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Vägledningens betydelse för 
rörligheten på arbetsmarknaden 
Stella-Maria Vogiatzi och Pernilla Öhman 

Sammanfattning 
Denna studies syfte är att se på rörlighet på arbetsmarknaden utifrån ett 
individperspektiv och hur vägledning kan vara till stöd på individnivå. De 
frågeställningar arbetet behandlar innefattar sju individers erfarenheter av arbete, 
vägledning och utbildning. Utifrån dessa faktorer behandlar vi teorier kring rörlighet 
och matchning till arbetsmarknaden. Vi har genomfört en litteraturstudie i kombination 
med en empirisk undersökning med sju kvalitativa intervjuer. De slutsatser vi drar är att 
vägledning kan påverka individers rörlighet på arbetsmarknaden och att vägledning kan 
bidra till att individer matchas till utbildning och arbete. Fem av sju intervjuade har 
saknat vägledning vid något tillfälle, andra faktorer som efterfrågas är personliga möten 
med ett professionellt bemötande samt relevant innehåll i vägledningen. 
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The importance of counselling for 
mobility in the labour market 
Stella-Maria Vogiatzi and Pernilla Öhman 

 

Abstract 
The purpose of this studie is to research the mobility in the labour market in an 
individual perspective, and to see how guidance can support the individual. The 
questions treated in this studie includes seven individuals' experiences of work, 
counselling and education. On the basis of these factors, we treat theories around 
mobility and matching to the labour market. We have implemented a literature study 
combined with an empirical survey with seven qualitative interviews. The conclusions 
we draw is that counselling can influence individuals' mobility on the labour market and 
that counselling can contribute so that individuals are matched to education and work. 
Five out of seven interviewed has lacked counselling at some occasion, other factors 
requested is personal meetings with a professional treatment and relevant contents in the 
counselling. 
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1. Inledning 

1.1 Val av problemområde 
En föränderlig ekonomi och till stora delar flexiblare arbetsmarknad ställer nya krav på 
arbetskraften. Globaliseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden genom att vissa 
arbeten försvinner till låglöneländer och andra mer kunskapsintensiva arbeten skapas. 
En individualiserad arbetsmarknad ställer krav på den enskilde individens eget ansvar 
och ställer ökade krav på personliga egenskaper som att vara social, kompetent och 
driftig.  
 
Det är stora utmaningar som arbetslivet står inför, enligt von Otter (2004) rörande 
demografisk obalans, sjukskrivningar, de utanförstående arbetslösa och utflyttningar av 
arbeten. Det är avgörande för näringslivet, sysselsättningen och välfärdens utveckling 
hur vi förmår att hantera dessa omställningar. Företag behöver anställda med rätt 
kompetens för att bedriva sina verksamheter. ”Ökad rörlighet är ett smörjmedel som det 
svenska maskineriet behöver för att vi ska kunna upprätthålla en god tillväxt i 
framtiden”, enligt Nutek (2000). Arbetslivsinstitutet ansåg att sysselsättningen måste 
öka i syfte att trygga välfärden. 
 
En stor förändring som kommer att ske är allt större pensionsavgångar, allt färre ska 
försörja allt fler. Den förväntade arbetskraftsbristen måste mötas med ett ökat 
arbetskraftsutbud. Nutek (2000) anser att strukturomvandling, matchningsprocessen 
mellan utbud och efterfrågan samt kunskapsöverföringen mellan företagen alla är 
beroende av en viss rörlighet på arbetsmarknaden. Utbildningsplatser kostar och det gör 
även de som står utanför arbetsmarknaden. Individer som inte är delaktiga på 
arbetsmarknaden gör en ekonomisk förlust och kan uppleva en känsla av utanförskap, 
samt riskerar sämre hälsa. En möjlighet att påverka framtidens arbetskraftsbrist är att 
individer matchas till utbildningar och yrken där ett faktiskt behov finns, enligt 
Olofsson och Zavisic (2006).  
 
Om arbete skall betyda mer än lön måste karriärutveckling bli mycket mer än ett 
slumpmässigt eller chansartat väljande, säger Dresch och Loven (2003). Individen 
måste kunna se sitt liv som en meningsfull process som integrerar hans/hennes 
förutsättningar, intressen, begåvningar, värderingar och studie- och yrkesmöjligheter 
med hans/hennes begränsningar. Först då blir karriärutvecklingen en integrerad del av 
ett tillfredsställande liv. Samtidigt som antalet valalternativ ökar finns det en tendens i 
samhället att personlig service, till exempel på arbetsförmedlingen eller vid andra 
offentliga inrättningar, minskar till förmån för en utbyggd självservice. Denna kan vara 
digital eller telefonbaserad, men avsikten är att minska de personliga kontakterna (a.a.). 
 
Många olika grupper av personer har idag som uppgift att stötta eller hjälpa en individs 
väg till arbete och skapa balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Det 
kan till exempel vara arbetsförmedlingens personal, försäkringskassans personal, 
coacher, studie- och yrkesvägledare inom kommuners vägledningscentra, inom skolan 
och på högskolorna. Vägledning syftar till att öka individers rörlighet genom att på 
olika sätt stärka deras motivation, personliga initiativkraft och tilltro till den egna 
förmågan (Lantz & Friedrich, 2006).  
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Lindh (1988) säger att vägledningens uppgift är att främja rörligheten, såväl socialt, 
ekonomiskt som geografiskt i samhället. Med vägledningens hjälp vill samhället också 
korrigera snedrekryteringar till utbildningar och yrken, liksom stödja otraditionella 
utbildnings- och yrkesval och därigenom verka för en jämnare fördelning mellan män 
och kvinnor inom olika utbildningar och yrken. Idag anses studie- och yrkesvalet vara 
en viktig komponent i ansträngningarna för att nå samhällsmål som välfärd, tillväxt, full 
sysselsättning, tillräcklig arbetskraftstillgång, balans på arbetsmarknaden samt sociala 
mål och geografiska skillnader, enligt Petersson (1997). Han säger vidare att val av 
utbildning och yrke är kopplat till tidsanda, vilka alternativ som finns, individens 
självuppfattning, värderingar, förmågor och kompetenser samt hälsotillstånd och 
förmåga att hantera valen. 
 
Människor kan behöva få ett stöd för att våga och kunna vara rörliga på 
arbetsmarknaden. Vår avsikt med detta arbete är att se vilken funktion vägledning kan 
fylla. Vi vill också bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar, 
underlättar eller försvårar för individer att röra sig på arbetsmarknaden. Detta ämne kan 
beröra alla vägledare som arbetar inom utbildningsväsende eller med individer i frivillig 
eller ofrivillig rörlighet och andra som hanterar dessa frågor. 

1.2 Förförståelse 
Den utbildning vi genomgår till studie- och yrkesvägledare är tvärvetenskaplig och det 
har påverkat vårt val av problemområde. Vi har läst kurser som behandlar studie- och 
yrkesvägledning sett ur olika perspektiv samt flera kurser som gett oss insikt och 
förståelse för hur beroende hela samhället är av en arbetsför och rätt utbildad 
befolkning. Flödet av pengar till samhällsmaskineriet kommer in via skatter och ska inte 
understiga samhällets kostnader, ekonomin ska vara i balans. För att uppnå balans krävs 
att företagen har arbeten att utföra och att det finns människor att anställa med rätt 
kvalifikationer. Människor får räkna med att byta arbete en eller flera gånger under 
arbetslivets gång. 

Ett av vägledningens dilemman kretsar kring samhällets behov gentemot individens 
önskan. Vägledare har olika uppdrag utifrån den organisation de verkar i, vilket även 
kan påverka målet med vägledningen. 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Rörlighet 
Begreppet rörlighet kan ha olika innebörder, det kan avse rörlighet inom och mellan 
arbetsgivare, yrkesbyte via omskolning och det kan även avse geografisk rörlighet 
(Nutek, 2000; Furåker, 2005). Rörlighet kan vara frivillig eller ofrivillig, Ellström1 talar 
om den ”goda rörligheten” som eftersträvansvärd. Han menar då den frivilliga 
rörligheten. När vi talar om rörlighet som bra för samhället och ekonomin avser vi den 
frivilliga rörligheten. 

                                                
1 http://www.liu.se/ns/nyheter/Nyheter?newsitem=7422 2007-05-20 
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Matchning 
I vår uppsats menar vi med matchning de aktiviteter som bidrar till att matcha ihop 
arbetssökande med lediga platser. Vi avser även matchning mellan utbildningsutbud och 
arbetskraftsefterfrågan, där Olofsson och Zavisic (2006) påtalar att det idag råder ett 
matchningsproblem. En överensstämmelse mellan individens kompetens och de 
kvalifikationer arbetet kräver är en del av matchningen (Nutek, 2000). 
 
Vägledning  
Beroende på målgrupp och organisation kan vägledningsinsatserna se olika ut. Men 
syftet är detsamma, att underlätta för ungdomar och vuxna att göra väl underbyggda val 
för att själva kunna fatta avgörande beslut om framtida studier, yrkesinriktning och 
arbetsliv. (Lindh, 1988; Lantz & Friedrich, 2006; Lpo 94; Vägledarföreningen2 m.fl.) 
 
Arbetsmarknadspolitik 
Aktiv arbetsmarknadspolitik definieras enligt Calmfors, Forslund och Hemström (2002) 
som åtgärder som riktas mot arbetslösa i syfte att förbättra deras 
sysselsättningsmöjligheter. Man brukar skilja på tre typer av åtgärder: förmedlings- och 
vägledningsinsatser, arbetsmarknadsutbildningar samt subventionerad sysselsättning.  
 
Den praktiska hanteringen av arbetsmarknadspolitikens åtgärder handhas av 
Arbetsmarknadsstyrelsen och på lokal nivå av arbetsförmedlingskontoren. Deras 
huvuduppgift är att sammanföra lediga platser och arbetssökande (Furåker & 
Blomsterberg, 2002).  
 
Flexibelt arbete 
Med flexibelt arbete menar vi arbete som till väsentlig del saknar traditionell, 
tidsmässig, rumslig och uppgiftsmässig reglering av individens handlande (Hansson, 
2004). 

1.4 Syfte 
Syftet är att se på rörlighet på arbetsmarknaden utifrån ett individperspektiv och hur 
vägledning kan vara till stöd på individnivå. 

 

 

                                                
2 http://www.vagledarforeningen.org/ 2007-05-21 
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2. Bakgrund 
En del forskning pågår som berör rörlighet på arbetsmarknaden även ur ett 
individperspektiv. Ett flertal pågående projekt behandlar arbetsmarknaden, rörlighet, 
hälsa, flexibilitet, inlåsningseffekter och välfärdssystem. Vi har inte funnit tidigare 
forskning om vägledning för rörlighet på arbetsmarknaden ur ett individperspektiv, 
däremot finns litteratur i ämnet. Sökning har skett via databaser, Internet och bibliotek. 
En strategi har varit att använda tidigare arbetens referenslistor för att finna relevant 
litteratur. Forskningen presenteras under tre rubriker: rörlighet, matchning samt 
vägledning. 

2.1 Forskningsanknytning 
2.1.1 Rörlighet 

Rörligheten hos arbetskraften har enligt Furåker (2005) stor betydelse för ekonomisk 
utveckling och tillväxt. Arbetsmarknaden genomgår kontinuerligt förändringar, 
verksamheter växer, tillkommer, minskar eller upphör. Arbetsmarknaden har ett flöde 
av arbetskraft. Människor som vill in på den kan exempelvis bestå av föräldralediga 
eller arbetslösa. Flödet ut kan bestå av människor som blir sjukskrivna eller 
pensioneras. Platser blir vakanta och tillsätts och arbetssökande får jobb men andra blir 
arbetslösa istället. Detta flöde gör att det ständigt finns ett behov av att matcha ihop 
arbetssökande och lediga platser. 

 
Detta flöde kan variera i omfattning och flera forskare anser att arbetsmarknadens 
rörlighet behöver stimuleras (von Otter, 2003; Nutek, 2000; Furåker, 2005 m.fl.). 
Förutom att det har betydelse för samhällets ekonomi, så har det betydelse för 
individerna på arbetsmarknaden, eftersom många människor är inlåsta i fel jobb. Ökad 
rörlighet skulle oftare öppna ”vakanskedjor”, det vill säga om fler arbetstillfällen blir 
lediga vid ett tillfälle så ger det ökade chanser till önskat arbete för fler individer. 
Omvänt, på en trög arbetsmarknad minskar chanserna att få byta jobb vilket medför att 
fler går kvar på oönskat arbete. Ökade utbildnings- och kompetenskrav kan leda till 
problem genom att arbetsgivarnas ställer högre krav på aktuell utbildning (von Otter, 
2003).  

 
Individen kan bidra till rörligheten genom omskolning, att pendla, flytta geografiskt 
eller i övrigt åstadkomma vad som krävs för att ta tillgängliga arbeten. Arbetsgivarna 
kan bidra till att lösa problemet genom att förlägga verksamheter till orter med 
arbetskraftsöverskott. För arbetsgivarna är bristande rörlighet ett problem likaså 
motsatsen, för hög rörlighet. Att rekrytera och lära upp nyanställda är behäftat med 
kostnader, men det största problemet är om det inte finns tillräcklig kompetens hos 
personalen för att verksamheten skall fungera Det kan skapa en situation där en 
verksamhet inte överlever, vilket ger färre arbetstillfällen och därmed minskar 
rörligheten, enligt Furåker (2005). 
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En trög arbetsmarknad ökar risken att människor blir kvar i fasta anställningar, i yrken 
eller på arbetsplatser som de inte önskar. Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) 
studerade inlåsning som avser en fast anställning men inte i önskat yrke eller på önskad 
arbetsplats. Samt utestängning, som avser arbetslösa och människor med tillfälliga 
anställningar, som önskar en fast anställning. Studiens syfte var att studera 
konsekvenser av arbetsplats- och yrkesinlåsning. Att vara både i fel yrke och på fel 
arbetsplats betecknar forskarna som dubbelinlåsning. Teoretiskt anknyts begreppen till 
kontroll och kontrollförlust. Det vill säga individens makt att förändra situationen denne 
befinner sig i, genom att byta yrke eller arbetsplats. I resultaten ser man att fasta 
anställningar utövar en stark attraktionskraft bland tillfälligt anställda. Slutsatser som 
drogs var bland annat att vara i fel yrke eller på fel arbetsplats, var förknippat med 
reducerade möjligheter att lära nytt och med överfrekvens av magbesvär, olust, trötthet 
och håglöshet. 

 
Vad som generellt avses med ett psykologiskt och fysiskt gott arbete undersöker 
Hansson (2004), så som att det ska vara lagom krävande och utmanande utan att skapa 
stress. Hon menar att nyckelbegreppen är balans mellan arbetsinnehåll, trygghet och 
mening. Det är också viktigt att arbetsuppgifterna bildar en logisk helhet. Detta gäller 
utvecklingen på ett psykologiskt plan för kognitiv, social och emotionell utveckling 
likväl som för individens välbefinnande och hälsa. 

 
Edling (2004) belyser vikten av att individen har inflytande över sitt arbete och upplever 
det som meningsfullt. Det kan utgöra ett vaccin mot sjukfrånvaro och arbetslöshet. För 
att bidra till detta behöver den lokala arbetsmarknaden innehålla ett så stort utbud av 
arbetstillfällen att det finns alternativ. Ett mål måste vara att underlätta för människor att 
byta yrke mitt i livet. Det kräver att individen inte hindras av stelbenta utbildningskrav, 
negativa incitament och regler som hämmar rörlighet (von Otter, 2003). 

 
Arbetslösas strategi för rörlighet för att öka förutsättningarna att bli sysselsatta på den 
reguljära arbetsmarknaden sker genom geografisk rörlighet och en utbildningsmässig 
rörlighet (Nutek, 2000). I en högkonjunktur får de flesta ungdomar relativt lätt ett jobb, 
vilket blir betydligt svårare i en lågkonjunktur. Konsekvenserna av att börja sitt 
arbetsliv i en lågkonjunktur har diskuterats och uppmärksammats i samband med den 
mycket svåra situation som unga befann sig i under 1990-talets krisår (Arnell 
Gustafsson, 2006). 

   
Nutek (2000) presenterar teorier kring individens rörlighet. Orsaker som påverkar 
rörligheten på arbetsmarknaden anses vara konjunkturläget, arbetskraftens 
ålderssammansättning, andelen hushåll där båda makarna/personerna är 
arbetskraftsdeltagare. Ytterligare faktorer som påverkar är sambandet mellan individens 
ålder och benägenhet till rörlighet på arbetsmarknaden. Varje människa har sina 
individuella orsaker till att röra sig på arbetsmarknaden i ett längre eller kortare 
perspektiv och fattar sina beslut utifrån vad som är rationellt just för denne (a.a.). 
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För unga individer är lönsamheten högre och kostnaderna mindre för att röra sig på 
arbetsmarknaden. Rörligheten kan därför förväntas minska med stigande ålder och i takt 
med att vinsten av rörligheten minskar och kostnaderna ökar. Byte av arbetsgivare är 
vanligtvis en naturlig del av yrkeskarriären innan en individ finner ett arbete som 
motsvarar sin kapacitet och förmåga. Utöver rent monetära kostnader och intäkter finns 
icke-monetära vilket avser andra faktorer som kan påverka beslut om rörlighet. Dessa är 
svåra att mäta och kan ses som kostnader av social karaktär vilket kan betyda att bryta 
upp från vänner, familj samt byta skola för barnen (Nutek, 2000). Samhällets ökade 
komplexitet innebär att det blir än mer krävande för individen att röra sig från en 
statusposition – en anställning, ett yrke, från arbetslöshet med mera – till en annan. 
Dessa förflyttningar kräver ofta ändrade perspektiv på en rad frågor, kompletterande 
utbildning, och berör ofta inte bara en enskild person utan en stor del av hennes sociala 
sammanhang. Beslut som gör att det nya är förenat med kostnader och risker lika väl 
som med chanser (von Otter, 2004). 

 

2.1.2 Matchning 

Matchningsproblematiken innebär i praktiken att om det finns ett akut behov av 
biologer i Stockholm hjälper det inte med arbetslösa elektriker i Åmål. De arbetslösa 
uppfyller inte alltid de kompetenskrav som de lediga arbetena ställer, detta är en 
anledning till att det finns matchningsproblem mellan arbetslösa och vakanser på 
arbetsmarknaden. Det kan också bero på att vakanser och arbetslösa återfinns på olika 
lokala arbetsmarknader. Nutek (2000) benämner det som ett strukturellt problem, där 
vissa verksamheter har behov av arbetskraft med specifik utbildning samtidigt som de 
arbetslösa saknar just den efterfrågade utbildningen.  

 
Inom en tioårsperiod kommer 30-40 procent av den nuvarande arbetskraften att lämna 
arbetsmarknaden. Vilket utgör ett problem, enligt Olofsson och Grannas (2006), då 
arbetskraften i relation till befolkningen minskar. Detta ställer krav på en intensiv 
matchning av unga och nyutbildade med lediga arbetstillfällen. Detta kan försvåras av 
dålig anpassning mellan utbildningsinriktningar på olika nivåer och arbetsmarknadens 
behov. Ett tecken på det är den försämrade genomströmning som uppstod inom 
gymnasieskolan efter införandet av det treåriga programgymnasiet. De förändringar som 
sker på arbetsmarknaden leder mot ökade utbildnings- och kvalifikationskrav. Det har 
skett en utbildningsexpansion och en förändring av utbildningarnas sammansättning. 
Det finns matchningsproblem mellan utbildningsutbud och arbetskraftsefterfrågan. 
Sammansättningen av utbildningsinriktningar gör att det finns ett underskott på vissa 
platser. Attraktiviteten behöver ökas i de utbildningar som arbetsmarknaden har behov 
av. Bestämda volymmål kan inte lösa detta enligt Olofsson och Zavisic (2006) som 
vidare säger; 

”Det kan bara lösas genom intensiv studievägledning, förändringar av arbetsmiljöer och en 
lönedifferentiering på arbetsmarknaden som återspeglar reella skillnader i utbud och 
efterfrågan på olika yrkes- och utbildningskategorier.” (s. 122). 
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2.1.3 Vägledning 

Innan industrisamhället växte fram var de flesta människors framtid utstakad redan vid 
födseln. I och med industrialiseringens framväxt ökade antalet yrken. 1908 skapade 
Parsons i Boston en yrkesvägledningsbyrå. Tidigare fanns inga fria val men nu fanns 
valmöjligheter och ur det skapades ett behov av vägledning. Den vägledning som 
bedrevs vid den tiden var ett uttryck för synen att yrkesvalet var en engångsföreteelse, 
att människan var statisk, ej utvecklingsbar och opåverkad av miljön. Vägledningen, 
som från början utvecklades av praktikerna, gavs legitimitet av psykologin. Parsons 
ansåg att det gällde att göra ett klokt val och att matcha individ med rätt yrke eller 
befattning det vill säga ”rätt man på rätt plats” (Lovén, 2000; Lindh, 1997). 

 
De teorier som växt fram har utvecklats för att möta förändringar i samhällsstrukturen 
eftersom synen på människan utvecklas och förändras över tid. Lindh (1997) säger att 
Parsons modell och den grundsynen på vägledning lever kvar än idag. Vägledningen har 
formats över tid beroende på hur fokus legat på synen på människan, omvärlden och 
samspelet dem emellan. 

 
Karriärvägledningsbegreppet har enligt Lindh (a.a.) utvecklats till ett livsstils- eller 
livsformsbegrepp, som innefattar behovet att kombinera vägledning inför både arbete, 
utbildning, fritid och livsform. Individer väljer yrke parallellt med att de väljer livsform. 

 
Teorierna som skapades under 1990-talet handlade om att förhålla sig till ett förändrat 
arbetsliv där människor sällan har ett arbete under hela karriären utan behöver lära om 
och lära mer. Människorna är i ständig utveckling och måste vara beredda att förnya sig 
och sin karriär. Exempel på teorier som växte fram för att svara till de nya kraven är 
bland annat Valach och Youngs teori där kontexten är väsentlig och Saviacks 
karriärkonstruktionsteori.  

 
Planned Happenstance är en teori utvecklad av Mitchell, Levin och Krumboltz (1999) 
som påvisar att tillfälligheter och slumpen är viktiga faktorer i många människors 
yrkeskarriärer. I korthet går teorin ut på att man bör lära sig att skapa, se och vara öppen 
för olika chanser som passerar under ens yrkeskarriär. Teorins intention är att användas 
som en tänkt struktur för att vidga yrkesvägledning. 

 
Hallqvist (2005) drar slutsatsen att arbetskraftens rörlighet beror på en individ som inte 
”blir vid sin läst utan reser sig och agerar mer eller mindre självständigt och 
målmedvetet i syfte att förändra sitt yrkesliv”. Han anser att begreppet ”empowerment” 
är ett nyckelord för olika slags interventioner. Ur pedagogisk synpunkt handlar det om 
att individen stärks utan att bli berövad ansvaret för sin egen livssituation. 
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2.2 Litteratur 
Furåker (2002) säger att arbetskraft kan ses ur olika perspektiv. Arbete kan inte utföras 
helt utan muskelstyrka, någon form av muskelkraft behövs. En annan dimension avser 
kunskaper och kompetens. Den tredje dimensionen avser motivation, vilja eller 
benägenhet till att arbeta. Graden av motivation är kopplad till de belöningar ett arbete 
ger det kan handla om lön eller andra materiella förmåner. De kan också hänföras till 
arbetsuppgifternas innehåll, till karriärmöjligheter och till den sociala samvaron på 
arbetsplatsen. Furåker säger vidare att den kompetens, som vissa yrkesverksamma 
tillägnat sig inom det reguljära utbildningssystemet, förvärvar en del i arbetslivet 
antingen direkt i arbetet eller via internutbildningar. Svensson (2002) menar att social 
kompetens visserligen kan kompensera brister i formella meriter. Det är dock inte 
längre möjligt för formella meriter att kompensera social kompetens. 
 
Tåhlin (2007) talar om överutbildning i Sverige och konsekvenser diskuteras. Det slås 
fast att år 2000 hade cirka en tredjedel av alla anställda en utbildning som var minst två 
år för lång i relation till arbetets krav. Kvalifikationskraven på arbeten har stigit 
påtagligt men inte lika snabbt som den genomsnittliga utbildningsnivån. 
 
Det samspel som finns mellan skola och arbetsliv skulle enbart kunna betraktas som ett 
matchningsproblem mellan behov och utbud av arbetskraft. Den allmänna skolan har 
dock bredare uppgift än att bara förbereda för yrkeslivet. I läroplanerna finns bland 
annat mål för att ge goda basfärdigheter, medborgerlig bildning och främja den 
personliga utvecklingen, säger Olofsson (2007). 
 
Studie- och yrkesvägledning i skolan regleras genom Skollagen3, förordningar och 
Läroplaner. I Skollagen anges i 2 kap. 6 § att den sökande, som ska anställas utan 
tidsbegränsning för studie- och yrkesorientering i det offentliga skolväsendet, ska ha en 
utbildning avsedd för sådan verksamhet. Utbildningen till studie- och yrkesvägledare 
ges på högskola och omfattar från och med 2007, 180 högskolepoäng. Utbildningen är 
en yrkesexamen där innehåll och antalet utbildningsplatser beslutas av riksdag och 
regering. I läroplanerna anges mål för studie- och yrkesvägledningen inom 
utbildningsväsendet. Enligt nationella rådet för vägledare4 är cirka 3 000 studie- och 
yrkesvägledare verksamma inom utbildningsväsendet. 
 
Arbetsmarknadsverket har i uppgift att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. 
Verkets vision lyder att Arbetsförmedlingen leder till arbete. Uppdraget till 
Arbetsmarknadsverket formulerar riksdag och regering i regleringsbrev. Inom 
Arbetsförmedlingen arbetar vägledare, som efter fyra månaders introduktion är klara för 
arbete. Högskoleutbildning är önskvärd men inget krav kan utläsas av 

                                                
3 http://www.skolverket.se/sb/d/155/a/1039 2007-05-22 

4 http://forening.proventek.net/vagledarna/nationelltrad.html 2007-05-22 
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Arbetsmarknadsverkets hemsida. Enligt nationella rådet för vägledare är idag 2 800 
vägledare verksamma inom Arbetsmarknadsverket.  
 
Riksrevisionen (2006) granskade den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet, 
produktivitet samt dess roll i matchningsprocessen. Även åtgärder som har vidtagits för 
att förbättra matchningsprocessen har granskats. Granskningen visar att det finns stora 
brister i hur arbetsförmedlingen fungerar.  
 

”Enligt Riksrevisionens bedömning finns det stora brister i hur arbetsförmedlingen fungerar. 
Riksrevisionen har visat att både förmedlingens betydelse i matchningsprocessen och 
förtroendet har minskat”. (Riksrevisionen, 2006. s 11) 

 
Förändringar i arbetsmarknadsmyndigheternas organisation föranledde att i Sveriges 
kommuner och Landsting (2007) presenterade en studie, som behandlar hur 
arbetsmarknadspolitiken kan styras och samordnas för att fungera bättre lokalt. Här tas 
flera frågor upp kring framtida arbetsmarknadspolitik, bland annat ställs krav på att 
långsiktigheten förstärks och samordnas aktivt med lokal/regional utbildnings-, 
näringslivs- och utvecklingspolitik. På lokal nivå anses det som viktigt att påverka 
elever i gymnasieskolan. Man ser en väl fungerande studie- och yrkesvägledning som 
särskilt viktig. 

2.3 Forskningsfrågor 
 Kan vi se om vägledning har påverkat de intervjuades rörlighet på 

arbetsmarknaden? 
 Kan vägledning bidra till att matcha individer till arbetsmarknaden? 
 

2.4 Avgränsningar 
Begreppet rörlighet kan avse att röra sig på en internationell arbetsmarknad. Vi har för 
avsikt att begränsa oss till den svenska arbetsmarknaden. Den forskning som tidigare 
bedrivits har företrädesvis haft ett organisationsperspektiv samt sett på individers 
rörlighet ur ett geografiskt perspektiv. I detta arbete kommer vi att se på rörligheten 
utifrån den enskilda individens agerande.  

Vägledning avser vi att betrakta utifrån individens subjektiva upplevelse, i förhållande 
till den samhälleliga intentionen med vägledning. 

2.5 Hypotes 
Vägledning kan stödja individers rörlighet på arbetsmarknaden. Vägledningen har 
betydelse för att individen skall kunna gör väl underbyggda val och fatta avgörande 
beslut gällande studier, yrke och arbetsliv. 
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3. Metod 

3.1 Metoder och tekniker 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie i kombination med en empirisk undersökning. 
En kvalitativ ansats valdes med intervjuer som datainsamlingsmetod. De kvalitativa 
intervjuerna hjälpte till att öka förståelsen för intervjupersonernas upplevelser av 
processen kring arbetsbyten som skett eller skulle ske. Syftet var att få reda på om 
vägledning hade haft någon betydelse för deras rörlighet och om vägledning hjälpt till 
vid matchningen mellan utbildnings- och yrkesval.  

 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna vara så flexibla som möjligt när det 
gällde att ställa följdfrågor. Utifrån det respondenterna svarade anpassades följdfrågorna 
för att få en ökad förståelse för deras berättelser. Frågeguiden (Bilaga 1) utformades 
med övergripande rubriker för att få ett stöd och kunna kontrollera att allt kommit med 
under intervjuerna. Då alla respondenter hade olika erfarenheter utifrån våra frågor blev 
ingen intervju likadan vad det gällde följdfrågor eller ordningsföljden på frågorna.  

 
Efter att ha gjort de första fem intervjuerna och startat bearbetning och analys behövde 
antalet intervjuer utökas med två stycken då tillräckligt med information inte 
framkommit. Fördelen med den kvalitativa ansatsen är att man inte behöver bestämma i 
förväg hur många man ska intervjua, utan det bestäms utifrån de resultat som 
framkommer. Totalt gjordes sju intervjuer. 

3.2 Genomförandesteg 
Under planeringen av denna uppsats söktes information och en hel del intressant 
forskning påträffades hos Arbetslivsinstitutet som dessvärre avvecklade sin verksamhet 
i inledningen av detta arbete. Detta gjorde att forskningsanknytning och intressant 
information föll bort. Istället söktes Arbetslivsinstitutets publikationer på bibliotek där 
vissa utgåvor var möjliga att finna. På grund av detta försenades arbetet eftersom 
mycket tid gick åt för att återfinna den forskning som önskades, samt även komplettera 
materialet. 

 
I arbetets inledande fas studerades tidigare forskning, samt ämnesrelaterad litteratur. 
Detta för att få en större förståelse och för att kunna förbereda och sammanställa frågor 
till intervjuerna. Då denna forskning bedrevs under en begränsad tid, så utarbetades 
utkastet till intervjuerna i ett tidigt skede.  

 
En provintervju med en klasskamrat genomfördes och därefter omarbetades 
intervjuguiden något. Därpå vidtog arbetet med att finna lämpliga kandidater till 
intervjuerna. De två första intervjuerna genomfördes med båda uppsatsskrivarna 
närvarande, vilket sågs som en fördel. En var ansvarig för intervjun, den andre satt med 
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som observatör. Då geografiska avstånd gjort det svårt att göra samtliga intervjuer 
gemensamt, har två intervjuer per forskare gjorts på respektive uppsatsskrivares hemort.  

 
Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades och skrevs ner ordagrant och på 
liknande sätt för att underlätta analysarbetet. När intervjuarbetet var klart och materialet 
börjat bearbetas och analyseras, såg vi att det behövdes mer kunskaper i ämnet varför 
ytterligare litteratur lästes som skulle belysa de fakta som framkommit under 
intervjuerna. 

3.3 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Vår intention var att finna respondenter som fått vägledning och rört sig på 
arbetsmarknaden under det senaste året. I detta uppstod emellertid problem då vägledare 
omfattas av sekretess och inte kan förmedla kontakter till individer som fått vägledning. 
Den inriktning och de frågor vi avsett att ställa fick ändras. Vi valde i detta läge att göra 
ett bekvämlighetsurval. Bekantskapskretsen kontaktades och tillfrågades om de i sin tur 
kände individer som hade bytt arbete en eller flera gånger, eller som stod inför att byta 
arbetsplats. Vi valde även att avstå från kriteriet att respondenterna skulle ha bytt arbete 
under det senaste året. Valet grundade sig på att det var praktiskt genomförbart för 
tidsrymden studien omfattade. Efter ett flertal samtal fann vi sju individer att intervjua, 
som hade möjlighet att ställa upp med sina kunskaper, erfarenheter och sin tid. Dessa 
individer ingår inte i vår nära bekantskapskrets men en viss kännedom om individerna 
fanns. Om individerna fått vägledning var oklart, men förhoppningar fanns om att så 
varit fallet. Urvalet bestod av fem kvinnor och två män i åldersgruppen 32-43 år, som 
alla befann sig i olika yrkeskategorier och i olika faser i sina liv.  

3.4 Datainsamling 
Relevant litteratur söktes genom databasen Libris samt på flera bibliotek. Internet och 
framförallt sökmotorn Google har också varit till stor användning, där vi fått fram 
mycket tidigare forskning. De sökord som använts är bland annat: rörlighet på 
arbetsmarknaden, vägledning, arbetskraftens rörlighet och mobilitet. Litteratur från 
tidigare kurser i utbildningen har också använts. 

  
De intervjuer som genomfördes gjordes på olika platser utifrån respondenternas 
önskemål så att de skulle känna sig mer bekväma under intervjun. Tiden för varje 
intervju varierade något. Den kortaste intervjun varade i ungefär 20 minuter och den 
längsta drygt 30 minuter. En provintervju genomfördes med en klasskamrat för att se 
hur frågorna togs emot och hur svaren blev, en del ändringar gjordes men i stora drag 
behölls tänkta formuleringar.  

 
Vid intervjutillfällena användes bandspelare eller mp3 spelare. Detta gjorde att 
anteckningar inte behövde föras, utan uppsatsskrivarna kunde koncentrera sig på 
samtalen. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället. Samtliga 
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intervjuer skrevs ut på samma sätt för att underlätta analysarbetet, detta gjordes 
parallellt med att intervjuarbetet framskred. 

3.5 Tillförlitlighet 
I kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet inte lika applicerbara som 
för studier av kvantitativt slag. Detta för att man i kvalitativ forskning inte kan skatta 
resultatet i siffror. För att försöka säkerställa kvalitet och tillförlitlighet i detta arbete har 
allt material tolkats och analyserats med ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 
Under intervjuerna har medvetenhet funnits om hur viktigt det är att inte ställa ledande 
frågor samtidigt har det beaktats hur kroppsspråk och minspel kan påverka de 
intervjuade.  

 
Genom hela arbetets gång har ett kritiskt och objektivt förhållningssätt använts för att 
öka tillförlitligheten på studien. Det faktum att respondenterna har anknytning till 
bekantskapskretsen, även om det inte är den nära bekantskapskretsen har ökat 
uppmärksamheten på att det skulle ha kunnat påverka objektiviteten och då även 
reliabiliteten i uppsatsen. 

3.6 Etiska ställningstaganden 
God forskningsetik innebär att forskaren intar en försiktig och ödmjuk attityd till 
resultaten som framkommer i arbetet, eftersom det kan vara svårt att inte låta sig 
påverkas och att hålla distans till den egna forskningen. En viktig del av etiken är hur 
man förhåller sig till annan forskning på området. Det hör till god etik att redovisa andra 
relevanta resultat, eftersom den egna forskningen annars kan få en felaktig betydelse 
och måste ställas i relation till vad som redan gjorts.  

 
De forskningsetiska principerna som HSFR, Humanistisk – Samhällsvetenskapliga 
Forskningsrådet5  presenterar har beaktats. Det grundläggande individskyddskravet kan 
sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 
I enlighet med dessa huvudkrav informerades alla våra respondenter om syftet med 
undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att deras medverkan i intervjuerna var 
anonymt (informationskravet). Deltagarna har gett sitt samtycke till deltagandet och 
blivit upplysta om sin rätt att avbryta om de önskade (samtyckeskravet). För att bevara 
deltagarnas integritet behandlas deras uppgifter konfidentiellt och de ska inte kunna 
identifieras i rapporten (konfidentialitetskravet). Dessa uppgifter kommer heller inte 
föras vidare. Både intervjuguide och de svar respondenterna lämnat används endast till 
uppsatsen och kommer inte att lämnas vidare (nyttjandekravet). 

                                                
5 https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 2007-05-20 
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3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 
För att insamlad data från intervjuerna skulle kunna tolkas och analyseras var det 
nödvändigt att den insamlade datan gavs en ändamålsenlig och tolkningsbar form. 
Därför transkriberades och bearbetades intervjuresultaten i flera omgångar. Första steget 
i bearbetningen blev att strukturera och välja ut det som ansågs vara av vikt för 
uppsatsen. Det som inte ansågs relevant utelämnades. Andra steget blev att ytterligare 
strukturera och kategorisera utifrån de frågor som använts i intervjuguiden. Resultaten 
sammanställdes efter kön, ålder, utbildningsbakgrund, antal anställningar, 
anställningsförhållanden samt deras erfarenheter av vägledning.  

 
Arbetet med analysen genomfördes gemensamt och diskussion fördes kring 
intervjusvaren och detta var en fördel då båda författarna hade olika sätt att se på de 
mönster och handlingar som framkom i intervjuerna. Analysen ledde fram till en 
slutsats. 
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4. Resultat 
Under detta kapitel redovisas resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Resultaten 
redovisas under tre olika rubriker som valts utifrån att skapa en större förståelse för 
innehållet i intervjuerna. De har utvecklats utifrån respondenternas svar och de 
frågeställningar arbetet har. De tre områden vi redovisar resultaten under är rörlighet på 
arbetsmarknaden, matchning samt vägledning. 

 
Vi inleder med en kort presentation av våra respondenter där vi berättar om nuvarande 
sysselsättning, utbildningsbakgrund, familjebilden samt lite om deras anställningar 
Namnen är fingerade för att bevara respondenternas anonymitet. 

4.1 Presentation av respondenter 
”Anna” 43 år, arbetar som lönekontorist sedan 23 år och har gått samhällsvetenskaplig 
linje. Hon lever med sambo, har inga barn och bor i storstad. Vid intervjutillfället har 
hon en vecka kvar på sin gamla arbetsplats. Efter bytet till nya arbetsgivaren kommer 
hon att inneha likvärdiga arbetsuppgifter på samma hierarkiska nivå. 

 
”Bo” 32 år, arbetar som färskvaruchef i livsmedelsbranschen och har gått treårig 
ekonomisk linje. Han lever i samboförhållande, har ett barn och bor i storstad. Han har 
arbetat inom samma bransch men i olika butiker och kedjor i 13 år och nuvarande 
anställning är en provanställning.  

 
”Cecilia” 37 år, är bankanställd och har arbetat i bank sedan hon slutade gymnasiet för 
18 år sedan. Hon har gått treårig ekonomisk linje, är gift, har två barn och bor i ett litet 
samhälle. Idag har hon en tillsvidareanställning men har bytt kontor, varit uppsagd, 
innehaft vikariat och därefter åter tillsvidareanställts.  

 
”David” 32 år, arbetar som CNC-operatör i verkstadsindustrin. Han har två års 
utbildning på verkstadsteknisk linje samt har vidareutbildat sig vid två tillfällen på 
Lernia. Han lever som singel har inga barn och bor i mellanstor stad. Anställningen på 
nuvarande arbetsplats har han haft i tre och ett halvt år Tidigare har han blivit 
permitterad efter åtta års anställning som verktygsmakare. Han har även jobbat som 
lagerarbetare direkt efter gymnasiet. 

 
”Ellen” 35 år, arbetar som barnskötare, hon gick tvåårig social linje på gymnasiet, och 
är nyexaminerad från en barnskötarutbildning. Hon är sambo, har tre barn och bor i 
storstadsregion. Hon har ett vikariat på deltid sedan drygt ett år som barnskötare. 
Tidigare arbetade hon som städare i 13 år och har även arbetat på ålderdomshem, samt 
på en lunchrestaurang.  
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”Fia” 39 år, arbetar som promotionvärdinna av kosmetika och har gått tvåårig social 
linje. Hon är gift, har två barn och bor i storstadsregion. Hon anställs utifrån prestation 
och bokas två gånger per år för kommande säsong. Hon har arbetat cirka tre år på 
nuvarande arbetsplats och står inför att eventuellt byta tjänst. Tidigare har hon jobbat 
som egen företagare i drygt 18 år och har även jobbat med catering, samt i en 
bokhandel. 

 
”Gun” 38 år, är arbetslös civilekonom och gick tre år av fyraårig teknisk linje på 
gymnasiet. Hon har examen i internationell ekonomi och kompletterade till civilekonom 
samt har ytterligare studier i språk på universitetsnivå. Hon är gift, har ett barn och bor i 
storstad. Hon står till arbetsmarknadens förfogande när hon får dagisplats till sitt barn. 
Hon har haft ekonomijobb under utlandsvistelse, men i Sverige har hon trots ihärdiga 
försök inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden som ekonom. Hon har arbetat i 
livsmedelsbutik och på café. 

4.2 Rörlighet på arbetsmarknaden 
Den rörlighet vi har kunnat se hos våra respondenter har handlat om hur individerna 
själva förhållit sig till att byta arbete, men även om att stanna kvar på samma 
arbetsplats. Vi ställde frågor i intervjuerna om bland annat trivsel och vad som gjort att 
de stannat hos samma arbetsgivare, för att få fram vilka faktorer som bidragit till 
respektive individs rörlighet eller icke rörlighet.  

 
På frågor vad som fått respondenterna att trivas och vad som fått dem att stanna på 
arbetsplatsen har arbetskamrater varit något som värderats högt. Men även frihet, 
omväxling och möjlighet att lära nytt har angetts som bidragande orsaker. David lyfte 
personalvård som en viktig faktor. Cecilia och Fia ansåg närhet till hemmet, på grund av 
familjen, som skäl till att stanna på sin arbetsplats. 

 
”... tycker det här är ett otroligt fritt jobb ... så otroligt mycket trevliga jobbarkompisar ... 
närheten där man bor, det är viktigt tycker jag när man har familj” (Fia) 

”... jag trivs jättebra ... ja, personalvård så att säga ... fester ... resor ... ljusa och fräscha lokaler 
att jobba i och arbetskamrater är också viktiga ... närheten till jobbet” (David) 

 
Anna och Cecilia har stannat 23 respektive 18 år hos samma arbetsgivare och båda har 
blivit erbjudna anställning av arbetsgivaren. Om valet att stanna så länge säger de att det 
är beroende av att det varit omväxlande arbetsuppgifter, regelbunden 
kompetensutveckling, samt att respektive företag förändrats genom åren. Detta har 
inneburit nya lokaler och även nya arbetskamrater vid några tillfällen. 

 
”... det var genom en granne som jobbade på den firman, så behövde de hjälp och så visste 
han att jag inte hade något ... bolaget har bara blivit större och större ... då hade man säkert 
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tröttnat, om man suttit kvar och gjort exakt samma saker som man gjorde för tjugo år sedan ... 
då hade man ju hunnit ledsna” (Anna) 

”... efter två sommarjobb så, ja dom frågade ju” (Cecilia) 

 
Kontakter har fem av de intervjuade angett som viktiga och betydelsefulla för 
anförskaffande av nya arbeten. 

 
”... det här är oftast genom någon bekant man får ... jag hade eget företag och när jag skulle 
sälja det sa hon, kan inte du börja här ute, jag vet att du är duktig på att sälja” (Fia) 

”... så hade jag vänner där också, för jag hade fått det jobbet genom kontakt ... det känns tryggt 
och det känns bra” (Gun) 

 
Den rörlighet på arbetsmarknaden som de intervjuade berättar om har i två fall handlat 
om ofrivillig rörlighet, då David och Cecilia blev uppsagda på grund av arbetsbrist. De 
övriga som bytt arbeten har gjort frivilliga byten. 

 
”... jag blev permitterad där – arbetsbrist ... efter 11:e september – dom hade ju en USA-
marknad” (David) 

”... jag fick ett erbjudande om ett nytt jobb och så tänkte jag ... så länge som jag varit här, det 
kanske är dags att röra lite på sig” (Anna) 

4.3 Matchning 
Under denna rubrik presenteras hur respondenterna matchats till arbetsmarknaden. Här 
redovisas bland annat om de haft kontakt med arbetsförmedling, då matchning är deras 
huvuduppgift. Vi undersöker även överensstämmelsen mellan utbildning och arbetets 
innehåll. 

 
Flera av de intervjuade har varit i kontakt med arbetsförmedlingen vid ett eller flera 
tillfällen, och flera anger att de inte fått den hjälp de velat ha eller förväntat sig. Endast 
David är nöjd med sin kontakt med arbetsförmedlingen, då den information som erhölls 
bidrog till kontakt med utbildningsanordnare, som via praktik ledde till fast arbete. 

 
”... jag vet inte hur det är idag, men när man får gå på sådana här arbetssökarkurser på 
arbetsförmedlingen. Det fanns, jag gick på någon sådan, faktiskt, nu när jag tänker efter, inte 
för att det gav så mycket ” (Bo) 

”... man fick klara sig på egen hand ... det fanns ju knappt någon vägledning att få ... när man 
gick till arbetsförmedlingen fick man ställa sig vid en sådan där datorpelare och kolla på jobben 
där ... det var väl så många arbetslösa just då – för att kunna lägga ner så mycket tid på var 
och en” (David) 



 

 17 

”... jag var hos arbetsförmedlingen ... det var då inget positivt bemötande och framför allt den 
här gamla stofilen som hade suttit där hela sitt liv och inte kunde – det var bara att fylla i papper 
och hejdå ... det var ingen som ville veta vem jag var eller vad jag ville överhuvudtaget ... man 
blir lite nervös för att gå dit och fylla i alla dessa papper, jag kände mig lite skurkaktig” (Fia)  

”... på arbetsförmedlingen ... vad jag förväntade mig egentligen, det var väl skillnaden att jag 
förväntade att dom skulle ge mig en lista på dom jobben som finns, där kan du söka eller hjälpa 
mig med vilken sorts arbeten jag skulle kunna – vad jag skulle kunna jobba med, det tycker jag 
var lite dåligt faktiskt” (Gun) 

 
Endast David blev genom vägledning på arbetsförmedlingen indirekt matchad till 
arbete. För övriga respondenter har slumpen, eget kontaktnät samt praktikplatser angetts 
som orsaker till att de fått sina arbetsgivarkontakter och anställningar. I intervjuerna 
framkommer att överensstämmelsen anses som stor hos sex av de intervjuade, mellan 
den utbildning de har och det arbete de befinner sig på. 

4.4 Vägledning 
Under denna rubrik redovisas det respondenterna uttrycker om vägledning. Här 
redovisas även individernas tankar kring val och väljande av utbildning och arbeten.  

 
Ingen uppger att de inte fått vägledning i grundskolan, fyra svarar att de fick vägledning 
och tre minns ej. Fia har inte något konkret minne av vägledning men säger att det fanns 
en ”syokonsulent” som var trevlig, men hon minns inte om han gav någon vägledning. 

 
”... av studievägledaren när man gick i nian, då visste jag faktiskt inte vilken linje jag skulle 
välja. Då var jag och pratade ett par gånger med syokonsulenten som det hette ... där kom vi 
fram till, egentligen att jag hade två alternativ ... jag valde det ena det var inte svårare än så, 
men vi sållade bort en massa annat ändå” (Bo) 

”... det var väl inte så mycket vägledning kan man säga ... man sökte väl sig efter den 
utbildning som kompisarna gick ... och en utbildning där betygen räckte till” (David) 

 
Vägledning på gymnasiet uppgav två av de intervjuade att de erhållit. Gun fick hjälp via 
ett datorprogram hos syokonsulenten. Hon gick senare vidare till studier på universitet. 
Ytterligare två har vidareutbildat sig som vuxna.  

 
Sex av de intervjuade har fått vägledning utanför utbildningsväsendet, bland annat på 
arbetsförmedlingen. 

 
”... heter det CVL (Centrum för vuxnas lärande – vår kommentar) ... dit gick jag och var inne på 
att jag skulle bli förskollärare, då var jag tvungen att läsa in några ämnen ... det var bra för de 
visade mig vad som saknades och vart jag kunde vända mig för att läsa in de ämnena” (Ellen) 
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”... sedan har jag ju nyligen då tagit kontakt med studievägledare ... hon tyckte väl inte jag 
skulle läsa vidare till civilekonom eller så, för det finns ju jätte många sådana och det är svårt 
att få jobb” (Cecilia) 

 
Cecilia upplevde inte mötet med vägledaren som positivt. Hon hade kontaktat 
vägledaren i ett försök att förändra sin situation. 

 
”... då sa hon att hon själv läst in en Fil. Kand. och jobbat heltid samtidigt och det går om man 
vill typ, det kändes inte så positivt – då blev man nästan nedslagen i stället” (Cecilia) 

 
Vi ställde frågor till respondenterna om de saknat vägledning vid något tillfälle och fem 
av sju individerna berättade att så var fallet. De övriga två skiljer sig åt. Ellen har haft 
behov av vägledning, sökt och fått det. Anna har inte saknat vägledning vid något 
tillfälle. När i livet man önskat vägledning har skiftat mellan individerna, men det har 
uppstått situationer utanför den enskilde individens påverkan. David och Cecilia har 
erfarenhet av att bli uppsagda och har i den situationen upplevt ett behov av vägledning. 
Ingen av dem fick den vägledning de hade önskat. 

4.5 Resultatsammanfattning 
Arbetet omfattar sju intervjuer med fem kvinnor och två män i åldersgruppen 32-43 år. 
Samtliga respondenter har genomgått gymnasiet under linjegymnasiets tid. Fyra har gått 
treårigt teoretiskt gymnasium, två har gått tvåårigt teoretiskt gymnasium och en har gått 
tvåårig yrkesinriktad linje. Gun har läst på universitet och har en examen samt 
kompletterat med ytterligare ämnen. Det ledde till en civilekonomexamen samt 
kunskaper i flera språk. Ellen har bytt yrke och läst en yrkesinriktad 
påbyggnadsutbildning.   

 
Tre av respondenterna har fasta anställningar och tre har anställningar som kan 
definieras som flexibla. Bo är provanställd, Ellen innehar ett vikariat och Fia är 
säsongsanställd. Gun är arbetslös. 

 
Gällande rörlighet på arbetsmarknaden så har respondenterna rört sig i olika grad och 
av olika skäl. Anna och Cecilia, som varit minst rörliga, har båda blivit tillfrågade av 
sina arbetsgivare om att börja på företaget och de har varit kvar sedan sitt inträde på 
arbetsmarknaden. Det nämns av dessa två, likväl som av de övriga, att arbetskamrater är 
något som skattas högt. Även frihet, omväxling och kompetensutveckling är viktigt för 
att välja att stanna hos en arbetsgivare. David blev permitterad och valde att 
vidareutbilda sig för att få ett nytt arbete. Anna och Fia står i begrepp att byta arbete, 
Cecilia önskar byta och Bo och Ellen önskar gå från osäkra anställningsförhållanden till 
en fast anställning. David uppger sig vara nöjd med både arbete och anställningsform. 
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Samtliga respondenter anger att de fått arbete genom kontakter eller genom 
praktikplatser vid något tillfälle.  

 
Matchning till arbetsmarknad och utbildning är något som respondenterna har varit 
med om i olika grad. Flera har varit i kontakt med arbetsförmedlingen, men inte fått den 
hjälp de önskat eller förväntat sig. David fick vägledning, som via utbildning och 
praktik ledde till arbete. Slumpen och kontakter har varit något som flera angett som 
skäl till att de fått anställning. Det framkommer att val av utbildning överensstämmer 
med det arbete som respondenterna har. 

 
Vägledning har samtliga intervjuade erfarenheter av. Fyra har fått det och tre har inga 
konkreta minnen av vägledning i grundskolan. Under gymnasiet har respondenterna få 
minnen av vägledning. Endast Anna och Gun kan erinra sig någon vägledning i 
gymnasiet. Gun, som valde att läsa vidare på universitet, minns vägledningen bäst från 
gymnasiet. Som vuxna har sex respondenter fått vägledning. Fem uppger att de saknat 
vägledning vid något tillfälle i livet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

5. Analys 

5.1 Rörlighet 
Individer kan enligt Furåker (2005) bidra till rörlighet genom omskolning. Tre av 
respondenterna har vidareutbildat sig efter avslutat gymnasium. David och Ellen har läst 
påbyggnadsutbildningar på gymnasial nivå och bytt yrke efter avslutad utbildning. Ellen 
betecknar detta som ett frivilligt beslut, även om hon medger att andra faktorer som 
värk i axlar och nacke bidrog. David fick genom vägledning vetskap om en utbildning 
på Lernia. Han genomgick en kortare utbildning som ledde till arbete. Han blev senare 
uppsagd på grund av arbetsbrist. Strategin i det läget blev att upprepa ett tidigare 
framgångsmönster, det vill säga han utbildade sig via Lernia och fick praktik som ledde 
till arbete.  

 
Gun valde att studera på universitet utifrån eget intresse. Denna utbildning ledde till att 
hon etablerade sig på arbetsmarknaden i ett annat land. Efter återkomst till Sverige har 
hon inte lyckats etablera sig som ekonom på den svenska arbetsmarknaden. Nutek 
(2000) säger att en strategi för arbetslösa, att öka förutsättningarna för sin rörlighet, kan 
vara genom utbildning eller geografisk rörlighet. Gun är civilekonom och har goda 
språkkunskaper, men vidare utbildning är inte hennes väg in på arbetsmarknaden. Inte 
heller når hon dit genom att flytta från en storstadsregion. Hon har sökt arbeten, där 
efterfrågade kvalifikationer understiger hennes kompetens, och har då inte kallats på 
intervju. 

 
Av respondenterna har 86 procent enbart gymnasieutbildning och 14 procent har en 
akademisk examen efter fyra års universitetsstudier. Svensson (2002) presenterar att år 
2001 hade 15 procent av den svenska arbetskraften eftergymnasial utbildning på tre år 
eller mer, vilket överensstämmer väl i vårt resultat. Det kan även ses i förhållande till att 
den enda arbetslösa i denna studie är Gun som har en akademisk examen. Samtliga, det 
vill säga 100 procent, av respondenterna har en avslutad gymnasieutbildning. 
 
Individers rörlighet är enligt teorin som högst när de är unga. De prövar sig då fram för 
att finna ett arbete som motsvarar deras kapacitet och förmåga. Här ser vi att två av 
respondenterna går emot den teorin, då de är kvar på samma arbetsplats som inträdet 
skedde på. De övriga fem respondenterna har haft flera anställningar och rörligheten har 
varit högst vid inträdet på arbetsmarknaden.  
 
Ser vi på respondenternas agerande utifrån skillnader i konjunktur kan vi se en likhet 
mellan männen. Deras inträde på arbetsmarknaden har ägt rum under 1990-talets början. 
David etablerade sig i ett yrke som inte överensstämde med hans utbildning. Bo fann 
ingen fast anställning som överensstämde med hans utbildning, utan arbetade som 
vikarie i butik. Under denna tid rådde lågkonjunktur vilket försvårade de ungas inträde 
på arbetsmarknaden (Arnell Gustafsson, 2006). Anna, som har 23 års anställning på 
samma arbetsplats, byter arbetsplats i en högkonjunktur. Detta kan även kopplas till det 
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mönster hon upprepar genom att tacka ja till en erbjuden anställning. I en lågkonjunktur 
är det mindre troligt att erbjudas densamma. Under en lågkonjunktur kan lång 
anställningstid ha gjort hennes position på arbetsplatsen tryggare. 

 
En faktor som påverkar rörligheten är andelen hushåll där båda makarna/personerna 
arbetar (Nutek, 2000). Fia svarar att hon inte vill göra så mycket karriär, då inte båda 
makarna kan göra karriär. Någon måste, enligt henne, hålla tillbaka. Vi tolkar att karriär 
innefattar någon form av rörlighet. Fias rörlighet begränsas således.  

 
Individer som trivs på sin arbetsplats har en högre grad av motivation att stanna. 
Furåker (2002) beskriver att motivationen till att stanna eller byta kan avse lön eller 
andra materiella förmåner, men även karriärmöjligheter och social samvaro. Endast en 
av respondenterna nämner lön som ett skäl till att stanna eller byta arbete. Andra 
materiella förmåner ger David exempel på. På hans arbetsplats är fester och resor 
förekommande och de anställda får låna bil med släp. Fester och resor är även social 
samvaro. Den sociala samvaron är det som huvuddelen av respondenterna anger som en 
faktor till trivsel på arbetet. Bo anger karriärmöjligheter som skäl att stanna, vilket även 
Furåker (a.a.) säger kan ge en hög grad av motivation till att stanna eller byta. 

 
Motivationen till att stanna handlar om att arbetet ska vara ett gott arbete. Gun beskriver 
ett arbete utomlands där hon arbetade som ekonom. Hon ansåg att hon gjorde en insats, 
något som var viktigt, som inte vem som helst kunde göra och att studierna bidragit till 
detta. Hennes kunskaper bidrog till att det var ett gott arbete. Hansson (2004) beskriver 
det som att det ska vara balans på innehåll, trygghet och mening och vara lagom 
krävande och utmanande. Edling (2004) anser om individen upplever arbetet som 
meningsfullt, motverkas frånvaro från arbetet i form av sjukskrivningar. 

  
Anna och Cecilia erbjöds anställning och har blivit kvar i 23 respektive 18 år. Båda 
påvisar att omorganisationer, omväxlande arbete, kontinuerlig kompetensutveckling och 
goda arbetskamrater bidragit till att de trivts. Där upphör likheterna, Anna har än en 
gång erbjudits en anställning och tackat ja. Samhällets ökade komplexitet innebär enligt 
von Otter (2004) att det blir än svårare för individen att röra sig mellan olika 
statuspositioner. De icke-monetära kostnaderna kan avse sociala kostnader. Denna 
kvinna har skattat arbetskamraterna högt, vilket gör att vi ser att hennes kostnader kan 
kopplas till förlust av arbetskamrater. Den kostnaden minskar då hon har forna 
arbetskamrater på den nya arbetsplatsen.  

 
Cecilia vill inte arbeta kvar så hon har sökt arbete och även kontaktat arbetsgivare som 
inte utannonserat tjänster, ”för att höra sig för”. Detta gör att hon kan ses som 
arbetsplatsinlåst (Aronsson, Dallner och Gustafsson, 2000). Det finns två huvudskäl till 
att hon inte vill stanna på arbetsplatsen. Båda bottnar i att familjebilden förändrats, i och 
med barnens ankomst. Arbetstiderna har inte förändrats men hennes inställning till dem. 
Yrket har inte samma betydelse sedan barnen kom, vilket gör att hon värderar närheten 
till hemmet högre än yrket. Detta gör att begreppet dubbelinlåsning kan vara motiverat 
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(a.a.). Arbetsmarknaden i den region hon verkar i är trögrörlig, vilket innebär att det är 
få arbeten att söka det vill säga få vakanskedjor uppstår. (von Otter, 2003).  

 
Flexibla anställningar kan skapa ohälsa om individerna inte upplever dem som goda 
(Aronsson, Dallner och Gustafsson, 2000; Hansson, 2004). Ellen har ett vikariat på 
deltid och önskar en fast anställning på heltid. Att vara kvar på denna arbetsplats på 
deltid värderar hon högre än att få ett annat arbete på heltid, vilket gör att inga 
inlåsningseffekter kan utläsas för henne. Fia är anställd utifrån de resultat hon uppnår. 
Anställningen är flexibel i tid och är tidsbegränsad. Utifrån att hon uppnått goda resultat 
bokas hon för en säsong i taget, vilket två gånger per år leder till ”oro i magen”. Den 
flexibla tiden ser hon som positiv för hon har kontroll över arbetstiden och ser arbetet 
som fritt. Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) ser att den upplevda kontrollen över 
arbetet motverkar negativa hälsoeffekter. Detta medför att de förhållanden som kan 
upplevas som negativa av henne upplevs som positiva.  

 
För att få en ny anställning har flera av respondenterna vid inträdet på arbetsmarknaden 
eller vid arbetsplatsbyte använt sitt kontaktnät. Det påvisar två saker, anser vi, dels att 
det är en framkomlig väg att få en anställning, dels att det krävs motivation för att finna 
ett arbete. Vi tänker att respondenternas motivation har bidragit till att aktivt söka arbete 
genom icke formella system. Exempel finns även på att kontaktnät haft betydelse, även 
om ingen aktiv insats krävts. Fia har haft eget företag i 18 år. Hon anser att kontakter är 
en viktig väg till anställning och hennes medvetenhet kring detta gör att vi kopplar 
hennes agerande till teorin Planned Happenstance (Mitchell, Lewin och Krumboltz, 
1999). Hon är medveten om att chanser inte alltid ”faller över en” utan även kan skapas.  

 
En likhet för Bo och Ellen är att det inte är formella meriter som skapat möjligheten till 
anställning. ”Personkemi” anger båda ha haft betydelse för att få anställning. Båda 
anställningarna är flexibla. Svensson (2002) gör gällande att personliga egenskaper kan 
kompensera brister i formella meriter men inte vice versa, vilket stämmer för Ellen. Hon 
är utbildad barnskötare och sökte anställning som förskollärare, andra förskollärare 
sökte tjänsten, men hon valdes utifrån ”personkemi”. För Bo kan det sägas att hans 
anställning kopplades till personliga kvalitéer som kompletterade de kunskapsmässiga 
och formella meriterna, då han hade kunskaper och den erfarenhet som anställningen 
krävde (a.a.). 

5.2 Matchning 
Ett exempel på väl fungerande matchning är den barnskötarutbildning som Ellen 
utbildat sig inom. Syftet med utbildningen är att föra in mer pedagogisk kunskap i 
förskolan. Att kommuner väljer att satsa på denna utbildning kan ses som ett behov att 
fylla ett pedagogiskt tomrum, snabbt, då platserna inom lärarutbildningen för arbete 
inom förskola ekar tomma. Utbildningen har tillkommit på kommunens initiativ, vilket 
gör att en matchning av utbildningsutbud och arbetsmarknadens efterfrågan uppstår. 
Denna kvinna har omskolat sig till barnskötare och har en utbildning som kommunen 
valt att satsa på.  
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Ett annat sätt att se på matchning är att se på överensstämmelse mellan utbildning, 
individ och arbete. Anna, som läste ett treårigt teoretiskt program, fick vid inträdet på 
arbetsmarknaden ett visst stöd av Arbetsförmedlingen. Hon säger att det var något 
”praktikaktigt” och att företaget fick något bidrag från Arbetsförmedlingen. Vilket kan 
ses som en bidragande orsak till att matcha individen till arbetsmarknaden. Utbildning, 
individ och arbete hade en viss överensstämmelse, praktisk erfarenhet saknades för en 
fullständig matchning, vilket ersättningen överbyggde. 
 
Arbetsförmedlingen har som uppgift att matcha individ och arbete. De kontakter 
respondenterna haft med Arbetsförmedlingen har varit av skiftande karaktär. Två av 
respondenterna har erfarenheter av Arbetsförmedlingen, som resulterat i positiva 
resultat avseende arbete. Tre uttrycker en besvikelse över den kontakt de haft med 
Arbetsförmedlingen. Besvikelserna avser brist på personligt möte, vägledning och 
bemötande. Dresch och Lovén (2003) tar upp att en stor del av den personliga servicen 
tenderar att minska inom bland annat Arbetsförmedlingen. Den personliga vägledningen 
är det flera av respondenterna som varit i behov av.  
 
Gun har i sina kontakter med Arbetsförmedlingen inte fått stöd för att söka rätt arbeten. 
Hon hade förväntat sig att få hjälp med att veta vilka jobb som passade just henne att 
söka, hon upplever det som negativt att inte få den vägledningen på 
Arbetsförmedlingen. I stället vidtog ett års sökande av tjänster som bland annat 
ekonomiassistent och löneassistent, vilket resulterade i att hon själv insåg att de arbeten 
hon sökt inte överensstämde med hennes utbildning. Uppkomsten till detta kan vara att 
hon efter många års utlandsvistelse inte var bekant med de svenska yrkestitlarna. 
Alvesson (1999) tar upp att tidigare har utbildning setts som en god investering för 
samhälle, företag och individer, vilket inte stämmer för denna kvinna. Ett problem som 
kan kopplas till denna situation är arbetsgivarnas krav på aktuell utbildning (von Otter, 
2003). Att individer är överutbildade kan ses ur olika perspektiv (Tåhlin, 2007). Det kan 
ses som en dålig matchning då vissa delar av arbetsmarknaden har behov av väl 
utbildad arbetskraft men utbildningarna som leder dit inte fylls (Olofsson & Granna, 
2006). När denna kvinna sökte till universitet fanns ett behov av ekonomer hon fick 
beskedet att framtidens arbetsmarknad såg god ut. Efter tio år önskade hon etablera sig i 
Sverige som civilekonom med internationell erfarenhet. Arbetsmarknaden var då 
förändrad det rådde ett överskott på ekonomer, vilket ledde till att hon hade svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden. 
 
Cecilia, som vi anser är dubbelinlåst på sin arbetsplats, har upplevt att en vägledare 
uppmanat henne att inte utbilda sig till civilekonom. Gun, kvinnan med ekonomisk 
examen skulle ha accepterat ett mindre kvalificerat arbete. Dessa kvinnor verkar inte på 
samma lokala arbetsmarknad men kan ändå utgöra ett exempel på icke uppkomna 
vakanskedjor, när individer går kvar och inte trivs (von Otter, 2003). 
 
Att en vägledare uppmanar en individ att inte utbilda sig inom ett yrke med överskott 
får oss att fundera över matchningen. Kvinnan har ett arbete som hon inte trivs med och 
såg utbildning som en väg att röra sig på arbetsmarknaden. Vägledaren hon kontaktade 
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avrådde henne från att söka tilltänkt utbildning utifrån att det finns ett överskott av 
civilekonomer. Detta väckte nya frågor hos oss, vad bidrog vägledaren till; var det 
matchningen i samhället eller bidrog hon till ökade kostnader då individer som är inlåsta 
riskerar sämre hälsa, vilket Aronsson, Dallner och Gustafsson (2000) drog slutsatsen av 
i sin forskning. 

5.3 Vägledning 
En företeelse vi noterat kring vägledning är att flera av respondenterna säger att man 
inte minns den. De minns inte om de fått vägledning eller om man fått det kommer man 
inte ihåg vad den innehöll. En som mött vägledare som vuxen, under de senaste åren, 
minns det inte direkt utan det framkommer under samtalets gång. Fler kommer ihåg att 
man fick vägledning i grundskolan än i gymnasiet.  Vi kopplar det till att vägledning 
inte sker kontinuerligt och kan ur ett elevperspektiv ha olika skepnader. För att minnas 
krävs inlärning, vilket enklast sker genom repetition. Vägledning upprepas sällan såsom 
andra ämnen i skolan. Den enda som uttryckligen minns vägledningen i gymnasiet och 
även att det låg som grund för ett senare val, är den kvinna som läste på universitet. Det 
skulle även kunna vara ett tecken på att i grundskolan söker vägledaren oftare upp 
eleverna för ett obligatoriskt möte. I gymnasiet förväntas eleverna till större del söka 
upp vägledaren, mer efterfrågad vägledning och information ges då. 
 
Cecilia fick ett råd att inte utbilda sig inom ett yrke med överskott, Lantz och Friedrich 
(2006) säger att en professionell vägledare inte ger råd. Vi ser att vägledning handlar 
om att ha kunskaper och förhållningssätt för att hantera olika situationer och att 
tillvarata olika intressen. En avvägning är att se till samhällets och individens intressen 
utifrån den kontext vägledaren verkar i. För att vägledning ska vara vägledning ser vi ett 
behov av att det finns utrymme för individen i denna process. Att bli bemött med en 
direkt uppmaning är att frånta individen ansvaret för sitt liv och vägledaren tror sig då 
veta bättre hur individen ska handskas med sitt liv. (Lantz och Friedrich, 2006). 

 
David fick inte vägledning vid önskat tillfälle, men valde att agera utifrån en tidigare 
framgångsstrategi. Hallqvist (2005) tar upp ”empowerment”, som ett sätt att individen 
stärks utan att bli berövad ansvaret för sin livssituation. Framgångsrik vägledning av 
god kvalitet kan ge individen ett förhållningssätt att agera utifrån i senare uppkomna 
situationer.  

 
En föränderlig ekonomi och till stora delar flexiblare arbetsmarknad ställer nya krav på 
arbetskraften. En individualiserad arbetsmarknad ställer nya krav på den enskilda 
individens eget ansvar och ställer ökade krav på personliga egenskaper som att vara 
social, kompetent och driftig, så inleder vi detta arbete.  

 
I intervjuerna framkommer att av respondenterna har sex upplevt behov av vägledning. 
Fem har saknat det vid något tillfälle. En har varit i behov av vägledning, sökt och fått 
det. En har inte saknat vägledning vid något tillfälle. Samtliga har fått vägledning vid 
något eller några tillfällen. Individer har olika förmågor att hantera liknande situationer 
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och det stöd människor får skiljer sig åt. Allt fler människor omfattas av 
omställningsavtal, men många står utanför möjligheten att få ett snabbt och individuellt 
stöd. Förändringar i samhället, på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet gör det 
svårt för gemene man att kunna navigera själva i detta system. Utifrån det som 
framkommer i intervjuerna ser vi att de saknat personliga möten med ett professionellt 
bemötande och relevanta kunskaper.   

 
Den frivilliga rörligheten, det som även benämns den ”goda rörligheten”, den som 
samhället eftersträvar uppkommer inte av sig själv. Faktorer som påverkar rörlighet har 
vi redogjort för. Ett övergripande mål för vägledning är att stötta eller hjälpa en individs 
väg till arbete eller utbildning. Inom utbildningsväsendet bidrar målen till att utveckla 
elevens förmåga att hantera frågor som rör den egna situationen.  

 
Ett föränderligt samhälle behöver en föränderlig vägledning, tänker vi. I intervjuerna 
skönjer vi en känsla av övergivenhet hos tre av de intervjuade, hoppet till vägledning 
har ställts till Arbetsförmedlingen, som inte kunnat tillgodose behovet. Behovet av 
personligt stöd kvarstår dock och behöver i våra ögon en bättre matchning till 
samhällets mål där människor ska vara rörliga på arbetsmarknaden. 
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6. Slutsats 
Vi kan inte dra några generella slutsatser då detta är en kvalitativ undersökning med sju 
intervjuer som grund. Vi kan endast besvara våra forskningsfrågor utifrån detta 
underlag.  

 
På frågan avseende vägledningens betydelse för respondenternas rörlighet ser vi att för 
två har vägledningen inte haft någon betydelse. Fyra har påverkats av vägledning till 
rörlighet. En har fått vägledning som ledde till att rörlighet motverkades. 
 
För de fyra som vägledning haft betydelse för ser vi att två individer har fått vägledning 
som via omskolning lett till arbete. En har genom vägledning fått underlag för att välja 
att byta arbetsplats. Ytterligare en har fått vägledning som lett till högre studier och som 
inledningsvis ledde till arbete. Två individer har haft en relativt låg rörlighet och 
vägledning har inte haft någon betydelse för dem. Den som motverkades i sin rörlighet 
ville inte stanna kvar på sin arbetsplats, hon sökte upp en vägledare då hon såg studier 
som en väg till att byta yrke och arbetsplats. Den vägledare hon mötte gav henne råd 
som gjorde att hon valde att inte studera. Hon är idag kvar på sin ursprungliga 
arbetsplats. 

 
På frågan om vägledning kan bidra till att matcha individer till arbetsmarknaden utgår 
svaren från synen att matchningen till arbetsmarknaden påbörjas i grundskolan, genom 
valet till gymnasiet. Och därefter kontinuerligt fortgår genom livet. Utifrån denna syn 
utläser vi ur intervjuerna att vägledning har bidragit till att matcha fyra av de intervjuade 
till arbetsmarknaden. Tre anser vi inte ha blivit matchade med hjälp av vägledning. 

 
Vår hypotes var att vägledning kan stödja individers rörlighet på arbetsmarknaden och 
att vägledning har betydelse för att individen skall kunna gör väl underbyggda val och 
fatta avgörande beslut gällande studier, yrke och arbetsliv. Genom de resultat vi fått kan 
vi se att vägledning har påverkat fyra av sju individer som vi intervjuat till rörlighet.  

 
Har vägledning gett underlag för att fatta väl underbyggda val och utifrån det fatta 
beslut? Ja, vi anser att två av de intervjuade beskriver processer som gör att vi kan 
verifiera hypotesen. Vägledning kan stödja individers rörlighet på arbetsmarknaden 
genom att bidra till att individen kan göra väl underbyggda val och fatta beslut avseende 
studier, yrke och arbete. Sex av sju av de intervjuade har varit i behov av vägledning 
efter att de lämnat skolan, men endast en av dem har sökt och fått det. Fem har önskat 
men inte fått vägledning. Att så många saknat vägledning ser vi som ett tecken på att 
vägledning med hög kvalitet är viktigt, men utan tillgänglig vägledning kan inte 
vägledningens mål uppfyllas. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Vår avsikt med detta forskningsarbete var att belysa några individers subjektiva 
upplevelser av vägledning och hur de förhållit sig till studier och yrkesval och vad som 
fått individer att stanna eller röra sig från arbetsplatser. Vi anser att vi uppfyllt vår 
avsikt. Vi har fått en ökad insikt hur individer kan förhålla sig till dessa omständigheter. 
De resultat vi fick var till vissa delar oväntade, att vägledning även kunde påverka i 
negativ riktning var inget vi avsåg att påvisa, men det blev ändå en följd av arbetet. Att 
bristen på vägledning kan påverka en individs inträde på arbetsmarknaden var också 
något som resultatet visade.  

 
Intervjuerna genomfördes tidigt i arbetet och de frågor vi ställde vid intervjuerna 
utvecklades efter att vår erfarenhet av att intervjua blev större. Vår förståelse för 
området utvecklades under arbetets gång och det kan ha inneburit att betoningen på 
vissa frågor ändrades efterhand. Detta är inget vi kan se har påverkat vårt resultat. Vår 
intention var att genomföra fyra- sex intervjuer, vi valde att lägga till ytterligare en 
intervju då vi ansåg att det underlag vi hade behövde förstärkas. Hade ytterligare 
intervjuer tillfogats studien skulle resultaten troligen ha sett annorlunda ut. Det grundar 
vi på att de individer vi har intervjuat har haft skilda erfarenheter men även likartade 
erfarenheter som de förhållit sig olika till. Hade vi tillfört ytterligare intervjuer 
förutsätter vi att de individerna agerat och förhållit sig till studier och arbete på sitt 
unika vis och därmed hade resultaten påverkats. 
 
De frågor vi ställde har givetvis format det resultat vi fått, skulle andra frågor ha ställts 
hade resultatet påverkats. Vi har även kommit fram till att vi kunde ha fördjupat vissa 
områden och att någon del förlorade betydelse efterhand som vi fick mer insikt i ämnet. 
I de första intervjuerna lade vi stor vikt vid respondenternas innevarande arbete och 
vilka arbetsuppgifter respondenterna utförde. Det var även fortsättningsvis intressant för 
att få en helhetsbild, men inget vi betonade. Ett av de områden vi fördjupade frågorna 
kring avsåg vägledning. I den första intervjun hade vägledning inte haft någon betydelse 
för hur respondenten gjort sina val avseende studier och yrke. Vilket fick oss att 
diskutera och fördjupa oss i det, detta ledde till att vår förståelse förändrades. Det som 
hände i de kommande intervjuerna var att vi var mer observanta rörande de frågorna och 
vid behov följde upp med följdfrågor. 
 
Tre av de intervjuade som varit i behov av vägledning har ställt hoppet till 
Arbetsförmedlingen, som inte kunnat tillgodose behovet. En har inte fått stöd för att 
söka rätt arbete, det vill säga att individen inte har matchats till arbete. Vilket är 
Arbetsförmedlingens huvuduppgift. Det som framkom i intervjuerna avseende 
arbetsförmedlingen tyder i vår undersökning på att den kritik som Riksrevisionen 
framfört 2006 av Arbetsförmedlingen innehåller delar som stämmer med våra 
respondenters upplevelser. Det framkom att både förmedlingens betydelse i 
matchningsprocessen och förtroendet har minskat.  
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7.2 Metoddiskussion 
Vi valde mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning, valet föll på en 
metod med kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi såg fördelar i 
den kvantitativa metoden då resultaten kan räknas och mätas och således kan uppfattas 
som mer tillförlitliga. Fördelen med att använda de kvalitativa intervjuerna är att man 
kan få en djupare kunskap om det problemområde man avser att undersöka. En 
diskussion hölls om att kombinera båda metoderna, vi ansåg att det hade varit en bra 
strategi. Den begränsade tid vi hade till vårt förfogande för denna uppsats stod dock inte 
i proportion till den arbetsinsats det krävt. Hade vårt val fallit på en kvantitativ metod 
hade vi fått ett bredare underlag i vilket vi hade kunnat dra mer generaliserande 
slutsatser.  

 
Under datainsamlingen hade vi vid tre av intervjuerna möjlighet att närvara båda två. 
Detta såg vi var en tillgång men skilda bostadsorter gjorde det inte möjligt vid samtliga 
intervjuer.  

 
Vår utgångspunkt vid arbetets början var att finna respondenter som fått vägledning och 
rört sig på arbetsmarknaden under det senaste året. I detta uppstod omedelbart ett 
problem då vägledare omfattas av sekretess och inte kan förmedla kontakter till 
individer som fått vägledning, vi kunde inte heller söka upp individer som fått 
vägledning i öppnare verksamheter då de inte är registrerade utan ofta söker vägledning 
anonymt. Att finna individer som rört sig på arbetsmarknaden under det senaste året 
visade sig också bli en övermäktig uppgift varpå vi valde att göra ett 
bekvämlighetsurval. Vi gjorde ett val som var både praktiskt och tidsmässigt möjligt att 
genomföra. Vår bekantskapskrets tillfrågades om de kände några personer som relativt 
nyligen bytt arbete eller som hade uttalat önskemål om att göra en förändring 
beträffande sin situation. Vi fann slutligen sju individer att intervjua som hade möjlighet 
att ställa upp med sina kunskaper, erfarenheter och sin tid. Vi har haft en viss kännedom 
om en del av de intervjuade, men då de inte ingår i vår närmaste bekantskapskrets anser 
vi inte att resultatet påverkats i vår undersökning.  

7.3 Diskussion om framtiden 
En aspekt vi fann relevant att fördjupa oss i som det inte fanns utrymme för i detta 
arbete är att se på kvalitetsaspekten avseende den vägledning samhället tillhandahåller. 
En aspekt av kvalitet skulle kunna avse vägledares utbildningsbakgrund. 
 
Hög kvalitet är viktigt, men utan tillgänglig vägledning kan inte vägledningens mål 
uppfyllas. Ett resultat vi fått fram är att de intervjuade haft behov av vägledning som 
inte uppfyllts. Så en viktig fråga för framtiden är var vägledning skall tillhandahållas för 
att alla i behov av vägledning skall finna den. Den goda rörligheten är bra både för 
samhället och för individen. Finns det en samhällsekonomisk vinst i att erbjuda fri och 
obunden vägledning för samtliga individer i samhället? Om så är fallet blir frågan om 
var vägledning skall erbjudas än viktigare. 
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Bilaga 1 

Frågeguide 
 
INNEVARANDE ARBETE 

 
Vad arbetar du med idag? 

Vilka arbetsuppgifter har du? 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Hur fick du arbetet? 

Vilka kvalifikationer bidrog till att du fick arbetet? 

Hur trivs du med ditt yrke? 

Hur trivs du på din arbetsplats? 

Hur ska ett arbete vara för att du ska välja att stanna? 

 
BAKGRUND 

 
Vad gjorde du tidigare? 

Har du haft fler anställningar? 

Vad har du för utbildningsbakgrund? 

Finns det en överensstämmelse mellan din utbildning och ditt arbete? 

Vid jobb byte – Var det frivilligt/ofrivilligt 

 
VÄGLEDNING  

 
Har du fått vägledning vid något tillfälle i livet? 

Har du saknat vägledning vid något tillfälle? 

Om du inte fått vägledning: Hur har du gått tillväga när du gjort tidigare val beträffande 
studier och yrken? 

 

ÖVRIGT 

 
Hur ser dina framtidsplaner ut? 
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