt filter och sedan när
det är arbetsgivare så… till exempel jag söker aldrig jobb via Arbetsförmedlingens
hemsida för det är lönlöst.
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Att söka arbete genom Arbetsförmedlingen blir för Alva helt lönlöst eftersom
hon menar att arbetsförmedlarna inte hinner arbeta med att matcha ihop arbetssökande med arbetsgivare eftersom de har fullt upp med att administrera
arbetslösheten. Tors upplevelse av att vara hjälpsökande (söka försörjningsstöd) när han blev arbetslös gjorde honom inte direkt lugnare.
Ja det tog väldigt lång tid, nästan två månader att handlägga ärendet och då hade
jag inga extra pengar alls i princip, jag hade väl lite kvar sedan lönen tidigare. Jag
tror jag skickade in 50 papper till ansökningen, otroligt mycket som jag skulle
redovisa och när jag skulle lämna in de där pappren så fick jag eller ja man skulle
lämna in till en person som satt bakom skottsäkert glas och skjuta in den här högen
med papper i en lucka som var för smal så jag fick skjuta in det i två omgångar.
Kändes som man var kriminell bara för att jag var arbetslös.

Ingen myndighets eller handläggares uppsåt är förhoppningsvis att förmedla
känslan av att Tor skulle vara kriminell, men Tors upplevelse blev likafullt
sådan. Tor framför också sina tvivel kring den coachning han genomgår, både
till Socialtjänsten och Medvindshandläggaren.
Jag vet ju inte vad det kan finnas för jobb därute och ville gärna få en lite mer
övergripande bild, någon form av lista eller något. Jag har bett om det hos Arbetsförmedlingen men inte fått något och inte från coachen heller. Däremot kom hon
med en sådan nästan i slutet av coachningsperioden för då hade jag pratat med
Medvind och även med socialkontoret framfört det som lite av kritik också. Den
kritiken hade förmodligen coachen fått höra då för hon var ganska sur på mig då.
Sedan kanske jag inte hade så stor nytta av den då. Jag fick aldrig så mycket alternativ till att bredda möjligheterna utan fick mest söka på egen hand.

Tors kamp för sina villkor får ingen större effekt på hans möjligheter att förändra situationen. Alva har liksom Kerstin, erfarenheten att HR-konsulterna
för att klara antalet ansökningar sätter de upp grova kriterier där de flesta ansökningar sållas bort på högst summariska grunder, som till exempel ålder.
Men jag når inte arbetsgivarna, det har varit mitt dilemma, att jag når en djävulusisk mängd HR-konsulter och här pratar vi om tjejer och killar som egentligen inte
har en insikt i själva yrket dom är anställda för, mer än att dom har en generell…
insikt, utbildning, erfarenhet av något som det borde vara. Så vad jag vill nå det är
naturligtvis arbetsgivarna.

Alva menar att problemet är att hon inte når arbetsgivarna, hon sållas bort
tidigt i ansökningsförfarandet främst p. g. a. ålder 45+ och att egenföretagande
som konsult inte ger mycket till referenser samt Arbetsförmedlingens, enligt
henne, felaktiga taktik.
Arbetsförmedlarna som sitter på Arbetsförmedlingen matchar inte ihop folk med
företag, det existerar inte. De sitter här och berättar alla fel du gör och alla måsten
du har. De som sitter och tar emot jobben dom säger så att, dom hjälper ju dom
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här företagen att lägga upp annonserna men företagarna blir inte behjälpta av Arbetsförmedlingen för de har krav på de arbetssökande att söka jobb som de inte
har kompetens för, alltså kravjobb, du måste söka det här oavsett Akassa eller what
ever you do, du måste söka de här jobben och de ansökningarna hamnar i dessa
mailboxar där Arbetsgivaren blir fullständigt nerlusade av så sjukt mycket mail av
folk som inte vill ha deras jobb.

Problemet, som Alva ser det, är att Arbetsförmedlingen bara ställer kvantitativa krav på de arbetssökande, att söka så många jobb som möjligt. Det gör i
sin tur att det skapas flaskhalsar i systemet som hindrar både arbetsgivarnas
rekrytering såväl som de arbetssökandes möjligheter.

Sammanfattning
Delaktighet och inflytande minskar om tilltalet domineras av mer samhälleliga
villkor. Här framträder hur sammanstötningen mellan regler, normer och personlig ambition kan verka hindrande för deltagarnas förändring. Det visar sig
också hur personligt integrerade uppfattningar och normer verkar avgränsande
på deltagarnas möjligheter att förändra perspektiv. Deltagarnas kamp för sina
villkor kan ses som motstånd mot samhälleliga villkor.

Avslutande kommentarer
Här sammanfattas resultatet av vad jag tolkat som kärnan i deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd i olika faser.
Deltagarnas egna berättelser om varför de deltagit i Nystart och Medvind visar
att därtill var ”de nödda och tvungna." Där finns en viss skepsis till att medverka, grundade i en viss likgiltighet. Endast en av deltagarna är där helt frivilligt och en deltar frivilligt på rekommendation av Socialtjänsten, men utan
krav. För de flesta har den långa tiden utan arbete och därmed utebliven inkomst undergrävt deras privatekonomi i sådan grad att de är beroende av försörjningsstöd för att klara sitt uppehälle. För att erhålla försörjningsstöd kräver
Socialtjänsten att de ska vara aktivt arbetssökande och därmed blir, beroende
sig på var deltagarna är mantalsskrivna, Nystart eller Medvind deras enda alternativ. Att deltagarna också är inskrivna på Arbetsförmedlingen tycks ha en
mer formell betydelse eftersom deltagarna inte har rätt till, eller har förbrukat
rätten till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen upplevs i detta skede
inte erbjuda någon hjälp utöver att tillhandahålla en samlad översikt över lediga arbeten.
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Upplevda faser som underlättar lärande i professionellt
samtalsstöd
Trots deltagarnas upplevelse av att tvingas delta i professionellt samtalsstöd
upplever de att tvånget ändå möter upp deras personliga villkor och att de därmed kan börja påverka sin situation.
Tabell 3. Upplevda faser och villkor
Upplevda små steg

Steg I

Steg II

Steg III

Bekräftelsefasen

Att känna sig sedd
och lyssnad på

Att få tala fritt om
sig själv

Att uppleva tydlighet

Stödjandefasen

Att börja ta kontroll

Förändrad syn på sig
själv

Börja erövra förnyat
hopp, börja agera

Utvecklingsfasen

Tilltal på personliga
villkor

Stöd att hantera svårigheter

Att förstå och äga
sina villkor

Av tabell 3 framgår att starten på insatsen kan beskrivas som en inledande
förhandling där deltagarna upplever att de blir sedda, lyssnade på. Att åtgärden
de står inför är öppen för deras behov. Den upplevelsen blir i stort sett bestående hos deltagarna när de inleder samtalen med vägledare eller coacher. Deltagarnas upplevelse är att de tas på allvar, de för sin egen talan, vilket bygger
en relation till de professionella som genererar en arbetsallians. I berättelserna
framstår upplevelsen om en möjlig vändning/förändring växa fram ur deltagarnas upplevelse av ökande kontroll över sin egen situation. Det vill säga att
de vinner inflytande och delaktighet i frågor som gäller deras situation och liv.
Det betyder i sin tur möjligheter att omvärdera sin självbild och därigenom
kan nya alternativ eller möjligheter träda fram. Deltagarna kan stegvis börja
balansera sina egna villkor gentemot samhälleliga villkor. Även om samhällsvillkoren alltid finns med i bilden som en påverkansfaktor eftersom det finns
samhälleliga mål och mening med verksamheten, i form av att hjälpa människor till arbete och/eller studier, tycks det centralt att de personliga villkoren
också adresseras. Villkoren adresseras genom att deltagarna, av de professionella, bjuds in i sin egen förändringsprocess, de lämnas inte ensamma och slipper normativa ramar och direktiv om vad de ska göra eller inte. Deltagarna
behöver signalen från den professionelle att du är okej som person, men fram
för allt att deltagaren kan uppfatta och förstå den professionelles budskap som
just så. Deltagaren kan börja se den professionelle som hjälpare, som någon
som det är möjligt att överväga att våga sätta sin tillit till.
Det tycks därmed finnas en ömsesidig aspekt och det är denna ömsesidighet
som grundas och byggs upp från den professionelles sida genom att ge plats
för deltagaren att oemotsagd formulera sin bild av sin tillvaro genom sin egen

172

röst. Att fritt få beskriva sin upplevelse av tillvaron utan att mötas av värderingar om sig själv och sin situation som kan kännas kränkande. Möjliga vändningar växer fram ur det ömsesidiga arbetet med de villkor som för varje person framstår som viktiga. De personliga villkor varunder deltagarna nu lever
sina liv men som också är grundade i deras historia. En del av dem närmar sig
under processen beslut om vad deras nästa steg ska bli och hur det ska tas.
Andra närmar sig en frihet att inte fatta beslut, att avvakta tills de är redo, tills
villkoren för beslut är genomlysta och kan accepteras.
Det helt avgörande i sammanhanget är att här skapas både utrymme och tid
samt stöd att reflektera över livet i stort, utöver målet att komma i arbete, att
ta sig an sin framtid utifrån sin då- och nutid. Deltagarnas upplevelser tycks i
den framväxande eller ökande delaktigheten bereda vägen för ett hopp om en
möjlig vändning. Det framstår som viktigt att de erfarenheter och drömmar
som människor bär på inte värderas utan istället undersöks utifrån person och
situation. Att undersöka om det går att identifiera, definiera och nå önskade
mål genom egen ansträngning och med rätt stöd. Att tidigare erfarenheter och
därav dragna slutsatser om sig själv och sina möjligheter försiktigt och i små
steg kan börja granskas, omvärderas och justeras. Det i sin tur är starten på ett
litet steg som kan bana vägen för både stora och små men ändå avgörande
vändningar.

Upplevda faser som hindrar lärande i professionellt samtalsstöd
Deltagarnas upplevelse av mötet med insatsen i sig kännetecknas som tidigare
beskrivits av generellt positiva beskrivningar. När den upplevelsen i det fortsatta arbetet vänder mot uppfattade tilltagande krav och direktiv på hur deltagarna ska vara och agera undermineras relationen till de professionella.
Tabell 4. Upplevda faser och villkor
Upplevda
vändningar
Problemfasen

Steg I

Steg II

Steg III

Inledande känsla av
att bli sedd

Vändning mot problemet arbetslös

Upplevelse av att
själv vara problemet

Kravställandefasen

Tidigare negativa
erfarenheter

Press och krav styr
tanke och handling

Att passa in i mallen
som arbetssökande

Motståndsfasen

Tilltal på samhälleliga villkor

Direktiv för att hantera svårigheter

Kampen
villkor

för

sina

Av tabell 4 framkommer att upplevelsen vänder mot problemet arbetslös och
i värsta fall en upplevelse hos deltagarna att själv vara problemet som den
professionelle samtalsledaren ska lösa. Detta hanteras av deltagarna på olika
sätt men sätter dem generellt i en svårhanterlig situation av skuld och skam.
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När inflytande och delaktighet av olika anledningar upplevs minska eller utebli till förmån för mer samhälleliga ageranden från de professionella samtalsledarna mörknar horisonten. När samhälleliga mål som effektivitet eller ekonomi ges företräde, får deltagarnas personliga villkor och mål stryka på foten.
De tidigare och aktuella negativa upplevelserna visar på att deltagarnas
upplevelse blir att de själva som person lämnas därhän och att istället problemet, avsaknaden av arbete, tar över och blir styrande. De professionella låter
inte deltagarnas röst vara med och nyansera uppdraget i form av öppna resonemang om vad som varit, hur det är och hur det kan komma att bli. Upplevelsen blir istället att deltagarna hamnar under ökat tryck genom att pressas
till intensifierat jobbsökande, något de redan insett inte är någon lösning. Avsaknaden av att mötas som person visar sig också i upplevelsen av att vissa
professionella upplevs arbeta efter en mall, lika för alla och att den övergripande vägen är att så snabbt som möjligt komma ut i sysselsättning, obeaktat
deltagarnas egna tankar och önskningar. I den negativa upplevelsen av avtagande delaktighet och inflytande tycks den vägen inte skapas och hopplösheten består eller förstärks.
När deltagarna upplever sig bli adresserade som ett arbetslöshetsproblem,
tycks de vända sig bort från den professionelle och på olika sätt istället ta upp
en kamp för sina villkor. Deltagarna försvarar sig också genom att i det fördolda bli mer passiva, de gör det som åläggs dem, men utan engagemang vilket genererar skuldkänslor. Även om arbete är ett övergripande mål, tycks det
målet i deltagarnas ögon hanteras av samtalsledarna på ett sådant sätt att just
det hanterandet i sin tur har en avgörande betydelse för deltagarna. Här finns
också upplevelser hos deltagarna av att inte bli tagna på allvar av samtalsledarna. Egna förslag och initiativ får inget eller svalt gehör och pressen från
samtalsledarna ökar, att hela tiden intensifiera sitt jobbsökande. Någon av deltagarna möter också detta i ett inledande skede, men får efter protester byta
coachbolag och där vänder det. För andra gör deras ekonomiska situation dem
för tillfället låst till just den situationen och de inser att samtalsledaren, just
nu, inte kan hjälpa dem till någon lösning. Däremot uppfattar de samtalsledarens bemötande som stödjande, situationen till trots. Upplevelsen av det professionella samtalsstödet blir mer till en kamp för sina villkor gentemot samhälleliga villkor. Det tycks också vara en kamp som tär hårt på deltagarnas
självbild, att de inte har någon plats i samhället vilket förminskar dem och
leder till känslor av skuld och skam. Detta framträder i deltagarnas berättelser
som att det personliga tilltalet får ge vika för samhällets villkor, som tillåts
dominera över deras personliga villkor och den svåra situation de befinner sig
i upplevs bestå.
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Kapitel 9. Deltagarnas lärande

I kapitel sex och sju redogjordes deskriptivt för deltagarnas berättelser om sina
upplevelser av det professionella samtalsstöd de varit med om på Nystart respektive Medvind. I kapitel åtta tematiserades deltagarnas upplevelser för att
mer i detalj spåra och definiera vad dessa upplevelser bestod av. Här i kapitel
nio tas det avslutande analytiska steget för att undersöka deltagarnas lärprocess, där jag närmare analyserar hur berättelserna säger något om lärande och
vad som ligger till grund för att lärandet utvecklas som det gör. I och med
detta sker också ett närmande till teori och begrepp. I det följande kommer jag
att beskriva fyra olika lärprocesser som jag har identifierat utifrån deltagarnas
berättelser, den negativa, den anpassande, den vändande och den positiva.

Den negativa lärprocessen
Med negativt lärande avses att hur deltagarnas villkor hanteras av den professionelle inte upplevs som hjälpfullt för att påverka sin karriärutveckling. Dessa
lärprocesser kommer till uttryck i framför allt Tors och Kerstins berättelser
och skapar ett lärande där deltagarna tenderar att mer låsas fast i den arbetslösa
situation de vill lämna och därmed tar lärprocessen en negativ riktning.
Utifrån deltagarnas upplevelser karaktäriseras den negativa lärprocessen utifrån att inledningsvis känt sig sedda och fått träda fram, ersätts med en känsla
av att dirigeras till ageranden som de redan tidigare prövat och erfarenhetsmässigt förkastat.
Jag var väl lite mer optimistisk i början, inte så överdrivet men… ja… handläggaren på Medvind hon sade ju att ja men det här kommer vi att greja, med coachningens hjälp så kommer du att hitta något jobb inom en månad bara och det tyckte
jag lät optimistiskt så… ja det kändes väl ok att det här kanske kan vara till någon
hjälp i alla fall, så lite mer taggad var jag i början, men det dog ut så småningom.
(Tor)

Deltagarna beskriver att de inför coachningen också kände viss skepsis inför
densamma.
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Ja man har ju hört många historier om coachbolag där dom försöker hjälpa en med
psykologiska problem fast dom inte har någon adekvat utbildning för det och lite
så där tänkte jag att det är lite new age så där. (Peter)

De professionellas inledande agerande, som riktade sig till deltagaren som
person som ett inledande erkännande, får tämligen omgående stå tillbaka för
upplevelser av ett mer samhälleligt tilltal som kännetecknas av uppmaningar
och krav.
Min generella uppfattning är att jag kände mig nästan som kriminell eller ständigt
övervakad, granskad. Jag skulle rapporter både till kommunen en gång i månaden
och till coachen veckovis och till slut också till arbetsförmedlingen och det blev
väldigt pressande, kunde liksom aldrig slappna av. Konstant press. (Tor)

Detta är något deltagarna känner igen i tidigare erfarenheter av professionellt
samtalsstöd och andra möten med myndigheter. En inledande känsla av att
erkännas övergår därmed till en missaktande.
Kändes som att jag fick inte motsätta mig, fick inte säga emot, var bara tvungen
att lyda i princip annars kunde jag riskera att inte få det här bidraget och då hade
jag inte haft råd att leva, inte betala hyran ens. (Tor)

När inlednings- och stödjandefasen hastas förbi till förmån för samhälleliga
yttre krav i form av specifika mål och aktiviteter, tycks lärprocessen ta en negativ riktning.
Måste anpassas till individens behov och inte bara köra på att göra likadant med
alla. För jag har också varit hos några andra företag innan jag valde coachen så
fick jag broschyrer och information om vad och hur olika företag gick till väga
och det behöver man, men de var kanske lite för inkörda på att köra lika för alla.
(Kerstin)

Samtalsstödet fastnar i en ensidig riktning, arbetslös till arbete. Upplevelsen
är att de professionella tar främst hänsyn till samhälleliga eller organisatoriska
krav för att deltagaren så fort som möjligt ska komma i arbete.
Stressnivån och frustrationen växer varje dag, varje vecka, varje månad och det
blir inte lättare… det här påverkar hela livet när man inte kan planera någonting…
och man känner sig värdelös… liksom ingen vill ha mig även om jag vet att jag
har kompetens och erfarenhet och så men jag KAN inte ändra min ålder, KAN
inte ändra på att jag varit borta ett tag från arbetsmarknaden. (Kerstin

Det tycks öka risken för att lärandet tar en negativ riktning. Skapandet av
framtiden, det jag benämner som utvecklingsfasen i samtalen, får i det negativa lärandet aldrig kontakt med inlednings- och utvecklingsfaserna. Det förefaller bero på att framtiden redan är definierad och klar av samtalsledarna via
de normer och regler som styr verksamhetens uppdrag, arbetslös till arbete.
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Sedan vad det gäller företagen man träffar så har de en programmall att vid första
mötet gör man så och så, så får man hemuppgifter och sedan nästa möte går man
igenom det och det. På sätt och vis säkert jättebra för sådana som inte riktigt vet
hur man söker eller vet vad de vill jobba med eller… ja var man nu är i livet. Men
för mig har det varit så klart vad jag söker för jobb och hur det går till. (Kerstin)

Problem- och kravställandefaserna utmanövrerar deltagarnas personliga villkor och motståndsfasen blir dominerande. Deltagarna lär sig att samtalsledarna tar sin utgångspunkt i samhälleliga villkor, det vill säga arbete till varje
pris oberoende av var de själva befinner sig i nuläget. Talet om framtiden blir
ingen utvecklingsfas, tvärtom skulle man kunna säga att nu- och dåtid återupplevs av deltagarna i dess negativa bemärkelse utifrån den framtid där de
professionella håller till. Deltagarna lämnas kvar i sin då- och nutid och på
grund av detta kan de inte se framtiden som den professionelle gör. Deltagarna
lär sig att här behöver de försvara sig och istället tar de upp en kamp för sitt
inflytande över sina egna villkor ska erkännas av de professionella.

Den anpassande lärprocessen
Med den anpassande lärprocessen avses att även om lärandet är positivt har
det ingen betydelse för deltagarnas karriärutveckling. Däremot har det betydelse för dem i att det hjälper dem att hantera den situation de befinner sig i
på ett bättre sätt än tidigare. Det framgår främst i Nevas berättelse.
Alltså man känner sig välkommen här eftersom… hur ska jag säga… deras bemötande är helt något annat, de ser inte på oss som… alltså en del säger att arbetslösa
är bara lata människor, människor som vill vara hemma. Så är det inte här och de
säger att de vill hjälpa för att vi ska få ett jobb och de gör verkligen det som krävs.
Ja. Och om något jobb kommer upp som passar mig så mailar de mig, ger mig
information om jobbet och vill bidra till att jag får det… ja det är det. (Neva)

När deltagarens framtid börjar växa fram sätter lagar, regler och förordningar
hinder i vägen för att möjligheterna ska kunna bidra till en möjlig förändring.
I skapandet av framtiden som jag benämner som utvecklingsfasen i samtalen,
blir lärandet negativt trots att det finns kontakt med stödjande- och utvecklingsfaserna. Det förefaller bero på att framtiden redan är begränsad av de samhälleliga villkor som ligger utanför den professionelles möjligheter att påverka.
Så. Efter det sökte jag till universitetet, jag kom in på förskollärare men på grund
av de ekonomiska problem vi hade, eftersom min man blev utförsäkrad, så hade
vi inte så mycket för att kunna försörja oss och ah socialen accepterade inte att
stödja oss om jag gick en utbildning på universitetet, det blir bara CSN. (Neva)
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Samtalen tycks ändå ha en lugnande inverkan, ett stöd för att sortera tankar
och känslor i den pressade situationen.
Ja… alltså de var bra faktiskt för efteråt kände jag mig lite lugnare, jag kunde tänka
på… alltså tänka på andra jobb. Ja… lärt mig att vara lite mer positiv för situationen… och sedan… eh… se den ljusa sidan mer än den mörka. (Neva)

Även om inlednings- och stödjandefaserna blir föremål för den professionelles
intresse och göranden kan framtiden inte bli någon skapandeprocess. Deltagarna ser ingen möjlighet att lämna sin då- och framförallt nutid och på grund
av detta blir framtiden, för tillfället omöjlig att nå. Det framstår som att lärandet når hit men inte längre, på grund av att normativa begränsningar som står
utanför deltagarnas och samtalsledarens kontroll blir styrande. Lärandestegen
avstannar i ett status quo i väntan på att nutiden kan förändras i så motto att
den blir kompatibel gentemot framtiden, alternativt att hindrande normer och
regler förändras. Deltagarna upplever att det professionella samtalsstödet inte
har någon funktion att fylla i nuläget, det blir det blir bara prat. Dock har samtalsstödet bidragit med en något fördjupad insikt i sakernas tillstånd, ett lärande som är till hjälp för deltagarna att anpassa sig till den för tillfället rådande verkligheten.

Den vändande lärprocessen
Den tredje identifierade lärprocessen är den vändande. Deltagarna är inledningsvis, som alla, i ett erfarenhetsmässigt negativt lärande men det vänder,
med de professionellas stöd, till en positiv lärprocess. Alvas och Samiras berättelser exemplifierar att vändningen inte framträder omgående som i de positiva lärprocesserna utan här är den inledande upplevelsen mer i linje med
deltagarnas tidigare negativa erfarenheter. Rams och Juans berättelser exemplifierar mer vändningen och vad den leder till.
Den vändande lärprocessen är just vändande från att inledningsvis varit negativa till att bli positiva. Här möts således två läranderiktningar där den negativa
erfarenheten av professionellt samtalsstöd och erkännande förvandlas till ett
misserkännande. Inlednings och stödjandefaserna saknas eller hastas inledningsvis förbi mellan deltagare och professionell till förmån för yttre krav från
familj, dem själva eller samhället.
Tar man till exempel Arbetsförmedlingen i dag så får du inte behålla samma handläggare, du kastas bara runt och jag blir skitirriterad för att de kan inte hjälpa mig
om de inte har någon kunskap om mig och vem jag är. (Alva)
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Jag hamnade kanske på delvis fel praktikplatser ibland som jag inte längre befinner
mig i. Det var därför som jag kanske tycker det delvis var bra. Jag fick inte testa
det jobbet jag verkligen var intresserad av, det fanns kanske inte tillfälle heller att
det inte fanns möjlighet kanske att få det där som man vill ha. (Samira)

Lärprocessen fastnar i en ensidig arbetslös till arbete riktning som först och
främst tar hänsyn till samhälleliga krav och/eller regler, att så fort som möjligt
lämna arbetslösheten till förmån för arbete. Vändningen tycks ligga i att deltagarna, genom de professionellas erkännande får möjlighet att göra sina röster hörda.
Eh ,,, hon lärt mig … hon har tagit pappret som … det här jobbet och butik och
handel, barnskötare, vården hon sade: Ram, du måste bestämma vad vill du göra i
framtiden. (Ram)

Vägledarnas och coachernas bidrag till lärprocessens vändning startar i det
stöd som erbjuds deltagarna att undersöka ömsesidigheten mellan förändring
och beständighet, mellan det förflutna och framtid och mellan hinder och möjligheter. Deltagarna lär sig genom samtalsledarnas erkännande agerande att
erkänna sin historia, sin situation och sig själva.
Jaa… dom är intresserade, dom var intresserade av personen mig. (Alva)

I det erkännande skapas en möjlighet att också erkänna en annan framtid än
den deras erfarenhet pekat ut åt dem. Deltagarna får av samtalsledarna hjälp
att granska aktuella slutsatser om sig själva och sin framtid, att alltså ifrågasätta sanningshalten i sina erfarenheter och öppna för alternativa tolkningsmöjligheter av dessa erfarenheter.
Det jag har lärt mig om mig själv det är att ta in mycket, att alla personer är inte
likadana… att man liksom behöver inte vara bitter och sur för ibland var jag det
för jag kände att ingen tog mig på allvar. Det har släppt ganska mycket och eh…
det här att jag är ganska driftig, på ett bra sätt och jag kan det här, jag vill det här
och jag är inte den där personen för jag tryckte ned mig ganska mycket förut.
(Juan)

Deltagarna vinner genom det ömsesidiga erkännandet mellan dem själva och
den professionelle samtalsledaren ökat inflytande i sina egna liv, de lär sig att
lära om sig själva i förhållande till sin egen då-, nu- och framtid. Lärandet
handlar inte om att lära sig hur man ska få det man vill, lärandet handlar istället
om att reflektera, ibland omvärdera, ibland acceptera sin historia, förstå varför
man är där man är och därmed kunna börja fundera över vad man vill. Med
den grunden blir frågan om hur ta sig dit man vill mer hanterbar och därmed
möjlig att ta sig an.
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Den positiva lärprocessen
Den fjärde lärprocessen slutligen är den positiva. De professionellas bidrag till
lärprocessens positiva utveckling tycks ligga i att det stöd som erbjuds deltagarna anpassas till respektive deltagares personliga villkor. Att ömsesidigheten mellan förändring och beständighet, mellan det förflutna och framtid
och mellan hinder och möjligheter undersöks på rätt nivå. Till exempel Pia,
Miranda, Svea och Stina lär sig genom samtalsledarnas erkännande agerande
att erkänna sin historia, sin nuvarande situation och sig själva.
Min känsla var att jag var inte ännu en som hon skulle säga till vad jag skulle göra
eller vad jag skulle bli för någonting, utan hon såg just mig… och det var en stor
skillnad. (Pia)

I det erkännandet skapas en möjlighet att spekulera om en annan framtid än
den deras erfarenhet pekat ut åt dem. Deltagarna får av samtalsledarna hjälp
att granska aktuella slutsatser om sig själva utifrån sin då-, nu- och framtid, att
så att säga ifrågasätta sanningshalten i sina erfarenheter och öppna för alternativa tolkningsmöjligheter av dessa erfarenheter.
Jag vet inte… kanske jag hade jättemycket tur, för den här coachen som jobbade
med mig… hon var liksom… jag är inte en eh… någon som kom från en… eh som
hon inte känner. Det var liksom som hon hade känt mig länge, var intresserad av
mig. (Miranda)

Att erhålla ett erkännande från någon annan gör det möjligt att också erkänna
sig själv. Deltagarna vinner genom det ömsesidiga erkännandet mellan dem
själva och den professionelle samtalsledaren ökat inflytande över sina egna liv
i det att de lär sig att lära om sig själva i förhållande till sin egen då-, nu- och
framtid. Lärandet handlar inte primärt om att lära sig hur man ska få det man
vill, lärandet handlar istället om att reflektera och ibland omvärdera sin historia, förstå varför man är där man är och därmed kunna börja fundera över vad
man vill.
Jaa… det kändes som om jag gjorde något seriöst i mitt liv och att det var för min
framtid, att vi bygger upp för min framtid. Coachen hjälpte och stöttade mig i det
och hjälpte mig att ta fram dom grejerna. (Svea)

Med den grunden blir frågan om hur ta sig dit man vill mer hanterbar och
därmed möjlig att ta sig an. Deltagarna upplever så att säga att de får rätt stöd
för att börja kunna agera vidare på egen hand. Det stödet kan vara av praktisk
karaktär till exempel att få adekvat information eller få hjälp att få till ett CV.
Det var liksom… jag tog med mitt CV första gången jag gick dit och visade att så
här ser det ut ungefär. Då jobbade coachen mestadels med mitt CV och så lade jag
till en del som jag ville ha med och coachen fick det verkligen att se bra ut. Jag
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tror att jag har fem olika CV:n inom olika branscher hemma, det får en verkligen
att se ut som Gud vad du är bra på det här… jag har fått flera stycken mail från
arbetsgivaren där de skriver att ditt CV verkar så himla intressant, du verkar väldigt intressant och vi vill gärna ha en intervju med dig, så… ja då stiger verkligen
glädjen. (Stina)

Det kan också ha en djupare karaktär som utvecklar deras syn på sig själva,
som förändrar deras syn på sin identitet.
Ja… dels det… men att våga, det… det är mest det att… man tror att man inte har
något val och så tror man att… ja inte så mycket att jag inte har vågat utan jag har
trott att det är för sent och jag hittar inte hur jag ska göra så det finns förmodligen
sätt att göra det på men nu så fick jag hjälp att hitta och då blir det väldigt lätt att
se att det går. Och någon som säger till en att man kan, det går att göra. När man
tror att man inte har något val så blir det till slut så att man bestämmer sig för att
det inte går… och ger upp. (Pia)

Det tycks således som att deltagarnas lärprocess kan ta en positiv riktning utifrån att de professionella förstår att anpassa sina handlingar till deltagarnas
behov här och nu. Men möjligheten till denna anpassning ligger inledningsvis
i det ömsesidiga erkännandet och den därav uppnådda delaktigheten.

Avslutande kommentarer
I detta kapitel har jag identifierat fyra lärprocesser, den negativa där deltagarna
låses fast i normativa handlingsmönster som styrs av samhälleliga villkor. Lärandet hos deltagarna tycks vara att de påtvingas handlingar de redan prövat
och som varken nu eller tidigare hjälpt dem närmare ett arbete. Lärandet bekräftar vad tidigare erfarenheter av professionellt samtalsstödredan lärt dem,
att det genomförs utifrån en mall de själva inte passar in i. Det negativa lärandet förstärker därmed deras redan negativa identitet och späder på deras motstånd och kamp för sina villkor. De lär sig att de är ett problem som ställer
dem inför pressande krav. De lär sig också att på olika sätt hantera dessa krav
och där utvecklar de både aktivt och passivt motstånd.
Den anpassande där deltagarens möjlighet till vändning uteblir. Låsningen
har sin grund i motstridiga samhällsvillkor utifrån olika myndigheters uppdrag
och regler som ligger utanför deltagarnas och de professionellas kontroll.
Även om deltagarnas personliga villkor blir föremål för reflektion i mötet med
de professionella, är det av ingen betydelse för de handlingsalternativ som
uppdagas. Deltagarna når ändå bättre insikt i att den aktuella situationen baserad i då- och nutid, för tillfället hindrar alternativa handlingar för möjligheten att skapa en önskad framtid. Deltagarna lär sig att för tillfället ändå acceptera situationen som den är.
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Den vändande där deltagarna går från negativ till positiv riktning i lärandet.
Vändningen tycks handla om att deltagarnas personliga villkor får träda fram,
istället för att tidigare styrande samhälls- och organisationsvillkor ensamma
dikterar vad som är möjligt eller inte. När deltagarna lär sig att de professionella är intresserade och tar hänsyn till deras personliga villkor blir också reflektionen över sin situation och sitt liv möjlig för deltagarna. De kan således
bli mer delaktiga i sin egen utvecklingsprocess tillsammans med den professionelle. Deltagarna lär sig att det finns handlingsalternativ som har potential
att förändra deltagarnas situation, att lämna arbetslösheten till förmån för studier eller arbete.
Den positiva där deltagarna hittar möjliga alternativ. Här tycks deltagarna
uppleva att de får träda fram som den de ser sig som. De upplever sig bemötas
av ett genuint nyfiket intresse från de professionella kring sig själva som person, hur deras situation ser ut och vad de vill. Det skapas handlingsutrymme
att reflektera över då-, nu- och framtid utifrån personliga villkor som öppnar
för möjliga förändringar gentemot samhällsvillkor som tidigare setts som
hindrande. Detta handlingsutrymme kan vara båda av ytlig eller djup karaktär,
det avgörande är att det öppnar för förändrade perspektiv hos deltagarna utifrån den situation eller de villkor de i nuläget upplever sig leva under. Därmed
avslutas avhandlingens empiriska redovisning av de resultat jag kunnat utläsa.
Av de lärprocesser som identifierats ovan kan lärande sägas ske i små steg.
Deltagarnas lärande kan i hög grad sägas utgå från deltagarnas tidigare erfarenheter där de utvecklat ett svagt självförtroende och en misstänksamhet mot
att delta i åtgärder. Samtidigt finns hos flera ett hopp om att just denna åtgärd
ska leda till något. Därefter framträder det lärande som utvecklas i de vägledande och coachande samtal som deltagarna berättat om som en rörelse i små
steg där nästa rörelse bygger på den tidigare. Deltagarnas lärande kan alltså
illustreras i rörelsen av små steg som bygger på varandra, att lärandet utvecklas vidare ur det tidigare lärandet, beroende på vad som tillförs (möjligheter
eller nya hinder), avlägsnas eller omvandlas (hinder eller nya möjligheter) och
att det görs i nära relation till deltagarnas aktuella upplevda situation och villkor. Det vill säga att deltagarna ges möjlighet att berätta om sin upplevda situation och samtalsledarnas kompetens/förmåga att ta emot den berättelsen
som den är.
Lärandet i den aktuella kontexten kan sägas vara den rörelse var i deltagarnas erfarenheter av det förflutna förändras och erfarenheten får därmed ett nytt
värde. En erfarenhet som deltagarna sett som hindrande för att hitta sin väg i
livet, den erfarenheten kan nu istället bli en möjlighet för att kunna leva i kontakt med och förstå nuet på ett nytt sätt och därigenom med större säkerhet
kunna spekulera om och röra sig mot framtiden. Det som skapar rörelsen i
denna utveckling, förändring eller lärande framträder som ett reflekterande
växelspel mellan deltagarnas då-, nu- och framtid. Dåtid tycks koppla till förståelse, att bli förstådd, nutid till hanterande, och framtid till kreativitet och
skapande.
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Kapitel 10. Diskussion

Avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om hur professionellt samtalsstöd påverkar vuxnas lärande i deras karriärprocesser. I detta kapitel presenteras inledningsvis avhandlingens huvudresultat och därefter diskuteras dessa
i relation till syfte, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Därpå
behandlas praktiska implikationer som avhandlingens kunskapsbidrag får för
professionellt samtalsstöd och för hur sådant stöd kan appliceras i karriärprocessande sammanhang. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning.

Avhandlingens huvudresultat
Utifrån deltagarnas berättelser har denna avhandling kommit fram till följande
huvudresultat:
• Lärande i professionellt samtalsstöd påverkas av spänningsfältet mellan
deltagarnas självbild, de samhälleliga krav som ställs på vad samtalet ska
leda fram till samt hur samtalen organiseras.
• Deltagarnas tidigare upplevelser av olika former av åtgärder tycks påverka
deras upplevelser av det professionella samtalsstödet.
• Deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd formas i olika faser
som påverkar deltagarnas lärande på olika sätt.
• De professionellas bemötande i samtalen bidrar till deltagarnas lärande då
det påverkar deltagarnas tilltro eller skepsis till den professionelle som hjälpare. Bemötandet öppnar eller stänger för relation och arbetsallians dem
emellan.
• Deltagarnas emotionella upplevelser i mötet med professionella framträder
som en viktig drivkraft i lärprocessen. Små nyanser i de professionellas
bemötande upplevs ha avgörande betydelse för lärprocessens riktning.
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Utifrån deltagarnas upplevelser av professionellt samtalsstöd har fyra lärprocesser identifierats, den positiva, den vändande, den anpassande och den negativa. Dessa lärprocesser tycks påverka den fortsatta karriärprocessen på
olika sätt. De fyra lärprocesserna kan närmare definieras enligt följande:
• Den positiva lärprocessen visar deltagares upplevelse av att samtalsstödet
hjälper dem att genom sin egen historia successivt revidera och utveckla
sin självinsikt. Det förändrar i små steg självbilden och därigenom framträder nya möjligheter att förändra situationen i enlighet med den förändrade
självbilden.
• Den vändande lärprocessen upplevs inledningsvis som negativ. Den upplevelsen omförhandlas genom att deltagarnas röst förmår de professionella
att lämna ett upplevt rutinartat utförande av samtalsstödet till förmån för
deltagarens behov. Därmed börjar en positiv lärprocess utvecklas.
• Den anpassande lärprocessen är låst av hinder och regler. Möjliga förändringar befinner sig utanför deltagarens och den professionelles kontroll. Att
deltagaren ändå kommer till tals om det faktiska förhållandet upplevs hjälpfullt för att tillfälligt acceptera och hantera situationen.
• Den negativa lärprocessen belyser ett kravfyllt och prestationsinriktat samtalsstöd som inte tar hänsyn till deltagarnas röst. En redan skör och negativ
självbild samt misstänksamhet mot samhällets åtgärder förstärks. Deltagarna upplever sig låsta i handlingsmönster som förvärrar situationen.
I det följande kommer jag närmare att diskutera dessa resultat i relation till
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.

Villkor för lärande i professionellt samtalsstöd
Utifrån avhandlingens resultat kan tre typer av villkor för lärande i professionellt samtalsstöd identifieras; förexisterande, organisatoriska och samtalsrelaterade villkor.
• De förexisterande villkor som finns i individens liv och i omvärlden före
samtalet.
• De organisatoriska villkor som avser hur det professionella samtalet organiseras och struktureras.
• De samtalsrelaterade villkor som formas i det professionella samtalet som
skapar villkor för lärande.
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Förexisterande villkor
Deltagarnas bakgrund och tidigare erfarenheter tycks ha stor betydelse för hur
de upplever det professionella samtalsstödet. Två förexisterande villkor framträder, dels personliga villkor som relaterar till deltagarnas tidigare erfarenheter och bakgrund, dels samhälleliga villkor som relaterar till samtalens krav
och förväntade resultat.
Personliga villkor
Det professionella samtalsstödet tycks påverkas av deltagarnas personliga
villkor som deras bakgrund och tidigare erfarenheter. Att känna sig kategoriserad, värderad eller bedömd är som vi sett något deltagarna tidigare erfarit i
kontakten med professionella och myndigheter. De emotionella kopplingarna
till erfarenheter av arbetslöshet, åtgärder och professionella är en ömtålig och
skör aspekt i deltagarnas tillvaro. Emotionerna tycks uppstå i ett spänningsfält
mellan deltagarnas syn på sin tillvaro och samhällets regler och krav som genererar försvarsmekanismer. Resultaten visar att deltagarnas tidigare erfarenheter och känslor kopplade till att vara arbetslös och utifrån detta dragna slutsatser om sig själva har lett till ett tillstånd av floating (Bron, 2000) det vill
säga en upplevelse av att inte kunna påverka sin situation och därmed inte
heller sitt liv. Deltagarna har genom arbetslöshetens långvarighet byggt upp
en form av negativ självuppfattning. Arbetslösheten har fört med sig återkommande kontakter med olika myndigheter och åtgärder som inte lyckats bryta
arbetslösheten. Ett mentalt motstånd (Illeris, 2009) kan därmed successivt ha
byggts upp hos deltagarna. Det har också väckt påtagliga känslor av hopplöshet och ibland känslor av diskriminering som spätt på deltagarnas försvarsmekanismer. Deltagarnas tidigare erfarenheter och bild av sig själva (innehåll)
och känslan av motstånd och försvar (drivkraft) har skapat deras aktuella personliga villkor. I det tillståndet motverkar innehålls- och drivkraftsdimensionen således tillägnelseprocessen. För positivt lärande krävs dels att de utmaningar den lärande står inför är avstämda så att de sporrar till att ta sig an
utmaningen och dels att den lärande ser värdet av att lära (a.a.). I den här situationen sorteras istället de influenser som når deltagarna och förkastas eller
förvrängs så att de passar in i självuppfattningen och därmed blir det också
svårt att se nya perspektiv som relevanta för deras tankar och agerande. När
de personliga villkoren domineras av arbetslöshetsproblemet och när den aktuella upplevelsen av det professionella samtalsstödet ligger i linje med tidigare negativa erfarenheter tycks det aktivera försvarsmekanismer som hindrar
positivt lärande rörande karriärutveckling.
Samhällsrelaterade villkor
Deltagarna har som framgått erfarenheter av samhälleliga åtgärder vilket påverkar deras syn på vad olika åtgärder kan bidra med för deras karriärutveckling. När interaktionen i det professionella samtalsstödet påtagligt styrs av förexisterande samhälleliga villkor tycks det försvåra för deltagarna. Samhällets
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villkor utgörs av komplexa sammanhang bestående av bland annat utbildnings- och arbetsmarknadens strukturella möjligheter och hinder (Hodkinson
och Sparkes, 1997). Det finns en mängd samhälleliga villkor som ligger utanför det som professionell och deltagare kan påverka. Till exempel hur arbetsmarknadspolitiska åtgärder utformas och anpassas eller inte till arbetssökandes behov eller hur olika regelverk inom olika myndigheter kan hindra eller
underlätta för den arbetslöse att börja göra något åt sin situation (jämför
Bergmo Pruvlovic, 2015). Ur resultaten framgår att de samhällsrelaterade villkoren kan vara en källa till att deltagarna utvecklat en misstänksamhet och
misstro gentemot myndigheter och åtgärder. Till exempel att upplevelser av
att undanhållits information eller av att identifieras som arbetslös (problem)
istället för människa (resurs). Det kan också handla om att en frivillig vändning, till exempel utbildning som sanktioneras av en aktör, stoppas av en annan myndighets regelverk. Deltagarnas erfarenhet tycks vara att de tvingas in
i strukturella vändningar som leder bort från möjligheter till frivilliga och mer
motiverande vändningar (Hodkinson och Sparkes, 1997). Här genereras istället både motstånd och skamkänslor hos deltagarna som mer hindrar än underlättar en karriärprocess. Även här kan ett motstånd eller försvar växa fram,
men här är motståndet mer kopplat till socialitetsdimensionen (Illeris, 2015).
Det vill säga individens möjligheter till att agera med omvärlden hindras. Motståndet kan ses som en konsekvens av att de samhällsrelaterade villkoren utmanövrerar de personliga villkoren. Tillägnelse- och samspelsprocesserna
hindras med andra ord från att samverka.

Organisatoriska villkor
Hur samtalskontexten är utformad inverkar på hur de samtalsrelaterade villkoren kan verka. Det handlar om hur det professionella samtalsstödet organiseras i praktiken. Organisatoriska villkor rör här främst tid, kontinuitet och
sammanhang i det professionella samtalsstödet.
Tid
Tidsaspekten benämns främst i de uppföljande berättelserna, men indirekt visar sig vikten av tid för att utveckla det ömsesidiga erkännandet även i de
tidigare intervjuerna. Erkännandet är att betrakta som ett samtalsrelaterat villkor, men för att det ska kunna utvecklas är tiden viktig. Paulsen (2008) ser
tidsfaktorn som avgörande, främst att det finns tid att utveckla delaktighet men
också att stödet sätts in i rätt tid. Insatsen på Nystart och Medvind försiggick
med viss variation under cirka tre månader. Under den tiden träffades deltagare och professionella minst en gång i veckan för samtal, oftast var en timme
avsatt för samtalet. Mellan samtalen skapades således tid för deltagarnas möjligheter att reflektera över samtalets innehåll inför nästa samtal. Vid nästa
samtal kunde dessa reflektioner följas upp och utvecklas och så vidare. Tiden
skapade med andra ord förutsättningar för att samtalsstödet blev relevant och
att de handlingar som eventuellt utfördes kunde följas upp. Borgen och Maglio
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(2007) visar att kontinuerligt stöd i karriärvägledning har betydelse, dels ska
stödet vara relevant och dels behöver handlingsplaner tid för att implementeras. Uppföljning och kontinuerligt stöd, även efter karriärvägledningen, är en
nog så viktig förutsättning (a.a.).
Kontinuitet
Deltagarna tar upp kontinuitet som ett viktigt villkor, med detta avses att med
jämna mellanrum träffa samma person och därmed både bygga, bibehålla och
utveckla relation och arbetsallians. Kontinuiteten kan underlätta för möjligheter till att få det stöd som behövs när osäkerhet och oro kan vara stor. Kontinuitet kan således både vara trygghetsskapande och utvecklande i det professionella samtalsstödet och där tycks en emotionell utväxling ske för att om
än i små steg påbörja ett lärande som ligger nära aktuella behov. Kontinuitet
ger med andra ord förutsättningar för det professionella samtalsstödet att
verka. Schedin (2007) visar på vikten av att studie- och yrkesvägledare individanpassar sitt agerande och att det är av central betydelse för att uppnå närhet till sin vägledare. I deltagarnas berättelser finns emellertid exempel på frustration som visar på avsaknad av denna närhet, där de känner att de bara kastas runt bland olika handläggare. Avsaknaden av kontinuitet hindrar så att säga
relationsbyggandet eftersom ingen finns att bygga relation med.
Kontinuitet tycks således bidra till att de professionella kan stödja deltagarna att djupare reflektera över sin situation och tillvaro. Genom att deltagarna skapar en relation och arbetsallians med de professionella ges förutsättningar till att utveckla sin livshistoria. Där skapas möjlighet för deltagarna att
om- eller nyskapa sin biograficitet. De kommer i närvaro av ett intersubjektivt
utrymme som avbryter självklarheten i den dittillsvarande egna biografin (Alheit, 1995). När de professionella lyckas med att nå deltagarnas biograficitet,
kan berättelsen utvidgas bortom det de berättat om sina liv (Alheit och Dausien, 1999). Men kontinuiteten kan å andra sidan verka hindrade vilket skedde
i de fall där den inledande relationen förbyttes i krav och tvång. Där genererar
istället kontinuiteten ökande press och krav som aktiverar motstånd och försvar.
Sammanhang
De organisatoriska villkoren handlar också om sammanhang, när det organisatoriska sammanhanget skapar tydlig rollfördelning och det organisatoriska
sammanhangets möjligheter och begränsningar tydliggörs, ökar tilltron till att
den professionelle kan vara till hjälp (Paulsen, 2008). Det gynnar i sin tur deltagare och professionellas samarbete. Det professionella samtalsstödets möjligheter gynnas av struktur i tydliga syften kring vad, hur, var och varför det
utförs. Deltagarna upplever tydlighet från de professionella kring vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av den professionelle, samt hur det
professionella samtalsstödet är upplagt. Thomsen (2009) har visat på sammanhangets betydelse för vägledning och att det har betydelse. Olika förväntningar på vägledning påverkar vägledares agerande och kan skapa en spänning
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mellan de inblandade (Nilsson-Lindström, 1999a, 1999b). Professionella och
deltagare tycks med få undantag hantera denna spänning. Det menar jag grundas i att motiven och förutsättningarna för det professionella samtalsstödet
klargörs och att det har med organisering att göra. Att motiven till samtalsstödets utförande förstås som att människor och deras karriärer ses som inbäddade i sitt sammanhang (Collin, 1997).

Samtalsrelaterade villkor
I den här avhandlingen sätts särskilt fokus på de samtalsrelaterade villkoren.
Med samtalsrelaterade villkor avses de villkor som skapas i samtalet mellan
deltagaren och den professionelle. Dessa är i positiv bemärkelse erkännande,
relation, delaktighet och inflytande. Men där kan också skapas negativa villkor som misserkännande, missaktning och motstånd.
Erkännande, relation, delaktighet och inflytande
Dessa fyra samtalsrelaterade villkor sätter individens förexisterande personliga villkor i fokus framför de samhälleliga villkoren. Resultaten visar att när
ingripanden gör en positiv skillnad för deltagarna kan det tolkas som att det
skapas ett ömsesidigt erkännande (Voswinkel, 2001) som innebär möjligheter
att tillsammans definiera vad som är viktigt.
Med erkännande avses att det finns en ömsesidig gemenskap mellan människor, där personliga identiteter konstrueras och/eller förändras dialogiskt genom en ömsesidig erkännandeprocess (Honneth, 2003). Erkännande uppstår
initialt genom att individen känner sig sedd av den professionelle. Detta tydliggjordes i den process där deltagarna uttrycker att de känt sig sedda som den
de är. I ovanstående erkännande föreligger dialog när professionell och individ
ser varandra som likvärdiga och gemensamt strävar för att åstadkomma förändring av förståelsen kring det man talar om (Wilhelmson och Döös, 2015).
Deltagare och professionella intar tydliga roller och det är stabiliserande för
relationen, vilket ger en viss tydlighet och förutsägbarhet. Den som har en roll
och fyller sin roll kan inte vara socialt osynlig, dennes existens är därmed erkänd av den andre (Todorov, 2001). Rolltagandet gynnar också möjligheterna
att alternera, att förhålla sig öppen för den andre genom att se, lyssna och därigenom skapa förutsättningar för den andre att öppna sig. Deltagarna beskriver
det som att de kände sig sedda och förstådda. Det blir genom detta agerande
möjligt att erkänna och erkännas. Erkännandet blir ett praktiskt utövande av
respekt för deltagarens värdighet, som skapar respekt och tilltro till den professionelles kompetens och auktoritet som hjälpare (Paulsen, 2008). Erkännande behöver således bli ömsesidigt för att utveckla delaktighet.
Av resultatet framkommer också vikten av att uppnå delaktighet. Med delaktighet avses att individen får möjlighet att berätta sin egen livshistoria och
upplever sig lyssnad på och därmed känner sig jämlik och respekterad. Det
beskrivs av deltagarna som att den professionelle ¨lyssnade på mig och förstod
mig¨. Delaktighet associeras med medbestämmande, att tillsammans med
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andra påverka utveckling och beslut som rör ens egen tillvaro (Cahill, 1998;
Kjellström, 2012).
Med inflytande avses att individen upplever att samtalet med den professionelle är öppet för förhandling om den egna personens historia, nu och framtidsmöjligheter (Patton och McMahon, 2006; Sahlsten m.fl. 2008). Det framkommer att deltagarna ser sig själva som de som fattar beslut, eftersom de har
inflytande över vad som ska göras eller inte. Men också att deltagarnas självbild är öppen för att omförhandlas utifrån sådant som den professionelle tillför.
De samtalsrelaterade villkoren skapas i en emotionell och social förnimmelse av att vara någon att räkna med som innefattar medverkan, involvering
och samarbete (Cahill, 1998). Det kan leda till vändningar mot möjliga alternativ som därmed börjar höja sig över deltagarnas befintliga handlingshorisont (Hodkinson och Sparkes, 1997). I det fortsatta arbetet kan alternativens
konturer bli mer definierade, framträda skarpare och det blir möjligt att närma
sig nya eller klarare alternativ. De samtalsrelaterade villkoren ger den professionelle mandat att agera på en personlig nivå, här finns således avgörande
mellanmänskliga och relationella aspekter (Buber, 1990). Det kan göra skillnad i deltagarnas självbild och därigenom skapas möjligheter att börja förändra tillvaron. Det viktiga tycks vara att själv ses som den källa varur möjliga
förändringar kan eftersökas och få stöd att ta sig från en ofta passiv och utsatt
roll till en mer aktiv och tryggare roll i skapandet av sin tillvaro. Det helt avgörande tycks således vara att hur samtalsrelaterade villkor förmedlas och hur
den professionelles tilltal framträder i den andres aktuella situation och tillstånd. Villkoren bygger en känsla som sedd och respekterad ansvarstagande
individ. Att tillskriva människor ansvar är endast etiskt lämpligt om personen
i fråga har förmåga att förstå och acceptera ansvaret. De samtalsrelaterade
villkoren grundas därmed i ett etiskt förhållningssätt till den person det gäller
(Kjellström, 2012). Det handlar om att se och uppfatta den andre som en jämlik, att visa respekt och aktning för personens integritet och självbestämmande
såväl i handling som i ord. Likaså blir villkoren en fråga om fördelning av
ansvar mellan de inblandade parterna. Det huvudsakliga ansvaret för att skapa
detta faller på den professionelle (Kjellström, 2012).
Misserkännande, missaktning och motstånd
I resultatet har jag också identifierat ingripanden som gör en negativ skillnad.
Dessa kännetecknas av ett fokus i samtalet på förexisterande samhälleliga villkor. Dessa kan förstås utifrån Honneths (2003) begrepp misserkännande och
tycks påverka personliga villkor negativt genom att det bidrar till isolering och
motstånd.
Samtalet upplevs därmed snarare som ett tvång än som en möjlighet och
det emotionella drivet fokuseras på att skydda sig själv och lärandet kan ta en
negativ riktning (Illeris, 2015). När det professionella samtalsstödet domineras av förexisterande villkor och framförallt, när dessa krav utmanövrerar
samtalsrelaterade villkor, tycks svårigheterna att nå en vändning förstärkas.
189

Lidström (2009) visar att en karriärvägledning som främst består av fragmenterade och isolerade kontrollstationer i strukturella brytpunkter utifrån samhälleliga behov, generellt uppfattas som betydelselösa eller ovidkommande i
ett personligt stödjande perspektiv. Erkännandet riskerar bli till misserkännande och i sämsta fall till missaktning (Honneth, 2003). Både arbetslöshet
och åtgärder för att komma i arbete tycks kunna upplevas som ett förtryck från
samhället, där man trots idogt arbetssökande inte tillåtas medverka i samhället.
Här framträder vad som skulle kunna beskrivas som skadliga eller destruktiva
mönster i form av missaktning. Jobbcoaching kan förbise orsaker till arbetslöshet som ligger utanför den arbetslöse själv (Engstrand och Vestberg, 2011).
Professionellt samtalsstöd kan således påverka förtroendet för samhället i negativ riktning. Missaktningen tycks ha sin upprinnelse i upplevda missriktade
eller uteblivna handlingar från myndigheter och/eller professionella, det betyder dock inte att handlingarna var avsedda som sådana. Misserkännandet eller
missaktningen finns i upplevelsen av den eller de handlingar som den professionelle utfört eller inte utfört i syfte att vara till stöd och hjälp. Den professionelle upplevs agera på en samhällelig nivå istället för en personlig nivå och
här saknas därmed avgörande mellanmänskliga och relationella aspekter
(Buber, 1990). Den professionelles möjligheter att agera erkännande utifrån
förexisterande och organisatoriska villkor är ingen lätt sak och att agera i enlighet med goda samtalsrelaterade villkor kan sättas på svåra prov. Misserkännandet tycks också kunna ha sin upprinnelse i en avsaknad av handlingsalternativ och framträder då i upplevelser av att de professionella inte bidrar till
något deltagarna inte redan är medvetna om.
Varför kan då liknande handlingar uppfattas som antingen ett erkännande
eller ett misserkännande? Ett svar på den frågan framträder med hjälp av att
se på erkännande som avhängigt ett monologiskt eller dialogiskt perspektiv
(Ikäheimo och Laitinen, 2007). Dialogiskt erkännande grundas i att samtalsrelaterade och förexisterande personliga villkor anpassas i relation till organisatoriska och förexisterande samhälleliga villkor. Den professionelles erkännandehandlingar och gester gentemot individen skapar ömsesidigt erkännande. För att ömsesidigheten ska bestå och utvecklas behöver organisatoriska
och förexisterande samhälleliga villkor vara öppna för förhandling utifrån
samtalsrelaterade och personliga villkor. Individen behöver fortsatt få göra sin
röst hörd utan att organisatoriska och förexisterande samhälleliga villkor dominerar. I ett monologiskt erkännande däremot uppnås inte ömsesidigheten
och det kan därmed uppfattas som misserkännande. Där utmanövrerar organisatoriska och förexisterande samhälleliga villkor både samtalsrelaterade och
förexisterande personliga villkor. Det erkännande uppsåtet upplevs följa en
förutbestämd väg när samtalsrelaterade villkor inte avstäms mot förexisterande personliga och samhälleliga villkor. Samtalsstödet upplevs mer följa en
manual än de behov som föreligger.
Hur den professionelles erkännandegester framträder för den andre i dennes aktuella tillstånd kan således vara av betydelse. Att individen upplever att
den professionelle tar del av självbilden och accepterar den som misslyckad
190

betyder inte att självbilden i den professionelles ögon är det. Däremot kan den
professionelles erkännande av den självbilden förmedla acceptans och förståelse, en känsla av att vara erkänd och respekterad för den man ser sig som i
nuläget. Professionellas egen självbild som just expert och problemlösare
framträder som ett av de mest hämmande skälen för att uppnå delaktighet
(Kjellström, 2012). Istället för en kamp om en falsk eller äkta självbild som
lätt föder en kamp om vad som ska göras eller inte är det gynnsamt om de
inblandade istället kan närma sig ett ömsesidigt erkännande. Utvecklingen av
självbilden eller identiteten sker genom dynamiska processer där interaktionen med andra, i positiv bemärkelse, ger upplevelser av att inneha en viss
ställning, att stå i centrum och att vara tillförlitlig (Petersen och Simonsen,
2009). Det ömsesidiga erkännandet borgar för att den professionelles handlingar initialt ligger nära deltagarens självupplevda. Genom ömsesidigheten
erhålls det grundläggande stöd som behövs för att börja ta de första stegen mot
ett reflekterande perspektiv på sig själv. Trondman (2003) utläser sju avgörande och interrelaterade praktiker, som tillsammans bygger delaktighetens
hur. Dessa praktiker är närvaro, kontaktsökande, tilltro, synliggörande och erkännande, gränssättning, vara i ögonblicket och professionsidentitet.
Sammanfattningsvis, hur de förexisterande villkoren hanteras av de professionella avgör hur de samtalsrelaterade villkoren utvecklas. De organisatoriska villkoren utgör förutsättningar för de samtalsrelaterade villkorens möjligheter att verka. De fyra samtalsrelaterade villkoren som skapas i det professionella samtalsstödet framstår som centrala för deltagare och professionellas samverkan. Frånvaro av ett eller flera av dessa samtalsrelaterade villkor
kan bli hindrande. Även hanterandet av spänningsfältet mellan de två förexisterande villkoren blir viktiga delar i själva samtalandet. De organisatoriska
villkoren utgör snarare ett slags ramförutsättningar. Avhandlingens bidrag till
kunskapsfältet är främst de förexisterande och de samtalsrelaterade villkoren.

Hur sker lärande i professionellt samtalsstöd?
Hur kan vi då förstå vad och hur lärande sker i professionellt samtalsstöd med
utgångspunkt från ovanstående villkor och de fyra lärprocesser som identifierats i denna avhandling? Lärande i professionellt samtalsstöd kan ses som en
form av socialt konstruerad aktivitet som är avhängig inblandade personers
möjligheter och förmåga att mötas. Det vill säga en relationell förutsättning
mellan deltagare och professionell som kan öppna för en förändrad relation
mellan deltagaren och omvärlden. Med Bubers (1990) ord, jag-du öppnar för
jag-det. I såväl den positiva, som den vändande och den anpassande lärprocessen framträder att då den återberättade historien om sig själv, sin situation
och erfarenhet ges utrymme framför samhälleliga mål samt organisatoriska
möjligheter och begränsningar, kan det vara en viktig vändning från hopplöshet till ett begynnande hopp som kan göra en skillnad. Vändningen grundläggs
i att relationen deltagare – samtalsledare som utförs i mellanmänsklig dialog
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och därmed blir ömsesidig. Den ömsesidigheten bidrar till att självklarheten
och slutsatserna i deltagarnas erfarenhetsburna berättelser försiktigt kan
granskas. Det justerar självinsikten och återupprättar den egna viljan. Därmed
nås ett självreflekterande nyskapande av den egna historien. Det i sin tur kan
forma en metareflekterande självupprättande process där deltagaren på ena eller andra sättet börja ta sig an sitt liv. I den negativa lärprocessen tar istället
samhälleliga mål eller organisatoriska regler över gentemot deltagarens röst.
Hopplösheten kvarstår eller förstärks och lärandet hindras eller tar en negativ
riktning.
Deltagarnas erfarenheter av professionellt samtalsstöd oberoende om de
var positiva eller negativa bekräftades i de uppföljande intervjuerna. De lärprocesser som identifierades utifrån de första intervjuerna har snarast förstärkts. Flera av deltagarna gav något mer reflekterade och fördjupade kommentarer till sina upplevelser. Framförallt lade de större vikt vid tid och kontinuitet, det vill säga att de med samtalsledarna fick tid att ta sig an och reflektera över sin situation när den var som svårast och att det skedde kontinuerligt.
Men kontinuiteten hindrade å andra sidan lärandet i de fall den inledande relationen förbyttes i krav och tvång och istället framträder känslor av press,
krav och skamkänslor.
Initialt definierades lärande som en förändring av deltagarnas erfarenhetsmässigt uppbyggda självbild. De definierade lärprocesserna handlar i stor utsträckning om lärandets påverkan på självbilden och hur det i sin tur påverkar
synen på deltagarnas karriärutveckling. Utifrån Illeris (2015) modell kan lärande i professionellt samtalsstöd ses som en process som försiggår i ett specifikt socialt sammanhang och som en samtalskontext mellan två parter där
interaktionen dem emellan påverkar samspels- och tillägnelseprocessen. Den
processen är avhängig av hur den professionelle hanterar samtalets villkor som
i sin tur är avgörande för lärandets faser och utfall.
Positiv lärprocess
Den positiva lärprocessen inbegriper både en förändring av deltagarnas syn på
sig själva och en positiv karriärprocess. Här finns således både en jag-du och
en jag-det relation (Buber, 1990). Detta innebär för det första att de stegvis
återvinner sin biograficitet, det vill säga definierar sig själva i relation till sin
egen livsberättelse (jämför Alheit och Daussien, 1999). För det andra att de
förändrar sin identitet, det vill säga hur de ser på sig själva i relation till andra
och omgivningen (jämför Honneth, 2003). För det tredje så utvidgar de därmed sin handlingshorisont, det vill säga de ser nya handlingsmöjligheter
(Hodkinson och Sparkes, 1997). Detta sker i en stegvis process där det sociala
samspelet och deras tillägnelse är interrelaterade (Illeris, 2015). Deltagarnas
tidigare negativa erfarenheter upplevs förändras genom samtalen då de upplever sig erkända. Erkännandet skapar en positiv emotion hos deltagaren som
blir till en emotionell drivkraft som leder till att de uttrycker sina tidigare erfarenheter genom att berätta sin historia. Den berättelsen hjälper dem att återskapa sin biograficitet då den leder till ett ömsesidigt erkännande med den
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professionelle (Ikäheimo och Laitinen, 2007). Därur växer en känsla av delaktighet (Cahill, 1998; Kjellström, 2012) i sin egen situation fram vilket
skapar motivation för att förändra sin identitet från uppgivet arbetslös till aktivt arbetssökande. Det innebär i sin tur att deltagarna vinner inflytande (Patton och McMahon 2006; Sahlsten m.fl. 2008) över sin situation och kan, tillsammans med den professionelle, börja utforska framtida handlingsmöjligheter som förändrar deras handlingshorisont (Hodkinsson och Sparkes, 1997).
Den positiva lärprocessen bidrar således till individens tillägnelse- och samspelsprocess mellan lärandets samtliga tre dimensioner (Illeris, 2015).
Vändande lärprocess
Den vändande lärprocessen inbegriper initialt ett monologiskt erkännande (se
Ikäheimo och Laitinen, 2007). Inledningsvis föreligger således endast en jagdet relation (Buber, 1990). Samtalsstödet upplevs mer följa en manual än de
behov som föreligger vilket skapar misserkännande (Honneth, 2003). Det
skapar i sin tur en negativ känsla som genererar ett emotionellt motstånd (Illeris, 2015). Vändningen sker på två olika sätt, i vissa fall genom att deltagaren
framhärdar i sitt motstånd och ställer krav på förändring. När den professionelle uppfattar detta eller ersätts av en annan professionell kan berättelsen träda
fram och jag–du, jag-det relationerna kan samverka (Buber, 1990). Berättandet hjälper dem återskapa sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999) och
leder till ett ömsesidigt erkännande med den professionelle och det kan utvecklas delaktighet och inflytande. I andra fall är deltagaren initialt hårt styrd
av internaliserade normativa värderingar om hur ett arbete ska nås, men det
har inte gett något resultat. När dessa värderingar erkänns av den professionelle men också försiktigt undersöks leder det till ett ömsesidigt erkännande
(Ikäheimo och Laitinen, 2007). Därmed blir det möjligt att reflektera över de
styrande värderingarna och deltagaren kan justera eller omskapa sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999). Det i sin tur blir början till att delaktighet
och inflytande kan etableras. I båda fallen följer sedan interaktionen mellan
den professionelle och deltagaren i stort samma steg som i den positiva lärprocessen. Skillnaden är här att inledningsvis uteblir interaktionen mellan
tillägnelse- och samspelsprocessen (Illeris, 2015). Detta genom att deltagaren
i första fallet inte får gehör för sina personliga villkor. I det andra fallet för att
deltagaren inte uppmärksammats på alternativa tillvägagångssätt att nå ett arbete.
Anpassande lärprocess
Anpassande lärprocesser följer i stort de positiva i att det skapas ömsesidigt
erkännande (Honneth, 2003). Här skapas en jag-du och en jag-det relation
(Buber, 1990). Därur växer en känsla av delaktighet fram (Cahill, 1998; Kjellström, 2012). Men inflytandet över karriärprocessen blir begränsat (Patton och
McMahon; 2006; Sahlsten m.fl. 2008). Växling mellan jag-du, jag-det (Buber,
1990) får begränsad effekt på karriärprocessen. Detta på grund av organisato-
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riska och samhälleliga villkor som ligger utanför den professionelles och deltagarens kontroll vilket begränsar deltagarens handlingshorisont (se Hodkinson och Sparkes, 1997). Tillståndet av floating består således i individens relation till de omgivande strukturerna (jämför Bron, 2000). De samtalsrelaterade villkoren tycks ändå stödja deltagaren att genom sin berättade historia i
viss mån omskapa sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999). Det tycks
således ske en pendling mellan biograficitet och floating som leder till ett förändrat sätt att se på sig själv och därmed emotionellt och kognitivt hantera de
hindrande organisatoriska och samhälleliga villkoren på ett bättre sätt än tidigare. Den anpassande lärprocessen bidrar således till individens tillägnelse
och samspelsprocess mellan lärandets tre dimensioner (Illeris, 2015) genom
att det då utvecklas en mer hoppfull attityd om att det kan finnas en väg till
förändring och till ett annat liv (jämför (Poehnell och Amundson, 2011). Däremot utvecklas ingen positiv karriärprocess då handlingsmöjligheterna inte
utvidgas och därmed inte heller någon utvidgad handlingshorisont (Hodkinson och Sparkes, 1997).
Negativ lärprocess
I den negativa lärprocessen blir den negativa självbilden bestående, trots ett
till synes initialt erkännande från den professionelle av deltagarnas personliga
villkor (Honneth, 2003). Det inledande erkännandet ersätts dock av den professionelles förväntningar på deltagarna utifrån strukturella och tvingande
krav (Hodkinson och Sparkes, 1997). Det skapar en återgång till en form av
floating (Bron, 2000), dvs en ambivalens över vem man är och svårigheter att
kunna identifiera sig med sin historia. Det inledande erkännandet förvandlas
till missaktning (Honneth, 2003), dvs den grövre formen av misserkännande,
vilket grundar sig i att förväntan om ömsesidigt erkännande förbytts i motsatsen (Todorov, 2001) Missaktningen hindrar utvecklingen av en personlig relation och arbetsallians där deltagaren fortsatt kan utveckla sin historia. Missaktningen aktiverar deltagarnas tidigare negativa erfarenheter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det befäster deras självbild av att vara arbetslös (innehåll) och misslyckad (känsla). I det tillståndet motverkar innehålls- och
drivkraftsdimensionen således tillägnelseprocessen (jämför Illeris, 2015). Det
väcks på så sätt en mängd försvarsmekanismer som gör att lärprocessen tar en
negativ riktning (a.a.) Här växer det fram en kamp mellan deltagarens personliga villkor och samhällsrelaterade villkor. Deltagarna tvingas in i strukturella
vändningar som leder bort från möjligheter till frivilliga och mer motiverande
vändningar (Hodkinson och Sparkes, 1997). Den professionelle fyller istället
samtalet med vad som upplevs som krav grundade i organisatoriska och samhälleliga villkor. Här uppstår endast en jag-det relation som därmed inte når
deltagarens identitet (Buber, 1990). Missaktningen blir till en emotion av ensamhet eller isolering när deltagarens interaktion med samtalsledaren villkoras av yttre krav och regler. Det stänger i sin tur för självreflektion och möjligheten till återkoppling till sin egen historia, sin biograficitet (Alheit och
Daussien, 1999). Den negativa lärprocessen väcker istället misstänksamhet
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mot arbetsmarknadspolitiska åtgärder och mot samhället i stort och tidigare
erfarenheter befästs. Därmed isoleras tillägnelse- och samspelsprocessen i lärandet från varandra (jämför Illeris, 2015). Samtalsstödet har således inte
skapat villkor för en fortsatt karriärutveckling. Det säger dock inget om deltagarens karriärutveckling efter att åtgärden upphört.

En sammanfattande analys
I tabell 5 sammanfattas de olika lärprocesserna, dess samtalsrelaterade villkor,
typ av process, utfall och möjligheter till karriärutveckling.
Tabell 5.
Lärprocesser

Villkor

Process

Negativt

Samhälleliga villkor
Missaktning
Jag-Det relation
Samhälleliga och
organisatoriska
villkor
Ömsesidigt erkännande
Jag-Du relation
Samhälleliga villkor Monologiskt
erkännande
Jag-Det relation
Efter motstånd
fokuseras personliga villkor. JagDu relation
Dialogiskt erkännande
Samtalet fokuserar på personliga
villkor
Ömsesidigt erkännande
Jag-Du och JagDet relation

Motstånd

Anpassande

Vändande

Positivt

Lärandets utfall
Floating
Ambivalens

Karriärutveckling
Utebliven

Delaktighet

Floating
Förändrad identitet
Omskapad biograficitet

Utebliven

Motstånd
Delaktighet
Inflytande

Omskapad biograficitet
Förändrad identitet
Utökad
handlingshorisont

Ökade möjligheter till
karriärutveckling

Delaktighet
Inflytande

Omskapad biograficitet Förändrad identitet
Utökad
handlingshorisont

Ökade möjligheter till
karriärutveckling
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Av tabell 5 framkommer att lärprocessernas utveckling styrs av vad det är för
villkor som dominerar det professionella samtalsstödet och hur dessa villkor
synliggörs och hanteras av de professionella. De samhälleliga, samtalsrelaterade och organisatoriska villkoren påverkas därmed av hur deltagarna uppfattar de professionellas erkännandegester. Det vill säga om kvaliteten på erkännandet öppnar för jag-du relation som i nästa steg leder till delaktighet och
jag-det relation som kan ge inflytande över utvecklingen eller endast en jagdet relation som genererar motstånd. De relationerna blir i sin tur styrande för
hur utfallet utvecklas. Alltså om deltagaren kan börjar omskapa sin biograficitet eller blir kvar i ett tillstånd av floating. Med andra ord visar detta på deltagarens upplevda möjlighet att utifrån sin historia och sitt nu förändra synen
på sig själv och sin situation och därmed påverka sin framtid, eller att den
möjligheten uteblir. Det i sin tur har betydelse för hur individens möjligheter
till karriärutveckling hindras eller gynnas.

Skapande av villkor i samtalen
I den här avhandlingen har jag utifrån deltagarnas berättelser och upplevelser
syftat till att skapa kunskap om lärande i professionellt samtalsstöd, om de
villkor för lärande som både finns i det professionella samtalet och som omger
det. Därutöver har jag försökt närma mig frågan om vilken betydelse som detta
lärande har för deltagarnas fortsatta karriärutveckling. Hur kan vi då förstå hur
deltagarnas upplevelser i professionellt samtalsstöd skapar villkor för lärande
som leder till olika lärprocesser med olika konsekvenser för karriärutveckling?
Jag har i avhandlingen visat att deltagarnas upplevelser av det professionella samtalsstödet i hög grad påverkas av vissa förexisterande villkor, såväl
personliga som samhälleliga. Det vill säga deltagarnas tidigare erfarenheter,
inte minst av att delta i olika typer av samhälleliga åtgärder som den samhälleliga åtgärden i sig och hur denna organiseras antas ha betydelse för vilket
lärande som blir möjligt. Vidare tycks deltagarnas upplevelser av stödet kunna
relateras till olika faser i samtalet som i sin tur tycks generera olika villkor för
lärande. Efter några ord om inträdet i åtgärden kommer jag i det följande att
resonera om de underlättande respektive hindrande faserna parvis.
Deltagarna möter de professionella under något varierande men ändå tvingande omständigheter, det vill säga de riskerar att förlora sitt försörjningsstöd
om de inte kan visa att de aktivt söker arbete. De har också tidigare erfarenheter av olika myndigheter och professionella som på det ena eller andra sättet
är kopplade till deras arbetslösa situation. Deltagarnas liv styrs således i inträdet i åtgärden av samhälleliga villkor och omständigheter som till stor del ligger utanför deras kontroll och de tycks befinna sig i en emotionellt utsatt, osäker och förvirrande situation. Jag har här använt begreppet floating (Bron,
2000) för att sätta ord på detta tillstånd. Det tycks därför i den första fasen,
som följer efter inträdet i åtgärden, har kontakten med de professionella stor
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betydelse för deltagarnas möjligheter till lärande och karriärutveckling. Den
inledningen karaktäriseras av två olika faser. Å ena sidan det jag benämner
som bekräftelsefasen där deltagarnas upplevelser visar att de tas emot som en
likvärdig människa och därmed känner att de av de professionella erkänns som
den de ser sig som. Å andra sidan problemfasen där det inledande erkännandet
tämligen omgående vänder till ett misserkännande genom att deltagarna uppfattar sin arbetslöshet och därmed även sig själva som ett problem.
I bekräftelse- och problemfasen tycks deltagarnas upplevelser vara i hög
grad emotionella där deras tolkningar av samtalsledarens gester och uttryck
får stor betydelse för deltagarnas möjligheter till uppnå delaktighet, både med
den professionelle och i sin egen lärprocess. För att ytterligare problematisera
och särskilja positiva och negativa emotionella upplevelser har jag i denna
avhandling använt begreppen erkännande respektive misserkännande och
missaktning (Honneth, 2003; Voswinkel, 2001). Begreppen har också använts
för att visa hur dessa upplevelser är beroende av om erkännandet blir monologiskt eller dialogiskt (Ikäheimo och Laitinen, 2007). Det är också i de respektive första faserna som grundläggande personliga och samhälleliga villkor avgör om lärprocesserna utvecklas negativt eller positivt, det vill säga som
det mellanmänskliga mötet i form av relation och dialog gynnas eller hindras
(Buber, 1990). Med andra ord att samtalet öppnar för växlingar mellan att tala
om person och situation och att både personliga och samhälleliga villkor kan
behandlas i samtalet utan att det upplevs som hotfullt.
De därpå följande faserna som utvecklas utifrån de första benämner jag
som stödjandefasen respektive kravställandefasen. Stödjandefasen kan ses
som en bekräftelse på att det inledande erkännandet utvecklats till ett ömsesidigt eller dialogiskt erkännande. Det vill säga att deltagaren uppfattat sig som
erkänd av den professionelle gör att deltagaren kan erkänna den professionelle
som hjälpare och därmed så utvecklas också den delaktighet som grundlades
i bekräftelsefasen. Deltagarnas personliga villkor får fortsatt företräde framför
samhälleliga villkor och de organisatoriska villkoren anpassas så långt det är
möjligt till deltagarnas personliga villkor. Deltagarna och professionella arbetar gemensamt med att förstå sig på deltagarnas aktuella situation och därigenom känner deltagarna att de har kontroll. Det behöver inte bevaka sin integritet utan kan tala om både sina hinder och resurser och det blir då möjligt att se
sig själv i ett nytt ljus och även se möjligheter som tidigare varit dolda.
I kravställandefasen är riktningen på utvecklingen den motsatta. Det utvecklas ett misserkännande eller monologiskt erkännande när de professionella mer upplevs ta hänsyn till samhälleliga och organisatoriska villkor än deltagarnas personliga villkor. Deltagarnas tidigare negativa erfarenheter av professionellt samtalsstöd återupplevs och det påverkar deltagarna att skydda sig
mot samhälleliga och organisatoriska villkor vilket tycks hindra deltagarna att
tillsammans med de professionella ta sig an sin situation. Det visar sig i upplevelser av en ökande press att hitta ett arbete och upplevelser av att inte passa
in i den uppfattade mall som de professionella tycks arbeta efter.
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Avhandlingen visar även att det utvecklas ytterligare två faser i det professionella samtalsstödet, utvecklingsfasen respektive motståndsfasen. Utvecklingsfasen kan ses som en bekräftelse på att deltagarnas berättelser blivit förstådda av de professionella i och med att de professionella tillför något utifrån
sin förståelse som väcker ett hopp. Det blir en påtaglig upplevelse av ett konkret stöd att hantera de svårigheter de berättat om från de professionella. Deltagarnas personliga villkor kan därmed adresseras gentemot samhälleliga och
organisatoriska villkor, men inte som färdiga lösningar utan som förslag eller
spekulerande frågor. Deltagarna får till exempel tankar, idéer eller alternativ
från de professionella som de behöver ta ställning till och därmed så vinner de
ökat inflytande över sin situation.
I motståndsfasen domineras de professionellas tilltal av fortsatta samhälleliga och organisatoriska villkor vilket upplevs som ökande press och krav.
Misserkännandet från den tidigare fasen övergår här i sin grövre form av missaktning och därmed når deltagarna heller inget inflytande över sin situation.
Deltagarna tar istället upp en kamp för sina villkor eller intar en passiv attityd
till det professionella samtalsstödet. Agerandet kan ses som aktivt eller passivt
motstånd mot samhälleliga och organisatoriska villkor som inte ger något utrymme för deltagarnas personliga villkor.
Utifrån dessa faser och villkor visar jag i avhandlingen hur det utvecklas
fyra lärprocesser i det professionella samtalsstödet. Dessa lärprocesser definieras som den positiva, den vändande, den anpassande och den negativa. Avhandlingen visar att lärvillkor dels formas i själva samtalandet där karaktären
på deltagarnas upplevelse avgör lärprocessens utfall, dels att det finns andra
yttre lärvillkor som omger samtalandet. Det kan i sin tur förstås som att det
leder till att konsekvenserna för fortsatt karriärutveckling skiljer sig åt beroende på hur dessa olika lärvillkor kan påverkas eller inte.
I den positiva och vändande lärprocessen är påverkan på dessa lärvillkor
stor. Här bidrar det professionella samtalsstödet till att deltagarna kan omskapa sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999) och därmed lämna ett tillstånd av floating (Bron, 2000). Därmed kan de börja vidga sin handlingshorisont, det vill säga se en annan karriärutveckling än den de erfarenhetsmässigt
varit låsta vid eller inte kunnat se (Hodkinson och Sparkes, 1997).
I den anpassade lärprocessen påverkas samtalsrelaterade lärvillkor, men
omgivande lärvillkor i form av samhälleliga regler kan inte påverkas. Även
om deltagarna blir kvar i en situation av floating (Bron, 2000) påverkar ändå
samtalsstödet deltagarna att i viss utsträckning omskapa sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999) och därmed lär de sig att hantera sin situation på ett
bättre sätt. Handlingshorisonten förbli dock oförändrad i nuläget (Hodkinson
och Sparkes, 1997).
Den negativa lärprocessen, slutligen, kännetecknas av oförändrade lärvillkor, opåverkad handlingshorisont (Hodkinson och Sparkes, 1997) och därmed
heller ingen karriärutveckling. Här styrs det professionella samtalsstödet av
samhälleliga och organisatoriska villkor och förbiser därmed deltagarnas personliga villkor. Därmed förstärks deltagarnas känsla av floating (Bron, 2000)
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som hindrar omskapande av sin biograficitet (Alheit och Daussien, 1999) och
istället utvecklar de ett motstånd eller kamp för sina personliga villkor.

Tidigare forskning om professionellt samtalsstöd
Tidigare forskning om professionellt samtalsstöd, dess effekter och betydelse
för karriärutveckling pekar på den komplexa relationen mellan individ- och
samhällsperspektiv inom karriärområdet.
Min avhandling överensstämmer i stor utsträckning med vad tidigare forskning kommit fram till och bidrar till fältet genom att fördjupa och nyansera
förståelsen av hur deltagare upplever och lär genom professionellt samtalsstöd. Resultaten återspeglar komplexiteten i att hantera och navigera i karriärrelaterade frågor, både för deltagarna och för de professionella. Bimrose och
Brown (2015) menar att det finns en brist på relevanta bevis och fakta för
vägledningens effekter, vilket därmed innefattar det jag benämner professionellt samtalsstöd. Genom att studera upplevelser av professionellt samtalsstöd
i ett lärandeperspektiv kan man i någon mån tala om effekter. Det vill säga hur
det professionella samtalsstödet påverkat deltagarnas karriärprocess. Men den
processen är i sin tur avhängig hur lärprocesserna i det professionella samtalsstödet utvecklas. De villkor för lärande som identifierats, det vill säga förexisterande, organisatoriska och samtalsrelaterade villkor, ser jag som viktiga för
att åskådliggöra komplexiteten i professionellt samtalsstöd. Professionellt
samtalsstöd behöver ses som en delprocess i individens livs- och karriärprocess (se Honkanen, 2009). I den delprocessen framträder att individers livsoch yrkeskarriärer formats av livet samt relationer och sociala nätverk, även
om uppfattningen däremot är att de själva format sina liv snarare än att de är
offer för omständigheter (a.a.) Att lämna arbetslösheten försiggår inte bara
under samtalsstödet utan i lika stor utsträckning både innan och efter att samtalsstödet upphört (jämför Borgen och Maglio, 2007).
Det finns här även en viktig koppling till att biografisk forskning bidrar till
kunskapsutvecklingen kring lärande i berättandeprocesser (Drake, 2007). Vi
använder berättelser kognitivt, emotionellt, diskursivt och socialt till att
komma ihåg och organisera vårt förflutna, kommunicera om och förhandla
vårt nu och därigenom föreställa oss och agera för vår framtid (a.a.). Savickas
(2011) menar att yrkesidentiteten påverkar individens identitetsskapande. Professionellt samtalsstöd behöver därför öppna för människors möjligheter till
att reflektera för att kunna påverka sina liv. Jag menar att min avhandling kan
ge kunskap om en professionell hållning som bidrar till att komma i närvaro
till deltagarens värld. Att komma i närvaro till deltagarens värld beskriver Alheit (1995) som ett intersubjektivt utrymme som utgörs av andras sällskap som
avbryter självklarheten i den egna biografin. Det innebär också att professionell och deltagare är delaktiga och har inflytande i processen att söka efter meningsfulla samband mellan individen och ett samhälle i ständig rörelse genom
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att individen ges förutsättningar och kunskap att engagera sig i det arbetet.
Därmed uppnås en grundläggande delaktighet som sedan kan utvecklas genom den professionelles avvägda interventioner i det som deltagaren åskådliggör. Det engagemanget kan vara till hjälp att skapa framtidsscenarier inom
befintliga strukturer och i det kulturella sammanhang där individen fattar beslut (Savickas (2011).
Att relationen mellan professionell och deltagare är viktig är ingen ny kunskap (se Schedin, 2007; Griffiths och Campbell, 2009). Deltagarnas förväntningar på det professionella samtalsstödet är också en påverkansfaktor för relationen (Nilsson-Lindström, 1999a, 1999b). Forskning om professionellt
samtalsstöd och delaktighet visar hur genomförandet av det första bäddar för
att uppnå det andra. När den professionelle tydligt åskådliggör kontexten, dess
möjligheter och begränsningar, bidrar det till deltagarens tilltro till att den professionelle kan vara till hjälp (Paulsen, 2008). Det överensstämmer med mina
resultat och tycks uppfattas som att den professionelle respekterar deltagaren
och dennes situation vilket gynnar relationen som i sin tur påverkar samarbetet
dem emellan. Därmed kan den professionelle få tillträde till förexisterande
villkor, med det menas att ansvaret för att skapa delaktighet åligger den professionelle men att deltagaren äger sin delaktighet. Deltagaren bibehåller så
att säga sin integritet och självständighet (Kjellström, 2012; Sahlsten m.fl.
2008). Erkännandet bidrar således till att etablera en relation där deltagarna
stegvis kan närma sig bättre självförtroende, självrespekt och självinsikt, som
i sin tur kan bidra till ett utökat inflytande i formandet av sin framtid.
Professionellt samtalsstöd tycks ibland förbise de orsaker till arbetslöshet
som ligger utanför den arbetslöse och syftet tycks vara att anpassa deltagarna
till rådande strukturer (Engstrand och Vestberg, 2011). Den omgivande miljön; organisationers, samhällets och politikens inflytande på människors möjligheter att få ett arbete behöver också tas i beaktande (Hodkinson och Sparkes,1997). Det framgår även i min avhandling att det professionella samtalsstödet ibland påverkar karriärprocessen negativt när det i för hög utsträckning
styrs av samhälleliga villkor som till exempel att förbättra arbetslöshetsstatistiken eller uppvisa goda resultat gentemot uppdragsgivaren.
Slutligen några ord i relation till tidigare forskning om så kallat övergångslärande. Det går enligt Dweck (2015) att utveckla ett mer lärorienterat sätt att
tänka vilket påverkar den mentala inställningen som i sin tur styr ens handlingar. Det går också att lära sig att utveckla motstånd mot lärande vilket också
påverkar den mentala inställningen och följande handlingar (Illeris, 2015). Jag
har funnit starka emotionella kopplingar till om lärandet utvecklas positivt eller negativt bland deltagarna. När det gäller individers karriärutveckling behöver de utveckla självreflexiva biografier för att kunna förutse och hantera
föränderliga omständigheter (Giddens, 1991). Övergångslärande uppstår när
individer står inför dynamiken mellan livsväg och den föränderliga verkligheten, konfronteras med behovet att lära sig processa, förutse, hantera och omorganisera dessa föränderliga villkor (Wildemeersch, 2009). I de berättelser
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jag fått ta del av framgår hur deltagarnas lärande påverkades av det professionella samtalsstöd de erhöll i de situationer de då befann sig i. Som tidigare
framgått är att få komma till tals utifrån sin egen självuppfattning öppnande
för delaktighet och inflytande. Christensen och Sögaard Larsen (2011) menar
att det professionella samtalsstödets positiva effekter gynnas om det är personligt och individanpassat. Jag instämmer i detta med tillägget att det personliga och individanpassade agerandet inbegriper de professionellas uppmärksamhet och hanterande av deltagarnas känslor.

Karriärprocesser; lärande
samhälleliga villkor

mellan

personliga

och

Långtidsarbetslöshet tycks kunna upplevas som ett samhälleligt misserkännande på flera sätt. Erkännandet eller misserkännandet kan hänföras till tre
mänskliga gemensamma sfärer vilka vi genom och inom skapar, reviderar och
omskapar vår självbild (Honneth, 2003). Avsaknaden av arbete tycks upplevas
som att samhället definierar dem som arbetslösa och att de underförstått inte
bidrar till samhälles gemensamma väl. Genom att arbetslösheten blir långvarig kan den upplevelsen förstärkas. Att då i försöken att nå ett arbete förnimma
en känsla av att mötas av myndigheters eller professionellas misserkännande
kan bli förödande. Det kan leda till missaktning i den solidariska sfären och
urholka tilliten till sig själv och sin egen förmåga att bidra till samhällsbygget.
Med andra ord hållas utanför olika former av normativa värdegemenskaper
som till exempel att ha ett arbete bidrar med, till att självkänsla och deltagande
förnekas dem. Det kan leda till en känsla av negativ särbehandling där självrespekten dalar i upplevelsen av missaktning i den rättsliga sfären genom till
exempel upplevelser av brist på eller åsidosättande av rättigheter (Honneth,
2003). Det här ger också effekter i den privata sfären i och med att missaktningen i de övriga två sfärerna påverkar den privata sfären i negativ riktning
vilket kan underminera identiteten.

Vad bidrar till lärande i professionellt samtalsstöd?
Tidigare forskning understryker komplexiteten i karriärprocesser när både individ och samhälle försöker mötas. Det kan i sin tur ge både möjligheter och
begränsningar i hanterandet av dessa processer, som därmed påverkar individen på olika sätt (Allheit,1995; Hodkinson och Sparkes,1997; Usher m fl,
2007). Biografiskt och empatiskt beaktande av individers livsvärld genom
väglednings- och coachningsaktiviteter understryker detta (Weil, 2005; Wildemeersch, 2009; Stelter, 2016). Biografisk forskning kopplat till professionellt samtalsstöd kan således bidra till kunskapsutvecklingen kring lärande i
berättandeprocesser (Drake, 2007). Jag menar att ovanstående biografiska
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hållning skapar möjligheter för lärande. Det blir av betydelse för möjligheter
att förändra sin situation och framträder som ett övergripande mönster, men
inom mönstret av till exempel nyttan med CV-arbete framträder individuella
variationer som gör skillnad.
Arbetet med CV, personligt brev och ansökningsförfarande leder till olika
resultat, vilket tycks grunda sig i att arbetet utgår från samtalsrelaterade villkor. Någon får till det CV som önskas och hjälps till direktkontakt med arbetsgivare. Vissa får hjälp att tydligare beskriva sig själva och sina behov i kontakten med arbetsgivare. Arbetet med CV förändrar någons självinsikt, från
att se sig som misslyckad till att börja tro på sig själv. För några andra betyder
skapandet av CV och personligt brev i kombination med resonemang om ansökningsförfarande att de lär sig nya sätt att agera för att förändra sin situation.
Jag vill således peka på att reda i förexisterande villkor, för att förändra sin
situation utifrån samtalsrelaterade villkor, öppnar för att ta sig an de förexisterande villkoren som möjligheter istället för hinder. Stöd att lära sig tyda förexisterande villkor kan uppdaga nya frågor om sig själv som leder till oväntade
vändningar. Samtalsledarnas ingripanden, om det handlar om CV – skrivande,
resonemang om studier eller arbete, är avvägda gentemot personliga villkor
och det förändrar i vissa fall synen på sina villkor som leder både till möjlig
utveckling eller för tillfället acceptans av befintliga villkor. Lärprocessen i det
professionella samtalsstödet avtäcker de förexisterande villkoren och genom
det skapas möjligheter att förstå och förhålla sig till dem. Samtalsstödet kan
med andra ord bidra till att bättre kunna ta sig an och hantera sin aktuella situation och att hantera risk- och osäkerhetsfaktorer. Samtalsstödet kan således
skapa både skydds- och möjlighetsfaktorer som kan gynna lärprocessen.
Konsten att hjälpa är svår och att följa dess principer så krävande att forskning haft svårigheter att peka på vad det är som hjälper och inte hjälper (Moxnes, 2008). Frågan är relevant även i ett pedagogiskt perspektiv om vad som
hjälper i de processer som försiggå i professionellt samtalsstöd. Om erkännandet från professionell gentemot deltagare är viktigt är det en strävan som behöver uppnås och upprätthållas i varje möte. Det går inte att ta den erkännande
hållningen förgiven, den är något som kontinuerligt eftersträvas, inget som
någon är i trygg besittning av (Heidengren, 2009). Jag skulle vilja säga att
erkännandet måste återerövras i varje möte med den andre. Förändring förutsätter med Moxnes ord att fruktan för att inte förändras är större än för att göra
det. Ångesten för att inte räcka till, även kallad överlevnadsångest (fruktan för
att duka under), måste vara större än ångesten för förändring (Moxnes, 2008).
Utifrån min tolkning av deltagarnas förexisterande villkor handlar deras fruktan om risken att ställas inför oacceptabla krav. De professionellas bidrag till
deltagarnas möjligheter att hantera förexisterande villkor ökar genom erkännandet och minskar vid misserkännande. Erkännande från den professionelle
ökar tilltron till den professionelles förmåga att hjälpa. Däri ligger det ömsesidiga erkännandet vilket reducerar ångesten eller motståndet att våga ge sig
in i något ännu ovisst. Det betyder att fruktan för status quo, att inget hopp om
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förändring står att finna blir ett allvarligare hot än fruktan för förändring och
därmed blir förändringsvägen ett bättre alternativ.
Det handlar i slutänden om ett mellanmänskligt möte, beroende av den professionelles personliga kvaliteter att använda sig själv som redskap (Paulsen,
2008). Det vill säga den professionelles förmåga att se, höra och förstå den
andres behov och agerande för att möta dessa behov. Erkännande kan således
ses som ett resultat av hur de professionella inledningsvis och kontinuerligt
bemöter deltagarnas tilltal. Hur samtalen sedan utvecklas och/eller förändas
kan ses som tecken på hur de professionella förstår att hanterar detta tilltal,
och hur de balanserar sitt professionella ansvar gentemot deltagarnas ansvar.
Men de professionella har att hantera både förexisterande, organisatoriska och
samtalsrelaterade villkor. Det kan göra det vanskligt för den professionelle att
leva upp till de krav och det ansvar som framträder i dessa villkor (Kjellström,
2012). Att bli en del av sin egen förändringsprocess tillsammans med den professionelle, skulle kunna betyda att tilltalet gör att deltagarna kan börja förstå
sitt ansvar för att förändra/utveckla tankar/beskrivningar i riktning mot hur det
ska ske. Inte vad, inte när, inte vem och inte vart, men börja spekulera i hur.
Men frågan hur bör inte formuleras direkt, hur formas istället ur tilltalet om
ansvaret för vad, när, vem och vart. Hur blir med andra ord det reflexiva svaret
på de samtalandes interaktion. Ett ingripande där ansvar och reflektion kan
samverka och där reflektionen i grunden är avhängig av mötet med andra, i
det här fallet det mellanmänskliga mötet grundat i ett ömsesidigt erkännande.
Det är så att säga frågornas tilltal, vad frågorna säger som avgör hur möjligheten att svara-an formas och som avgör möjligheten att (av det) lära sig erövra och ta an-svar.

Anpassning till individ eller samhälle
Problematiska samhällsfenomen som, arbetslöshet, utslagning, inlåsningseffekter i politiska och ekonomiska termer, tenderar att ta formen av personliga
frågor, som då ska lösas utifrån någon form av individuell utgångspunkt, när
det möjligen handlar mer om strukturella frågor (Usher m fl, 2007). Tennant
(2009) menar däremot att strukturer bara kan övervinnas eller transformeras
genom tekniker som främjar självkontroll, självriktning, självförvaltning,
självkunskap eller självförverkligande, alltså tekniker vars syfte är att självstärka individen. Det tycks i professionellt samtalsstöd finnas en allmän mening om vikten av respektfullt och empatiskt bemötande och fokus på person
och inte situation. Men även om så är fallet tas generellt ett mer samhälls- än
individgrundat perspektiv, vilket kan få till följd att aktiveringen som i realiteten används blir mer begränsande än stödjande (Weil, 2005; Engstrand och
Vestbergs, 2011). Det visar också på uppkomna ojämlikheter mellan coacher
och deltagare samt en risk för anpassning av deltagarna in i en mall (Thorson,
2005).
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Även om deltagarnas upplevelser av tidigare kontakter med myndigheter
och professionella varierar framträder ändå likartade begränsande mönster.
Deltagarna upplever sig övermannade av förexisterande samhälleliga villkor,
kanaliserade genom de professionella, som de utifrån sina förexisterande personliga villkor har svårt att bil delaktiga i. Det framstår som ett upprepande
mönster från de professionellas sida som framträder som ett rutiniserat agerande. Upplevelsen är att samtalsstödet inte tillför något som förändrar eller
underlättar för att nå ett arbete. Den professionelle ger inte tillräckligt utrymme för samtalsrelaterade villkor i socialitetsdimensionen vilket hämmar
samspelsprocessen. Samtalsrelaterade villkor blir inte föremål för de professionellas intresse, då de redan tänker på framtiden och på målen. Skapandet av
framtiden, det vill säga tillägnelseprocessen mellan emotion och kognition, får
aldrig kontakt med samspelsprocessen. Här finns en risk att det professionella
samtalsstödet inte bara tappar sin funktion utan också bidrar till upplevelser
av det som Voswinkel (2001) definierar som den grövre formen av misserkännande, nämligen missaktning.
Skapandet av möjligheter eller hinder för individers karriärprocesser kan
hänföras till generella samhällsförhållanden som ur ett lärandeperspektiv kan
vara viktiga att ta i beaktande, undersöka och förstå. Det kan ses som ett skäl
till varför forskning inom karriärområdet är viktigt och bekräftar behovet av
olika former av stöd och hjälp för vuxna människor i karriärrelaterade frågor,
vars komplexitet och vidd kan vara betydligt annorlunda än mer renodlade
utbildnings- och yrkesval i ungdomen (Kidd, 2006; Lindh och Lundahl, 2007).
Som tidigare visats kan olika försvarsmekanismer aktiveras i lärprocessen där
det kan utvecklas motstånd (Illeris, 2009). Om de samtalsrelaterade villkoren
ges utrymme i socialitetsdimensionen öppnar det för socioemotionell biograficitet i samspelsdimensionen. Det är således av vikt att den professionelle är
medveten om dessa emotionsregimers påverkan (Wettergren, 2013). Det kan
ge den professionelle möjligheter att anpassa de organisatoriska villkoren till
deltagarens förexisterande villkor, det vill säga stödja att tillägnelseprocessen
riktas mot rätt dimension.
Det professionella samtalsstödet behöver därmed utöva det lärorienterade
tankesättet, bland annat grundat i Dwecks (2015) forskning om att människor
utvecklar referensramar och antaganden för att organisera sin värld och skapa
mening åt sina upplevelser (Gjerde, 2012). Dweck (2015) menar att människors meningssystem kan delas in i två mentala inställningar, fastlåst tankesätt
eller lärorienterat tankesätt. I den första tror man att den egna förmågan är
fastslagen en gång för alla och att personlighet, karaktär och intelligens är
oföränderliga. I den andra tror man på utveckling och växande genom att använda sig av erfarenhet och sin förmåga att förändra. Forskningen har visat att
vår mentala inställning kan påverkas genom ökad medvetenhet om de två tankesätten. Det går att lära sig ett mer lärorienterat sätt att tänka och det påverkar
den mentala inställningen som i sin tur styr ens handlingar (Dweck, 2015). De
olika villkor som identifierats och varunder professionellt samtalsstöd verkar
kan således både hämma och främja lärande. Karriärprocesser påverkas av hur
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lärprocesser utvecklas som i sin tur påverkas av hur professionella hanterar
och vårdar det mellanmänskliga mötets emotionella och kognitiva samspel.

Praktiska implikationer
Variationer inom lärprocesser ser jag som ett viktigt resultat i avhandlingen
när det gäller dess praktiska nytta. Det är därvid väsentligt att uppmärksamma
att lärprocessen kan vara omedelbar och relativt kort, men att den också kan
dra ut på tiden och ta överraskande och ibland omvälvande vändningar. Som
framgått tycks det vara avgörande att berättelsen initialt får berättas utan att
utsättas för bedömning grundad i samhälleliga krav. När de professionella lagt
sig vinn om att tydligt bekräfta att de tillägnat sig berättelsen får de implicit
också mandat att agera. De har då erhållit ett underlag där de försiktigt kan
börja pröva vad som kan vara till hjälp just i den personens specifika situation.
Förslag eller idéer kan ibland uppstå omedelbart, eller så sker ett mer ovisst
sökande innan bitarna faller på plats. Det handlar om att som professionell
hitta rätt avstämning i spänningen mellan samhälleliga och personliga villkor.
Uteblivet erkännande kan upplevas som misserkännande vilket sätter samtalsstödets nytta på spel genom att leda till vanmakt, accelererande mindervärdeskänslor och en mer inskränkt och förminskad tillvaro. Kunskap om erkännande och misserkännande är därmed en viktig grund för professionella samtalsledares kompetens. Det krävs även egen professionell trygghet och mod
att våga gå den erkännande vägen, att stå ut med osäkerheten om vad erkännandet kan komma att dra upp till ytan. Den erkännande vägen kan, med bibehållen respekt för deltagarens villkor, röra sig i ett gränsland kring vad dagens regler, policy och ekonomi tillåter.
Om vi anser att det är viktigt att bidra till människors möjligheter att hantera sin situation, både i ett samhälleligt och mänskligt perspektiv, menar jag
att vad som ska göras och hur det ska göras först bör undersökas utifrån den
det berör. Det betyder inte att individen per definition omedelbart har svaren
eller idéer om hur svaren ska förverkligas eller att den professionelle ska underkasta sig deltagarens vilja. Men frågorna behöver ändå formuleras för att
understödja möjligheten till reflektion om de villkor individen lever under.
Därigenom skulle eventuella handlingar och åtgärder kunna växa fram ur
dessa villkor och kanske i högre grad underlätta för nästa steg. Därmed kan
också åtgärder anpassas till deltagaren istället för att deltagaren anpassas till
åtgärderna. Min avhandling visar att även om den långa tiden utan arbete delas
av de intervjuade är skälen därtill mycket varierande. Att tvingas in i åtgärder
under villkor som leder till återvändsgränder där enda utvägen är ytterligare
en åtgärd som leder till nästa återvändsgränd gynnar ingen. Istället bör kanske
villkoren granskas i meningen vad det är för villkor som styr åtgärderna, eller
i varje fall kritiskt reflektera och diskutera varför det som görs, görs just på
detta sätt.
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Tanken med coachning och vägledning för arbetssökande skulle kunna ses
som ett steg mot mer anpassning till den arbetssökandes villkor. Det kräver
dock att de arbetssökandes villkor ges möjlighet att träda fram och att deras
behov åtminstone ses som likvärdiga samhälleliga villkor. Att de professionella kan hantera spänningsfältet mellan samhälleliga och personliga villkor är
alltså viktigt. Det kan göra det möjligt för deltagarna att både i tanke, känsla
och handling ta små steg i denna process. Detta kan förstås som att deltagarna
reflexivt börjar uppdaga sin biograficitet och omförhandla den med sig själva
för att kunna förankra den i framtida förhållanden som ännu är okända, men
inte omöjliga att påverka.
Slutligen behöver de villkor som styrs av den organisatoriska kontexten för
samhällets insatser uppmärksammas eftersom tid och kontinuitet i kontakten
med den professionelle framstår som betydelsefullt för gynnsamma lärprocesser som bidrar till karriärutveckling. Detta inbegriper också en viktig relationell aspekt genom att professionell och deltagare behöver tid för att bygga upp
en relation och arbetsallians. Till det kan också läggas frågan om professionellt samtalsstöds legitimitet. Jag berörde inledningsvis min ambivalens mellan
min tro på samtalets frigörande kraft och hur provocerande det är när samtalet
görs till lösningen på allt. För att avslutningsvis återknyta till Illeris (2015)
sammansatta och komplexa teori om lärande, som kan ses som denna avhandlings armeringsjärn, vill jag visa på vikten av medvetenhet om två ting. För
det första kan den samhälleliga och sociala dimensionen i lärande ta många
olika riktningar beroende på vad för samhälleliga och politiska vindar som
blåser för tillfället. Det påverkar, för det andra, lärandets förutsättningar. Jag
tänker här främst på deltagarnas upplevelse av att det professionella samtalsstödet utfördes enligt en mall styrd av samhälleliga villkor. Professionella
samtal får inte ses som en universallösning på allehanda problem, vilket ibland
tyvärr tycks vara fallet. Professionaliteten i professionellt samtalsstöd är att
samtalet tar sin utgångspunkt i personliga villkor och stannar där tills samhälleliga villkor, som en konsekvens av de personliga villkoren, kan vävas in i de
personliga. Där menar jag att professionellas kunskap om lärandets olika dimensioner och processer utifrån Illeris (2015) modell kan vara till hjälp för att
närmare förstå komplexiteten i individers lärprocesser, samt att emotionella
aspekter tycks vara en viktig drivkraft i lärandet.

Fortsatt forskning
Deltagarna återkommer i sina berättelser ofta till emotionella uttryck i mötet
med de professionella men också i kopplingar till tidigare upplevelser. När
man som jag väljer att tolka deltagarnas känslouttryck enligt den radikala modellen, det vill säga inte bara som ett uttryck utan som faktiska känsloupplevelser, blir känsla och förnuft så sammanflätade att de omöjligt kan skiljas åt,
de utgör ett kontinuum (Barbalet, 1998). Känsloupplevelserna är olika och
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drar därmed åt olika håll, de kan utvecklas positivt men också negativt. Det
visar på att känslan kommer ur mötet med de professionella. Den känslan innehåller information om hur en situation ser ut och var deltagarna i den situationen befinner sig i relation till andra (Wettergren, 2013). Emotionella uttryck kan ses som att det i mötet med samtalsledarna kan öppnas ett utrymme
för reflexion över situation och sig själv. Forskning som bidrar till ytterligare
kunskap om emotioners betydelse i mellanmänskliga sammanhang som till
exempel vid lärande tror jag skulle kunna tillföra viktig pedagogisk kunskap
om utformandet av stödåtgärder.
Deltagarnas kroppsspråk, ansiktsuttryck, blick, röstläge och tonfall lever
starkt kvar inom mig som intervjuare. Som framgår i metoddiskussionen valde
jag av olika anledningar bort observation som metod för denna studie därför
att jag ville fokusera deltagarnas berättade upplevelse. Efter att ha mött och
intervjuat deltagarna och där inte bara tagit del av deras berättelser utan också
andra uttryck för deras känslor ser jag observation som en intressant metod
för fortsatt forskning för att leta och tolka känslors betydelse i mänskliga möten, vad de står för och dess betydelse. Detta ligger också nära det sätt på vilket
jag intervjuat deltagarna i den här studien och som jag vill beskriva som ett
relationellt och medforskande tillvägagångssätt. Min förhoppning är att jag
något bidragit till ett litet steg i metodutveckling av hur intervjuer kan genomföras med hjälp av metoder hämtade ur samtalsmetodik.
Berättelsen har en central plats i denna avhandling. Det är deltagarnas berättelser som är grundfundamentet för lärandet och i förlängningen för deras
karriärprocesser. I berättelserna ligger också det material som de professionella och deltagarna gemensamt har att arbeta med. Därmed kan man fråga sig
hur professionellt samtalsstöd hanterar eller fungerar när berättelsen inte finns
eller av olika anledningar inte kan berättas? Alla besitter inte förmågan att
berätta sin historia, det kan handla om olika neuropsykiska funktionshinder
eller andra förutsättningar som gör berättandet svårt. Det kan också handla om
språkförbistringar som försvårar både berättandet och förståelsen av densamma. Forskning om samtal som befinner sig i olika omgivande svårigheter
är viktig för att vi bättre ska förstå och därmed kunna hantera och genomföra
samtal som upplevs som underlättande.
Begreppet erkännande kan ha en avsevärd potential för pedagogisk forskning, både teoretiskt och metodologiskt. I det senare fallet tänker jag i synnerhet på när empiri samlas in med hjälp av intervjuer i berättelsens form. Fortsatt
forskning om erkännandets betydelse i mellanmänskliga sammanhang kan
fördjupa inte bara vår kunskap om vad det är att vara människa, utan också
vad det innebär att vara tillsammans med andra människor.
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English summary

This dissertation explores the learning process in professional conversations.
In this context, professional conversation refers to career guidance and career
coaching for job seekers. The learning process refers to the learning that takes
place in the interpersonal interaction between the professionals and the
jobseekers. The study refers to adults who participated in two municipal labor
market projects with focus on the participants' experiences of professional
conversations, retrospectively. The following summary presents the contents
of the dissertation’s background, purpose, research questions, theoretical perspectives, methodology, empirical findings and discussion.

Background
There seems to be an increased need for different forms of support and help
for adults in managing and navigating through career-related issues, for whom
complexity and scope can be significantly different from the purely educational and vocational choices for the youth (Kidd, 2006; Lindh and Lundahl,
2007). Individuals are expected to enter an unstable, unpredictable, and fundamentally restructured labor market, which affects how they manage their
careers (Bengtsson, 2015). There also exist different perceptions held by various advocates, which creates imbalance in the context of career guidance.
(Bergmo Pruvlovic, 2015). For example, how labor market policies are designed and implemented for the unemployed, or how regulations of various
authorities can prevent or facilitate career development.
The field of career guidance and development has expanded from the
choice of education and work for entry into the labor market, to managing a
career from a lifelong perspective. We, however, lack relevant evidence and
facts regarding the effects of guidance and coaching (Bimrose and Brown,
2015). The process of leaving unemployment doesn’t exist only during professional support, but continues to occur to the same extent even after the support has ceased. Short-term efforts targeting jobseekers towards effective career decisions causes confusion rather than ability to make decisions (Peterson
et al., 1991). Although participants learn strategies to cope with the situation
they are in and move on, they can still experience psychological difficulties
and contextual challenges in implementing these strategies (Borgen and Maglio, 2007). Other findings indicate that counsellors, for example, may find it
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difficult to identify which of their actions have positive effects on the outcome
of the conversation. It is important, however, that the professional conversation leader personalizes his or her performance to the individual’s needs.
(Schedin, 2007).
Research on professional conversation and participation highlight how the
implementation of the first paves the way to achieve the second. When the
counsellor clearly outlines the context, the possibilities, and limitations, this
contributes to the participant's confidence in the counsellor, believing that he
or she might be helpful (Paulsen, 2008). It appears as if the counsellor respects
the participant, and the situation he or she is in, which in turn favors the cooperation between them (ea.). Thus, a basic involvement is achieved, which can
then develop through the professional's interventions. This means that it is the
professional’s responsibility to involve the participant; while the participant
maintains his or her integrity, independence, and right to get involved or not.
(Kjellström, 2012; Sahlsten et al. 2008).
To foresee and deal with changing circumstances, the individual is in the
process of creating self-reflective biographies (Giddens, 1991). When individuals face this, transitional learning is seen to be taking place. Transitional
learning is handling the tension between the journey and the shifting reality,
on the one hand, and the need to learn how to process, foresee, manage, and
reorganize these changing conditions, on the other hand (Wildemeersch,
2009). This process is based on storytelling as a response to a question that
comes from someone else, in this case, from a professional counsellor or
coach. This respect for everyone’s uniqueness is moving towards a more biographical approach (Weil, 2005). It should be noted, however, that the biographical approach refers to being in a space that is shared with another person; this shared space with another has an effect on the participants’ biography
(Alheit, 1995). Transitional learning, thus, can be seen as a recurring process
between the individual and society, which is in constant motion, by giving the
individual the preconditions and knowledge to become engaged in this process.
The complexity of the relationship between the individual and social perspectives within career counselling seems obvious. Contradictions, uncertainty, and changing circumstances seem to appear. This links to Hodkinson
and Sparkes’ (1997) work that interaction between agents and structures are
relevant to people's ability to influence their own career process. The choice
of education, and work for entry into the labor market, has been extended to
managing career from a lifelong perspective. There seems, nevertheless, to be
a discrepancy between what society wants to achieve, and what society is perceived achieving, among those who are recipients of society's intentions and
actions. Leading individuals' change process using professional conversations
seems like balancing between societal and individual conditions and requirements. It is, therefore, significant to consider different conditions related to
contextual aspects, as well as the importance of how professional conversations are carried out to suit the individual's needs and goals. The question is
209

how can professional conversation be used in the learning process to support
people's career processes?

Purpose and research questions
The purpose of this dissertation is to explore how professional conversations
affects adults' learning in their career progress.
Research questions
x How do participants experience professional conversations?
x What learning conditions emerge from the participants' experiences?
x How does learning take place, and what meaning does this have for
the participants’ career development?
The first question is descriptive, and relates to how the participants experienced professional conversations. This is based on the narratives from those
who participated in the counselling and coaching activities. The second question is an interpretation of these experiences to discern if conditions for learning can be traced to the professional conversations. The third question analyzes participants’ experiences based on how learning conditions affect what
is learnt, and what importance this learning has for the participants' continued
career development.

Theoretical perspectives
The thesis is based on the concept of learning. Illeris (2015) presents a holistic
model of learning, which is useful in the complex situation of career development, and which professionals need to take into consideration as they help
people in their careers. The complexity, however, makes the model difficult
to implement. An additional difficulty is distinguishing between the cognitive
and the emotional, as emphasized by several theorists. Learning is seen in
Illeri's model as an ongoing interaction between content, motivators, and the
ability to interact and dedicate self to the processes of (Illeris, 2015). Previous
experiences affect how we learn, how we view ourselves, and the environment
we live in. Alheit and Daussien (1999) describe this as biographical. Professional conversation constitutes a relationship where the interaction between
the professional and the participant needs to be dialogical. Dialogue is defined
here as the client and counsellor relating to each other as equals, striving
jointly to bring about change in the issue being discussed (Wilhelmson and
Döös, 2015), where the relationship is based on mutual recognition (Ikäheimo
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and Laitinen, 2007), and recognition includes the three spheres of creating,
revising, and recreating of self-image (Honneth, 2003).
To closely analyze the specific learning conditions that exist in professional
conversations, I will use a combination of Honneth's (2003) theory of Recognition, and Bubers (1990) Theory of Relations. Together, Bubers and Honneth's theories will be used to analyze the dialogue and relationship between
the professionals and the participants. From a professional conversation perspective, Honneth's (2003) theory of recognition, as well as other researchers'
development of the theory, appears reasonable to highlight key aspects of the
learning process. With the help of these theories and concepts, I seek to explore the complexity of the learning process in professional conversations, and
how it affects the client’s career development, by which the individuals involved, and structures are important for the learning process (Hodkinson,
2008). In other words, I seek to understand the learning process for individuals
receiving professional support in reconstructing their lives, and the interaction
between the individual and society.

Methodology
The dissertation is about how learning takes place in interactions with focus
on the clients’ perspective. I see society as constructed by people, and, thus,
people can also reconstruct both themselves as well as the context they are in
through interpersonal interactions with society. It is through this conception
of reality that I try to study the process of learning in people's experiences by
taking part in their stories. This narrative approach helps me to study the interaction between individuals and society through their stories. Narratives or
conversations are significant in studying people's stories (Kohler-Riessman,
2008). The story becomes a product of the interview, their experiences, their
reactions to their experiences, and their ability of storytelling. Based on the
purpose of my study, and the research method I have chosen, my research can
be described as double hermeneutics (Scott and Usher 2011). The conversations, in the form of interviews, which I have chosen for the collection of data,
are best described as biographical guidance conversations. This means that, as
an interviewer, I am rooted in the area defined by my purpose and research
questions, and from that, I allow myself to be led into the experiences of the
interviewee through his or her story. This means that the interview situation
takes the form of a conversation where the interviewee talks about his or her
experiences. As the stories develop, participants' experiences are gradually
explored using descriptive interview techniques. This approach can help the
interviewer reduce the power imbalance that can otherwise be present through
the interviewer's questions and expectations on the interviewee to respond.
This study is based on two municipal labor market projects for those who
are long-term unemployed receiving professional support. During 2013-2015
I conducted interviews with unemployed persons, both in conjunction with the
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professional support they were given, and during the follow-up interviews approximately one to one-and-a-half years later. The study is based on interviews from one pilot study, and three individual studies. The interviews lasted
approximately 40 - 60 minutes each, and were recorded, transcribed then analyzed.
The first stage of analyzing began during the interviews. The participants'
stories were crucial in the search for how various circumstances affect how
we construct ourselves, and what we know. According to Tomm (1997), the
interviewer attempts to decode the meanings ascribed to circumstances, and
how the stories are constructed and reconstructed through the conversation.
During the second stage, the interviews were transcribed, and all responses
were numbered. I also made notes of expressions I interpreted as significant
in the participants' story. My understanding of the participants' experiences of
professional conversation deepened, as I listened, read the interviews, my
notes, and added new comments to my notes. In the third stage, I made notes
in the stories where I noticed disparities. As the analyzing process progressed,
two main patterns were identified. The professional conversations either facilitated or prevented the learning process. It was not evident, at this stage,
what or how the learning process was facilitated or hindered. Therefore, to
gain this insight, I made continuous notes in the stories, where I observed variations related to the two main patterns. As the analyzing progressed, seven
learning phases emerged from these variations. I could, then, trace the participants' learning process based on the patterns, phases and variations, extracted
from the stories.
The analysis can be described as a two-way reflection between empirical
findings and theory, at different abstraction levels. Therefore, the results did
not merely emerge during a specific step-by-step order, but rather through
processing the empirical findings together with the theories. The collected
data has inevitably influenced the choice of theory, which, in turn, influences
what I see and can analyze from the data, in order to attain a deeper understanding of how professional conversions can affect adult learning in their career development. To relate theory and data to each other in this way is described by Qvarsell (1994) as abductive approach. All the components of this
process, namely interviewees' statements, my interpretations, the data collected, and the theories used imply that the dissertation’s methodology are
characterized by abduction. Thus, the narrative and biographical approach in
this study can be described as a relational and co-investigative approach.
My aim was to explore the participants' experiences of professional conversation by learning about their thoughts, feelings, and experiences. In other
words, as an interviewer, I needed the participants to reflect upon the experiences they had. By doing so, I entered an interpersonal relationship to gain
access to their stories, on which this study is dependent upon. In other words,
I and the participants needed to reach a mutual understanding in how to collaborate, interpret, and negotiate during the implementation of the interviews.
The purpose of the interviews was to assist participants in recalling learning
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experiences about themselves, and to enable the interviewer to understand
this. This could be seen as intrusion in an individual's reality with the intention
of enabling the individual to reflect on his or her situation and experience.
Intrusion can also be seen asymmetrically, as a division of labor in the interview process. Based on these two arguments, I mean that there is a co-investigative partnership between interviewees and the interviewer. This protects
the participants’ integrity and cares for his or her right to have influence over
the whole situation, which, in turn, makes interaction between the interviewer
and interviewees possible.

Empirical findings
The empirical findings are based on participants' stories about their participation in professional conversations. Based on these stories, their experiences of
professional conversations have been analyzed, and four learning processes
have been identified. From what the participants have stated, it appears that
several of them have previously been involved in various programs run by
societal institutions. This has affected how they perceive their participation in
the conversations. Several of them are recipients of support benefits, which
has affected their view of attending from the very beginning. The participants'
stories differ in how they perceive the professional conversation, both positively and negatively. Their initial experience seems to be the same one year
later. A number of learning conditions emerge from the participants' stories
and experiences, similar to the ones that exist in the field of professional conversation.
Participants express three different feelings related to partaking in the project: involuntariness, voluntariness, and indifference. However, this does not
seem to affect their continued feeling about the professional conversation itself. Here, two types of learning patterns have been identified in the participants' experiences: facilitative and obstructive patterns of learning. The facilitative pattern consists of three phases: confirmation phase, support phase, and
development phase. The obstructive pattern consists of a problem phase, followed by a demanding phase, and finally a resisting phase.
The confirmation phase can be described as the participant being positive
towards the topics being discussed, and this gives the participant the opportunity to tell about his or her situation and how he or she feels about the sessions. They could talk freely about themselves without feeling categorized,
evaluated or judged. The whole situation creates an environment to talk
openly. They feel they are taken seriously, and this benefits the relationship
with the professional, which, in turn, becomes the basis for a working alliance.
During the support phase, participants and professionals continue to search, in
the participants' story, for what needs to be discussed and dealt with. In the
investigative stage, changes emerge as the participants experience increased
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control over his or her own situation, and as they take part in matters concerning their situation and life. This, then, opens for reassessing their self-image,
and facing new opportunities. Participants can gradually begin balancing their
own conditions against societal conditions. Possible actions are supported and
thus the next step appears. An important turnaround seems to appear when the
participants in the development phase experience concrete support from the
professionals in dealing with the difficult issues they have been discussing. It
is a confirmation when they have been understood; and when the professional
adds something to that understanding, hope is generated. The participants' accounts show that the goals set by societal agencies, and that are also present
in the professional conversation, do not dominate the conversation. The participants get help to deal with the difficulties that still exist, not as quick-fix
solutions, but as suggestions or hypothetical questions. The sense of ownership and the level of influence is increased as the participants take a stand to
accept or reject something suggested by the professional. Whether it is possible to identify, define or achieve desired goals through one’s own effort or the
right support, it seems important that the experiences and dreams that people
have are not evaluated as they are, but instead examined based on the person,
and the situation he or she is in. Previous experiences and lessons learnt about
themselves, and the possibilities they have can gradually but surely be reviewed, reassessed, and adjusted. This, in turn, is the start of initial progress
that can pave the way for both major and minor, but still crucial, changes.
Even in the problem phase, the participants' initial approach is cautiously
positive, but quite soon turns to being negative. When the professional focuses
on unemployment, unemployment becomes the participants’ problem, and
puts participant in a situation of guilt and shame. The level of participation is
reduced, and replaced by goals set by the societal institution, such as efficiency or economy; consequently the participants' personal situation and goals
are unheeded. In the demanding phase, participants' previous negative experiences come to life, and this proves how easily negative experiences reappear,
and how they affect participants. The current negative feelings seem to prevent
participants, and the professionals, from dealing with their situation. This becomes obvious, as the pressure to find work, as the feeling of not fitting into
the norm, and the feeling that their personal conditions and needs are not considered, increases. This leads to the resistance phase where participants seem
to turn their back on the professional, and instead take up a fight for their
situation in different ways. The feeling of guilt mounts as the participants become defensive by becoming more passive, and just doing what is required of
them without any commitment. The experience of professional conversation
becomes more of a struggle that tends to deplete the participants' self-image,
to the extent that they feel that they have no place in society, which also leads
to feelings of guilt and shame. This becomes evident as societal conditions
dominate, and take the place of participants' stories as well as the difficult
situation they are in.
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Based on these patterns of experiences, four learning processes have been
identified: the positive, the turning, the adaptive, and the negative. The positive learning process displays what the participants’ feel about the professional
support, and its contribution to their learning process. They show this by telling their story, successively revising, and improving their self-esteem and selfimage. This aids them in developing increased awareness of new opportunities
to help change their situation. At this stage, the participants feel that they can
present themselves as the individuals they are. They feel that the professionals
treat them genuinely, and that their situation, and what they want, is taken
seriously. This allows for reflection on the past, present and future, and paves
the way for a different attitude towards societal conditions, which previously
have been considered as obstacles. This new attitude can be either shallow or
deep. The crucial point is that the participant is open for a changed perspective
about the situation he or she is currently facing.
The turning learning process means that the initial feeling towards professional support is negative. This feeling is brought up for discussion by the
participants, with the help of administrative officers, to make the professional
support more need-oriented, and not just following certain patterns. This aids
a positive learning process. The turning point seems to be when the participants' personal conditions becomes the center, instead of societal and organizational conditions dictating what is possible or not, as has been the case in
the past. When participants discover that the professionals are interested in
them, and take their personal conditions into consideration, their willingness
to reflect upon their situation, and their lives, will be possible. They can, thus,
become more involved in their own change process together with the professional. Participants learn that they have options at their disposal as well as the
potential to change their situation of leaving unemployment, and enter study
or work.
The adaptive learning process is obstructed by societal barriers and regulations to the extent that participants, and professionals, learn that change is beyond their reach. The fact that the participants can express themselves about
their situation is helpful to at least temporarily accept and manage the situation. The obstruction is due to conflicting regulations from different authorities. Although the participants' personal condition is the subject of discussion,
in the counselling sessions with the professionals, it seems to have no impact
on the outcome. Participants still have the feeling that their past and current
situation, prevents them from creating a desired future. Participants learn, for
the time being, to accept the situation as it stands.
Finally, the negative learning process highlights a demanding and performance-oriented professional support. This approach does not consider the participants’ needs, which means that an already negative and fragile self-image
is reinforced, and suspicion towards societal projects increases. The participants feel repressed in normative patterns dictated by societal structures which
worsens their situation. Participants seem to be forced into actions they have
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already tried, which has not helped them get a job. This learning process confirms, what previous experiences of professional support have already established, that the support they receive has its base in a norm they feel they don’t
fit into. The negative learning process, thus, reinforces their already negative
identity, prompting them to resist help, and, instead, struggle on their own.
They learn that they are a problem, which puts them in a difficult position.
Participants also develop both active and passive resistance methods, in order
to handle the demands face.

Discussion
Based on the stories and experiences of the participants, this dissertation seeks
to explore the learning process and conditions for learning of participants who
have been attending professional conversation sessions. In addition, I have
tried to explore the role of this learning process in the participants' continued
career development. Three types of conditions for learning have been identified in the participants' stories: pre-existing conditions, organizational conditions, and counselling related conditions. The pre-existing conditions in the
individual's life, and in the outside world prior to the counselling sessions, are
divided into personal and social conditions. Organizational conditions are related to how the professional conversation has been organized and structured.
These conditions include time available, continuity, and context. The counselling related conditions refer to the professional conversation, and to everything that makes learning possible. These are in positive terms: recognition,
relationship, participation, and influence. It is, however, also possible that
misrecognition, contempt, and resistance can cause negative conditions.
Table 6 summarizes the four learning processes in terms of communication
related conditions, sub-processes, outcomes, and opportunities for career development.
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Tabell 6.
Learning
Processes

Communication
related terms

Sub- processes

Outcomes

Opportunities for Career Development

Negative

The conversation
focuses on societal
conditions
Contempt
I-that relationship

Resistance

Floating
Ambivalence

Absence of career development

Adaptive

The conversation
focuses on social
and organizational
conditions
Mutual recognition
I-You relationship

Participation

Floating
Changed identity
Reconstructed
biography

Absence of career development

Turning

The conversation
focuses on societal
conditions
Monological
recognition
I-The relationship
After resistance,
focus on personal
conditions
I-You relationship
Dialogical recognition

Resistance
Participation
Influence

Reconstructed
biography
Changed identity
Extended action
horizon

Increased opportunities for
career development

Positive

The conversation
focuses on personal conditions
Mutual recognition
I-You and I-That
relationship

Participation
Influence

Reconstructed
biography
Changed identity
Extended action
horizon

Increased opportunities for
career development

Table 6 shows that the learning processes are dependent on how the professional conversations have been conducted and managed by the professionals.
The societal and organizational conditions are thus affected by how the participants perceive the way the professionals recognize them. If the quality of
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recognition opens for I-you relationships, the next step would lead to participation, and I-that relationships. This, then, can either give more influence over
the whole process or only over I-that relationship, which causes resistance.
These relationships, in turn, predict what the outcome will be. Thus, it depends
on whether the participant can reconstruct his or her biography (Alheit and
Daussien, 1999) or remain in a state of floating (Bron, 2000). In other words,
the participant's perceived ability to change his or her story, the way he or she
perceives self, and the situation they are in, can affect the way they perceive
their future. This is significant for benefiting or hindering the individuals’ career development.
Furthermore, the participants' experiences of support seem to be related to
different phases of the conversation, which seems to generate different learning conditions. In this dissertation, I have used the concepts of no recognition,
non-recognition and misrecognition (Honneth, 2003; Voswinkel, 2001) to further problematize and distinguish between positive and negative emotional
experiences. Ikäheimo and Laitinen (2007) suggest that recognition can be
monological or dialogical, and the importance of how the recognition is perceived, because this has significance for the interpersonal relationship (Buber,
1990). It is also in the first stages of meeting the personal and social conditions
that we can determine whether learning processes becomes negative or positive. It is in these phases that the interpersonal relationships and dialogue are
favored or hampered (ea.). The conversation is favored when the relationship
is open to shifting between discussing personal, social, and societal situations
without feeling threatened.
Based on these phases and conditions, I show in the dissertation how four
learning processes emerge in professional counselling. These learning processes are defined as positive, turning, adaptive, and negative. The dissertation
shows that learning conditions are formed in the conversation itself, where the
participants' experiences, and other external learning conditions surrounding
the conversation, determine the outcome of the learning process. In turn, it can
be understood that continued career development depends on these different
learning conditions. In the positive and turning learning process, the influence
on these learning conditions is high. Here, the counsellor helps participants to
reconstruct their biography (Alheit and Daussien, 1999) and thus leave them
in a floating state (Bron, 2000). The participants can, therefore, begin to expand their horizons, and envision a different career than the one they have
been locked into, or not been able to see (Hodkinson and Sparkes, 1997). In
the adoptive learning process, conversation related conditions are affected, but
other learning conditions, like societal regulations, are not affected. Even
though the participants remain in a floating situation (Bron, 2000), the professional support makes the participants, to a certain extent, reconstruct their biography (Alheit and Daussien, 1999), thus learning to better manage their situation. However, the ability to act remains unchanged (Hodkinson and
Sparkes, 1997). The negative learning process is finally characterized by unchanged learning conditions, lack of ability to act (Hodkinson and Sparkes,
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1997) and thus no career development. Here, societal and organizational conditions govern professional support, thereby ignoring the personal needs of
the participants. Thus, the participants' sense of floating (Bron, 2000) inhibits
the reconstruction of their biography (Alheit and Daussien, 1999), and instead
they develop a resistance or struggle for their personal conditions.
From the learning processes identified above, it can be said that learning
takes place in small steps. Participants' learning, to a large extent, depends on
their previous experiences that have resulted in their low of self-esteem, and
a suspicion towards participating in societal programs. At the same time, several of the participants are hopeful that this action will amount to something.
Then comes the learning process, which is common in guidance and coaching
conversations. The participants describe this as progress in small steps, where
the next step depends on the previous one. Participants' learning can be illustrated as small steps that build upon each other, and that learning builds on
previous learning. This depends on what is added (opportunities or new obstacles), removed or transformed (obstacles or new opportunities). Moreover,
learning takes place in relation to current experiences, situations, and conditions of the participants. That is, the participants’ opportunity to tell their perceived situation, and the conversation leaders' ability to accept the story as it
is.
Learning, in this context, is a movement where participants' past experiences gain new meaning. Experiences that participants considered as obstacles
in finding their way in life can now be seen as an opportunity to understand a
new way, and thereby more likely enable them to move towards the future. It
is the participants’ ability to reflect upon their past, present, and future that
brings about movement in this direction.
The past seems to be linked with understanding and being understood. The
present is linked with managing; and the future is linked with creativity. The
learning processes are influenced by the tensions between, on one hand, the
participant's self-image, and, on the other hand, societal demands on what the
conversations should lead to. The learning process thus depends, to a large
extent, on how the professionals handle these conflicting demands in the conversation. The professional’s attitude towards the participants seems to be important for the learning process, since it affects the participants’ confidence or
skepticism towards the professional helper. This attitude affects the working
alliance between the two, opening or closing the possibilities for participation
and influence. The professional’s attitude towards the participants is crucial,
since it affects the participants’ confidence or skepticism towards the professional, especially if the participant feels they are being taken seriously and
listened to. This attitude has an impact on the conversation, both in the sense
of what is being discussed, and how it is discussed. It could be argued that this
approach seems to be extra crucial at the beginning, but also that the professional attitude needs to be upheld throughout the process of the professional
conversation, so that the sense of influence, and participation, can be maintained.
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An important motivating force in the learning process seems to be how the
participants' experienced the counselling sessions. Negative feelings seem to
halt the learning process. Minor factors in the professional's attitude seem to
be crucial for the direction the learning process will take. The participants'
increasing positive feeling is a good motivator for learning. Positivity increases when the participants feel taken seriously, feel being treated as an
equal citizen of society, are able to tell their personal history, are given the
opportunity to describe themselves, and the situation they are in, in their own
words. The opposite feeling, of being categorized, evaluated, or judged, is
something the participants have experienced from previous encounters with
professionals, and authorities, during the time they were jobseekers. The emotional links to previous experiences of unemployment is a delicate factor in
the participants' experience, which the professional counsellor needs to deal
with. These emotional links appear to be dependent on the tension between
participants' views about their situation and society's rules and requirements.
The dissertation's results strongly suggest that certain pre-existing conditions highly influence the participants’ experiences of professional support.
Personal conditions are participants' previous experiences, not least their previous participation in different types of societal measures. How societal actions have been carried out has also impact on the learning process. Furthermore, the participants' experiences of support seem to be related to different
phases of the conversations; and these phases are dependent on relational aspects, which, in turn, create different conditions for learning. This has an impact on how participants can take on their continued career process.
In the dissertation, I have used the usual term career development to show
how learning affects development. But the word development has a positive
tone, and it is, of course, good if the professional support leads to development. The dissertation highlights, however, that this is not always the case.
Professional support can also cause stagnation and difficulties, which is something other than development. Based on the results of this dissertation, I would
like to advocate the use of career process instead of career development, when
it comes to describing and understanding the situation people are in, in managing their careers. Already in the early 1990s, Bourdieu (1991) and Giddens
(1991) described that many of the modern professions increasingly developed
into conversational professions. That is, that conversation is seen as a means
to achieve some form of learning. I claim that this development has accelerated in terms of the general belief that professional conversations can be used
in different contexts. However, this belief becomes an illusion of the healing
power of professional conversation when it does not take into account all the
other aspects of people's lives. Career development is such an example, that
professional conversations, automatically, lead to career development. In the
best-case scenario, it can lead to career development, but it requires professionals to consider the conversation related conditions, so that the career process really develops in that direction. Secondly, it is necessary that pre-exist-
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ing conditions both allow development, and be handled based on the participants' perspective. Thirdly, organizational aspects be adjustable to current
needs of the participants.
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Bilaga:1
Godkännande till informerat samtycke
Projektets syfte
I en doktorsavhandling med arbetstiteln ”upplevelser av lärande och utveckling i vägledande samtal” undersöker Christer Langström, doktorand i Pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet,
individers upplevelser av lärande i karriärvägledande samtal i de lärprocesser
som sker utifrån en biografisk ansats att skapa förståelse för individers lärande
och utveckling under åtgärder i förhållande till ett livsperspektiv. Lärande ses
här som en biografisk process där människor formar identiteter i relation till
social bakgrund, tidigare erfarenheter och de situationer där de befinner sig
här och nu (Thunborg, Bron & Edström; 2013). Den biografiska ansatsen utgår vidare från att människor då de berättar sin egen livshistoria också konstruerar sina identiteter och reflekterar över sina erfarenheter vilket påverkar
deras möjligheter att handla.
Hantering av data
Studien är longitudinell, och data samlas in genom intervjuer. För att kunna
använda det datamaterial som samlas in, behöver det spelas in, transkriberas
och bearbetas. Christer Langström, som doktorand, docent Camilla Thunborg
som projektledare/handledare samt Stockholms Universitet, ansvarar för att
dessa uppgifter hanteras och bevaras på ett säkert sätt, oåtkomligt för utomstående och att datamaterialet inte används på ett oetiskt sätt.
Resultat från projektet kommer att presenteras så att individers integritet skyddas. Antingen genom att data presenteras på gruppnivå, där svar från många
uppgiftslämnare slås ihop, eller så att presentationen av uppgifterna är avidentifierade.
Samtycke till att medverka
Jag samtycker till att delta i studien och godkänner att data hanteras på det
ovan beskrivna sättet. Det är frivilligt att delta i studien. Detta samtycke kan
jag när som helst ta tillbaka med omedelbar verkan.
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Bilaga: 2
Brev för uppföljande intervju
Hej!
Jag skriver till dig i ett sista hopp om att du kan tänka dig att ställa upp för en
uppföljande intervju kring den vägledning som du genomgått. Jag har försökt
nå dig via telefon, mail och sms men tycks inte ha lyckats något vidare. Nu
har jag också varit i kontakt med din vägledare som letade fram en postadress.
Jag respekterar naturligtvis om du inte vill vara med, men som det nu är har
jag inget svar alls och det skulle jag gärna vilja ha.
Jag hoppas att mitt brev når fram till dig och om du avböjer så vill jag gärna
att du meddelar mig detta på något sätt, men jag hoppas naturligtvis på ett
positivt svar. Här nedan finner du telefonnr, mailadress och postadress till mig.

Med vänlig hälsning!

Christer Langström
Universitetsadjunkt/doktorand i pedagogik
Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Frescativägen 54
106 09 Stockholm
Christer.langstrom@edu.su.se
08-12076379
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