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Sammanfattning

Internationella undersökningar gjorda av OECD visar att studie- och yrkesvägledarna i Sverige  
använder sig av metoder snarare än teorier. Syftet med denna studie var att undersöka  
karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance  relevans för vägledningssamtalet, en teori som  
bejakar obeslutsamhet och de planerade tillfälligheternas betydelse, vilket enligt studiens  
utgångspunkt - Anders Hallqvists doktorsavhandling - överensstämmer med hur den rådande  
arbetsmarknaden ser ut. Detta diskuteras utifrån påståendet att då den nuvarande  
arbetsmarknadspolitiken bygger på en idé om att vi människor gör rationella val, är verkligheten  
en annan; det är till stor del kreativitet och tillfälligheter som styr vårt jobbsökande. Studien är  
kvalitativ och bygger på intervjuer av fyra studie- och yrkesvägledare. Resultatet visar att  
respondenterna använder sig av delar av Planned Happenstance, tillämpar ett holistiskt 
tillvägagångssätt i sina samtal samt att de anser att klienterna får en mer gynnsam  
karriärutveckling med hjälp av olika färdigheter. Studien visade att det finns frågetecken kring  
huruvida Planned Happenstance i sin helhet kan användas i en verksamhet som präglas av ett  
klientel som lever på försörjningsstöd. Detta eftersom Planned Happenstance innebär att 
individen ska lära sig använda de fem färdigheterna optimism, uthållighet, nyfikenhet,  
flexibilitet och risktagande för att få en gynnsam karriärutveckling. 
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INLEDNING

Vad jobbar du med? Det är en fråga de flesta av oss både har hört och själva ställt; en vanlig  
fråga i olika sociala sammanhang. Men hur ofta frågar vi vidare och tar reda på hur det kommer  
sig att individen i fråga arbetar just som jurist, lokförare, lärare eller sjuksköterska, kort sagt hur  
vägen fram till yrkesvalet sett ut? Har den varit spikrak eller vindlande, har den varit  
välplanerad eller har tillfälligheterna fått råda?  Har karriärvalen i någon mån styrts av studie-  
och yrkesvägledare? Vad har de i så fall sagt eller gjort som styrt individens val? 

I början av 2000-talet gjorde OECD, EU-kommissionen och Världsbanken en samordnad  
utvärdering av vägledningspolitiken i 37 länder. Utvärderarna pekade på vikten av att utforma  
samlade strategier för karriärvägledning, och menade att även om det fanns många exempel på  
bra praxis i de länder som granskades, så fanns det även stora skillnader mellan organiserandet  
och utförandet av tjänster å ena sidan, och allmänna politiska mål å andra sidan (Lundahl 2010,  
Skolverket 2007). 

För att kunna diskutera hur en svensk vägledningsverksamhet bör se ut, är det av intresse att  
fundera kring hur den svenska arbetsmarknadspolitiken är utformad, vad gäller arbetsökandes  
väg till ett arbete. Enligt regeringens hemsida syftar den svenska regeringens  
arbetsmarknadspolitik bl.a. till att stärka matchningen på arbetsmarknaden, och att utveckla  
kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. 1 Som ett led i detta fick Arbetsförmedlingen i  
december 2008 i uppdrag av regeringen att upphandla coachföretag.

Val av problemområde

Anders Hallqvist vid forskningscentret Helix vid Linköpings Universitet, påvisar i sin  
doktorsavhandling att medan arbetsmarknadspolitiken bygger på tanken att vi människor gör  
rationella val, är verkligheten en annan; det är till stor del kreativitet och tillfälligheter som styr  
vårt jobbsökande. I en artikel rörande Anders Hallqvists avhandlingsarbete, skriven av Anika  
Agebjörn, är Hallqvist kritisk till regeringens satsning på coaching för arbetslösa. Han menar att  
utformningen av coachingen inte speglar den verklighet som råder, då den istället för att även  
lägga fokus på kreativitet och tillfälligheter, enbart utgår från tydliga målsättningar,  
handlingsplaner och tillhörande uppföljning. 2 Coachens uppdrag är att öka de arbetssökandes  
chanser till jobb. 3 En coach arbetar ofta med arbetssökande och  presumtiva studenter, precis  
som studie- och yrkesvägledare, och på ett liknande sätt, dvs med samtalet som verktyg för  
vägledning. Trots att denna uppsats inte handlar om coaching utan om studie- och  

1 http://www.regeringen.se/sb/d/14955  Tillgänglig 2012-04-18.
2 http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.304405?l=sv  Tillgänglig 2012-03-01.
3 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Nyheter-Arkiv/Nyheter-
for-Arbetssokande/3-10-2011-Jobbcoachning-i-praktiken.html  Tillgänglig 2012-04-18.
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yrkesvägledarens arbete menar jag att det som Hallqvist är kritisk mot rörande coaching också  
kan överföras till att gälla studie- och yrkesvägledning.

Utifrån det: hur bemöter den svenska vägledningsverksamheten den verklighet Hallqvist  
beskriver? Hur ser vägledningens kvalité ut och vem ska ta ansvar för utvecklingen av den? Ur  
ett internationellt perspektiv beskrivs Sverige som en vit fläck på kartan, gällande frågor om  
vägledningsverksamhet (Borhagen 2007) . Den svenska vägledningsverksamheten  
karaktäriseras, enligt utvärderingen gjord av OECD, EU-kommissionen och Världsbanken , av 
decentralisering och avreglering, vilket i sin tur leder till att vägledningen varierar vad gäller  
såväl omfattning, inriktning samt kvalitet (Skolverket 2007, Lundahl 2010). 

Som studie- och yrkesvägledare har man ett tydligt uppdrag. Efter erlagd studie- och  
yrkesvägledarexamen ska vi visa att vi har förmåga att analysera och förstå de studie- och  
yrkesval olika individer och grupper gör, samt även kunna identifiera deras behov av stöd och  
utveckling. Individernas behov utgör utgångspunkten för vår vägledning och vägledaren ska  
kunna tillämpa olika teorier och metoder vid vägledningen (Högskoleförordningen 1993:100,  
Bilaga 1). Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (2007) tydliggör studie- och yrkesvägledarens  
uppdrag genom en samtalsmodell i tre faser. Fas 1 är att klargöra situationen ur klientens  
perspektiv, fas 2 att vidga perspektiv och sätta upp mål, och fas 3 att göra en handlingsplan och  
ge stöd för genomförande. När en studie- och yrkesvägledare hjälper klienten med att vidga  
perspektiv och utforma en handlingsplan, kopplar denne den aktuella samtalsmodellen till  
psykologiska och pedagogiska teorier om karriärutveckling, som står i relation till den  
samhälleliga kontexten. 

För en studie- och yrkesvägledare är dessa frågor viktiga att fundera över: Vad är det som styr de 
karriärval vi människor gör? Är det sociala faktorer, kön, grupptryck eller rätt och slätt det vi  
kallar slumpen? Varifrån hämtas kunskapen om de olika valmöjligheter som finns; från andra  
människor, internet eller egna upplevelser? Hur gör man för att utveckla människors förmåga att  
styra sitt yrkesval? 

Under den tid studie- och yrkesvägledaryrket har funnits, har en mängd olika sk  
karriärutvecklingsteorier formats; teorier som byggts upp utifrån den samhälleliga kontexten och  
som på såväl ett pedagogiskt som psykologiskt plan är tänkta att fungera som en grund för  
vägledningssamtalet. För att kunna applicera rätt teori till vägledningssamtalen krävs att  
vägledaren har kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, men det finns flera olika analysreultat.  
Vilken syn är det som präglar den svenska arbetsmarknadspolitiken och överensstämmer den  
med hur samhället ser ut? Och hur används karriärutvecklingsteorierna av vägledarna?

Den aktuella karriärutvecklingsteorin för denna studie är Planned Happenstance, en teori som 
handlar om att planera in slumpen i sitt liv, för att se vilka karriärval den kan leda till (Mitchell,  
Levin & Krumboltz 1999). Med utgångspunkt i den analys Anders Hallqvist (2012) gjort av den  
hur den nutida arbetsmarknaden fungerar, med ett fokus på kreativitet och tillfälligheter, kan  
man ställa sig frågan om man som vägledare uppmuntrar sina klienter att själva eftersöka  
oväntade karriärvalmöjligheter? Kan man gå emot arbetsmarknadspolitikens linje med dess  
fokus på tydliga målsättningar och handlingsplaner? Eller bejaka två olika sätt att se på  
arbetsmarknaden? Använder sig yrkesverksamma vägledare, medvetet eller omedvetet, av det  
synsätt och de metoder som presenteras i Planned Happenstance?
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Förförståelse

Jag har ännu inte varit yrkesverksam som vägledare, men jag har viss insyn i yrket genom den  
yrkespraktik jag gjort under perioden 2010 – 2011. På så vis har jag en förförståelse av de  
praktiska förutsättningarna för yrket, utöver den mer teoretiskt orienterade förförståelse av vad  
karriärutveckling bör innefatta – det vill säga exempelvis det en karriärutvecklingsteori som  
Planned Happenstance  föreslår. Eftersom jag i min undersökning utgår från forskning om  
dagens arbetsmarknad, är min förförståelse av arbetsmarknaden och de behov som  
karriärutveckling idag behöver möta, färgad av de slutsatser som dras där. Det är viktigt för mig  
att under uppsatstiden uppmärksamma mina egna värderingar och tankar i ämnet, så att jag på så  
vis kan distansera mig till mina egna åsikter, i den utsträckning det är möjligt.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om fyra studie- och yrkesvägledares vägledningsmetoder  
avspeglar den planerade slumpens betydelse för karriärutvecklingen. 

Forskningsfrågeställningar

Vilken uppfattning har de fyra studie- och yrkesvägledarna på hur karriärval går till?

Hur, om alls, förmedlar studie- och yrkesvägledarna nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet,  
optimism samt risktagande till sina klienter? 

Vilken relevans har Planned Happenstance för vägledningssamtalet?

Avgränsningar

Studien är en fallstudie och jag har valt att intervjua samtliga studie- och yrkesvägledare, på en  
och samma arbetsplats. Eftersom omfattningen av min studie är begränsad kan den inte på något  
vis sägas ge en generell bild av hur Sveriges samlade studie- och yrkesvägledare använder sig av  
karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance  i sina respektive verksamheter. Däremot är  
fallstudien en grund för en mer omfattande och jämförande undersökning av olika typer av  
studie- och yrkesvägledningssituationer.  
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Kunskapssyn

Epistemologiska frågor handlar om hur vi kan få kunskap om verkligheten. Finns det objektiv  
kunskap eller är all kunskap föremål för tolkningar? Om det senare gäller – vad innebär det för  
forskning gällande människan och samhället? (Johannessen & Tufte 2003).

Min studie grundar sig på uppfattningen att kunskap är föremål för tolkningar och jag inbjuder  
till såväl diskussion kring, som kontroll av, det resultat jag kommer fram till.

Begrepp

Karriär – definieras ofta som en rörelse uppåt; befordran eller att stiga i graderna (SAOL).  
Dagens karriärbegrepp, och det som gäller för denna studie, omfattar dock alla aspekter av en  
individs liv: yrke, kulturell bakgrund, familj, fritidsintressen mm (Dresch & Lovén 2003).

Karriärutvecklingsteori –  förklaringsmodell till varför människor väljer eller hamnar i olika  
positioner, jobb eller yrken (Brown 2002).

Empowerment - ”att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna formulera sina  
egna mål och ta makt över sitt eget liv. 4”

Anställningsbarhet – Det finns ingen entydig definition av detta begrepp, men en av  
definitionerna är förmågan att skaffa, och sedan behålla ett jobb (Malmström, Györki & Sjögren  
2002). 

4www.ne.se Nationalencyklopedin på nätet, tillgänglig 2012-05-14
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BAKGRUND

En arbetsmarknad präglad av idéer om den rationella 
människan

Den första indikationen på att vi nu har en ny typ av arbetsmarknad är enligt Hallqvist (2012)  
den omstrukturering av företag som står högst på dagordningen i de europeiska länderna, en  
process som anses vara kontinuerlig. Huruvida det är globaliseringen som är orsaken till detta  
har ifrågasatts i den svenska kontexten, men oavsett orsak påverkar denna process, hävdar  
Hallqvist, dynamiken på arbetsmarknaden, företagen, de anställda och beslutsfattarna. Hallqvist  
menar att en annan indikation på att vi nu har en ny typ av arbetsmarknad är att det skett ett  
skifte: från att tala om en individs brist på sysselsättning talar vi numera om individens  
anställningsbarhet, vilket är en del av en pågående trend mot en mer utbredd individualisering i  
samhället. Detta leder  tankarna till sociologen Anthony Giddens (1991) teori om förhållandet  
mellan individen och samhället och om hur individer ska hantera de krav som finns i samhället  
samtidigt som de formar och utvecklar sig själva. Individen står inför komplexa val, samtidigt är  
samhället av en sådan fri karaktär att det inte ger någon vägledning till vilka val individen bör  
göra (Giddens).

Trots förändringar i samhället är Rational Action Theory enligt Hallqvist (2012), mycket  
inflytelserik, och ligger som grund för andra teorier, både vad gäller forskning och i praktiken.  
Hallqvist hävdar att coaching/vägledning, med utgångspunkt i kognitivism 5, ofta förutsätter en 
rationell aktör som medvetet sätter upp tydliga mål och handlingar som ska förverkliga dessa  
mål, för att sedan med hjälp av coaching/vägledning följa upp och utvärdera de insatser som  
gjorts. Hallqvist menar vidare att de flesta makroekonomiska analyser vilar på idén om den  
rationella och vinstmaximerande individen, och att detta påverkar de politiska beslutsfattarna  
inom arbetsmarknadspolitiken. Problemet med alla dessa rationella åtgärder är enligt Hallqvist  
att man inte uppmärksammar hur individen både skapar och återskapar sina mål inom ramen för  
handlingen, samt det faktum att en del individer inte har ett stabilt mål utan i stället agerar med  
en mängd olika möjliga utgångar som följd. Det tas inte heller någon hänsyn till att människors  
sociala relationer är en del av processen för beslutsfattande och inte bara utgör villkor och  
medel. Idén om rationella åtgärder ignorerar dessutom den roll tillfälligheter kan ha i relation till  
individers karriärutveckling enligt Hallqvist.

5Uppfattning inom värdeteorin att man kan ha kunskap (eller rationellt underbyggda åsikter) i  
värdefrågor, vunnen antingen med hjälp av förnuftet eller genom observation (intuition) www.ne.se 
Tillgänglig 2012-05-15
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Planned Happenstance

I detta avsnitt beskrivs karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance; en teori om hur 
karriärval går till, men också en anvisning för hur vägledning bör gå till.

Planned Happenstance  (på svenska ung. de planerade tillfälligheternas teori) är en förlängning 
av Krumboltz Social Learning Theory of Career Decision Making (SLTCDM) som beskriver 
klientens karriärval som ett resultat av de färdigheter klienten har tillgodogjort sig under sin  
uppväxt; det handlar om miljöns inflytande, hur individer lär sig saker samt på vilket sätt  
utvecklandet av intressen och värderingar har betydelse för individuella val. SLTCDM är i sin  
tur sprungen ur Banduras Social Cognitive Theory, en teori vars syfte är att förklara att lärandet  
sker i samspel mellan personen, hennes omvärld och beteendet. Bandura identifierade tre  
huvudsakliga typer av inlärning, nämligen instrumentellt lärande (resultaten från en direkt  
upplevelse då individens beteende antingen förstärks eller straffas), associativt lärande  
(resultaten från en direkt erfarenhet som förstärks av individens associationer till en tidigare  
känslomässigt neutral eller laddad händelse) samt ställföreträdande lärande ( när individer lär sig 
nya beteenden och färdigheter genom att observera beteenden hos andra eller via media) . I 
Planned Happenstance  har Krumboltz vidareutvecklat tankegångar gällande en individs  
obeslutsamhet inför sina karriärval, något han både stödjer och uppmuntrar  (Mitchell, Levin & 
Krumboltz 1999).

Utgångspunkten för  Planned Happenstance  är att varje individ är född med olika karaktäristiska  
och anlag vid en given plats och tidpunkt, av föräldrar som inte är självvalda. Individen i fråga  
växer sedan upp i en miljö där hon får vara med om otaliga oförutsedda händelser, vilka utgör  
lärotillfällen i både positiv och negativ bemärkelse. För att maximera lärotillfällena har varje  
individ möjlighet att på egen hand aktivt söka efter händelser och miljöer som ger henne  
möjligheter att lära sig nya saker och att växa som person. En av huvudmännen bakom Planned 
Happenstance , Kathleen E Mitchell, menar att det i allmänhet finns en förankrad tro på  
karriärutveckling som en logisk och linjär aktivitet.   Mitchell själv är dock av en annan 
uppfattning och ser karriärutvecklingen som en icke-linjär aktivitet.

Planned Happenstance  handlar inte om slump eller att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, utan om  
en målmedveten och ständigt pågående process, tänkt att hjälpa personen i fråga att bygga en  
meningsfull karriär. Termen obeslutsamhet ersätts av öppenhet för nya möjligheter och klienten  
kan genom att planera in slumpen i sitt liv få en karriärutveckling hon annars aldrig skulle fått  
(Mitchell, Levin & Krumboltz 1999).

Vägledaren som pedagog

Enligt Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) är vägledarens uppgift att uppmuntra klienten till att  
söka efter tillfällen då dessa nya möjligheter kan uppstå. Genom att agera som en pedagog kan  
vägledaren hjälpa klienten att utveckla fem färdigheter så att hon genom dessa kan känna igen,  
skapa och använda slumpen i sin egen karriärutveckling. De fem färdigheterna är följande:  
nyfikenhet: att utforska nya möjligheter till lärande; uthållighet: att fortsätta anstränga sig, trots  
bakslag; flexibilitet: att förändra attityder och förhållningssätt; optimism: att betrakta nya  
omständigheter som möjliga och uppnåeliga, samt risktagande: att handla trots man inte känner  
till hur resultatet kommer att se ut (ibid). 
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Nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet, optimism och risktagande

Intressen är enligt Planned Happenstance något man lär sig; detta är något klienten bör  
överväga när hon gör sina karriärval, istället för att enbart matcha de intressen hon redan har,  
med tänkbara yrken. Vägledaren ska engagera klienten till att diskutera såväl tidigare som  
potentiella intressen, och kan hjälpa klienten med detta genom att ställa frågor såsom ”Om du  
vill utveckla ett intresse inom det här området, hur skulle du då gå tillväga?” Det kan vara svårt  
att uppmuntra sig själv till att undersöka potentiella intresseområden, därför krävs det också att  
individen i fråga delar med sig av sin nyfikenhet så att andra personer kan uppmuntra till  
vidareutveckling av intresset. Med denna yttre uppmuntran blir individen mer villig att ta en  
risk, kliva in i det nya intresseområdet och agera utifrån det (Mitchell, Levin & Krumboltz  
1999) .

Vägledaren har inte som uppgift att hitta klientens drömjobb, utan ska snarare lära klienten hur  
denne på egen hand kan öka sin livskvalité. För att göra det behöver vägledaren utrusta klienten  
med förhållningssätt och förmågor som fungerar i den samhällskontext vi nu lever i, där  
förhållningssättet framför andra är förmågan att anpassa sig. Klienten måste vara förberedd på  
såväl förutsägbara som oförutsägbara händelser. Detta kan exemplifieras med hur klienten  
förbereder sig inför en jobbintervju (förutsedd händelse); men vad händer om klienten vid själva  
intervjun får höra arbetsgivaren säga att ”Jag har massor att göra och hinner inte intervjua dig  
nu” (oförutsedd händelse)? Ett svar i sann Planned Happenstance  anda kan då vara ”Underbart,  
jag hjälper dig! Vad ska jag göra?” En sådan respons visar på entusiasm, en villighet att arbeta  
och ger en möjlighet för klienten att bättre lära känna en person som sysslar med ett för klienten  
potentiellt intresseområde. En annan tänkbar oförutsedd händelse vore om klienten började prata  
med någon i väntrummet innan intervjutillfället, och att denna konversation ledde till ett  
klienten fick information om ytterligare möjligheter till jobb. Detta är ett exempel på ett scenario  
som vägledaren kan öva tillsammans med sin klient, i syfte att klienten inte ska se de oplanerade  
händelserna som irritationsmoment, utan som lärotillfällen (ibid).

Den vägledare som vill tillämpa Planned Happenstance ska, enligt Mitchell, Levin & Krumbolz  
(1999), vid sitt första möte med klienten synliggöra hur Planned Happenstance  är en del av 
varje människas liv; detta genom att gå igenom klientens bakgrundshistoria och be denne  
identifiera händelser som varit oplanerade. Klienten ska sedan redogöra för hur han eller hon lät  
sig påverkas av dessa händelser. Vad ledde de till? Vägledaren ska vidare lära klienten att tänka  
på varje oplanerad händelse som ett möjligt lärotillfälle. Detta sker genom klientens nyfikenhet;  
exempelvis genom att se varje telefonsamtal som en potentiell möjlighet till att forma en ny  
relation och erhålla viktig information. Vägledaren ska vidare lära klienten att själv skapa  
önskade möjligheter. Istället för att ställa sig passiv inför framtiden bör klienten ständigt lära sig  
nya saker och vara öppen för möjligheter i vardagen. För att öka chanserna för dessa möjligheter  
att dyka upp, kan klienten själv agera, t.ex. genom att nätverka, surfa på nätet, engagera sig  
inom olika intresseområden osv. Vägledaren kan uppmuntra detta genom en serie av frågor:  
”Berätta för mig om en oplanerad händelse du skulle vilja uppleva. Hur kan du agera nu idag,  
för att öka möjligheten att denna händelse ska äga rum? Hur skulle ditt liv förändras om du  
agerade så som du just föreslog? Hur skulle ditt liv förändras om du valde att inte agera?” Nästa  
steg är att vägledaren lär klienten att faktiskt agera, inte bara prata om det. En del klienter kan ha  
problem med detta, de kanske saknar några av de fem färdigheter som krävs för att agera.  
Vägledarens uppgift blir då att hitta klientens blockeringar och hjälpa klienten identifiera vägar  
att överkomma dessa (ibid).
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Sammanfattning

I Rational Action Theory beskrivs hur det är rationella kalkyler som ligger bakom individers  
beteenden och val. Ingen vikt läggs vid hur kontextuella aspekter påverkar människors agerande  
(Hallqvist 2012).  Utgångspunkten i Planned Happenstance  är att varje individ är präglad av sin  
omgivning och att en mängd olika oförutsedda tillfälligheter ligger till grund för individens  
karriärutveckling (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). Dessa två teorier är viktiga för studien  
då de visar på två olika sätt att se på människans karriärval; på vilka sätt präglar de olika  
synsätten dagens vägledningsverksamhet?

Resultat av litteratursökning

Jag har dels använt mig av litteratur jag fått kännedom om genom vår utbildning till studie- och  
yrkesvägledare, dels sökt litteratur på internet, via sökmotorn Google  och bibliotekskatalogen  
Libris . De sökord jag använt mig av är planned happenstance, serendipity, career decision,  
karriärutvecklingsteorier, studie- och yrkesvägledare, kreativitet, tillfälligheter och  
arbetsmarknadspolitik. Jag har sökt på orden såväl enskilt som i kombination med varandra. Det  
tunna resultatet tyder på att mycket lite forskning har gjorts vad gäller tillämpning av olika  
karriärutvecklingsteorier.

Forskningsanknytning

Faktorer bakom individens karriärval 

Anders Hallqvists (2012) studie syftar till att förstå de strategier människor ägnar sig åt i  
övergången från ett jobb till ett annat, från varsel om uppsägning till återanställning, i termer av  
problemlösning och lärande. Undersökningen baseras på intervjuer med 23 tjänstemän som  
befinner sig i övergången mellan två jobb. Hallqvist menar att individer förändrar både  
situationen och sig själva genom problemlösning och lärande. För att kunna se på den variation  
som finns i dessa individers strategier för att klara av den situation det innebär att vara i  
övergången från ett jobb till ett annat, måste man enligt Hallqvist se till det faktiska agerandet  
hos individerna. Ett agerande ger situationerna ifråga olika riktlinjer och definitioner, vilket  
leder till att individen åter måste ta ställning och agera utifrån den nya situation som uppstår,  
och så vidare. Detta skapar inte bara nya möjligheter för individen, utan denne lär sig även saker  
genom sitt handlande och mönstret indikerar vidare att den verkande kraften uppnås, snarare än 
innehas. Vissa händelser var avgörande för individens beslutfattande, nämligen de som innehöll  
olika alternativ, dvs det var händelser som var starkt förbundna med framväxande val. Dessa  
vägval präglade individens framtida agerande och Hallqvist menar att det är tydligt att  
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tjänstemännens väg från det gamla arbetet till det nya inte var en oavbruten process, utan att den  
snarare bestod av ett antal vägval, vilka karaktäriseras av specifika utmaningar, möjligheter och  
resultat. Detta kan sammanfattas som att de val individerna gjorde, till stor del berör lärande.  
Individerna följde inte nödvändigtvis en väg utan gjorde flertalet val, och val som gjordes  
öppnade upp för nya möjligheter som individen inte kunde förutse då valet gjordes. 

Hallqvist (2012) för en diskussion där han menar på att de alla intervjuade passerade samma  
vägkorsningar, men fattade olika beslut om vilken väg de skulle ta . I likhet med innehållet i 
Planned Happenstance  menar Hallqvist att processen inte nödvändigtvis är linjär utan att  
individerna i vissa fall kunde hoppa tillbaka till ett tidigare vägvalstillfälle.  Författaren lyfter 
fram det faktum att medan många andra forskningsartiklar gärna ger allmänna strategier för hur  
man ska agera när man går från uppsägning till återanställning, visar denna studie att man måste  
undersöka varje delmoment separat och individuellt. Undersökningen visar även på, enligt  
Hallqvist, att förlusten av ett arbete kan leda till kreativitet och att individen lär sig nya saker.  
Detta överensstämmer enligt mig med Planned Happenstance syn på människan som en unik 
varelse med egna karaktäristiska (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999).  Jag vill mena att 
Hallqvist (2012) bejakar Planned Happenstance då han hävdar att det vid sidan av processen  
även handlar om möjligheter och förmågan att fånga dessa; ibland är det tillfälligheter som styr  
människors karriärval. Dessa tillfälligheter är inte bundna till något specifikt vägval utan kan  
finnas var som helst (ibid). 

Samhällskontext i relation till vägledare

Felissa K. Lee och Joseph A. Johnston (2001) menar att arbetsmarknaden numera karaktäriseras  
av osäkerhet och förändringar; en vägledare bör därför använda sig av karriärutvecklingsteorier  
som är klientcentrerade samt innehåller kreativitet och betonar vikten av att utveckla sin sociala  
kompetens och bygga relationer. I artikeln argumenterar Lee och Johnston främst för  
karriärutvecklingsteorin Personal Career Theory, vilken i likhet med Planned Happenstance  
sätter klienten i centrum för samtalet och betonar kreativa inslag i karriärplaneringen, såsom att  
bejaka tillfälligheter. Utgångspunkten för artikeln är att innebörden av begreppet karriär har  
förändrats och att människor inte längre stannar på samma arbetsplats livet ut. Till skillnad från  
förr måste individen numera själv förvalta sin karriär och kontinuerligt utveckla sina förmågor.  
Enligt Lee och Johnston behöver vägledningsverksamheten därför präglas av ett holistiskt  
tillvägagångssätt som tar hänsyn såväl till karriären i sig, som psykosociala frågor. En vägledare  
ska ta i beaktande hur han eller hon kan hjälpa klienten att bygga sin potential, detta eftersom  
den tid vi nu lever i, enligt författarna, kräver större flexibilitet, uthållighet och öppenhet för  
lärande än förut (ibid). Detta påstående bekräftar vikten av att lära ut några av de verktyg  
Planned happenstance  talar om, såsom nyfikenhet, flexibilitet och uthållighet (Mitchell, Levin  
& Krumboltz 1999). 

Lee och Johnston (2001) lyfter även fram specifika insatser som uppmärksammar slumpartade  
händelser och ett öppet beslutsfattande, och argumenterar för vikten av att bygga  
mellanmänskliga relationer. Artikeln beskriver vidare såväl Planned Happenstance som en 
annan karriärutvecklingsteori från vilken Planned Happenstance  hämtat en del av sina tankar. 
Denna teori heter Positive Uncertainty  och går ut på att vägledaren uppmuntrar sin klient att  
vara flexibel med sina karriärmål, samt visa öppenhet för ny information. Lee och Johnston  
summerar sin artikel bl.a. med att säga att vägledaren, utifrån det holistiska perspektivet och  
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genom att uppmuntra klienten dels att planera in slumpen i sitt liv, dels att lära sig omfamna  
obeslutsamhet, hjälper honom eller henne att göra det mesta av sina förmågor. I slutänden leder  
detta till att klienten kan hantera sin egen karriär på ett mer framgångsrikt sätt än förut.

Lena Lidström (2009) bekräftar synen på en nutida arbetsmarknad som styrs av tillfälligheter, då  
hennes femtiotvå unga vuxna arbetslösa intervjupersoner beskriver två olika arenor som kräver  
delvis olika förhållningssätt. Den ena arenan är utbildning, vilken personerna uppfattar erbjuder  
större möjligheter till planering och förutsägbarhet. Den andra arenan är arbetslivet, vilken  
enligt samma personer i större utsträckning styrs av tillfälligheter och nödvändighet (ibid). 

Anders Lovén (1990) beskriver i sin studie kring vad som sker i den enskilda vägledningen, hur  
studie- och yrkesvägledningen alltid verkat i kraftfältet mellan individens och samhällets behov.  
Parallellt med begreppen individ-samhälle, finns enligt Watts teori (som Lovén använder sig av  
som en förklaringsmodell), motsatsparet anpassning-förändring, där förstnämnda står för status  
quo, och det sistnämnda för en utveckling och ett ifrågasättande av det rådande alternativet.  
Lovén (1990) berättar hur vägledningen historiskt sett har haft en samhällscentrerad  
kontrollfunktion på individen och att vägledaren som samhällsförändrare är något sällsynt.  
Svenska studier har dock påvisat att vägledare vill agera samhällsförändrande. En  
individförändrande funktion innebär att vägledaren ska försöka maximera en individs  
karriärmöjligheter, t.ex. genom att perspektivvidga utifrån klass och kön. Denna typ av  
individförändrande funktion kan, på längre sikt, i sin tur leda till samhällsförändring.  
Vägledarna i Lovéns (1990) studie angav att deras nuvarande vägledning intog en  
individcentrerad inriktning, både i riktning mot förändring och status quo. Vad gäller den  
samhällscentrerade utvecklingen var det ingen av vägledarna som menade att de arbetar med  
förändring. Genom undersökningen blev det tydligt att vägledarna utgår från individen, och att  
även om vägledarna måste ta hänsyn till de ramar och utbud samhället erbjuder i form av  
utbildning och arbete, så är vägledningen inte anpassad efter samhällets behov. Samtidigt, menar  
Lovén (1990) att vägledarna känner av begränsningar, orsakade av samhällsstrukturen. Lovén  
(1990) sammanfattar resonemanget med att säga att ramarna påverkar, men styr inte den  
enskilda vägledaren, samt att det är tydligt att vägledarna vill frigöra sig från samhällsramarna. 

Karriärutvecklingsteorier och vägledning

Svante Lovén (2008) har i sin magisteruppsats skrivit om karriärutvecklingsteorier i relation till  
studie- och yrkesvägledarutövningen. Han skriver att en av hans målsättningar med arbetet var  
att se om karriärteorier är av något värde för vägledare, och i så fall hur. I sin diskussion skriver  
Lovén (2008) att en vägledare som endast kan vägledningsteorier, men inga karriärteorier, får  
svårt att föreslå en för individen relevant väg att gå.  Lovén (2008) emfaserar också att det i  
USA, där studie- och yrkesvägledningsyrket ”uppstod”, och enligt den amerikanska  
vägledningsorganisationen ( National Career Development Association ) är av högsta vikt att 
vägledare är såväl kunniga i ämnet karriärvägledningsteorier som att de undervisas i ämnet  
under själva utbildningen till vägledare. I USA, liksom i övriga länder utanför Sverige, är studie-  
och yrkesvägledning enligt Lovén en del av vad han kallar för det beteendevetenskapliga trädet  
(Lovén 2008:6); här hemma är ämnet dock inriktat på en avgränsad yrkesgrupp, nämligen  
studie- och yrkesvägledaren. Denna yrkesgrupp har skapats på regeringsmandat, med syfte att  
uppfylla ett specifikt mål, nämligen att underlätta för elever och studenter att välja (Utdrag ur  
LPO 94 s.15, högskoleförordningen 6 kap §3, i Lovén 2008:5). Lovén (2008) menar att detta  
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tydliga mål leder till att studie- och yrkesvägledarens fokus därmed ligger på metod och  
genomförande, snarare än på teori. Lovén (2008) skriver vidare att även den svenska  
utbildningen till studie- och yrkesvägledare numera fokuserar mer på teori, efter kritik från  
Högskoleverket år 2006. Lovéns (2008) slutsats är att det är viktigt att vägledare har kunskap  
om olika karriärteorier, eftersom de på ett tydligt sätt kan kan öka förståelsen för hur och varför  
en individ har fattat sina utbildningsbeslut, men att yrket samtidigt inte får ”teoriseras” i alltför  
hög grad, eftersom det då riskerar ha en utestängande effekt. Samtidigt menar Lovén (2008) att  
det är av värde att fokusera på vägledarnas gemensamma kompetens och metodutveckling:

Teorier bör inte stå stilla, de bör vara under ständig utveckling, ständig anpassning till den  
observerade verkligheten. Detta kan aldrig ske om betraktarna av vägledningsverkligheten  
(dvs. vägledarna) inte behärskar de teorier som de allena kan vara med och utveckla. Hela  
professionen riskerar att stagnera. (Lovén 2008:41)

Zemira Becirovic och Tina Jacobson (2010) beskriver indirekt den samhällskontext vi lever i,  
och vad som krävs av individen för att denne ska få ett arbete, då de undersöker ungas syn på sin  
egen anställningsbarhet utifrån två olika karriärutvecklingsteorier, däribland Planned 
Happenstance . Undersökningen visar att det gynnar de ungas karriär att utveckla de verktyg  
Planned Happenstance  lyfter fram, men också att behovet att utveckla förmågorna varierar  
beroende på bransch, eftersom olika branscher kräver olika slags färdigheter hos individen  
(ibid). Undersökningen kan användas som ett möjligt argument för att en karriärutvecklingsteori  
som Planned Happenstance är kan vara relevant att utgå ifrån vid ett vägledningssamtal.

Sammanfattning av tidigare forskning

Det har skett en förändring på arbetsmarknaden. Den nya arbetsmarknaden präglas av större  
osäkerhet och förändringar och styrs till stor del av tillfälligheter, vilket har till följd att  
individen själv får ta ansvar för sin karriär. När individen gör ett val förändras situationen och  
nya möjligheter uppstår; varje valsituation kan utgöra ett lärotillfälle för individen och med hjälp  
av olika färdigheter/verktyg kan individen få en mer gynnsam karriärutveckling. Vägledningen  
har gått från att ha en samhällscentrerad kontrollfunktion till att numera ha en individcentrerad  
inriktning. Det är viktigt att vägledare har kunskap om olika karriärteorier, eftersom de på ett  
tydligt sätt kan kan öka förståelsen för hur och varför en individ har fattat sina utbildningsbeslut.  
Undersökningar visar dock att studie- och yrkesvägledningen i Sverige präglas av ett fokus på  
metod snarare än teori (Hallqvist 2012, Lee & Johnston 2001, Anders Lovén 1990, Lidström  
2009, Becirovic & Jacobson 2010, Svante Lovén 2008). 
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METOD

Som vägledare på väg ut i arbetslivet och med mitt ålagda uppdrag i ryggen, är det viktigt för  
mig att undersöka vilka karriärutvecklingsteorier som är användbara, och inte minst hur man  
kan använda sig av olika teorier. Jag vill mena att resultatet av mitt forskningsarbete berör mig  
som vägledare på det sätt att jag kan lära mig om det är möjligt och hur jag i så fall kan använda 
mig av Planned Happenstance i praktiken. Nedan redogör jag för mitt val av metod. Jag  
motiverar varför jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden och beskriver hur jag har  
gått tillväga vid urvalet av respondenter, såväl som genomförandesteg, datainsamling och etiska  
ställningstaganden.

Undersökningsstrategi

Uppsatsen är utformad som en fallstudie. Intervjusituationen är konstruerad såsom ett  
tvåpartssamtal mellan mig och respektive respondent, och frågorna är semistrukturerade. 

Metoder och tekniker

Metodven för denna uppsats är intervjuer. Denna metod är kvalitativ och syftar till att förstå vad  
som sker i arbetsplatsens verksamhet. Metoden har valts mot bakgrund att den ska kunna fånga  
upp hur Planned Happenstance fungerar som en del av arbetet på arbetsplatsen, både i termer av  
vad arbetsplatsen avser att arbeta med och vad de som praktiskt och konkret arbetar med studie-  
och yrkesvägledningen menar sig arbeta med. Den kvalitativa metodens främsta syfte är att ge  
en djupare förståelse av komplexiteten i det problem som studeras och eftersträvar inte någon  
generell giltighet (Holme & Solvang 1997). Med utgångspunkt i studiens syfte valdes därför den  
kvalitativa metoden. 

Avsikten med intervjuer är att nå kunskap om olika fenomen genom samtal med människor  
(Kvale 1997). Fyra studie- och yrkesvägledare har intervjuats, med syfte att få en uppfattning  
om deras inställning till de olika delarna som ingår i Planned Happenstance, samt om de 
medvetet eller omedvetet har en självförståelse som innebär att de använder sig av teorin till  
någon eller några delar. Intervjufrågor, se bilaga 2.
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Genomförandesteg

Det praktiska tillvägagångssättet gick till som följer: först formulerades motiveringen till, och  
syftet med denna studie. Därefter gjordes urvalet av respondenter och missivbrev, se bilaga 1,  
skickades ut. Efter jakande svar från de fyra respondenterna bestämdes tid för intervju utifrån  
respondenternas önskemål. 

Urval och urvalsgrupp

Fyra utbildade studie- och yrkesvägledare intervjuades. Eftersom jag vill undersöka  
gångbarheten i, och användandet av, karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance , har jag 
inte gjort ett slumpmässigt urval av respondenter, utan valt att intervjua vägledare som är  
anställda vid en arbetsmarknadsrelaterad arbetsplats. Ett systematiskt urval av respondenter kan  
göra att informationsinnehållet, i relation till studiens syfte, ökar; jag har därför valt personer  
som på goda grunder förmodas ha stor kunskap om fenomenet i fråga, och som är vana vid att  
reflektera över sin situation (Holme & Solvang 1997). Valet att intervjua fyra studie- och  
yrkesvägledare som har samma arbetsgivare var också för att jag ansåg det både spännande och  
lärorikt att se hur lika/olika vägledare med samma klientel, använder sig -om alls- av  
karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance  i sina samtal. Viktigt att påpeka är även att jag  
har en personlig relation till dessa vägledare då jag gjort praktik på deras arbetsplats; detta kan  
naturligtvis färga intervjuerna åt båda håll, och är något jag är väl medveten om. Fördelen med  
detta urval är att jag känner till hur respondenterna arbetar, att jag har varit närvarande vid  
faktiska vägledningssamtal på deras arbetsplats och därmed känner till hur deras verksamhet ser  
ut. Sammantaget ger detta mig en bredare bild av verksamheten än vad enbart intervjusvaren  
kan göra och en djupare förståelse för respondenternas beskrivning av sin vägledning.  
Nackdelen är att jag är färgad av mina kunskaper om respektive respondent och dennes sätt att  
vägleda, och därmed riskerar att läsa in mer i intervjusvaren än vad som faktiskt sägs. 

Storleken på urvalet bestämdes utifrån vad jag ansåg hanterbart att hinna med inom studiens  
omfång.

Datainsamling

Efter missivbrevet kontaktade jag fyra respondenter, via e-mail i tre fall och telefon i ett fall, för  
att bestämma tillfälle för intervju. Jag planerade att genomföra intervjuerna utifrån vad som  
passade respondenterna bäst i relation till tidsram; pga respondenternas brist på tid resulterade  
detta i tre telefonintervjuer och en intervju förlagd i min hemmiljö. Det finns både för- och  
nackdelar med de olika intervjuramarna. Fördelen med att intervjua i hemmiljö, var dels att det  
inte fanns någon egentlig tidsram, dels att respondentens kroppsspråk blev en del av intervjun.  
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Telefonintervjuerna, som skedde under arbetstid, var tidsbegränsade och det fanns därför inte  
något stort utrymme för följdfrågor eller längre utläggningar, inte heller kunde jag ta del av  
respondenternas kroppsspråk. Jag upplevde även att det var svårare att förmedla frågorna över  
telefon. Samtidigt blev telefonintervjuerna väldigt fokuserade, medan intervjun i hemmiljö  
kantades av distraktioner i form av hemmavarande barn. 

Tidsåtgången blev ca 30 minuter per respondent. 

Intervjufrågorna är semistrukturerade för att ge utrymme åt respondenternas kunskap,  
erfarenheter och åsikter. Intervjusituationer kan vara mycket krävande och det är viktigt att  
forskaren är följsam gentemot det den intervjuade berättar om; därför måste denne vara såväl  
uppmärksam som öppen i själva intervjusituation (Holme & Solvang 1997). För att åstadkomma  
detta intog jag en lyssnande roll, och uppvisade en neutral hållning till de åsikter respondenten  
framför.

Tillförlitlighet och giltighet

Samtliga intervjuer spelades in på ljudfil och transkriberades ordagrant. Detta skedde så nära  
intervjutillfället som möjligt, då jag ännu hade intervjun i färskt minne. 

Etiska ställningstaganden

Jag är medveten om att min bakgrund och utbildning påverkar den grund jag står på vad gäller  
värderingar och människosyn. Det är mycket viktigt för mig att visa respekt mot de individer  
som deltar i min studie, och deras åsikter.

Vad gäller studiens forskningsetiska överväganden har det svenska Vetenskapsrådet etiska regler  
i form av individskyddskravet varit en självklar utgångspunkt för mitt arbete.  
Individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav. Det första är informationskravet som  
innebär att forskaren berättar om studiens syfte och informerar deltagarna om deras uppgift samt  
deltagandevillkor. Deltagandet är frivilligt och alla inblandade har rätt att avbryta sin medverkan  
när de vill. Därefter kommer samtyckeskravet, att det är deltagarna själva som bestämmer över  
sin medverkan, och att forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke. Så kommer  
konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagare anonymiseras och därefter nyttjandekravet,  
d.v.s att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål (Johannessen &  
Tufte 2003). Jag har uppfyllt dessa krav dels genom missivbrevet, dels i muntlig information om  
förutsättningarna i samband med intervjuerna, samt genom att ge mina respondenter fingerade  
namn.
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Bearbetning och analys av resultatdata

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet, för att därefter sammanställas och  
systematiseras. De olika resultatdata som framträdde sorterades utifrån de teman som  
forskningsfrågorna påvisar, så att likartade uttalanden, mönster, likheter och skillnader blev  
tydliga. Det mönster som identifieras utifrån denna bearbetning analyserades och värderades  
därefter utifrån befintlig forskning (Johannessen & Tufte 2003). 

Resultatredovisningssätt

Resultatredovisningen är upplagd utifrån den struktur intervjufrågorna ger. 
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RESULTAT 

Presentation av intervjupersoner

Intervjuer har gjorts med fyra studie- och yrkesvägledare. De är alla kvinnor mellan 35 – 55, och  
arbetar i en verksamhet inriktad mot individer med försörjningestöd, i ett storstadsområde.  
Verksamhetens klientel består av såväl unga vuxna och vuxna och har en stor etnisk spridning.  
Samtliga har flera års erfarenhet av vägledningsarbete. De bär de fingerade namnen Alice, Boel,  
Carina och Disa.

Presentation av resultatredovisningens upplägg 

Resultatredovisningen följer samma struktur som intervjufrågorna, se bilaga 2. Efter de  
inledande svaren gällande studie- och yrkesvägledarnas relation till sitt arbetsuppdrag och  
övergripande frågor om hur det professionella vägledningssamtalet går till, redovisas studie- och  
yrkesvägledarnas tankar kring de fem färdigheter som enligt Planned Happenstance utgör 
vägledarens uppdrag gentemot klienten. Färdigheterna är nyfikenhet, uthållighet, flexibilitet,  
optimism samt risktagande. För att fånga och förmedla respondenternas resonemang såsom jag  
fick ta del av det, har jag valt att citera centrala tankar hos respondenterna. Avslutningsvis  
redovisas intervjupersonernas tankar om Planned Happenstance  som teori.

Faktorer bakom karriärval

Alice anser att de bestämmande faktorerna bakom en individs karriärval är social bakgrund  
(klass) och kön, samt den kulturella tillhörigheten; inte bara i bemärkelse etnicitet utan också var  
man kommer ifrån (ex. landsbygden eller staden). Boel menar att faktorerna förändras beroende  
på klientens ålder:

jag tänker nu, utgår från när man är ung, ung och framåt, sedan blir det ju lite vad man  
hamnar in i och sedan så kanske folk bygger på lite mer efter hand med att vad man känner  
att det här är jag lämpad för och då vill man utveckla det, men om man säger liksom starka  
faktorer i början, jag tror det är mycket grupptryck, sociala faktorer och hur man har det  
runt omkring sig i början (Boel)
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Carina nämner intresse som en styrande faktor: 

Ja...alltså jag vill ju hoppas och tro att det är intresset liksom, för det man, den, att man att  
vi kan ge liksom alternativ på det som de är intresserade av. Men sedan så är det ju det här  
med kulturella saker som spelar in och framförallt på (respondentens arbetsplats) de här  
ekonomiska bitarna...och...ja...socialt, familj, sådär men jag hoppas att intresset är liksom  
grunden, det är ju det vi försöker å liksom, eller jag försöker liksom att man ska grunda sitt  
val på och försöka göra det man har intresse för och vill göra (Carina)

Disa nämner den ekonomiska faktorn som en stark faktor bakom hennes nuvarande klienters  
karriärval, men i allmänhet tror hon det handlar om klass och kön som styrande faktorer, och  
även intresse. Liksom Boel är Disa inne på att yngre personer oftare styrs av sin omgivning och  
kompisar; Disa för även familjebakgrunden på tal och menar att många ofta är starkt påverkade  
av den, vilket försvårar för individen att lita till sina förmågor och intressen.

Karriärutvecklingsteorier

Varken Alice, Boel eller Carina säger sig, på ett medvetet plan, använda sig av  
karriärutvecklingsteorier i sina vägledningssamtal. Alice säger dock att ” jag har ju snappat upp 
jättemycket karriärteorier så jag tror att det påverkar men inte så medvetet”. Carina betonar det  
breda spektrat av klienter och menar att hennes tankar därför inte söker sig till någon viss teori.  
Disa menar att hennes sätt att vägleda präglas av ett sociologiskt perspektiv, någonstans i  
bakhuvudet ligger ”Gottfredssons teori om kön och karriärval och skvalpar”, såväl som  
begreppet ”self-efficacy” - dvs graden av tilltro till sin egen förmåga.

Det ålagda uppdraget

Carina menar att uppdraget är tydligt – så snabbt som möjligt ut i studier eller jobb. Alice ser  
inte heller någon otydlighet i uppdragsformuleringen:

Ja alltså jag jobbar ju i en politiskt styrd verksamhet där målet är att de ska snabbast ut i  
jobb eller studier och det innebär ju att då, kan man säga då att arbetsgivaren tycker att jag  
ska arbeta så fort som möjligt, det ska gå fort och det ska inte vara några långsiktiga  
lösningar, men jag tycker inte att det stämmer, utan jag tycker att vi får mycket utrymme för  
att jobba långsiktigt, för att man jobbar långsiktigt innebär det ju inte att man inte jobbar på  
kort sikt också, och det tycker jag ändå att våran chef är medveten om. (Alice)

Boel upplever att hennes uppdrag går ut på att motivera personer till förändring: 

… aldrig att någon har pratat med mig att Boel nu har du inte fått ut så många i egen  
försörjning än, det känner inte jag på det sättet. Utan jag kan också känna att det är positivt,  
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i alla fall till min ledning, att det är positivt att det sker en förändring i processen hos en  
person här... (Boel)

Disa benämner uppdraget som dubbelt:

ja det är lite dubbelt uppdrag faktiskt, därför det ena är ju att å ena sidan vara lite fri i alltså  
det här att vägleda personer mot studier, motivera till studier, se studier som en väg till egen  
försörjning, men å andra sidan så finns det en viss begränsning i det, utan, att det också  
handlar om att vara en person inom organisationen som är med och stöttar och liksom  
inspirerar individen till en kortsiktig lösning att bli självförsörjande. (Disa)

Disa avslutar med att konstatera att hon prioriterar det långsiktiga perspektivet när hon vägleder  
mot studier.

Styrning av klienten

Målet är att inte styra klienten i vägledningssamtalet, men Alice menar samtidigt att det faktum  
att samtliga klienter går på försörjningsstöd kräver att hon pratar om klientens ekonomiska  
situation. Boel beskriver hur hon inte vill manipulera eller styra:

alltså man, i allafall jag känner att man måste vara lite listig och lite smart också, när man  
jobbar med personer för att få dem att våga tro på sig själv också så måste man, alltså  
plocka fram saker som är positivt och kanske ibland kanske man plussar på lite för mycket i  
vissa saker och jag vet inte jag tänker, gud man ska inte manipulera heller... (Boel)

Carina betonar att hon försöker ge den information hon har, men att det ofta finns så många  
alternativ att det kan det bli för svårt för klienten; Carina försöker i vissa fall, utifrån sin egen  
kunskapsbank, ”ge lagom mängd information, och sedan träffa personen igen i så fall” och  
upplever att hon därigenom utövar en viss styrning. Disa vet med sig att hon öppnar upp i  
samtalen för att prata och perspektivvidga den ekonomiska aspekten av valet; en styrning  
orsakad av uppdraget från arbetsgivaren.

Verktyg som hjälper klienten att klara sig på egen hand

Alice såväl som Disa och Boel uppger att en viktig del är att försöka ge klienterna en tro på sig  
själva och att det de vill är möjligt; Disa använder termen empowerment. 

Jag tror i alla fall att jag i många fall försöker liksom uppmuntra till liksom eget ansvar och  
ingjuta någon slags tilltro ja lite empowerment sådär, och ibland att det handlar om att...att  
man...att jag är den där länken, alltså att jag kliver in och är länken i övergången till så att  
säga att våga tro på ett själv... (Disa)
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Alice försöker även få klienten att förstå att det är ett vägval han eller hon har framför sig, att  
välja ett alternativ är att välja bort ett annat. Därför är det viktigt att klienten involverar andra  
människor i sitt beslut och bollar idéer med dem. Carina menar att det handlar om såväl hård-  
som mjukvara: 

Jaaa...praktiskt är det ju det där med studiebesök å visa på internet å var information finns  
så att man hittar den, hur man ansöker, eh...hur man kontaktar vidare, via lärare eller kanske  
arbetsförmedlingar eller branschorganisationer eller fackförbund så där...eh..själva praktiska  
biten. Men sedan så är det ju det här med med med val, att man liksom...ja, med hela den  
här metoden liksom utreder och klargör och pratar om olika alternativ och sådär just för, för  
valprocessen också. Så det är egentligen två olika, hård och mjukvara- som utgör --- om  
man säger. (Carina)

De fem färdigheterna

Nyfikenhet 

Nyfikenhet är enligt samtliga studie- och yrkesvägledare en viktig aspekt att tänka på, och att  
lära ut, i vägledningssamtalet. Alice uppmuntrar sina klienter till att bejaka vad de känner sig  
nyfikna på och är intresserade av; att hitta nya möjligheter, situationer som intresserar dem, som  
verkar kul och som de kan tänka sig prova på. 

...nej men det här nyfikenhet, hur kan man ta reda på mer då, vad vet du, hur skulle man  
kunna ta reda på mer, vem kan man fråga var man kan gå...så. Och vad var det som väckte  
nyfikenheten för det är ju fråga nummer ett. ja men det där verkar ju lite kul - vad är det  
som verkar kul? Och kan man se sig själv där och så. Det är ju en jätteviktig bit tycker jag,  
för jag kommer ju inte att träffa dem så många gånger, de har ju bara sig själva sedan, då  
måste man ju vara lite nyfiken eller, varför vill jag det där. (Alice)

Boel försöker väcka nyfikenhet hos klienten genom att vidga perspektivet, berätta om bibliotek,  
gratis arrangemang på stan etc. Hon beskriver vidare hur hon hjälper sina klienter att ”tänka  
utanför boxen”, se på människor runt omkring sig och se vilka som, i enlighet med klientens  
egen åsikt, har ”lyckats”. Vad är att lyckas? Boel menar även att man ska rikta nyfikenheten mot  
sig själv, se sin egen kunskap och kvalitéer. På frågan om hur man tränar klienten i det beskriver  
Boel hur hon t.ex. frågar hur klienten hittade hit eller dit trots att denne kanske aldrig tidigare  
åkt tunnelbana, för att därefter berömma den nyfikenhet och kreativitet som därmed ledde  
klienten till rätt plats. 

Carinas mål är att klienterna ska ta del av det stora utbud som finns; gärna att de själva tar  
personlig kontakt med skolor och arbetsplatser innan de ger sig ut i studier eller praktik,  
samtidigt som hon genom samtal hjälper dem att vidga sitt perspektiv gällande sina mål med,  
och kunskaper om yrket ifråga. 

Det tror jag, när man själv är engagerad och liksom positiv till saker och nyfiken och titta  
här och här erbjuder de det här och titta vad som finns och man liksom ska vi ta reda på mer  
om det här, att man försöker liksom engagera och jag kan följa med och åka dit och följa  
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med dig dit så att du får titta, och eller också ordnar vi en grupp så vi, så man, så man  
försöker engagera...det tror jag, så det kan smitta av, och speciellt om man får med personer  
i en gruppaktivitet som man kan fortsätta att bygga på så där.... det tror jag för då blir de  
inspirerade och själv börjar ta reda på saker... och så, och kommer igång. (Carina)

Disa ser nyfikenhet som en stark och bra drivkraft för klienten att ha med sig och menar att det  
även är något som präglar hennes egen syn på livet; nyfikenhet är därför något hon hoppas att  
hon förmedlar såväl genom sitt eget förhållningssätt, som verbalt. ”...a tt lära sig någonting nytt 
är roligt och man vet inte vad som väntar bakom nästa, alltså det ena kan leda till det andra...”

Uthållighet

Att fortsätta anstränga sig trots bakslag är jätteviktigt menar samtliga av de intervjuade, men  
såväl Alice som Disa uttrycker frågetecken kring huruvida uthållighet är något man kan lära ut.  
Däremot, menar Alice, kan klienten träna på det. För att kunna göra det krävs det, enligt Alice,  
dels att genom samtal medvetandegöra klienten om bristen på uthållighet, dels att hjälpa  
klienten med att sätta upp kortsiktiga mål. Carina menar även hon att uthållighet är en förmåga  
som är bunden till individen i fråga och därför svårt att lära ut, men att man kan försöka arbeta  
lösningsfokuserat ”prata, uppmuntra, komma med förslag på olika sätt hur det kan vara lättare”.

Boel betonar vikten av att lära sig se vinsten med att orka igenom någonting, att göra avslut  
istället för att fly, vilket är ett vanligt beteende hos de klienter hon träffar. Boel berättar vidare  
hur hon brukar försöka förbereda klienten för bakslag, detta gör hon genom att bl.a. fråga  
klienten vad som krävs för att denne ska hålla i, och vad är ”hålla i”; ”vad är det värsta nu och  
hur, vad blir det om jag hoppar av”? Disa ser bristen på uthållighet som ett möjligt hinder för  
hennes klienter att komma vidare i sina karriärer och menar att det inte skulle vara så dumt om  
det vore möjligt att ge såväl stöd som olika verktyg till klienterna, i syfte att dessa ska kunna ta  
sig över ”en tröskel som sedan leder vidare”:

jag tänker att vi lever i en tid då också som är väldigt så där... det går snabbt och det är lite  
fragmentariskt och det min uppfattning är att det går, vi får inte mycket stöd och hjälp rent i  
samhället som kollektivvarelse till att hålla ut, utan det är lätt att dra, byta kanal... studsa  
vidare och det är, blir ett hinder för många individer, speciellt unga vuxna och den  
målgruppen då, det är min föreställning i alla fall och där tänker jag att att, att, att det skulle  
vara bra om man som individ skulle få mer stöd i det där eller verktyg för det, ja se att  
allting inte bara går och byta så att säga... (Disa)

Flexibilitet 

Alice jobbar inte aktivt med att förändra attityder och förhållningssätt hos klienten, men menar  
att klienterna ofta inte står ut med sig själva och sina egna misslyckanden. 

Nej men det är väl mer att man ska, att de ska jobba med attityd till sig själv tror jag och  
vara lite såhär, dels tillåtande att saker inte har gått så bra, vara tillåtande med sig själv att  
man inte kan allting, och att man kanske måste ta reda på mer, och att ....eh....framför allt  
tillåtande mot sig själv tror jag. Och med det följer ju att är man tillåtande mot sig själv så  
blir man ju ofta det, tycker jag, utåt, mot andra.  (Alice)
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Om Alice ser denna typ av beteende hos en av sina klienter brukar hon uppmärksamma och  
verbalt formulera det hon ser för klienten i fråga. Boel menar att det handlar om att utöva  
perspektivvidgande, något hon gör genom en  serie samtal som leder till att klienten kommer till  
egen insikt, det kan vara genom klientens egna erfarenhet, samt genom att prata om vinster och  
förluster med olika val. Carina exemplifierar med de många klienter som inte vill utbilda sig  
eftersom de pga. sin sköra ekonomiska situation inte vill ta csn-lån. I sådana fall hjälper Carina  
klienten att ta fram alla fakta gällande utbildningen och lånet och att sätta det i relation till  
klientens faktiska livssituation: ” man får all fakta så man kan göra ett bra val och inte bara tro  
att, nej absolut inte lån jag törs inte jag har redan en skuld, att man kan visa att det är möjligt  
kanske att få en bättre lön när man har gått den här utbildningen och så här”. Disa menar att  
förutsättningen för att hon ska ha något mandat att ifrågasätta eller diskutera en attityd hos  
klienten, är att hon känner att de har hunnit få någon slags relation; att grundtilliten finns där.  
Syftet med ett samtal kring klientens attityd är i så fall att visa på vad klienten har att vinna på  
att ändra förhållningssätt i den aktuella frågan.

Optimism

Förmedlandet av optimism genom vägledningssamtalet är centralt för alla fyra respondenterna.  
Alice betonar vikten av att förmedla optimism till klienterna, i synnerhet på hennes nuvarande  
arbetsplats; det handlar om att hitta saker som funkar och styrka dessa, i syfte att klienten ska  
må bra. Boel menar att det är viktigt att hon som vägledare är försiktig när hon förmedlar  
optimism och hopp; det får inte bli käckt, och det måste ske på ett respektfullt och inkännande  
sätt. Carina berättar hur hon först skapar sig en bild av klientens bakgrund och olika alternativ  
för att därigenom hitta någonting i klientens liv som verkar hoppfullt, det kan t.ex. vara en  
möjlighet till validering av utbildningar från hemlandet. Disa kopplar optimism till nyfikenhet  
och att förmedla en tro på att det kan gå bra för klienten: ” det ligger mycket hos personen själv,  
alltså det går ju, det går om personen vill, och att hitta den tråden och den optimismen i  
personen själv liksom, samarbeta i någon slags optimistisk anda”.

Risktagande

Alice, såväl som Boel, beskriver många av sina klienter som rädda och menar på att man måste  
göra det som man egentligen inte vågar, om man vill komma in i något nytt; det kan handla om  
att börja studier, eller att möta sina sociala fobier. Alice menar att för att kunna göra det krävs att  
man jobbar mycket med rädslan: ”Och har du varit i någon situation där du gjorde det här fast  
du egentligen inte vågade och hur löste du det och vilka strategier har du och så liksom. ” 

Boel försöker ge sina klienter trygghet genom att förmedla att hon finns kvar för dem, att de  
alltid är välkomna att höra av sig igen. 

Carina betonar ordet ”rimlighet” och menar att man måste se till var individen befinner sig – för  
en del klienter kan det kännas som ett stort risktagande att ta sig till en plats som ligger utanför  
det område som man normalt rör sig inom; en sådan risk ser Carina som rimlig att utmana till,  
men hon skulle aldrig uppmana en klient att gå en utbildning som kanske inte leder någon vart. 
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Disa säger ”att jag tror att jag försöker förmedla hoppa på, ta det här nu, ta det där jobbet och  
sök den här kursen så och sedan så får vi se var det landar och så ”. Att göra ett val innebär alltid  
att ta en risk, men Disa menar att vad har man att förlora?

Tankar kring Planned Happenstance

Karriärutvecklingsteorin är bra, menar Alice, men frågar sig samtidigt hur man kan använda sig  
av den i praktiken. Att det är få karriärvägar som är spikraka är ett tydligt mönster menar hon,  
och fortsätter med att säga ”det handlar väl om att leta efter situationer eller miljöer där man  
trivs liksom”, vilket i sin tur leder till nya möjligheter. Alice kopplar en möjlig användning av  
teorin till de faktorer hon nämnde vid intervjuns början, som hon menar styr människors  
karriärutveckling, eftersom dessa faktorer enligt Alice avgör vilka möjligheter man som individ  
nappar på:

...det måste man ju också som vägledare ha med, som att vad har man, vad har personen för  
bakgrund med sig, vad har den för vana av det här, vad värderar den högt, för det är ju  
väldigt olika vad man värderar tycker jag, det måste man ta reda på liksom tycker jag, på  
något sätt, så jag tycker de där olika perspektiven, de här sociologiska och psykologiska  
perspektiven är väldigt väldigt viktiga, ihop med någon sådan här teori liksom . (Alice)

Alice fortsätter med att säga att det handlar om att medvetandegöra klienten om varför den gjort  
de val den gjort – att skriva vad Alice benämner som ”berättelsen om sig och sin familj” för att  
därigenom se sitt eget mönster. Att kunna nappa på möjligheter handlar enligt Alice om att  
känna till vilka möjligheter som finns, något en  studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med  
att informera om. 

Boel berättar hur hennes egen karriär styrts av slumpen och av det hon kallar ”magkänslan”,  
”men att planera in slumpen i sitt liv: då blir det ju ingen slump (skratt)”. Att planera in en  
öppenhet för slumpen är en formulering Boel förstår bättre, och hon menar att det låter  
spännande och kanske är något man kan göra, men att det då krävs av klienten att denne är lite  
trygg i sig själv, för att våga göra det.

Carina förstår inte riktigt hur man planerar in slumpen, men menar på att hon försöker  
uppmuntra klienterna att prova saker:

Ja precis, för vi försöker ju säga att allting annat är ju bättre än att vara här. Om man går ut  
på praktik på en arbetsplats, man kanske får kontakt, kanske någon man möter på  
arbetsplatsen som har en kusin som behöver någon som jobbar på det företaget, att allt  
annat är bättre än att man bara sitter här och väntar, utan att man ska försöka ta för sig allt  
det som finns. Därför alltid på något sätt kan det leda vidare . (Carina)

Disa är positiv till Planned Happenstance och ser det som en viktig aspekt i sitt förhållningssätt  
gentemot klienten. ”Alltså det är ju svårt att försöka planera in slumpen men man kan ju planera  
in för att slumparna ska få utrymme liksom, så eh… och att tänka att... ja... någonstans helt  
enkelt vara öppen för att det kan hända saker och ting på vägen, tillfälligheter som, som kan leda  
en vidare...”. Disa exemplifierar med hur en av hennes klienter påbörjade en vårdutbildning trots  
att klienten själv var tveksam till det; detta eftersom vårdjobben främst finns inom geriatriken  
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och det var något hon inte ville jobba med, hon ville bli mentalskötare. När Disa nu mötte  
klienten igen har denna planer på att starta ett företag inom branschen hushållsnära tjänster för  
äldre : ”hon sa, jag kommer inte sluta där vi började, men utan den här utbildningen och att  
kliva in i den här skolan och träffa de här människorna hade jag inte kommit, så hade jag inte  
kommit fram till det här beslutet”. Disa menar att detta är ett fint exempel på vilket resultatet  
kan bli när man vågar prova något man inte är ”hundra säker på”.
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ANALYS

För att svara mot studiens syfte, som är att undersöka hur fyra studie- och yrkesvägledares  
vägledningsmetoder avspeglar teorier om den planerade slumpens betydelse för  
karriärutvecklingen, kommer forskningsfrågorna att besvaras i detta kapitel, samt kopplas till  
relevant litteratur. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser. Låt mig först återigen  
presentera forskningsfrågorna:

 Vilken uppfattning har de fyra studie- och yrkesvägledarna gällande hur en individs  
karriärval går till?

 Hur, om alls, säger studie- och yrkesvägledarna att de förmedlar nyfikenhet, uthållighet,  
flexibilitet, optimism samt risktagande till sina klienter? 

 Vilken relevans har Planned Happenstance för vägledningssamtalet?

Vilken uppfattning har de fyra studie- och yrkesvägledarna gällande hur en individs  
karriärval går till?

Respondenterna är i stort sett överens om vilka faktorer som ligger bakom en individs  
karriärval: social bakgrund, kön och det kulturella arvet. Två uttrycker även förhoppningen om  
att intresse spelar in; samma två menar att klienterna på deras nuvarande arbetsplats till stor del  
styrs av ekonomiska faktorer. En av respondenterna menar att medan individen är ung styr  
omgivningen hennes val, men i takt med att individen blir äldre handlar det mer om vilka  
situationer denne hamnar i. Jag tolkar det som att respondenterna menar att faktorerna bakom en  
individs karriärval inte är statiska utan kan förändras, beroende på omständigheter kring  
individen såväl som hennes ålder. Två av respondenterna  nämner inte intresse som en faktor  
bakom individens karriärval, vilket kan indikerar behovet av vägledande samtal som kan hjälpa  
individen att klargöra sina intressen i syfte att dessa kan vara med och ange riktning för  
individens karriärval. En sådan vägledning kanske rent av kan sägas vara nödvändig i relation  
till karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance . Enligt teorin ska varje individ på egen hand 
aktivt söka efter händelser och miljöer som ger henne möjligheter att lära sig nya saker och att  
växa som person. Termen obeslutsamhet ersätts av öppenhet för nya möjligheter (Mitchell,  
Levin & Krumboltz 1999).  En fråga för diskussion blir i vilken utsträckning den vars karriärval  
enbart styrs av omgivande faktorer, kanske främst ekonomiska, orkar vara öppen för nya  
möjligheter och den målmedvetna process Planned Happenstance beskriver?

Hallqvist (2012) kritiserar en arbetsmarknadspolitik som enligt honom är grundad på Rational  
Action Theory (RAT), dvs tanken att människor gör rationella val. Han menar att verkligheten är  
en annan och att vi måste gå bort från tydliga målsättningar och handlingsplaner för att istället  
lägga ett större fokus på kreativitetens och tillfälligheternas betydelse i sökandet efter arbete.  
Vad säger respondenterna i den politiskt styrda verksamheten? Deras uppdrag handlar enligt  
dem själva om att så snabbt som möjligt föra ut sina klienter i egen försörjning, genom studier  
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eller jobb, vilket jag tolkar som en tydlig målsättning, en målsättning som kräver upprättandet  
av en handlingsplan. När jag hör respondenternas reflektioner kring uppdraget förstår jag det  
dock som att de bemöter klienterna på två olika plan: samtidigt som de arbetar konkret, utifrån  
en tydlig målsättning, med att få ut klienten i studier eller arbete (det kortsiktiga målet) frågar de  
efter klientens drömmar om framtiden (det långsiktiga målet), perspektivvidgar och uppmuntrar  
klienten till den kreativitet Hallqvist (2012) efterfrågar. Respondenterna agerar mao på egen  
hand vid sidan av det givna uppdraget, i enlighet med de etiska riktlinjer som finns för studie-  
och yrkesvägledning, som bl.a. säger att man ska sätta individen i centrum och stå fri från  
särintressen6. Detta faktum väcker tankar gällande yrkesetiken bland studie- och yrkesvägledare:  
är det något som karaktäriserar just detta yrke, eller finns det andra yrken där yrkesetiken leder  
till att yrkesutövaren ägnar sig åt ett extra uppdrag, vid sidan av det ålagda?

Tre av respondenterna använder inte alls, eller inte medvetet, någon karriärutvecklingsteori i  
sina vägledningssamtal. Metoden de fyra respondenterna arbetar på, i termer av hur samtalen är  
utformade och vilka verktyg de anser sig ge klienterna, upplever jag som relativt samstämmiga.  
Detta överensstämmer med bilden av den svenska studie- och yrkesvägledarkåren som en grupp  
vars fokus ligger på metod och genomförande snarare än på teorier (Lovén 2008,  
OECD/Skolverket 2007). 

De fem färdigheterna 

Nyfikenhet

Samtliga respondenter värderar nyfikenhet högt och ger exempel på hur de såväl förmedlar som  
lär ut nyfikenhet till sina klienter. Jag tolkar det som att respondenterna ser nyfikenhet som en  
viktig faktor för klienten när det gäller vägar vidare och som ett verktyg till att upptäcka nya  
möjligheter, samt väcka engagemang. Till skillnad från Planned Happenstance, där det beskrivs 
hur vägledaren lär ut nyfikenhet i syfte att klienten ska lära sig nya intressen (Mitchell, Levin &  
Krumboltz 1999), har respondenterna, som jag förstår det, inget enda specifikt syfte med den  
nyfikenhet som lärs ut, utan ett flertal. Det handlar om allt från att lära klienten använda  
nyfikenheten för att bejaka de intressen han eller hon redan har/sådant som känns kul, som att  
rikta nyfikenheten mot det stora utbud som finns, och inte minst att rikta nyfikenheten inåt, lära  
känna den egna personen. Skulle respondenterna tjäna på att ha en tydligare riktning, ett tydligt  
syfte, med den nyfikenhet de lär ut?  

Uthållighet

Uthållighet är en viktig förmåga enligt respondenterna men ingen av dem kan riktigt se hur detta  
är något de skulle kunna lära ut; däremot är uthållighet något ingen av respondenterna verkar  
vara främmande för att samtala kring. I den bemärkelsen agerar respondenterna enligt min  
tolkning delvis i enlighet med Planned Happenstance , då de identifierar ett hinder/blockering i  
klientens karriärutvecklingsprocess, och hjälper klienten hitta möjliga tillvägagångssätt för att  
komma bort från denna blockering (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). 

6www.vagledarforeningen.org  Etisk deklaration och etiska riktlinjer för studie- och  
yrkesvägledning. Tillgänglig 2012-05-14.

29



Flexibilitet

Klientens attityder och förhållningssätt – hur mycket spelar det in på hans eller hennes  
karriärutveckling? Enligt Planned Happenstance  krävs flexibilitet som ett verktyg i den rådande  
samhällskontextenen; varje individ måste ha förmågan att anpassa sina förhållningssätt för att  
öka sina chanser till en gynnsam karriärutveckling (Mitchell, Levin & Krumboltz 1999). För att  
klienten ska kunna anpassa sina förhållningssätt krävs dock, menar jag, att han eller hon  
medvetandegörs om hur hennes förhållningssätt faktiskt ser ut. Som jag förstår det jobbar  
respondenterna inte kontinuerligt med att försöka förändra förhållningssätt hos sina klienter,  
men det händer att de uppmärksammar ett beteende hos klienten och diskuterar detta, framför  
allt i syfte att visa på vad klienten vinner eller förlorar på ett förändrat förhållningssätt. En av  
respondenterna berättar även att hon emellanåt uppmärksammar klienter på deras attityd  
gentemot sig själva, eftersom attityden till det egna jaget avspeglas i hur klienten bemöter de  
människor som finns runt omkring honom eller henne. Kanske kan man säga att respondenten  
därmed betonar vikten av att klienten inte försummar det sociala nätverkets betydelse för sina  
chanser att ta sig vidare i mot sitt mål. 

Jag tolkar det som att varje respondent leder sina klienter utifrån sin erfarenhet om de krav som  
ställs av utbildningsanordnare eller för att få ett jobb, år 2012, och att de vet vilka  
förhållningssätt som ökar klientens chanser att lyckas med den utmaning som ligger framför  
henne eller honom. Respondenterna perspektivvidgar kring vikten av att tänka igenom sitt  
förhållningssätt, men låter sedan individen själv välja och ta ansvar för det val hon eller han gör.  
Detta överensstämmer med Lee och Johnstons (2001) åsikt att individen själv måste förvalta sin  
karriär. 

Optimism

Tillsammans med nyfikenhet tycks optimism vara den mest centrala förmågan som  
respondenterna vill förmedla till sina klienter. Flera av respondenterna tycks mena att det är  
särskilt viktigt just på den nuvarande arbetsplatsen eftersom många av klienterna mår dåligt. Av  
samma anledning beskriver respondenterna hur de är försiktiga med på vilket sätt de förmedlar  
denna optimism, det får inte bli för ”käckt” eller ”hurtigt”. Flera av respondenterna använder sig  
av begreppet ”hopp”. En av respondenterna beskriver hur hon försöker koppla hoppfullheten till  
något konkret i klientens liv; som jag tolkar det handlar det om att förmedla optimism på en nivå  
som är trovärdig för klienten. En annan respondent kopplar optimism till klientens egen vilja att  
lyckas med en föreliggande utmaning, och pratar om att samarbeta i denna optimistiska anda.  
Jag ser paralleller mellan hur upphovsmännen till Planned Happenstance  beskriver hur 
nyfikenhet och odlandet av nya intressen kan kräva ett sk witness, dvs en person som ger 
uppmuntran till individen i fråga, så att denna vågar ta klivet in i ett nytt intresse (Mitchell,  
Levin & Krumboltz 1999). Kanske kan man säga att samma typ av uppmuntran är nödvändig  
för att en klient som mår riktigt dåligt ska kunna våga ta ”klivet” in i en anda av optimism? 

Risktagande

Planned Happenstance  handlar till stor del om att våga utsätta sig för nya saker (Mitchell, Levin  
& Krumboltz 1999), och den beskrivning respondenterna ger av sina klienter är den av en grupp  
individer som är rädda, i min tolkning mer rädda för olika saker än vad som är vanligt hos en  
individ. Respondenterna berättar om olika sätt att bemöta klienternas rädslor och fobier. Det  
handlar om att förmedla trygghet, samtala kring olika strategier som kan hjälpa klienten, och att  

30



vara rimlig i de utmaningar man ger sin klient. Återigen berättar alltså respondenterna om hur de  
hjälper sina klienter att bli av med de blockeringar som står i vägen för klientens möjlighet att  
agera. 

Vilken relevans har Planned Happenstance för vägledningssamtalet?

Två av respondenterna är bekanta med karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance och 
uttrycker sig i positiva ordalag när den förs på tal. En av respondenterna ställer sig dock  
frågande till hur man använder sig av teorin i praktiken. Hon framför sedan ett förslag på hur  
man skulle kunna tillämpa den, och beskriver hur hon arbetar med moment som enligt mig  
återfinns i Planned Happenstance , så som att låta klienten beskriva sin bakgrundshistoria och  
fundera över hur de olika val hon eller han gjort gått till. Samma respondent gör följande  
koppling: hon menar att för att kunna använda sig av en karriärutvecklingsteori, såsom Planned 
Happenstance , måste hon som vägledare grundligt undersöka individens bakgrund utifrån de  
faktorer hon menar påverkar individens karriärval, dvs socialt och kulturellt arv, kön mm, detta  
eftersom det är utifrån förståelsen av var klienten befinner sig i relation till dessa aspekter, som  
hon som vägledare kan se vilka möjligheter klienten skulle kunna tänkas nappa på. En möjlig  
tolkning av respondentens tankegång är att hon utifrån en perspektivvidgande modell i  
kombination med Planned Happenstance,  ger klienten en möjlighet att bryta sig loss ur det  
mönster hon befinner sig i, så att denna kan rikta sin öppenhet för slumpen i av vägledaren  
påvisade riktningar som inte alls överensstämmer med klientens bakgrund. Dessa tankar om att  
perspektivvidga utifrån faktorer såsom klass eller kön fångar upp Anders Lovéns (1990)  
resonemang om den individförändrande funktionen som på sikt skulle kunna leda till  
samhällsförändring; det framgår dock inte av respondentens intervjusvar huruvida respondenten  
syfte är att agera samhällsförändrande eller inte. Man kan även dra en parallell mellan  
respondentens resonemang och det holistiska tillvägagångssätt Lee och Johnston (2001) menar  
bör prägla vägledningsverksamheten; ett tillvägagångssätt som ser till såväl karriären som  
psykosociala frågor. 

Studien visar att de fyra respondenterna använder sig av vissa delar av Planned Happenstance, 
såsom de fem färdigheterna, men inte nödvändigtvis i ett specifikt syfte. Respondenterna agerar  
inte heller som pedagoger i den utsträckning Planned Happenstance  förespråkar. Är Planned 
Happenstance  är en karriärutvecklingsteori för alla verksamheter? Enligt Lidströms (2009)  
forskning är utbildning en arena som bereder individen större möjlighet till planering då den är  
förutsägbar, medan arbetslivet i större utsträckning styrs av tillfälligheter. En liknande bild ges  
av Becirovic och Jacobson (2010) som menar att behovet att utveckla de olika färdigheterna  
varierar beroende på vilken bransch en individ är intresserad av. Utifrån det: kan man kan säga 
att förmedlandet av färdigheter såsom nyfikenhet, flexibilitet, och risktagande kan vara mer eller  
mindre viktigt beroende på om klienten i första hand är ute efter att arbeta eller att studera, i  
andra hand (för de som söker arbete), beroende på vilken bransch de ämnar ge sig in i? Med det  
i åtanke kan man ifrågasätta i vilken utsträckning det är möjligt för respondenterna att tillämpa  
Planned Happenstance  i sin helhet, som en arbetsmetod, i just den verksamhet de nu befinner  
sig i, nämligen en verksamhet som enligt respondenterna kännetecknas av ett ”spretigt klientel”,  
i bemärkelsen att de befinner sig på vitt skilda nivåer, såväl utbildningsmässigt som  
språkmässigt och även vad gäller vilka branscher de är intresserade att jobba inom?
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Sammanfattande analys 

Den samordnade undersökning av vägledningsarbetet i 37 länder som utfördes i början av 2000-
talet visade att den svenska vägledningsverksamheten karaktäriseras av decentralisering och  
utvärdering, med följd att vägledningen varierar mellan yrkesutövarna (Skolverket 2007,  
Lundahl 2010). Utvärderarna av den samordnade undersökningen av vägledningsarbetet pekade  
på vikten av att utforma samlade strategier för karriärvägledning (Skolverket 2007), men hur ska  
de strategierna se ut? Utifrån det inledande resonemanget kan man påstå att det finns en  
problematik: eftersom studie- och yrkevägledare jobbar i verksamheter med vitt skilda klientel  
måste frågan om huruvida samma typ av karriärutvecklingsteorier i sådana fall bör användas i  
samtliga verksamheter eller om varje vägledare ska använda sig av karriärutvecklingsteorier  
utifrån eget tycke eller analys av vad den egna arbetsplatsens klientel kräver, diskuteras. Vidare:  
tre av fyra respondenter säger sig inte medvetet använda sig av karriärutvecklingsteorier, vilket  
dock inte nödvändigtvis betyder att de inte alls använder sig av karriärutvecklingsteorier. 

Svante Lovén (2008) hävdar att en vägledare som endast kan vägledarteorier, men inga  
karriärteorier, får svårt att föreslå en för individen relevant väg att gå. Det skulle kunna innebära  
att respondenterna ger sämre vägledning till klienterna, eller att de känner svårigheter när de ska  
peka ut relevanta vägar att gå för individen. Det kan diskuteras huruvida det krävs att vägledarna  
använder sig av karriärutvecklingsteorier på ett medvetet plan, för att det ska ge effekt i  
vägledningsversamheten, eller om även det omedvetna användandet av teorierna kan höja  
vägledningen till en annan nivå.  Vidare hävdar Lovén (2008:41) att  ”Teorier bör inte stå stilla,  
de bör vara under ständig utveckling, ständig anpassning till den observerade verkligheten” . Han 
menar att ansvaret för denna utveckling ligger hos vägledarna. Men vems uppfattning om den  
observerade verkligheten det är som ska ligga som utgångspunkt för denna utveckling? Studien  
tar sin utgångspunkt i att åsikterna om den observerade verkligheten går isär. Hallqvist (2012)  
anser att beslutsfattarna inte tar hänsyn till den utbredda individualiseringen i samhället. Den  
svenska regeringen vill genom sin arbetsmarknadspolitik utveckla kopplingen mellan utbildning  
och arbetsmarknad för att stärka matchningen på arbetsmarknaden; detta kan indikera att man  
har en tro på att en viss utbildning leder till ett visst jobb, samt även att man vill att en viss 
utbildning ska leda till ett visst jobb: en åsikt som åsidosätter själva individen och den kontext  
denne lever i. Giddens (1991) föreslår att människan är en komplex varelse. Bilden av  
människan som en komplex varelse bekräftas genom respondenternas intervjusvar, då de målar  
upp bilden av ett spretigt klientel med många drömmar och många rädslor. Individerna måste  
enligt respondenterna bemötas på rätt nivå, de behöver peppas, utmanas, stödjas och bli lyssnade  
till. Giddens frågar sig hur individen ska kunna hantera de krav som finns i samhället samtidigt  
som de formar och utvecklar sig själva. Om de krav som finns i samhället, på  
beslutsfattningsnivå, är att individen ska utveckla sin karriär - i bemärkelsen yrke och arbete -  
utifrån ett stabilt mål med tillhörande handlingsplan, är det svårt att se hur individen samtidigt är  
fri att forma och utveckla sig själv. En sådan utveckling kräver att individen har frihet att  
förändras, vilket i sin tur förutsätter att målet inte är stabilt, utan även det under ständig  
förändring. 

En anhängare av Planned Happenstance  menar att verkligheten styrs av tillfälligheter, det är  
m.a.o. inte alls säkert att en viss utbildning leder till en given typ av jobb. I stället kan man tänka  
sig att de olika färdigheter individen utvecklat vid de olika lärotillfällen han eller hon utsatts för,  
har påverkat vilket arbete hon eller han nu innehar. Studie- och yrkesvägledarna är en yrkeskår  
som genom sina klienter har en god insyn i hur den faktiska verkligheten ser ut, det vore därför  
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intressant att låta dem komma till tals i denna fråga. Ett annat sätt att få en bild av den faktiska  
verkligheten vore att göra en större undersökning kring olika samhällsmedborgares väg in i  
arbete. Det skulle ge en översikt över vilka olika faktorer som tycks ha störst inverkan –  
utbildning, sociala nätverk, individens färdigheter, tillfälligheter etc.  

Anders Lovén (1990) lyfter fram hur svenska studier har påvisat att vägledare, i teorin, vill agera  
samhällsförändrande, samtidigt som de inte gör det i praktiken. Vad är det som hindrar dem?  
Har de någon möjlighet att agera samhällsförändrande och påverka hur politikerna utformar sin  
arbetsmarknadspolitk? Är det möjligt att en samlad strategi för hur den svenska  
vägledningsverksamheten ska se ut, skulle kunna leda till att yrkeskåren kan börja verka  
samhällsförändrande i större utsträckning än vad som nu verkar vara fallet? 

33



SLUTSATSER

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågeställningarna.

Forskningsfrågor besvaras

Vilken uppfattning har de fyra studie- och yrkesvägledarna gällande hur en individs  
karriärval går till?

Faktorerna bakom en individs karriärval är inte statiska, utan förändras i takt med livets gång  
och beroende på vilka situationer man som individ hamnar i. Detta exemplifieras med att  
klienterna på respondenternas nuvarande arbetsplats i hög grad styrs av ekonomiska faktorer.  
Generellt menar dock respondenterna att de starkaste faktorerna är individens sociala bakgrund,  
könet och det kulturella arvet. 

Hur, om alls, säger studie- och yrkesvägledarna att de förmedlar nyfikenhet, uthållighet,  
flexibilitet, optimism samt risktagande till sina klienter? 

Samtliga fem färdigheter förekommer i respondenternas vägledningssamtal. De mest centrala,  
som tycks prägla alla vägledningssamtal, är optimism och nyfikenhet samt i viss mån även  
risktagande. Vad gäller optimism är det framförallt vad jag skulle vilja beskriva som en ”anda av  
optimism” som respondenterna försöker förmedla på ett inkännande sätt, bl.a. genom att knyta  
optimistiska tankar till klientens nuvarande livssituation och förmedla engagemang, och att  
erbjuda sig själv som en typ av samarbetspartner, i syfte att hjälpa klienten hålla humöret uppe.  
Nyfikenhet är den av färdigheterna som respondenterna i störst utsträckning tycks lära ut till  
sina klienter och den ses som en viktig faktor för klientens väg framåt. Vad gäller denna  
färdighet ger vägledarna dels konkreta förslag hur klienten kan använda sig av nyfikenhet i  
förhållande till sin omgivning, dels hur klienten kan rikta nyfikenheten mot sig själv i  syfte att  
öka sin självkännedom. Uthållighet och flexibilitet är färdigheter som enligt några av  
respondenterna inte kan läras ut eftersom de är knutna till klientens person; färdigheterna ses  
som samtalsämnen som respondenterna tar upp om de ser ett behov av det.  
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Vilken relevans har Planned Happenstance för vägledningssamtalet?

Studien visar att respondenterna använder sig av vissa delar av Planned Happenstance, såsom 
de fem färdigheterna, i sina vägledningssamtal. Några av respondenterna menar även att de har  
med aspekten av att vara öppen för tillfälligheter i sina möten med klienterna. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion

Avsikten med studien var att belysa om fyra studie- och yrkesvägledares vägledningsmetoder  
avspeglar användandet av karriärutvecklingsteorin Planned Happenstance. Resultatet visar på 
att de använder sig av delar av karriärutvecklingsteorin. Då jag inte har hittat någon forskning 
som undersöker hur vägledare i Sverige använder sig av karriärutvecklingsteorier i praktiken vill  
jag mena att studien öppnar upp för ett nytt forskningsområde. Studien har lett fram till flera  
intressanta diskussionsämnen, inte minst huruvida Planned Happenstance  är en 
karriärutvecklingsteori som passar för alla typer av verksamhet? Som jag förstår Planned 
Happenstance  och den karriärutvecklingsstrategi som målas upp genom teorin, är optimism  
själva fundamentet för att orka med att aktivt söka efter, och vara öppen för, nya möjligheter.  
Respondenterna beskriver ett klientel vars valmöjligheter till stor del styrs av ekonomiska  
faktorer, och som i många fall mår dåligt såväl psykiskt som fysiskt. Detta får mig att ifrågasätta  
huruvida Planned Happenstance är en teori som kan tillämpas i en verksamhet där klientelet  
inte tycks må bra. Vad krävs av klienten för att denna ska kunna vilja/orka hålla sig öppen för  
oförutsedda tillfälligheter? Och om Planned Happenstance  i sin helhet inte är tillämpbar i denna  
typ av verksamhet; i vilken typ av verksamhet hör teorin hemma?

Eftersom relevanta forskningsrapporter varit svåra att hitta kan detta sägas ha begränsat studien.  
Resultatet bekräftar dock tidigare forskning gällande att vägledare har en individcentrerad  
inriktning på sin vägledning, samt att fokus ligger på metod snarare än teori;  därmed inte sagt  
att respondenterna inte använder sig av teorier. Det faktum att respondenterna jobbar med att  
förmedla de fem färdigheterna till sina klienter indikerar såväl att respondenterna förutsätter att  
individen själv tar ansvar för sin karriärutveckling, som att respondenterna anser att individen  
med hjälp av olika färdigheter/verktyg får en mer gynnsam karriärutveckling. Respondenternas  
uppgifter om att de på eget initiativ vid sidan av den kortsiktiga vägledning deras arbetsuppdrag  
anbefaller, även arbetar med långsiktig vägledning, visar på att ramarna styr men inte begränsar  
deras verksamhet. Det ”dubbla uppdraget” i kombination med deras tankar och åsikter om hur  
psykosociala faktorer påverkar individers karriärval, bekräftar att de använder sig av ett  
holistiskt tillvägagångssätt i sin vägledning. Sammantaget kan detta tolkas som att  
respondenterna använder sig av såväl metoder som teorier, om än inte i renodlade former.  
Studien visar på vikten av en bred kompetens hos vägledare.

Studiens resultat visar endast vad dessa respondenter svarat: för att kunna göra någon typ av  
generaliseringar krävs en bredare studie.
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Metoddiskussion

Jag valde en kvalitativ metod, vilket på ett sätt gav undersökningen en mindre bredd och  
variation än om jag hade valt att göra en enkätundersökning med en större mängd respondenter.  
Samtidigt vill jag påstå att intervjuer ger en djupare dimension till studien, och en större  
helhetsbild av hur den enskilda studie- och yrkesvägledaren arbetar. 

Jag valde dessutom att intervjua fyra studie- och yrkesvägledare som jag har en relation till.  
Detta kan naturligtvis ha färgat studiens resultat i både positiv och negativ riktning, men jag vill  
mena att det främst har varit positivt då respondenterna har varit avslappnade och berättat, som  
jag upplever det, fritt ur hjärtat. Svaren känns realistiska och nära empirin, vilket stärker  
studiens validitet. 

Vid intervjutillfällena upplevde jag att mina respondenter hade svårt att förstå innebörden av  
några av frågorna. Eftersom jag inte ville styra respondenternas svar i någondera riktning, hade  
jag vissa svårigheter med att omformulera de frågor och begrepp som det fanns frågetecken  
kring. Detta kan ha orsakat att respondenternas tankar i vissa fall letts i fel riktning, utifrån  
frågans ursprungliga syfte. Att några av frågorna formulerats utifrån översättningar av de fem  
färdigheter som återfinns i beskrivningen av Planned Happenstance skapade vissa problem 
gällande vad det var som efterfrågades; jag vill påstå att svaren skulle blivit tydligare om jag  
förklarat frågorna ytterligare. Dessa problem kan ha sänkt studiens validitet. Om jag ska ställa  
mig kritisk till intervjufrågorna anser jag sammanfattningsvis att jag borde använt mig av en  
eller flera försökspersoner för att kontrollera hur frågorna uppfattades. 

Jag valde att inte informera intervjupersonerna i förväg om studiens mer precisa syfte, dvs att  
undersöka om eller hur de använder sig av Planned Happenstance vid sina vägledningssamtal.  
Detta kan ha varit en nackdel, eftersom respondenterna inte kunde sätta sig in i teorin och  
därmed ge mer genomtänkta och underbyggda åsikter om den. Fördelen är att jag istället fick en  
uppfattning om hur deras faktiska kännedom om Planned Happenstance såg ut.

Framtida forskning

Studien väcker frågor kring vilken grund den svenska arbetsmarknadspolitiken vilar på och det  
vore därför intressant att i en större kvantitativ enkätundersökning undersöka hur studie- och  
yrkesvägledares bild av arbetsmarknaden och klientens väg ut i arbete ser ut. Om möjligt vore  
det även intressant att genom djupintervjuer ta del av deras åsikter om hur  
vägledningsverksamheten utifrån enkätundersökningen bör utformas för att deras klienter ska få  
en gynnsam karriärutveckling. 

En annan intressant forskningsfråga är studie- och yrkesvägledares kunskap om olika  
karriärutvecklingsteorier och deras åsikter kring tillämpning av olika teorier i relation till  
respektive verksamhets behov. Vad skulle en utbredd och medveten användning av  
karriärutvecklingsteorier i vägledningsverksamheter leda till?
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BILAGOR

Bilaga 1 - Missivbrev

Till samtliga studie- och yrkesvägledare vid arbetsplats X 2012-04-12

Hej,

Jag studerar till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms Universitet. Denna termin skriver  
jag mitt examensarbete som behandlar karriärutvecklingsteorier och studie- och yrkesvägledares  
syn på  individers karriärval. Hur ser det professionella vägledningssamtalet ut i relation till den  
officiella arbetsmarknadspolitiken? Vilka faktorer styr vårt jobbsökande? Hur arbetar ni som  
studie- och yrkesvägledare för att hjälpa individen vidare i sina karrärval; använder ni er av  
specifika karriärutvecklingsteorier, och i så fall vilka? 

Intervjuerna kommer vara ca 30 min långa och spelas in på ljudfil, detta eftersom de ska  
transkriberas inför mitt analysarbete. Naturligtvis kommer allt ljudmaterial att raderas när mitt  
examensarbete har godkänts, och alla svar anonymiseras. 

Om du kan tänka dig att ställa upp vore jag tacksam om du hör av dig så fort så möjligt, så att vi  
kan bestämma tid för intervjun.

Med vänlig hälsning,

Viktoria Brännström

viktoria.brannstrom@xxx

Mobil 0739- xxxxxx
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Bilaga 2 - Intervjufrågor

1. Vilka är de starkaste faktorerna som bestämmer en individs karriärval, enligt dig?

2. Arbetar du medvetet utifrån någon eller några karriärutvecklingsteorier, i så fall vilken  
eller vilka?

3. Vilket uppdrag uppfattar du är ålagt dig av din arbetsgivare, i relation till era klienter?

4. Vilken typ av styrning, om någon, uppfattar du att du utövar i dina vägledningssamtal? 

5. På vilka olika sätt uppmuntrar du dina klienter att komma vidare i sin karriär?

6. Vilka verktyg upplever du att du ger dina klienter så att de på egen hand kan gå vidare i  
sin karriärutveckling?

7. Är nyfikenhet (utforska nya möjligheter till lärande) något man kan förmedla till sin  
klient och i så fall hur?

8. Är det möjligt att lära ut uthållighet?

9. Om du svarade ja på föregående fråga - hur ser du på vikten av att lära ut uthållighet : att 
fortsätta anstränga sig, trots bakslag?  

10. Försöker du förändra attityder och förhållningssätt hos din klient, hur går du i så fall  
tillväga?

11.  Hur viktigt är det att förmedla optimism till sin klient?

12. Uppmuntrar du dina klienter till risktagande: att handla trots att man inte känner till hur  
resultatet kommer att se ut, och hur motiverar du det i så fall?

13. Karriärutvecklingsteorin Planned happenstance innebär en tro på att klienten genom att  
planera in slumpen i sitt liv kan få en karriärutveckling hon annars inte skulle fått, och  
att vägledaren har som uppgift att uppmuntra klienten att söka efter tillfällen då dessa  
möjligheter kan uppstå. Hur ser du på det? Kan du berätta om något fall som lyckats  
bra/dåligt?
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