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Abstract

Interests are often considered a key element in vocational choices and are often used in both 
structured and free forms of career assessment. This master level thesis seeks to view the 
interest inventory Self-Directed Search as a process of learning and competence development. 
Four psychologists at the Swedish Public Employment Service were interviewed in an open 
fashion about how they integrate interest inventories in the career counselling and assessment 
process. The collected data were then analysed according to thematic analysis in relation to 
competence. Systems theory was used to understand relations between parts and whole in a 
process of mutual meaning and sense-making between psychologist and client. Interest 
inventories can in this way show characteristics of competence development when conducted in 
a process over time and being facilitated by a psychologist. Some elements of competence were 
represented to a greater extent than others. The study raises questions about how interest 
inventories can be developed and used in career intervention in order to manifest different 
aspects of competence and facilitate competence development. 
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Förord

Det har varit ett spännande arbete att fördjupa mig i intresseinventering. Jag skulle vilja passa på att rikta ett 
stort tack till min handledare Janne Kontio för allt sitt stöd under skrivprocessen. Jag vill också tacka 
Arbetsförmedlingen för visat intresse för studien och de psykologer som frikostigt delat med sig av sin tid.

John Holland har varit med mig under hela tiden. Sitt hängivna arbete med att göra karriärutvecklingsteori 
till något tillgängligt för vem som helst, när som helst har länge inspirerat mig. I hans bok Making 
vocational choices (Holland, 1997) finns ett personligt och nyfiket sätt att skriva som speglar hans teori. 
Ibland är tonen lätt humoristisk, som när han uppmanar studenter och forskare att undvika att försöka 
imponera på sina läsare med onödig akademisk jargong och istället skriva så att sina föräldrar kan förstå (s. 
281).

Både mina föräldrar, min syster och flera andra personer har läst och kommenterat mitt arbete. Tack för det!

Thor Pleijel,
mars 2021



Inledning

Bakgrund
Vetenskaplig teori utgör tillsammans med forskning och praktikfält en treenighet som i samspel med 
varandra sätter prägel på ett kunskapsområde. Den här uppsatsen har ett teoretiskt fokus samtidigt som
den omfattar en begränsad empiri och viss närhet till verksamhet. Det vetenskapliga området är 
karriärutveckling och vägledning och praktikfältet är vägledning på svenska Arbetsförmedlingen.

Uppsatsen handlar om vad jag kallar samstämmighetsteori mellan person och miljö. På engelska 
benämns den här typen av teori person-environment fit. Samstämmighetsteorier kan ses som en typ av 
innehållsteorier (Patton och McMahon, 2014), vars teoretiska grund har varit representerad i 
väglednings- och karriärutvecklingsforskningen ända sedan forskningsområdet utvecklades i början av
1900-talet. Innehållsteorier bygger på föreställningen att det finns ett bestående innehåll – egenskaper, 
personlighet, särdrag eller ”kärna” – hos individer. 

I just samstämmighetsteorier finns i regel också en beskrivning av det utbyte som sker i samspelet 
mellan person och miljö. Ofta finns en preskriptiv, värderande utgångspunkt: Den som befattar sig 
med teorin har en föreställning om vad som utgör hög samstämmighet eller ”en god matchning”. En 
beslutsprocess som leder fram till ett eftersträvat utbyte mellan person och miljö betraktas i allmänhet 
som väl underbyggd. 

Eftersom samstämmighetsteorier utgår från att det finns ett konkret, mätbart ”innehåll” hos både 
person och miljö är de förhållandevis lätta att operationalisera, exempelvis använda som utgångspunkt 
för olika former av vägledningsverktyg och informationsmaterial. Innehållet hos en person, 
exempelvis intresse, kan uppskattas genom att personen fyller i ett formulär. Det kan gälla digitala 
verktyg som intresseguider och yrkesbanker. I Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2017:82) anges 
”intressetest” som exempel just en sådan aktivitet som kan ingå i en ”orienterande vägledning från en 
kvalificerad vägledare” (s. 13).

Samstämmighet, eller ”matchning”, kan ske på både individuell och samhällelig nivå. På den 
samhälleliga nivån är matchning ett aktuellt begrepp som lyfts fram av statliga institutioner i Sverige 
(SOU 2019:3; SOU 2017:82). Att vägledning är intimt förknippad med samhällets 
kompetensförsörjning kan troligen förklara varför den fortsatta utvecklingen av samstämmighetsteori 
av många uppfattas som något angeläget. Att uppnå hög samstämmighet ses i princip som ett 
självändamål och ligger till grund för utvecklingsarbete på både det personliga och samhälleliga 
planet.

Innehållsteorier samsas med karriärutvecklingsteorier som utgår från andra utgångspunkter. Bland de 
mest inflytelserika kan nämnas processinriktade teorier, teorier om grupp- och bakgrundsfaktorer samt
konstruktivistiska teorier. Medan innehållsteorier ger en ögonblicksbild av vem man är, bidrar de 
andra teoretiska perspektiven till att förstå vägen dit.

De australiensiska forskarna Wendy Patton och Mary McMahon (2014) redogör för hur försök till 
teoretisk integration gjorts inom karriärutvecklingsteori genom åren. På vilket sätt 
samstämmighetsteorier kan integreras i konstruktivism har de resonerat kring i utvecklandet av ett 
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systemteoretiskt ramverk för karriärutveckling. De ser samstämmighetsteorierna och teoribaserade 
verktyg som delar som kompletterar en helhet, både teoretiskt och i verksamhet. 

Det finns samtidigt begränsat med modeller som praktiserande kan använda sig av för att arbeta 
integrerat (McMahon och Watson, 2012, s. 444). Vi kan förmoda att det i synnerhet gäller i ett så litet 
språkområde som det svenska.

I den mångfald av teorier som präglar väglednings- och karriärforskningen uppstår frågan vilken plats 
innehållsteorierna har i både forskning och praktik, inte minst mot bakgrunden av att de är föremål för 
en hel del kritik: ”The trait and factor approach to career counselling finds itself in the curious position
of being both much maligned and at the same time the most commonly used approach.” (Patton och 
McMahon, 2014, s. 350) Att mer eller mindre strukturerat ”matcha” vägledningssökande mot 
yrkesmiljöer utifrån deras personliga kvaliteter är ett vanligt sätt att arbeta med vägledning. Kritiken 
handlar bland annat om att det i vägledning finns mer man behöver förstå om en människas karriär och
livsberättelse än det som samstämmighetsteorierna och andra innehållsteorier omfattar.

I den här uppsatsen får samstämmighetsteori representeras av John Hollands yrkesvalsteori, RIASEC, 
som flera etablerade intresseguider i Sverige är baserade på. I uppsatsen ger intervjuer med psykologer
på Arbetsförmedlingen en bild av på vilket sätt RIASEC används för att utforska klienters intresse. 
Insamlade data analyseras utifrån begreppet kompetens.

Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte är i första hand att bidra med kunskap om hur samstämmighetsteori integreras i 
vägledande verksamhet i Sverige utifrån ett kompetensutvecklingsperspektiv. I förlängningen skulle 
kunskapen kunna bidra till fortsatt utveckling av ändamålsenliga metoder och verktyg för 
karriärvägledning och inspirera praktiserande till ett bredare sätt att arbeta med kompetens i 
vägledning. Föreliggande studie söker svar på följande frågeställningar:

1. Hur resonerar psykologer på svenska Arbetsförmedlingen om integration av 
intresseinventering i vägledande praktik?

2. Vilka kompetenselement hos vägledningssökande skulle kunna utvecklas genom 
intresseinventering i psykologernas arbete?

Problemformulering och tidigare forskning

Val av metod för vägledning

Metodinsikt är enligt Anders Lovén (2015) en viktig insikt en vägledare behöver ha, ”d.v.s. insikt och 
förtrogenhet med metoder och verktyg som utvecklar människors eget växande och ansvar vid 
karriärval.” (s. 93) I den här uppsatsen utgår jag ifrån att metodinsikt och utvecklandet av 
ändamålsenliga verktyg för vägledning är områden i behov av utveckling och mognad – både inom 
och utanför vägledarprofessionen. 

John Holland (1997, s. 1) skriver att hans arbete med RIASEC-teorin bottnar i just den grundläggande 
metodfrågan: ”What are the most effective methods for providing assistance to people with career 
problems?” Hans arbete ligger till grund för många verktyg som används för bedömning (engelskans 
assessment) som vägledningsmetod. 
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Bedömning i vägledning kan vara både formell och informell, strukturerad eller fri. Om den ska 
genomföras i en verksamhet som bedrivs med en förväntan på vetenskaplig förankring bör den vara 
teoretiskt informerad och beprövad genom forskning. Exempelvis heter det i skollagen (SFS 2010:800,
kapitel 1, §5) att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Det finns många verktyg som den professionella kan ta till hjälp vid bedömning och som skiljer sig åt 
avseende på vilket sätt och i vilken utsträckning de är vetenskapligt förankrade och beprövade. 
Mångfalden av verktyg vittnar om att det inte finns en samsyn inom vägledningsfältet om vilka 
verktyg som bör användas:

The field has not reached consensus on a standard battery for such purposes but many 
measurement candidates are available, especially in the content and process categories. For 
example, the O*NET and other public domain websites contain free assessment options /.../ 
(Lent och Brown, 2020, s. 5) 

Det amerikanska onlineverktyget O*NET (https://www.onetonline.org/) motsvaras i Sverige av 
Arbetsförmedlingens digitala intresseguide och yrkesbank (www.arbetsformedlingen.se), i vilken 
personliga egenskaper kan kombineras med information om olika yrken för att fungera som stöd vid 
yrkesval.

Ett vanligt sätt att definiera skillnaden mellan olika former av bedömningsverktyg är att utgå ifrån hur 
kunskap i bedömningen genereras; om den utgår från jämförelser mellan stora populationer 
(kvantitativ bedömning) eller utgår från individens kunskap om sig själv (kvalitativ).

Kvantitativ, sifferbaserad bedömning 

Vid en kvantitativ bedömning används typiskt psykometriska mätinstrument. De är baserade på 
forskning och teori som i princip använder mätinstrument för att söka generella samband mellan 
mätresultat och människors sätt att vara. (Psykologguiden, 2020)

Om man som forskare eller praktiserande har ambition att generera kunskap genom jämförelse mellan 
individer, kan man välja att kvantifiera individens kvaliteter, alltså uttrycka dem i siffror. 

Innehållsteorierna, däribland samstämmighetsteorier, har en tradition inom det kvantitativa. Forskare 
använder statistiska metoder för att bekräfta begreppsvaliditeten; att det fenomen man mäter faktiskt 
existerar. Man kan genom statistiken avlägsna individuell variation för att få ”sammanfattande 
beteckningar på personligheten” (Moxnes, 2008, s. 119). 

Sådana sammanfattade beteckningar kan studeras i relation till olika förhållanden i yttervärlden, 
exempelvis utfall av yrkesval eller rekrytering. Genom att pröva hypoteser kan man utveckla en 
prognostisk validitet som kan ligga till grund för teoretiska antaganden om mänskligt beteende. Man 
kan till exempel anta att vissa personliga kvaliteter leder till ett visst utfall under vissa betingelser. 
Dessa antaganden kan sedan omsättas i mätinstrument som kan användas i verksamhet.

När man gör det här lyfter man genom statistiken i någon mening ut bedömning ur individens 
förhållanden till ett annat sammanhang, eftersom det alltid finns andra aspekter av karriärprocessen 
som inte tagits med i analysen. Därför brukar den här typen av mätinstrument kompletteras av 
kvalitativa metoder.
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Kvalitativ bedömning; bedömning med ord

Den kvalitativa bedömningen beskriver individuella samband genom professionell tolkning. 
(Psykologguiden, 2020) Kvalitativ bedömning – bedömning med ord – kan exempelvis ske genom en 
intervju där den intervjuade får redogöra för sin egen bild av sig själv. 

Att göra bedömning med ord kan anses lättare att förena med (eller ses som uttryck för) 
konstruktivismens utgångspunkt:

The dominant form of assessment is still quantitative assessment which is informed by the 
positivist worldview and to date little attention has been focused on qualitative career 
assessment which is more philosophically consistent with constructivist approaches to career 
counselling.” (Patton och McMahon, 2014, s. 362)

Utifrån en konstruktivistisk utgångspunkt skapar klient och professionell tillsammans en gemensam 
förståelse av vad som uppfattas som meningsfullt i vägledningen. Den bedömning som äger rum är en 
gemensam bedömning av klienten som är subjektiv i den meningen att den utgår ifrån de inblandade 
personernas egen uppfattning.

Att göra en kvalitativ bedömning innefattar därför typiskt att klienten får ge uttryck för sitt 
meningsskapande, genom att exempelvis berätta om sig själv, sina yrkesdrömmar, sin familjebakgrund
eller ta ställning till bilder föreställande yrkesutövning eller andra aspekter av livet. (Whiston och 
Rahardja, 2005, s. 375)  

Nomotetisk och ideografisk kunskap

Kunskap som bildas utifrån individen själv kan kallas ideografisk, medan den kunskap som bildas 
genom jämförelse med andra kallas nomotetisk. Det är en indelning som jag kom i kontakt med under 
utbildningen genom forskaren Paul Moxnes:

Skillnaden mellan ideografisk och nomotetisk metod handlar om olika val av kontext. Det är 
som om jag vill veta något om mig själv som joggare. För att få ideografisk kunskap om min 
joggning räcker det att jag jämför mig med mig själv; för att få nomotetisk kunskap måste jag 
jämföra mig med andra. (Moxnes, 2008, s. 104)

I kvantitativ bedömning (mätinstrument) är kunskapen som genereras nomotetisk eftersom klientens 
svar jämförs med ett stort antal personer som gjort samma eller likartade formulär. När man bildar sig 
nomotetisk kunskap är det ett viktigt ställningstagande att bestämma med vilken sammansättning av 
människor jämförelsen ska göras. Därför behöver den professionella som använder mätinstrument 
informera sig om vilka kvalitetskriterier instrumentet är utvecklat utifrån:

När man väljer test för personlighets- och intressemätning gäller samma principer [som för 
begåvningstester, min anmärkning]. Psykologen bör använda sig av test som är systematiskt 
utprövade och där det finns en manual som ger information om vad olika test avses mäta och 
hur de är standardiserade och normerade. (Selander et al, 2014, s. 29)

För att komplettera med ideografisk kunskap kan den som använder mätinstrument fråga sin klient hur
vederbörande uppfattar instrumentet och den bild av sig själv som kommer fram.

RIASEC-teorin och Vägvisaren som verktyg

Ett internationellt väl etablerat vägledningsverktyg är intresseguiden Vägvisaren (Self-Directed 
Search, SDS), baserat på RIASEC-teorin. Den läsare som inte är bekant med Vägvisaren och RIASEC
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kan gärna hoppa fram till rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”. Här för jag endast ett resonemang om 
kvalitetskriterierna eftersom de hänger samman med problemformuleringen.

Enligt vägvisarens manual (Holland et al., 2016) validerades innehållet i Vägvisaren (Face validity) 
genom att en expertgrupp bedömde om materialets innehåll representerar relevanta aspekter av 
arbetslivet och är relevant för användaren (s. 34). Om begreppsvaliditet skriver utgivaren bland annat 
att vissa av Vägvisarens skalor (RIASEC-typerna) korrelerar med material baserat på De fem stora 
(NEO PI), vilket tas som indikation på att Vägvisaren mäter aspekter av personligheten (s. 38). 

Den prediktiva valideringen av RIASEC och Vägvisaren handlar om att få bekräftat att människor 
väljer yrken och studieinriktningar på ett sätt som är förutsägbart utifrån teorins antaganden. I 
Vägvisarens manual (Holland et al. 2016, s. 39) kan man bland annat läsa att man vid den svenska 
nyutgåvan 2016 gjorde två delstickprov för att bedöma den prognostiska validiteten. 

Tidigare forskning om RIASEC

Forskningen bakom RIASEC hör hemma i den kvantitativa riktningen, även om det också gjorts 
enstaka kvalitativa studier med RIASEC. Teorin har varit föremål för hundratals studier sedan den 
lanserades i slutet av 1950-talet och John Holland sammanfattade evidens för dess olika 
konstruktioner under 1959—1996 i sin bok Making vocational choices (Holland, 1997).  

Omfattande RIASEC-forskning fram till 2016 finns samlad i databasen RefWorks (nås via: 
https://career.fsu.edu/tech-center/resources/cip-theory-and-research). Ett urval av studier därifrån 
använde jag i den förberedande kursen inför uppsatsen och ett par tog jag också med i uppsatsen. Vid 
sökningen koncentrerade jag mig på det senaste årtiondet och studier som på olika sätt kunde bidra 
med kunskap om hur RIASEC-teorin används i samtiden. 

I samband med teorins femtioårsjubileeum sammanfattade Margaret Nauta (2010) det samtida 
forskningsläget och teorins status. Vissa delar av teorin har starkare stöd i forskning än andra. Det 
centrala antagandet att hög samstämmighet mellan person och miljö (kongruens) bidrar till stabilitet i 
karriärutveckling har undersökts i ett betydande antal studier med varierande resultat, liksom andra av 
RIASECs sekundära konstruktioner:

/.../ given that it [RIASEC] provides the basis for countless interventions, it would be useful to 
understand more about the modest predictive power of the congruence construct. Inconsistent 
findings regarding consistency, differentiation, and identity as moderators of congruence–
outcome relationships have raised questions about their ability to account for congruence’s 
modest predictive power. However, examining congruence–outcome relations and moderators 
using methodological best practices would help provide more definitive answers about these 
aspects of Holland’s theory. (s. 17)

Svaret på valideringens svaghet ligger alltså i någon mån i forskningens upplägg. Även Holland själv 
(1997, s. 281) varnar för att använda små populationer. Att skräddarsy ett forskningsupplägg utifrån 
teorin riskerar samtidigt att bli självförstärkande:

Support for the RIASEC model may partially be a function of the use of scales developed 
specifically to assess the RIASEC dimensions. (Nauta, 2010, s. 15)

Vägvisaren presenteras som en ”guide”, ”simulering” och ”verktyg” (Reardon och Lenz, 2015, s. 44f; 
Holland et al. 2016, s. 16). Betoningen på Vägvisaren som självstyrande (”self-directed”) antyder att 
materialet kan användas på egen hand och den engelska versionen tillhandahålls för allmänheten 
online (www.self-directed-search.com). 

5

http://www.self-directed-search.com/
https://career.fsu.edu/tech-center/resources/cip-theory-and-research


Vägvisaren som självstyrande verktyg har bland annat undersökts av forskaren Brittany Melvin Joslyn
(2015). Hon ville veta hur den engelska onlineversionen av Vägvisaren, Self-Directed Search, bidrar 
till ökad tilltro till sin egen förmåga (self-efficacy) och klarare målbild (decrease goal instability level) 
hos ett hundratal förstagenerationens collegestudenter med blandad etnisk och sociokulturell 
bakgrund. De fick genomföra SDS utan kontakt med handledare. 

Joslyn kunde inte hitta stöd för att SDS har en positiv effekt. Att studenterna inte hade tillgång till 
handledning ansåg hon kunde vara en möjlig förklaring till resultatet, liksom att den vägledande 
aktiviteten inte var tillräckligt omfattande eller anpassad till studenternas kulturella bakgrund. (s. 108)

Mot bakgrund av Joslyns studier och Hollands betoning på den professionella bedömningen (Holland 
et al. 2016, s. 24) framstår självständigt, självstyrande arbete med Vägvisaren som potentiellt 
otillfredsställande för vissa användare.

Exempel på samtida metoder för vägledning

Att inrikta sig mot kvantitativt respektive kvalitativt närmande blir lätt en positionering där det ena 
eller andra sättet att förstå karriärprocesser och forskning framstår som mer fördelaktigt än det andra.

Som en del i arbetet med den här uppsatsen gick jag igenom det senaste årtiondet av Journal of 
Vocational Behavior och Journal of Career Assessment. Jag ville hitta artiklar som på något sätt 
anknyter till uppsatsens forskningsfrågor och till integration mellan olika riktningar inom 
vägledningsfältet. 

Jag hittade ett par exempel. Just integration av samstämmighetsteori i samtal adresserade Mary 
McMahon och Mark Watson (2012) i en artikel. De skriver: 

The present article contends that an opportunity exists in career counseling for a sustainable 
future story to be constructed that draws on the strengths of both quantitative career assessment 
and narrative career counseling, a story that is founded on the complementarities of both 
philosophical positions. (s. 441)

De föreslår ett vägledningsverkyg de kallar Integrative Structured Interview (ISI) i vilket de väver in 
Vägvisaren i storytelling. Den vägledningssökande får tillsammans med sin vägledare reflektera kring 
sitt resultat av Vägvisaren, bland annat genom att ge exempel på hur RIASEC-typerna kommer till 
uttryck i sitt liv.

Ett annat exempel på teoretisk integration är Robert Lents och Steven Browns ramverk för innehåll, 
process och kontext (CPC) för bedömning av karriärval och vägledning (Lent och Brown, 2020, min 
översättning). Förutom att omsätta traditionella karriärutvecklingsteorier har de också integrerat 
Daniel Kahnemans arbete om kognitivt beslutsfattande i ramverket. Om bedömning skriver författarna
att ”We advocate a multi-pronged strategy, using informal or formal assessments early in counseling 
to gauge the need for assistance with the decisional process, contextual barriers, and/or choice content 
selection.” (s. 5)

Genom svenska Arbetsförmedlingen fick jag tillgång till ett specialistarbete av Juliana Moraes (2017), 
som uppmärksammar ett delvis RIASEC-baserat, digitalt verktyg i förhållande till 
kompetensbegreppet. Verktyget heter e-Guide och användes inom myndigheten. Det är en 
internetbaserad plattform som används för att kartlägga klienters intressen, personlighet och ett antal 
kognitiva funktioner. I studien fick arbetssökande inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
genomföra och följa upp e-Guide under fem möten, samtidigt som de tog del av andra vägledande 
insatser som studie- och yrkesrelaterad information och fick öva anställningsintervju. Många 
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handläggare menade att de hade mer information om sina klienters kompetens efter insatsen och 
lättare att ”matcha” klienter mot utbildning och arbete. I studien efterfrågar författarna ny normering 
(s. 51) och fortsatt utveckling av insatsen internt (s. 54).

Ställningstaganden vid val av metod och verktyg

Mot bakgrunden av att det finns viss splittring och mångfald på vägledningsområdet kring hur 
vägledning bäst bedrivs, kan det anses motiverat att se över hur verktyg för vägledning valideras. 

Valideringen kan bäras av ord eller siffror och den kan omsätta både nomotetisk och ideografisk 
kunskap. Att validera kvalitativt – med data representerad av ord – kan uppfattas som ett informellt 
sätt att validera, men kan vila på en legitim teoretisk och filosofisk grund:

Although some may argue that qualitative career assessment is synonymous with informal 
assessment and may be more prevalent in actual career counseling practice than formal, 
standardized assessment, others suggest that qualitative career assessment is not simply 
informal assessment but a theoretically based intervention modality with an established and 
cogent philosophical foundation. (Whiston och Rahardja, 2005, s. 371)

Att arbeta med kvalitativ bedömning kan därigenom bidra till att täcka fler aspekter av karriär som är 
viktiga för den vägledningssökande och därmed göra bedömningen bredare. Eftersom kvalitativ 
bedömning sker i samspel över tid blir den processinriktad och en mer utpräglad komponent i 
individens lärande. Aktiviteten får mer karaktären av vägledning än bedömning:

In his view, qualitative assessment reduced the distinction between assessment and counseling 
and more effectively incorporated issues of culture, race and ethnicity, socioeconomic status, 
sexual orientation, and individual disabilities into the assessment process. (Whiston och 
Rahardja, 2005, s. 372f)

Eftersom vägledningsverktyg sällan tar in aspekter som kulturell och socioekonomisk bakgrund på ett 
systematiskt sätt kan de behöva kompletteras. Joslyn (2015) vittnar om den här problematiken: 

Career counselors have limited empirical research to draw from when choosing appropriate and 
effective career interventions for ethnically diverse populations. This includes how to determine
which interventions are effective, how to adjust them if necessary, and whether new 
intervention development is warranted. (s. 4)

En målgrupp som är blandad avseende på bakgrundsfaktorer blir komplex att utforma verktyg för. 
Verktyget behöver organisera ideografisk kunskap för att kunna anpassas till individers individuella 
förutsättningar.

Den professionella yrkesutövarens val av verktyg framstår mot den här bakgrunden som ett uttryck för
en filosofisk förförståelse – i vilken utsträckning man genererar kunskap inom eller utanför individen. 
Kvalitativ och kvantitativ bedömning kan sägas komplettera varandra eftersom de är verktyg som 
fungerar på olika sätt och bidrar med kunskap om en individ utifrån olika perspektiv:

In our view, quantitative and qualitative assessments can provide a complementary process, 
where the strengths and limitation of each approach are counterbalanced by the strengths and 
limitation of the other. (Whiston och Rahardja 2005, s. 379)

Att som professionell arbeta med vägledning innebär ett ställningstagande vad gäller den 
vetenskapliga förankringen i valet av metod. Vad är det för evidens som jag efterfrågar för att kunna 
motivera användandet av verktyg som stöd i arbetet? 
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Om verktyget täcker ett förhållandevis smalt karriärområde som intresse, behöver den professionella 
yrkesutövaren kompensera genom att integrera verktyget i den vägledningssökandes sammanhang. För
att integrationen ska upplevas som meningsfull måste den utgå från den vägledningssökandes 
meningsskapande och alltså aktivera ideografisk kunskap.

Om materialet är validerat utifrån nomotetisk kunskap måste valideringen eventuellt kompletteras om 
sammanhanget förändras eller den vägledningssökande avviker från jämförelsegruppen i något 
väsentligt avseende. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Som uppsatsförfattare och student kom jag under min utbildning i kontakt med olika perspektiv på 
lärande. Jag fastnade för Knud Illeris sätt att resonera om kompetens (2013) och lärande (2007) som 
jag uppfattade som både lättillgängligt och inkluderande och som jag gärna ville utgå ifrån i uppsatsen.

Parallellt med studierna arbetade jag med yrkesvägledning i skolan med den RIASEC-baserade 
intresseguiden Vägvisaren. Att använda ett vägledningsverktyg med en klar teoretisk förankring tyckte
jag var utvecklande, inte minst när det gällde att strukturera mitt arbete och motivera mitt sätt att 
arbeta. RIASEC tycktes smälta in på ett spännande sätt i den pedagogiska, röda tråd som jag vill 
eleverna skulle uppleva under sin tid i skolan. 

Titeln på den här uppsatsen alluderar på Illeris bok Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx, i 
vilken han utvecklar en förståelse av lärande utifrån respektive teoretiker. Till skillnad från Piagets, 
Freuds och Marx teorier utreder inte John Holland de utvecklingsprocesser som ligger bakom 
individers och gruppers förehavanden, utan hans teori är ett sätt att förstå utfallet av processerna. 

Jag utgår i den här uppsatsen från att de processer som formar människors karriärer går att förstå som 
lärandeprocesser. Vägledning och bedömning är följaktligen praktik- och forskningsområden som 
handlar om lärande. En teori som RIASEC blir utifrån mitt sätt att se det en implicit lärandeteori.

Nu följer en redogörelse för Illeris kompetensbegrepp och RIASEC-teorin. Jag kommer också föra ett 
resonemang om vad vägledning är med stöd i konstruktivismen och Patton och McMahons 
systemteoretiska ramverk.

Kompetens
Utveckling av kompetens kan ses som ett kvalificerat lärande (Illeris, 2013). Det är kvalificerat i den 
meningen att det förhåller sig till krav och specifika kompetenselement. Kompetens är ett allmänt 
spritt begrepp som signalerar att man som (kompetent) individ har förmåga och förutsättning att agera 
på ett ändamålsenligt sätt i olika situationer. Begreppet är alltså knutet till ett sammanhang, 
kontextberoende, men på ett obundet och ofta allmängiltigt sätt. Det här skiljer kompetens från 
exempelvis begreppet kvalifikation, som pekar ut mer specifika och bundna förhållanden. 

Illeris (2013) föreslår ett utvidgat kompetensbegrepp som innefattar både allmänt uppmärksammade 
och mindre uppmärksammade delar av kompetensbegreppet. De listas i tabell 1. 

Att vissa av kompetenselementen är vanligare än andra i olika kompetensdefinitioner kan enligt Illeris 
bero på att elementen antingen tas som självklara eller är svåra att mäta. Vissa element i det utvidgade 
kompetensbegreppet riktar uppmärksamheten på aspekter av individers meningsskapande som inte 
självklart stämmer överens med en allmän uppfattning om vad som är viktigt i ett visst sammanhang. 
De pekar samtidigt på den potentiella bredd som finns i individens handlande.
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Tabell 1.  Kompetenselement i det utvidgade kompetensbegreppet utifrån Illeris (2013).

Vanliga kompetenselement Beskrivning

Kunskaper Att veta något som kan omsättas i en viss situation.
Färdigheter Att ha förmåga att utföra vad man vill, kan eller 

behöver.
Attityder Att ha en personlig inställning till ett sammanhang 

som är ändamålsenligt.
Bedömningar och beslut Att kunna ”koda av” situationer för att göra 

kvalificerade bedömningar och fatta lämpliga 
beslut. (s. 41)

Psykologiskt helhetsbetonande Kompetensutövning innebär och kräver att man 
aktiverar en kombination av flera delar av 
kompetensbegreppet.

Strukturell förståelse Att ha en överblick över de förhållanden man som 
individ behöver förhålla sig till och som hänger 
samman med helhetsorienteringen.

Socialitet och samarbetsförmåga Att kunna ”ingå i och hantera sociala 
sammanhang” och ”visar upp 'socialitet'”. (s. 44)

Självständighet, självinsikt och 
självförtroende

Att vara ”medveten om egna attityder och sätt att 
fungera och lita till sin egen förmåga” (s. 45)

Personlig profil På vilket sätt man möter nya situationer och 
omsätter sina kompetenser är individuellt och 
centralt för att förstå kompetent handlande – att 
”ha sig själv med” och agera personligt på ett 
ändamålsenligt sätt. (s. 46)

Mindre uppmärksammade 
kompetenselement

Kreativitet Att kunna tänka på ett sätt som ”inte är bundet till 
kända och entydiga strukturer och handlingssätt 
utan snarare är flertydigt, sökande och utforskande 
i många olika riktningar och utan på förhand kända
resultat.” (s. 51)

Fantasi Föreställningsförmåga – att kunna ”föreställa sig 
att något kan vara annorlunda än det är” i form av 
scenarier man kan förhålla sig till. (s. 51)

Kombinationsförmåga Att förbinda olika områden till varandra och 
därmed överskrida sin befintliga förmåga.

Flexibilitet Att man inte håller fast vid bestämda sätt att agera 
utan är beredd att ”ändra sitt beteende och 
tänkande i förhållande till förändringar och nya 
möjligheter av alla de slag” (s. 53)

Empati Att kunna växla perspektiv och se tillvaron utifrån 
andras upplevelser och förutsättningar.

Intuition En uppfattning eller ingivelse att göra något utan 
att man kan förklara varför.

Kritiskt perspektiv Att kunna bedöma och reagera på olika situationer.
Motståndspotential Att kunna göra aktivt motstånd i kontrast till det 

förväntade.

Det är dessa kompetenselement som ligger till grund för analysen i den här uppsatsen.

10



Tre komponenter kan enligt Illeris (2013) tjäna som nyckelord för de viktigaste förhållandena för 
utveckling av kompetens. De bildar tillsammans vad han kallar för kompetensformeln:

1. Engagemang – Handlar om att innehållet i kompetensområdet kan erbjuda den lärande något 
som uppfattas som relevant och intressant. Kompetensutvecklingen behöver erbjuda en bredd i
innehållet som kan tilltala samtliga deltagare och ger dem lust att vara delaktiga. Illeris listar 
(s. 91) olika drag i kompetensutveckling som bidrar till att öka engagemanget.

2. Praktik eller problem – Praktik fångar kompetensbegreppets närhet till situation och 
handling, vare sig det handlar om yrkesutövning eller annan mellanmänsklig aktivitet. 
Kompetensen utvecklas i direkt relation till den aktuella praktiken avseende de olika 
kompetenselementen. När inte kompetensutvecklingen kan äga rum i det aktuella praktikfältet 
kan den ersättas med uppställningen av problem. Problemen kan vara mer eller mindre djupt 
förankrade i praktikfältet och behöver uppfattas som meningsfulla av deltagarna.

3. Reflektion – Under hela kompetensutvecklingen bidrar reflektion till att deltagarna bildar sig 
en överblick över processen i förhållande till dess mål. På så sätt blir lärandet mer bestående.

Att ta bort någon av de här delarna försvårar för kompetensutveckling. Att organisera och åstadkomma
en lyckad kompetensutveckling utifrån nyckelorden kan samtidigt vara mycket komplicerat.

Kompetensbegreppet kan knytas till olika ”innehållsdefinierade kompetensområden” i ett led att 
”bredda kompetensförståelsen i relation till de fält som är betecknande för vad det finns behov av i det 
moderna samhället” (s. 65). Som ett sådant innehållsdefinierat kompetensområde kan man se 
begreppet val- eller karriärkompetens, som pekar ut valsituationen och karriärutveckling som ett 
område för kompetensutövande. I föreliggande uppsats behandlas inte valkompetens närmare, utan 
utgångspunkten är Illeris utvidgade kompetensbegrepp.

RIASEC
John Holland beskriver sin RIASEC-teori som strukturell-integrativ eller typologisk-integrativ. Den är
strukturell/typologisk i den meningen att den organiserar information om människor och arbete, och 
integrativ genom att den utgår ifrån att det sker ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte mellan person 
och miljö. (Holland, 1997, s. 12)

Teorin kan sammanfattas genom dess fyra grundantaganden (min översättning):

1. I vår kultur kan de flesta personer kategoriseras som en av sex personlighetstyper: Realistic, 
Investigative, Artistic, Social, Enterprising, eller Conventional. (s. 2)

2. Det finns sex miljöer som kan fungera som modell: Realistic, Investigative, Artistic, Social, 
Enterprising, och Conventional. (s. 3)

3. Människor söker sig till miljöer som låter dem praktisera färdighet och förmåga, uttrycka 
attityder och värderingar och ta sig an avpassade utmaningar och roller. (s. 4)

4. Beteende bestäms genom en interaktion mellan personlighet och miljö. (s. 4)

Principen bakom RIASEC är alltså förhållandevis enkel: Genom att gruppera information om 
individer och sociala miljöer är det möjligt att bilda sig en uppfattning om förutsättningarna för att en 
individ ska agera på ett visst sätt i en viss miljö. De teoretiska typerna organiseras grafiskt i form av 
hexagonmodellen (illustration 1, nästa sida).
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Holland anger ett antal sekundära begrepp som bidrar med en utveckling och nyansering av teorins 
grundantaganden:

 Konsistens. Definieras som avståndet mellan typerna i hexagonen. En del av intressetyperna 

är mer lika varandra än andra. Graden av konsistens bestäms av det relativa avståndet mellan 
typerna i hexagonen. 
En konsistent yrkesmiljö består av liknande värderingar, belöningar och krav, medan en 
yrkesmiljö med låg konsistens erbjuder mer olika och potentiellt motstridiga former av 
kvaliteter. 

 Differentiering. I vilken utsträckning man som individ liknar respektive typ ser olika ut hos 

olika personer; en del liknar mest en enskild typ (hög differentiering) medan andra liknar flera
typer (lägre differentiering). 
I en yrkesmiljö med hög grad av differentiering är en viss typ dominant medan en yrkesmiljö 
med lägre differentiering består av en större blandning av olika typer.

 Identitet. Begreppet är ett sätt att uppskatta klarheten och stabiliteten i en persons identitet 

avseende målbild, intresse och talang. I en yrkesmiljö gäller det samma för målbild, 
arbetsuppgifter och belöningar.

 Kongruens. Anger samstämmigheten: i vilken utsträckning persontypen liknar miljötypen. 

Hög kongruens innebär i princip att en individ kan känna igen sig i de värderingar, 
belöningssystem och möjligheter som miljön erbjuder.

 Kalkylering. Förhållandena mellan typer kan organiseras utifrån hexagonmodellen, i vilken 

det relativa avståndet mellan typerna motsvaras av ett proportionerligt teoretiskt förhållande. 
Modellen ger därmed explicita definitioner av konsistens och kongruens. 

Hög konsistens, differentiering och identitet betyder att individen eller yrkesmiljön på ett tydligt sätt 
kan härledas till en eller ett fåtal typer eller miljöer. Det handlar om ”tydligheten, definitionen och 
fokus” för profilen (s. 5).

Teoretiskt ger det goda förutsättningar att uppnå hög kongruens, samstämmighet. Samtidigt är 
samstämmighet ett teoretiskt idealförhållande
mellan individ och miljö som kan åsidosättas av
bakgrundsfaktorer som exempelvis diskriminering
och genus- och prestigestrukturer. I formulerandet
av sin teori reserverar sig därför Holland för ”Other
things being equal” (Holland, 1997, s. 13). 

Teorins konstruktioner är operationaliserade genom
olika psykometriska formulär, i synnerhet
intresseinventeringen Self-Directed Search (SDS),
som är utvecklad utifrån just RIASEC. Den svenska
översättningen heter Vägvisaren. 

Lättheten att omsätta teori i verktyg anses vara en
styrka med samstämmighetsteori:

It is undoubtedly the case that the reason for the widespread acceptance of trait-and-factor ideas 
such as those of Holland (1997) has been the ease with which his constructs can be 
implemented. For example, Holland has provided highly useful tools in the form of inventories 
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and linkages to occupational information sources that enable counselors and psychologists to 
use his theory with clients. (Brown, 2002, s. 11)

Förutom att underlätta yrkesutövares arbete fungerar intresseinventeringen som ett sätt att organisera 
innehållet i vägledningen:

/.../ the SDS simulates in an explicit way what counselors, psychologists, and human resource 
workers do in more intuitive and less precise ways. (Holland, 1997, s. 201)

Intresseinventering bidrar på det här sättet med struktur och eventuellt en innehållsmässig precision 
och systematik som annars inte finns. 

Vägvisaren är tillgänglig för både vägledningssökande och professionella utan krav på certifiering. 
Den består huvudsakligen av tre häften:

 Du och din karriär. Här finns en steg-för-steg-guide i vilken användaren kan lära sig 

grunderna i RIASEC-teorin, göra en självskattning och reflektera över sin profil och läsa om 
olika sätt att gå vidare i sitt yrkesval.

 Personliga preferenser. Häftet består av ett formulär med flera delar i vilken användaren: 1) 

anger eventuella drömyrken eller tidigare yrken, 2) tar ställning till olika aktiviteter, 3) anger 
kompetenser, 4) tar ställning till olika yrken, 5) skattar sin förmåga på olika områden, 6) 
räknar samman sitt resultat och 7) instrueras att utforska yrken utifrån sitt resultat. 
Det finns också en steg-för-steg-guide för yrkesval.

 Yrkesbanken. Här är närmare 1300 yrken grupperade utifrån både RIASEC-modellen och i 

bokstavsordning. Det är alltså möjligt att både hitta samstämmiga yrken utifrån intressekod 
och slå upp yrken för att se deras kod.

Utöver dessa tre häften finns en professionell manual och snabbguide. Det finns också en bank med 
fritidsintressen kodade utifrån RIASEC som exempelvis kan användas för att vägleda till meningsfull 
sysselsättning i samband med pension.

Delar och helhet
Att i föreliggande studie låta Illeris utvidgade kompetensbegrepp möta RIASEC-teorin är ett led i att 
belysa intresseinventering som en lärandeprocess och kompetensutveckling. Kunskapsinnehållet i 
RIASEC fungerar som innehåll i lärandet medan formen för arbetet med intresseinventering 
analyseras i förhållande till kompetensformeln. Bedömning genom intresseinventering kan uppfattas 
som ganska statiskt, men blir genom kompetensutvecklingsperspektivet bredare och mer 
processinriktat. Kompetensbegreppet är brett i den meningen att det adresserar hur innehållet i lärandet
omsätts i relation till sammanhang. 

Medan samstämmighetsteori koncentrerar sig på ett begränsat urval av komponenter i 
karriärutveckling finns teoretiska perspektiv som är mer eller mindre allomfattande. Ett exempel är det
redan nämnda systemteoretiska ramverket för karriärutveckling som utvecklats av Wendy Patton och 
Mary McMahon (2014). Det systemteoretiska perspektivet bidrar i den här studien med begrepp som 
definierar vad vägledning är och förhållandet mellan olika komponenter i karriärutveckling.

Pattons och McMahons perspektiv har en konstruktivistisk utgångspunkt, utifrån vilken individer 
aktivt skapar sin bild av verkligheten:
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Constructivism emphasises the nature of human knowing, acknowledging that individuals 
participate in the construction of their own reality. More emphasis is placed on subjective 
processes of the individual rather than objectivity. In general, the individual maintains a more 
active role in the learning process (in formal curriculum and in the counselling process), which 
is characterised by an active learner/participant being facilitated by a teacher/counsellor, or 
career development facilitator. (Patton och McMahon, 2014, s. 339)

En individ som tar del i en vägledande insats utgör ett individuellt system, precis som eventuell 
vägledare eller annan inblandad person. I det individuella systemet finns enligt Patton och McMahon 
influerande faktorer som exempelvis förmåga, intresse, hälsotillstånd och etnicitet.

Individer ingår vidare i sociala system, i vilka influenser från familj, arbetsplats, media och andra 
grupper ingår. Gruppvägledning är ett exempel på ett sådant system.

På en än mer övergripande nivå finns miljö- och samhällssystemet, som utgörs av bland annat 
arbetsmarknad, politiska beslut, geografiska förutsättningar och globalisering.

Vilka komponenter som influerar individens karriär varierar på ett dynamiskt sätt både över tid och i 
vilken grad. Den information om individ och miljö som organiseras i RIASEC-teorin ingår som delar i
en helhet, där helheten är individens berättelse om sig själv i förhållande till omvärlden:

While the informational aspects of the self (e.g., interest, abilities) and of the world of work 
constitute the content of the story, it is the individual's constructions of these and the positioning
of them within the story – the individual's narrative about self – which provides its uniqueness 
for each indiviual. (Patton och McMahon, 2014, s. 340)

Vägledning blir utifrån ett konstruktivistiskt och systemteoretiskt perspektiv en process i vilken 
individen tillsammans med en vägledare skapar en gemensam förståelse för vad som är meningsfullt 
utifrån influenser på olika nivåer. Intresse och förmåga är influenser som traditionellt betonats i 
karriärvägledning. 

RIASEC-teorins reservation för ”Other things being equal” skulle kunna ses som ett uttryck för 
förhållandet att intresse representerar en del av en helhet. När andra delar av individens 
karriärutveckling, exempelvis grupprocesser, influerar individen i hög utsträckning blir RIASEC-
teorins indikatorer mindre utslagsgivande. Vid kvantitativ validering blir det viktigt att avgränsa det 
man mäter på ett sådant sätt att andra influenser inte har en signifikant påverkan på utfallet.

Den kompetensutveckling som beskrivs i uppsatsens analysdel äger per definition rum i mötet mellan 
klientens och psykologens individuella system. Det betyder att båda utvecklar kompetens i en 
gemensam process. Eftersom de har olika roller ser samtidigt deras sammanhang olika ut och 
följaktligen vilken form kompetens de utvecklar: Medan klienten utvecklar kompetens som handlar 
om att omsätta kunskap om sina intressen i förhållande till kunskap om arbetsmarknad, utvecklar 
psykologen sin kompetens att exempelvis göra professionella bedömningar. I den här uppsatsen är det 
klientens kompetensutveckling som uppmärksammas i första hand.
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Metod

Eftersom de flesta aspekterna av kompetensbegreppet är svåra att mäta behöver man föra ett 
resonemang om dem. Datainsamlingen ska därför förstås som ett samtal med professionella 
yrkesutövare om den vägledande bedömning och (indirekt) den kompetensutveckling som sker. Det 
som kommer fram i intervjuerna tar jag som indikation på respondenternas avsikter. Dessa avsikter ger
en bild av den gemensamma process av meningsskapande som sker tillsammans med klienter.

Vägledning på Arbetsförmedlingen
Respondenterna i datainsamlingen arbetar med Vägvisaren i olika sammanhang, både enskilt och i 
grupp, beroende på både arbetsplatsens och klientens förutsättningar. Ofta ges Vägvisaren som en del i
en arbetspsykologisk utredning (APU) och fungerar därmed ett underlag för bedömning i den del i 
APU som handlar om intresse. Utöver intresse bedömer psykologen kognitiv förmåga och 
personlighet med andra former av strukturerat material. Arbete med APU finns beskrivet i boken 
Arbetspsykologisk utredning – inför yrkesval (Selander et al., 2014).

Den strukturerade (kvantitativa) bedömningen framstår som utgångspunkten i en APU, men kan också
kompletteras med andra sätt att arbeta. Att i linje med ett kvalitativt närmande be en klient formulera 
sig fritt i skrift eller resonera tillsammans med psykologen om sin livslinje är exempel på ”fria 
metoder” som kan komplettera strukturerade formulär:

De fria metoderna saknar standardiserade utvärderingar och ställer därför krav på psykologens 
kompetens att använda det uppkomna materialet på ett konstruktivt och systematiskt vis. 
(Selander et al., 2014, s. 34)

Fria metoder framstår som ett sätt att genomföra bedömning som för tankarna till konstruktivismens 
utgångspunkter. De fria metoderna utgår från individens direkta meningsskapande utan att omarbetas 
genom ett strukturerat material som är baserat på objektivitet, i betydelsen kunskap genererad utanför 
individen själv. Psykologen får aktivt kompensera för att fria metoder inte är beprövade eller erbjuder 
systematik.

Psykologen sammanfattar allt innehåll som behandlats under APU i ett utlåtande. Klienten får lämna 
synpunkt på utlåtandet innan det görs tillgängligt för exempelvis klientens handläggare.

I gruppvägledningsaktiviteter utanför APU kan RIASEC-teorin användas som utgångspunkt även utan
Vägvisaren. Då kan teorin genom olika övningar användas för att belysa likheter och olikheter i 
gruppen i förhållande till normer. Erfarenheterna från övningen kan sedan fungera som underlag för en
diskussion om på vilka grundvalar man fattar karriärbeslut.

Datainsamling och val av metod
Insamlingen av data skedde genom intervjuer per telefon och onlinetelefoni och spelades in. 
Respondenterna fick signera en samtyckesblankett (bilaga 1) i samband med intervjun. 
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Respondenterna var fyra till antalet, alla psykologer på Arbetsförmedlingen vid olika lokala kontor. 
Två av respondenterna intervjuades vid två tillfällen för fördjupning.

Den första intervjun började med att de fick säga något om sin yrkesroll och sedan berätta om sitt 
arbete med intresseinventering. I samband med intervjun bad jag respondenterna minnas ett tillfälle då
de arbetat med Vägvisaren och som de tycker är representativt eller av någon annan anledning 
intressant. 

I datainsamlingen anslöt jag mig till synsättet att intervjun utgör en gemensam förhandling om 
innehåll (negotiated accomplishment) som är situationsbunden. (Fontana och Frey, 2003, s. 91f) Det 
var med andra ord en gemensam förståelse av fenomen vi sökte i intervjusituationen. I intervjuguiden 
(bilaga 2) finns exempel på följdfrågor jag använde i olika utsträckning för att hålla samtalet till ämnet
utan att vara alltför ledande.

Ett gemensamt språk, i synnerhet gemensamma begrepp, är viktigt för ett gemensamt 
meningsskapande och förståelse av sammanhanget. (Fontana och Frey, 2003, s. 86) Jag tror därför att 
det är en fördel att jag själv arbetat med Vägvisaren. Att förstå det professionella språk som 
respondenten använder för att beskriva sitt arbete är viktigt eftersom det hänger samman med 
respondentens avsikter och därför den kompetensutveckling som sker i mötet med klienter. I de fall 
där respondenten skildrade exempel på klienters karriärproblem kunde respondenten och jag resonera 
om fallet utifrån gemensamma teoretiska begrepp.

Jag ville genom valet av metod kunna fånga det mångfasetterade och breda kompetensbegreppet. 
Intervju framstod mot den bakgrunden som lämpligt, liksom en öppen struktur i vilken respondenten 
fick berätta relativt fritt. Ett mer detaljerat och ledande frågeformulär eller intervjuguide hade kanske 
gjort det möjligt att tränga djupare in i de olika kompetenselementen, men hade samtidigt skett på 
bekostnad av bredden i kompetensbegreppet.

En annan fråga jag stod inför var huruvida jag skulle samla in data från klienter eller från 
professionella tjänstepersoner eller både och. Klientperspektivet hade gett en tyngd åt min 
argumentation eftersom det fångar mottagarsidan av vägledningsarbetet. Det är viktigt, inte minst mot 
bakgrunden av det systemteoretiska perspektivet, i vilket meningsskapande betraktas som en 
gemensam process. Men jag tror jag det hade krävts ett större forskningsupplägg för att hantera och 
analysera all data. Att få tillgång till klienter hade också inneburit hinder vad gäller sekretess.

Istället för att riskera en alltför omfattande datainsamling valde jag att lägga mer tid på resonemang 
om teori och validering. Min förhoppning är att den avgränsade datainsamlingen (empirin) ska belysa 
förhållanden i verksamheten som har sin motsvarighet i hur vi resonerar om vägledning på ett mer 
abstrakt plan. Tyngden i föreliggande studie ligger alltså i mötet mellan empiri, teori och de 
kvalitetskriterier som vi som professionella eller forskare förhåller oss till.

Jag valde att intervjua yrkesgruppen psykologer eftersom de på ett etablerat sätt arbetar med 
strukturerade vägledningsmetoder såsom intresseinventering. 

Urval
Vid urvalet fick jag hjälp av Arbetsförmedlingen centralt, som genom e-postutskick kunde samla in 
deltagarintresse internt i myndigheten och förmedla kontaktuppgifter till mig. Jag kunde på det sättet 
få kontakt med fyra respondenter som var uttalat intresserade av att delta. Jag bedömde inte de 
demografiska förhållandena som viktiga eftersom studien inte gör anspråk på att uttala sig om lokala 
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förhållanden. Däremot resonerade jag att  upplägget var beroende på respondenternas aktiva 
deltagande för att deras individuella bidrag skulle bli så rika som möjligt. Urvalet behövde därför 
grunda sig på deras egen vilja att delta. 

Bearbetning av data
De transkriberade intervjuerna analyseras enligt den modell som presenteras i Virginia Braun och 
Victoria Clarke (2006) och går ut på att identifiera, analysera och rapportera mönster i insamlad data. 
Jag kom i kontakt med modellen under min studietid. 

Modellen består av sex steg:

1. Gör dig bekant med data: Transkribera vid behov. Läs och läs om data och anteckna initiala 
idéer.
2. Generera initiala koder: Koda på ett systematiskt sätt intressanta stycken genom all data. 
Samla och gruppera relevant data till varje kod.
3. Sök efter teman: Samla och gruppera koder med tillhörande data i potentiella teman.
4. Revidera teman: Kontrollera att alla teman fungerar i förhållande till både de kodade 
dataextrakten och all data i sin helhet. /.../
5. Definiera och namnge teman: Kontinuerlig analys för att ta fram karaktären och definitionen 
hos varje tema. 
6. Rapportera resultatet av analysen: Redogöra för illustrativa citat och exempel från 
datainsamlingen och analysera utifrån forskningsfrågorna och litteraturen.  
(s. 87, min översättning)

Metoden är flexibel i den meningen att den kan användas för att bearbeta data utifrån olika 
vetenskapliga och filosofiska utgångspunkter. Genom stegmodellen och införandet av vissa begrepp 
vill författarna bidra med vad de kallar ett ”recept” för tematisk analys (s. 78). 

Utan en transparent dataanalys är det enligt Braun och Clarke svårt att utvärdera forskningen. (s. 80) 
De betonar forskarens aktiva roll i dataanalysen – att teman inte är något som träder fram av sig självt. 
Mot den här bakgrunden har jag valt att redogöra för alla steg i analysen under rubriken Analys av 
data och motstått frestelsen att lägga steg 1—5 i en bilaga.

Etiska frågeställningar
Upplägget i föreliggande studie utgår från principen att valet av metod ska verka för att minimera 
risken för skadliga konsekvenser för människor. (Vetenskapsrådet, 2017, s. 20) Genom att intervjua 
tjänstepersoner bedömde jag att avståndet till klienterna var så stort att risken för negativa 
konsekvenser för klienter borde vara minimal. Uppgifter om klienters förehavanden avidentifierades i 
två led: 

1. Jag som student gavs inte tillgång till den typen av uppgifter som gjorde det möjligt för mig 
att identifiera klienterna. Tjänstepersonen är professionell i den meningen att denna är van att 
göra etiskt grundade avvägningar om vilken information som är lämplig att delge i ett givet 
sammanhang. Följdfrågorna i intervjuguiden var också framtagna för att bidra till att hålla 
intervjun till det som rör forskningsfrågorna, exempelvis genom att rikta uppmärksamheten 
mot vad som händer i det vägledande mötet och inte mot utfallet av vägledningen i form av 
klienters karriärbeslut eller handlingsplaner.
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2. De medverkande respondenterna avidentifierades i den färdiga uppsatsen för den händelse att 
läsare med lokalkännedom oavsiktligt ges möjlighet att identifiera klienter. Avidentifieringen 
innebar uteslutning av respondenternas förhållanden som namn på platser, dialekt, utsagor 
som är säregna och beskrivningar av den lokala arbetsplatsen och arbetsmarknaden. 
Insamlingen av data syftar i slutändan till att besvara forskningsfrågorna. Data som är 
potentiellt känslig och inte har med frågorna att göra är inte medtagen i uppsatsen enligt 
principen om konfidentialitet (s. 40).

Insamlad data hanterades enligt gällande datalagstiftning utifrån förutsättningarna beskrivna i 
samtyckesblanketten som tillhandahölls av Stockholm universitet (bilaga 1) Möjligheten att knyta 
respondenternas namn till data försvinner när kodlistan tas bort (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Det 
sker efter uppsatskursens slut då all insamlad data raderas.

En viktig del i en god forskningssed är öppenhet om forskningens eventuella föresatser 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 25). Jag har som uppsatsförfattare drivits av ett personligt intresse för 
användning av strukturerat material i vägledning, men min avsikt har varit att göra en nyanserad 
analys utan att undanhålla eller framhäva något som kan förändra slutsatserna på något påfallande sätt.
Jag har ingen ekonomisk bindning knuten till föreliggande studie. 

När det gäller valet av metod poängterar Vetenskapsrådet vikten av att välja metod efter 
forskningsfrågorna och inte tvärt om; detta för att undvika att forskningens bidrag blir ytliga (s. 26). 
Eftersom RIASEC med få undantag studerats med statistiska metoder bedömde jag det som värdefullt 
att belysa teorin utifrån ett konstruktivistiskt och kompetensutvecklingsperspektiv, för att på det sättet 
bidra med en breddning av den kunskap som finns om teorin. 

När det gäller felkällor lyfter Vetenskapsrådet fram vikten av att inte bara ta hänsyn till ”interna fel” 
(s. 28) som är förknippade med metodvalet, utan se till helheten. I föreliggande uppsats bidrar 
metodvalet till en bredd i att hantera det ganska diffusa kompetensbegreppet och knyta det till den 
process av meningsskapande som präglar vägledning utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. 
Forskningsupplägget har en potentiell felkälla eftersom det har en begränsad precision och inte med 
säkerhet kan säga vad som faktiskt äger rum i klientsamtal. Jag utvecklar det här resonemanget i 
diskussionsdelen eftersom det hänger samman med uppsatsens giltighet.
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Analys av data  

Analysen sker enligt den stegmodell (Brown och Clarke, 2006) som redogörs för under rubriken 
Bearbetning av data. De olika stegen följer under respektive rubrik nedan. 

Så snart ljudupptagningen från intervjuerna transkriberades var analysen inledd enligt modellens första
steg. Analysens sista och sjätte steg består av en rapport där uppsatsens forskningsfrågor besvaras. 
Rapporten kan sägas fungera som resultatredovisning för den analysprocess som föreliggande studie 
utgår ifrån.

Analysen är en rekursiv (och inte linjär) process. Istället för att följa de olika analysstegen i strikt 
nummerordning rörde jag mig fram och tillbaka under processens gång för att följa upp nya uppslag. 
(Brown och Clarke, 2006, s. 85)

1. Bekanta sig med insamlad data
Första steget i analysen handlar om att bekanta sig med data genom transkribering, genomläsning och 
att notera idéer. I samband med transkriberingen formulerade jag följande förförståelse: 

 I insamlad data bör det framkomma en bild av hur arbetet med intresseinventering går till 
avseende bland annat mötesformer och vilka verktyg psykologen använder.

 Psykologens tillvägagångssätt bör svara mot avsikter hos psykologen.

 Eftersom kompetensbegreppet är beroende av ett sammanhang bör psykologens beskrivning 
av sitt arbete ge en ingång till att förstå vilken kompetensutveckling som eventuellt äger rum.

 Uppsatsens teoretiska bakgrund bidrar med begrepp som kan knytas till data.

2. Generera koder
I analysens andra steg kodade jag intervjuerna genom markeringar i transkriberingen för att undersöka 
och jämföra dataextrakt i form av enskilda citat (tabell 2). 

Tabell 2. Koder genererade utifrån intervjuerna.

Koder

Det vägledande arbetet som (mer eller mindre lång) process. 
Vägledning (i olika utsträckning) utanför den arbetspsykologiska utredningen.
Syftet med vägledning och Vägvisaren.
Vanligt kompetensbegrepp.
Utvidgat kompetensbegrepp.
Vägvisaren som arbete på ytlig eller fördjupad nivå.
Vikten av det personliga, fysiska mötet.
Vägvisaren som hemuppgift.
Individuell återkoppling.
Kulturella aspekter av karriärutveckling och vägledning.
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Genusfrågor.
Hur psykologerna använder de olika delarna i Personliga preferenser.
RIASEC-baserade gruppövningar.
Vägvisaren i grupp. 
Att arbeta med teoretiskt informerad vägledning.
Vägvisaren beroende av vissa förkunskaper: språk och erfarenhet av arbetsmarknaden.
Vägvisaren som motivationshöjare och som skapar engagemang.
Klienters reaktioner på materialet.
Klienters karriärprocesser.
Metaforer som beskriver olika aspekter av karriärutveckling och vägledning. 
Utvecklingspotential hos materialet.

3. Identifiera teman
Steg tre i analysen handlar om att upptäcka teman och hänföra koderna till dem. Brown och Clarke 
(2006) skiljer mellan två nivåer av teman: semantisk och latent (s. 84). 

Teman på semantisk nivå

Den semantiska nivån innefattar det som är explicit, uttalat av respondenten och som inte innefattar 
någon tolkning av vad som ligger bakom orden. Här identifierade jag följande teman:

 Beskrivningar av formen för och metodval i det vägledande arbetet med intresseinventering

 Syftesbeskrivningar och intentioner hos psykologen

 Kompetensutveckling hos klienten

 Kompetenselement

 Intresseinventering och vägledning i förhållande till klientens sammanhang

Teman på latent nivå

På latent nivå finns det som inte är explicit uttalat av respondenten, utan är en tolkning av 
uppsatsförfattaren. Här finns tre teman som jag också identifierat på semantisk nivå:

 Kompetensutveckling hos klienten

 Kompetenselement

 Intresseinventering och vägledning i förhållande till klientens sammanhang

Att samma teman förekommer på båda nivåerna beror på att de är knutna till dataextrakt som både 
uttalat och outtalat handlar om kompetensutveckling, kompetenselement respektive 
vägledningsinsatsen i förhållande till klientens sammanhang.

4. Revidera teman
I det fjärde steget såg jag över relationen mellan koder och tema. Följden blev att jag bortsåg från 
vissa kodade dataextrakt som jag inte bedömde relevanta i förhållande till de teman jag identifierat.  
Jag valde också att föra samman vissa teman för att göra rapporten bättre sammanhållen i förhållande 
till forskningsfrågorna.
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5. Definiera teman
Analysens teman är följande:

 Det vägledande arbetets form. Här sätts intresseinventering in i ett övergripande sammanhang 
utifrån praktiska aspekter som hur psykologerna använder materialet och hur de lägger upp 
kontakten med klienterna och psykologernas motiv.

 Vägvisaren och RIASEC som underlag för samtal. Detta tema handlar om relationen mellan 
del och helhet i vägledningen, där intresseinventeringen genom samtal sätts i relation till 
klientens karriär- och kompetensutveckling.

 Det utvidgade kompetensbegreppet. Temat innefattar de olika kompetenselement som ingår i 
Illeris utvidgade kompetensbegrepp.

Dessa teman redovisas för som enskilda rubriker i analysens sjätte och sista del.

6. Rapport – Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 1: Hur resonerar psykologer på svenska Arbetsförmedlingen om integration 
av intresseinventering i vägledande praktik?

Det vägledande arbetets form 

Arbetet med intresseinventering sker huvudsakligen i två forum: dels den arbetspsykologiska 
utredningen och dels i annan individuell eller gruppbaserad vägledning. I APU används Vägvisaren 
för den delen som handlar om intresse. 

Utanför APU  kan intresseinventering ske i både enskilda samtal och gruppvägledning. I dessa 
aktiviteter används ibland Vägvisaren och ibland friare övningar baserade på RIASEC. Någon form av
individuell återkoppling får alltid vägledningssökande – även i grupp – men i vilken utsträckning 
varierar något beroende på utifrån vilket syfte psykologen väljer att organisera aktiviteten. 

Medan bedömning verkar vara det huvudsakliga syftet med APU är friare gruppvägledning med 
RIASEC och Vägvisaren snarare ett sätt att använda grupprocesser för att exempelvis belysa 
kunskapsluckor och därigenom göra det möjligt för vägledningssökande att hjälpa varandra till ökad 
insikt.

Kontakten med klienter har under 2020 till mycket stor del skett på distans, men annars verkar 
utgångspunkten vara fysiska möten som vid behov kan kompletteras med kontakt på annat sätt.

Respondent 4: Jag kan ha telefon- och mejlkontakt under processen, men det fysiska mötet är 
verkligen utslagsgivande, känner jag.

Att gå igenom häftena görs i princip på tre olika sätt. Det första sättet är att psykologen och klienten 
går igenom häftena tillsammans under enskilda, fysiska möten. Det verkar vara ett sätt för psykologen 
att knyta klientens intresseprofil närmare sin livshistoria: 

Respondent 2: Jag har nog använt Vägvisaren många gånger väldigt levande när jag använder 
själva formuläret. Jag gör det tillsammans med arbetssökande så att det blir mer öppet. Jag tror 
att det ger en bättre kvalitativ utgångspunkt än när jag skickar med Vägvisaren hem till en 
person och att den ska lämna in den till mig och jag checkar av och räknar ihop resultatet.
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Det andra sättet är att klienten fyller i Vägvisaren i ett separat sammanhang under handledning av en 
testledare. Vägvisaren blir då ett av flera material som klienten får arbeta med vid samma tillfälle. Att 
organisera testförfarandet på det sättet är tidseffektivt, men psykologen kan behöva kompensera på 
olika sätt:

Respondent 2:  Nä, men, så jag tänker att om jag bara skickat med det här formuläret eller om 
någon annan testledare... personen som testats har fyllt i det tillsammans med en testledare, har 
inte jag alls någon kontroll över innehållet och resultatet i Vägvisaren, utan då får ju jag bara ett 
resultat där jag får utgå från att personen liksom har förstått frågorna, förstått formuläret och 
vad formuläret syftar till, snarare än om jag gör en fysisk övning tillsammans med personen där 
jag också säkerställer att den förstår vad den tar ställning till, vad varje intresseområde innebär 
och vad den gör med den rangordningen.

En av respondenterna antyder att det finns en passiviserande tendens när klienten gör Vägvisaren med 
någon annan än den psykolog som träffar klienten för samtal:

Respondent 3: Och om de gör det i en APU med en testledare hos oss eller en psykolog då får 
man utskrifter där det redan har räknats, som har ritat profiler och har... då får man ju lägga mer 
jobb på att knyta an personen till det för då har det blivit mer en del av olika test, även kognitiva
och personlighetstest... då blev det bara en övning bland alla andra.
Thor: Ja, och då är man inte aktiverad på samma sätt, då?
Respondent 3: Nej, jag tycker inte det, då hänger det mer på att psykologen är engagerad och 
går igenom det, att man pratar igång det här och tittar på de olika poängen, på hur profilerna ser 
ut och så. 

Ett tredje och sista sätt är att klienten får med sig vissa häften hem för att fylla i på egen hand. Genom
att göra det kan klienten engagera familj och vänner genom att diskutera sin profil utifrån RIASEC:

Respondent 4: Det kan alltså bidra till att de sedan kommer tillbaka och säger att den ena har 
sagt si och den andra sagt så och det har blivit nästan bråk om hur man ser på personen... men 
det sätter igång... hos dem har det i alla fall satt igång en väldigt fin diskussion och att man 
också får en bekräftelse på hur andra ser på en och vilket intryck man ger. 

Respondent 3: När jag haft det i grupp så har jag delat ut den här personliga preferenser. En 
del blir jättefascinerade av det och arbetar jättemycket hemma och kommer tillbaka och har 
testat hela familjen [skrattar] och del kanske tycker det är jobbigt och svårt att ta till sig. Men 
då finns ju en lättvariant av [häftet] Personliga preferenser. 

Det verkar finnas viss skillnad i vilken grad psykologerna fördjupar sig i Vägvisarens olika delar. Det 
verkar särskilt gälla den del i häftet Personliga preferenser där klienten anger sina drömyrken och 
deras RIASEC-kod:

Respondent 3: Det jag använt mindre är det där, där man ska skriva upp sina drömyrken eller 
yrken man har haft, kan man säga. 

Att redogöra för sina drömyrken förutsätter att klienten faktiskt har yrkesdrömmar, att de är beredda 
att dela med sig av dem och förmår uttrycka dem i skrift. Om förutsättningarna inte finns där får 
psykologen kompensera genom att på annat sätt knyta klientens livserfarenhet till 
intresseinventeringen, exempelvis genom att be klienten berätta om sin skolgång.
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På vilket sätt psykologerna använder häftet Yrkesbanken varierar också. De kan exempelvis välja att 
både gå igenom yrkesområden (tvåbokstavskoder) och yrkeskoder (trebokstavskoder), liksom att 
själva använda Yrkesbanken för egna uppslag till vägledningssamtalen:

Respondent 2: /.../ det här med drömyrken och Yrkesbanken. Det brukar jag nog faktiskt hoppa 
över, för många gånger är det så att personen ifråga inte har ett drömyrke. Däremot hjälper det 
mig att titta i Yrkesbanken efteråt, när jag har genererat personens kod, och titta på vad det finns
för olika yrken som stämmer överens med samma eller liknande kod.

Respondent 3: Alltså, nej, jag använder hela häftet [Personliga preferenser] lika mycket, tycker 
jag. Sedan får ju var och en, utifrån de situationerna i grupp, sedan fördjupa sig mer eller mindre
i texten när man jobbar med den här yrkesprofilen och yrkeskoden.

Eftersom Vägvisaren är baserad på RIASEC-teorin fungerar häftena också som inkörsport till mer 
teoretiskt resonemang om intressen:

Respondent 1: /.../ den här hexagonen på sista sidan. Det är väl den jag uppehåller mig mest 
vid... just att se den som en vägvisare och ett visuellt, grafiskt sätt med sina runda eller spetsiga 
utfall... just för att markera riktning i profilen. Jag tycker väl att det är en av... den liksom knyter
ihop frågan om kongruens och konsistens och de här begreppen som presenteras i manualen. 
Det är väldigt lätt för personen att förstå ”jamen, de här ligger närmare varandra, de här ligger 
längre bort... de här är varandras motsatser” och synliggöra eventuella konflikter eller 
möjligheter. 

Samtliga respondenter använder Vägvisaren som ett sätt att skapa uppslag att utforska tillsammans 
med klienterna och materialets funktion som underlag för samtal är central.

Vägvisaren och RIASEC som underlag för samtal

Att fylla i ett formulär verkar underlätta för en del klienter som har svårt att uttrycka sig. De olika 
delarna i materialet ger ingångar till diskussion om olika aspekter av karriärhantering, exempelvis 
relationen mellan kunskap om sig själv i förhållande till kunskap om omvärlden:

Respondent 2: Och den kan ju öppna upp för om man inte är så verbal eller om man är ganska 
fåordig, att, det är ju det som är styrkan med att man har lite mer strukturerat material. Jag 
tycker det är härligt om man får frångå det också, om det finns lite utrymme att göra det, för... 
det är ett jättebra diskussionsunderlag, tycker jag, intressedelen. /…/ Och sedan tycker jag på 
yrkestitlar, kompetenser och självskattning... många gånger blir det ett sätt att säkerställa lite att 
de har en bild, att de har en förståelse för... att de vet vad det innebär att jobba med de här 
sakerna.

Men hög intensitet hänger inte nödvändigtvis samman med hög kvalitet på samtal, utan formulär kan 
också skapa nödvändigt utrymme för eftertanke:

Respondent 1:  Och det [Vägvisaren] är väl ett jättebra material att ha med, tänker jag, om det är
svårt att prata, få en öppning… eller för att få en person som pratar mycket att prata mindre.

Att genom diskussion knyta kunskapsinnehållet i Vägvisaren med andra kunskapsområden utanför 
intresseinventeringen gör vägledningen meningsfull för klienten. Det kan ses som ett viktigt led i att 
skapa det engagemang som enligt Illeris behöver vara närvarande för att kompetensutveckling ska äga 
rum. Psykologen kan genom samtalet säkerställa att klienten utvecklar förmåga att resonera om sina 
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resurser och omsätta kunskapen i karriärprocesser. Innehållet i Vägvisaren utgör en del av alla de 
influerande komponenter i sin karriärutveckling som klienten behöver förhålla sig till.

Respondent 2:  Jag kan tycka att den [Vägvisaren] ger mig jättemycket information, [men] jag 
kan inte använda resultatet rakt av, jag måste sätta in fler faktorer i det här för att det ska bli 
meningsfullt många gånger för de personer som jag jobbar med.

Respondent 1: För det är ju inte alltid så att [arbets-] uppgift, miljö och relationer... att det är 
harmoniskt, även om man har en tydlig bild av att det här intresserar mig och det här vill 
jag. /.../ det är ju egentligen inte ett arbetsmaterial som tar särskilt lång tid att fylla i och jobba 
igenom. Jag skulle absolut säga att det stora arbetet är att omsätta det och bearbeta det och se 
nyanserna i det.

Respondent 4: Ja, alltså, jag känner ju att det är en bra grund att utgå ifrån, men man kan alltså 
inte bara använda häftena, räkna ihop det och så Pang! [skrattar] – nu gäller det och det. Det går 
inte. Och jag har ju alltid använt de här häftena som en grund för att diskutera vidare, att 
utforska vidare. /.../ när vi har kommit fram till att det och det yrket skulle vara intressant, [har 
jag] bett dem att till exempel göra studiebesök på olika företag.

Det sista citatet skulle kunna tolkas som ett uttryck för förhållandet mellan praktik och problem som 
Illeris (2013) resonerar kring i samband med kompetensformeln. Om inte kompetensutvecklingen kan 
organiseras nära ett praktikfält behöver den bli problembaserad för att vara framgångsrik. Problemet 
skulle kunna förstås som rådvillheten hos klienten där intresseinventeringen bidrar med 
kunskapsinnehåll till lärandet. Den kunskap som genereras i intresseinventeringen är berikande men 
förhållandevis löst förankrad i det arbetsliv som kompetensutvecklingen är riktad mot. För att 
kompetensutvecklingen ska bli mer bestående behöver den därför kompletteras med aktiviteter i 
praktikfält på arbetsmarknaden som ger mer detaljerade, situationsbaserade kompetenselement.

I mötet med vissa klienter blir samtalet innan inventeringen avgörande för att den ska kunna 
genomföras. Det verkar ha att göra med den viktiga komponent i kompetensutveckling som Illeris 
betecknar engagemang:

Respondent 4: Sedan har en del, efter några samtal, fått någon form av förtroende, åtminstone, 
ett litet förtroende för en och då har man ju också kunnat gå vidare med det. Då har man ju fått 
dem väldigt engagerade. För det är ju det det hela går ut på och jag menar att en person som inte
är motiverad överhuvudtaget... då behöver man ju börja i den änden. För annars kommer man 
ingen vart med något instrument överhuvudtaget.

Även om psykologen redan i det inledande samtalet skulle kunna göra en professionell bedömning och
ge klienten återkoppling på sin situation, verkar aktiviteterna i APU bidra till en djupare förankring av 
innehållet hos klienten:

Respondent 4: /.../ det är jag ganska glad för /.../ att man [redan i de inledande samtalen] hör 
redan när de resonerar, var de står ungefär. Alltså rent intellektuellt. Och det är ju väldigt 
givande för dem att se [under utredningens gång] att det finns bra förutsättningar, även om jag 
skulle kunna sagt det i samtalet. Men en aktivitet [APU] är väldigt viktig för dem att kunna 
genomföra, för att få en bättre insikt om sig själva.

Den här starkare förankringen är förmodligen också något som påminner om karaktären för 
kompetensutveckling som något som skapar bestående förändring hos klienten. Styrkan med den 
arbetspsykologiska utredningen verkar mot den här bakgrunden ha att göra med insatsen som helhet 
och den relation som uppstår i mötet mellan klient, psykolog och instrument. 
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Är inte sammanhanget ändamålsenligt organiserat riskerar fel att uppstå i tolkningen av resultatet på 
intresseinventeringen. Sådana fel kan uppstå om klienten inte får redogöra för sin historia och 
intresseprofilen därför inte tolkas utifrån personliga förhållanden. Följande exempel gäller relationen 
till sociala (S-) yrken:

Respondent 4: Man [någon annan] har låtit dem fylla i häftena eller någon har räknat ihop det 
hela, och så har man kommit fram till en kod. Och så skriver man bara vad de olika bokstäverna
innebär. Om det finns någon differentiering, om det är en platt profil, om det är på något sätt 
något som är mera tydligt än annat, framgår överhuvudtaget inte. Och det anser jag i alla fall är 
totalt galet. För till exempel väldigt många som har sämre intellektuella förutsättningar, de sätter
S, alltså det sociala, i första hand. Och så nästa blir A. Men det här S betyder egentligen, alltså 
när man utforskar det och ser på alla andra delar de har fyllt i, står väldigt mycket för att få stöd 
av andra, och inte bara att stödja andra eller [vara] undervisande eller vårdande... så där kan 
man se att det blir en helt annan tolkning utifrån vilka förutsättningar de har för övrigt.

Psykologen är tränad att i tolkningen sätta resultatet i relation till andra faktorer. Det kan också röra 
sig om genusrelaterade frågor:

Respondent 3: /.../ finns det ju kritik mot det för att R-frågorna till exempel, är mer manliga, 
manligt inriktade och S-frågorna är mer kvinnligt inriktade. Det kan man också prata om; har en
kvinna högt på R så betyder det mer än om en man har det... och det fångar man ju bättre om 
man sitter och tittar på häftet tillsammans, tycker jag. 

Att intresseinventeringen verkar kunna omsättas i ett förhållandevis djupgående arbete med en 
klientens meningsskapande verkar vara en stryka med materialet. 

Respondent 3: /.../ jag tycker att man har erbjudits vägledning för man är yrkesrådvill och 
behöver fördjupat stöd, inte bara information, utan behöver få igång en process. 

Respondent 2: /.../ om man backar till Vägvisaren igen, så kan man se att du kanske inte kan 
arbeta exakt med det du vill eller gjorde förut, men ringa in vad för något är det, bryta ner det, 
vad är det för något som du är intresserad av. Om man vet ett yrke som personen ifråga är 
intresserad av men inte är möjligt, vilka komponenter finns det för att kanske titta lite till 
exempel i [häftet] Yrkesbanken, att under liknande koder, vad finns det för liknande typer av 
jobb.

Respondent 1: Men man kan ju engagera på olika sätt när man ska hjälpa en människa, man kan
engagera genom det styrda samtalet, man kan engagera genom det öppna samtalet, man kan 
engagera genom övningar och uppgifter och man kan engagera genom att, efter allt det här, 
bygga vidare på den relation som uppstår.

Psykologen väljer att arbeta ytligt eller djupt, fritt eller styrt med inventeringen utifrån sin egen 
bedömning och insatsens syfte. Att använda strukturerat material verkar bidra med andra perspektiv än
de man som klient annars är mer eller mindre utelämnad till:

Thor: Om man inte använder en sådan här typ av teori, då, eller material, är man då utelämnad 
till snävare sätt att tänka och förhålla sig yrken?
Respondent 1: Man kanske blir utelämnad till mindre utprovade sätt att förhålla sig till yrken. 
De kan ju vara jätteöppna eller sluta men man kanske är mer beroende av sig själv eller [en] 
betydelsefull annan person för att konstruera den här bilden, med allt vad det innebär.... Och jag
tänker att aspekter av ojämlikhet, olika typer av rättviseargument kan behöva lyftas då.
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Kunskapsinnehållet i vägledningen kan alltså hämtas inom eller utanför personen och pendla mellan 
det ideografiska och nomotetiska. Den här spridningen mellan olika kunskapskällor pekar mot 
utvecklandet av olika kompetenselement, som vi kommer se under nästa rubrik.

6. Rapport – Forskningsfråga 2
Forskningsfråga 2: Vilka kompetenselement hos vägledningssökande skulle kunna utvecklas genom 
intresseinventering i psykologernas arbete?

Kunskap, färdigheter och attityder

Kunskap, färdigheter och attityder är de kompetenselement som tydligast kommer fram i intervjuerna. 
Kunskap kommer fram explicit genom att psykologerna talar om ”kunskap om sig själv” och 
”arbetsmarknadskunskap” medan färdigheter och attityder framkommer implicit genom en 
underförstådd förväntan av ett visst utfall av vägledningen.

Att kunskap kan vara en nyckelkomponent i karriärutveckling understryks av en av respondenterna:

Respondent 1: Om man tänker så att [vi lägger] så stor del av vår vakna tid åt arbete, så kan det 
ju vara ganska viktigt att veta utifrån vilken kunskap man gjorde jag det valet [yrkesvalet].

I det här kunskapsunderlaget är kunskap om sig själv framträdande:

Respondent 1: Och det blir ju då i våra samtal att vi pratar om det här; personen får reflektera, 
nyansera, ifrågasätta och bygga en tydligare självkännedom kring vad som präglar ett yrkesval 
och hur kan jag tänka fortsättningsvis för att kanske välja annorlunda.

Respondent 3: Dels är det [arbete med Vägvisaren] någon slags självreflektion, större kännedom
om sig själv, sina möjligheter...

Eftersom RIASEC och Vägvisaren både befattar sig med kunskap om individer (i form av 
intressetyper) och grupper (i form av arbetsmiljöer), tjänar materialet som utgångspunkt för att 
generera kunskap på båda dessa områden och sätta de i relation till varandra. I följande exempel 
beskriver respondenten ett samtal med en klient i förhållande till intressetypen C (att man som individ 
bland annat föredrar tydlig inriktning och ramar i sitt arbete):

Respondent 1: För vi kan ju säga att vi jobbar på ett åkeri men olika åkerier ser ju väldigt olika 
ut när det gäller relationer, förutsägbarhet – när vi nu går in på det här med C. ”Hur får jag en 
bra planering? /.../ Hur kan jag få det regelstyrt, förutsägbart och större känsla av kontroll och så
vidare?”

Klienten har alltså genom Vägvisaren identifierat en sida av sig själv som liknar C-typen. Klienten kan
då bilda explicit kunskap om sina preferenser och sätta den kunskapen i relation till kunskap om olika 
yrkes- och arbetsmiljöer. Respondent 1 använder den sammanlagda kunskapen för att identifiera ett 
handlingsutrymme hos klienten genom att föra ett resonemang om vad klienten kan påverka och vad 
som kan tänkas variera mellan exempelvis olika arbetsplatser. 

Som kompetenselement betraktat behöver kunskapen vara av sådan karaktär att den kan omsättas på 
ett ändamålsenligt sätt i handling. Följande exempel kommer från omställningsarbete, i vilket den 
nyvunna kunskapen kom att fungera som underlag för karriärbeslut:

Respondent 4: /.../ framförallt sådana här inbitna verkstadskillar eller [verkstads-] män – faktiskt
kunde tänka sig att gå vidare och utbilda sig inom vården, för den här sociala, stöttande sidan, 
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omvårdande sidan kom väldigt tydligt fram när de ägnade sig åt att utforska sig själva. Och där 
tycker jag Holland [RIASEC och Vägvisaren] varit underlättande.
Thor: Så de fick syn på en social sida hos sig själva som det inte riktigt var i kontakt med, då?
Respondent 4: Nej, varit kontakt med den hade de nog, men inte kunnat omsätta [den] i ett yrke 
i ett annat område. Utan det har alltid varit produktion, verkstad; det här praktiska, tekniska. Det
har ju inte funnits något annat i deras världsbild, egentligen, trots att många av deras fruar, till 
exempel, eller sambor eller vad det nu må vara, har jobbat inom vården.

Både klient och psykolog bildar kunskap i intresseinventeringen. Psykologen kan knyta kunskapen i 
materialet till klientens kunskap om sig själv genom att ställa belysande frågor under processens gång:

Respondent 4: Det finns många som inte har någon aning, de som till exempel har jobbat under 
ett antal år eller kanske många år och till exempel råkat ut för en skada så de inte kan fortsätta i 
sitt yrke eller behöver skola om sig. De sitter ju väldigt mycket fast i vad de har gjort tidigare. 
Och sedan att skadan har inträffat. Man kan nästan inte föreställa sig att göra någonting annat. 
Och där upplever jag att Vägvisaren – om man verkligen ägnar sig åt den, utforskar den 
tillsammans med alla andra aktiviteter jag nämnde, att man faktiskt måste möta verkligheten 
och informerar sig – det kan verkligen bidra till att man hittar en annan inriktning.

I respondenternas utsagor verkar det ligga ett latent, logiskt samband mellan kompetenselementen som
går ut på att det med den rätta kunskapen är det möjligt för klienten att utveckla färdighet att aktivera 
kunskapen i karriärprocesser, liksom en attityd att vilja att göra det. Det handlar om att aktivt skapa 
sitt liv på ett ”sant” sätt:

Respondent 1: Så det är ju det här med att vara en livskonstnär, att vara en konstruktör i sitt liv, 
att kunna få verktyg att börja konstruera och också förstå och skydda sig själv på ett bättre och 
mer sant sätt, det är ju väldigt viktigt.

Att på ett medvetet och systematiskt sätt aktivera viss typ av kunskap i sin karriärprocess tolkar jag 
som en attitydfråga. För en del klienter är en förändring i attityd en viktig komponent i vägledningen:

Respondent 4: /.../ därför tycker jag att det här med Vägvisaren är väldigt intressant – för många
säger då ”nej, men jag har inte jobbat med något här i Sverige”, men sen när man faktiskt går in 
för att låta dem ta reda på okej, vad är de intresserade av, vad kan de och vad har de 
genomfört... då kommer det helt andra diskussioner igång. Och då ser man ju också att ”det här 
är mina förutsättningar, vad kan jag göra utifrån det?” Här, nu i Sverige.

Respondent 4: Ja, det ger ju framförallt, som jag sade tidigare, att man faktiskt börjar tänka efter
och blir mera medveten om att faktiskt jag som är den som får fatta beslut, får träffa ett val, jag 
kan inte bara vänta på att... /.../ jag kan inte vänta på att någon annan ska tala om för mig vad jag
ska göra.

Förutom att hitta samstämmighet mellan person och arbetsmiljö vad gäller kunskapsinnehållet i 
vägledningen, verkar det också viktigt att hitta en samstämmighet mellan den attityd som klienten har 
till arbete i och till den attityd som psykologen, myndigheten eller det omgivande samhället kan tänkas
förvänta sig. RIASEC och Vägvisaren bidrar med kunskap som är förankrad i omvärlden på ett sådant 
sätt att den kan vara utmanande och perspektivvidgande:

Respondent 1: Alltså, min upplevelse är väl att om man håller sig till det teorin säger och det 
som erfarenheten ger en, och inte lindar in saker, så blir den bilden i sig själv tillräcklig, tydlig 
[för att arbeta mer utmanande]. /.../ Och det är väl en viktig uppgift att verkligheten, så som vi 
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presenterar den, att den inte är inlindad eller censurerad, utan att den blir så faktaorienterad som 
den har möjlighet att bli.

Här framstår psykologen som balanskonstnär mellan den ideografiska och nomotetiska kunskapen: Att
söka ”faktaorienterad” kunskap tolkar jag som ett sätt att premiera kunskap som är allmängiltig; som 
kan bekräftas utanför individens sfär. Att närma sig arbetsmarknaden innebär ju också att klienten 
involverar sig i processer som i större utsträckning är förankrade i omvärlden.

Bedömningar och beslut 

Den kunskap som genereras hos klienter utifrån Vägvisaren verkar bilda en kunskapsgrund för att 
bedöma förutsättningar för samstämmighet mellan person och arbetsmiljö och fatta beslut:

Respondent 1: Jag hoppas i det fallet att personen med en ökad förståelse också får bättre 
förutsättningar för framtida val och att, om det nu är så att jag väljer det som är välkänt och 
tryggt för mig, då gör jag det med en medvetenhet om att jag gör det. Och att man skingrar 
tvivlen. 

Tvivel framstår här som ett hinder för klientens beslutsfattande och karriärprocess. Den medvetenhet 
som psykologen vill främja hos klienten kan ses som kompetensen att göra ändamålsenliga 
bedömningar. 

Att inte lyckas i vägledningen innebär på motsvarande sätt att tvivlen består och ökad förståelse och 
medvetenhet uteblir, något som också kan äga rum:

Respondent 1: Där [i det fallet] blev inte det här [intresseinventeringen] en riktningsskapare, för
det blev en väldigt öppen och väldigt snabbt snurrande del i valsituationen. Det blev förvirrande
istället. Och hur en del människor snurrar på utan att det blir någon form av ställningstagande.

Vägvisarens organisering med ett stort antal ja-/nejfrågor är i det här sammanhanget intressant 
eftersom det i tvingar användaren att ta ställning:

Respondent 1: Samtidigt så vet jag ju att personer som /.../ har beslutsångest och så, kan det vara
bra att träna sig på ett ja/nej-svar, att träna sig i ett ställningstagande. För du säger ju alltid ja 
eller nej till en utbildningsplats eller ett arbete. Så du behöver ju ändå jobba fram till den 
situationen där du ska ta ett beslut. Men det kanske inte är det ett vägledningsmaterial 
framförallt syftar till att göra, utan att det handlar om att orientera sig och förhålla sig, bearbeta, 
hantera och då blir nyanserade skalor bättre. 

Citatet fångar kompetensutvecklingsperspektivet i vägledningen men pekar samtidigt på att syftet kan 
variera i vägledning.

Psykologiskt helhetsbetonande

Materialet verkar kunna fungera som ingång eller sammanhangsmarkering för att knyta samman delar 
i klientens system. På frågan om vad man ”får med sig” som klient när man gör en intresseinventering 
svarar en av respondenterna:

Respondent 3: Nya idéer, tänker jag! Man får också med sig att samla ihop sig själv lite; vad är 
jag intresserad av, vad kan jag faktiskt, vad har jag med mig sedan tidigare. /.../ Vi pratar om att 
man inte ska vara så blygsam och att om man får en låg profil så står ju det för någonting annat, 
att alla [skalor] är låga och att man inte riktigt vågar tro på sig själv.

28



Här handlar helhetsorienteringen både om kunskapsinnehåll som ryms inom RIASEC och andra delar 
av klientens karriärutveckling. Det verkar handla om att knyta samman de olika aspekter av 
psykologiskt helhetsbetonande som Illeris talar om i sin bok om kompetens (Illeris, 2013, s. 42f), 
nämligen ”rationella och kognitivt orienterade perspektiv” liksom det motoriska, sociala och 
emotionella. De här perspektiven sammanställs också i den återkoppling klienten får i slutet av sin 
APU, där resultatet av intresseinventeringen ingår tillsammans med resultatet på 
personlighetsinventeringen, de kognitiva testerna och annat som kommit fram mellan klient och 
psykolog i samtalen, exempelvis erfarenheter från arbetslivet.

En av psykologerna antyder indirekt att det sker en helhetsorientering när vederbörande menar att 
vägledningen behöver adressera svårigheten att som individ överblicka sin karriärsituation:

Respondent 1: För det är ju ingen liten sak att jobba med yrkesval för yrkesvalen definierar en 
väldigt stor del av våra liv och vår förmåga att överblicka det i stunden kanske inte är så stor och
vi behöver ju få möjligheter under livet att pröva de här antagandena om oss själva /.../. 

Det är uppenbart att en helhetsorientering omfattar en enorm bredd men att den samtidigt kan skapa 
klarhet och därmed förutsättningar för förändring i klientens karriär:

Respondent 1: Det är ju det här, när vi möter en människa, vad är det en människa representerar 
med sin uppenbarelse, sitt språk, sin förmåga att förstå, utveckla utifrån egna initiativ och med 
hjälp av andra?  Hur får vi till en rörelse, ett flöde i kunskapen kring sig själv och det man vill, 
det man kan och det man passar för?

Att överblicka en gemensam förståelse av helhet är vad mötet mellan klient, psykolog och 
arbetsmaterial kan bidra med, något som svarar mot nödvändigheten att hitta rörelse och flöde i 
karriären.

Respondent 4: Du kan ju till exempel få en kod med ganska höga värden, men där väldigt 
många bokstäver är involverade. Alltså, de skiljer sig inte särskilt mycket, värdemässigt. Och då
är det ju ganska spännande att också utforska, vad gör de på sin fritid? Det kan ju vara en 
komplex person som ägnar sig åt något i sitt yrkesliv och något annat på sin fria tid... Så jag 
försöker alltid väva in i och få ihop en helhet, det är ju det som utgör hur det ser ut. 

Här pekar psykologens arbetssätt mot intresseinventering som process, i vilken helhetsbetonandet är 
målet.

Strukturell förståelse

Nära helhetsorienteringen ligger den strukturella förståelsen, som har att göra med hur kunskap är 
organiserad. Konceptualiseringen i RIASEC och de psykometriska kvaliteterna hos Vägvisaren verkar 
kunna bidra med struktur på flera områden, bland annat när det gäller den bild klienten har av sina 
intressen:

Respondent 1: Och många som har en osäkerhet i yrkesvalet, de upplever jag behöver få den här
bilden klar för sig. Det kan ju vara så att man skriver ut alla sex bokstäverna [RIASEC], att man
försöker synliggöra om det är stora skillnader eller små skillnader mellan dem. Man försöker att
både jobba med spets och bredd på ett sätt som ger klarhet. 

Respondent 3: /.../ eller om man har högt [höga värden på skalorna] att man behöver hjälp att 
sortera och smalna av sin vägledningsplattform. Och om man får en spretig [intresseprofil] är 
man tydligare, brukar jag säga.
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Det här är ett sätt att strukturera kunskap som skulle kunna sägas omarbeta klientens ideografiska 
kunskap till nomotetisk kunskap. Svaren på formulärets frågor (kunskap om sig själv) räknas om till 
en profil utifrån en statistisk validerad kalkylering (kunskap om hur andra svarar på samma eller 
kompletterande formulär). 

Strukturell förståelse kan också handla om att etablera samband mellan individ och samhälle på det 
sätt som samstämmighetsteori inbjuder till; att se på sig själv och sitt eget system utifrån en 
förförståelse om vilka kompetenselement som bejakas på arbetsmarknaden:

Respondent 1: Du får ju också någon form av matchningskompetens som är ganska logisk och 
enkel att ta till sig utifrån någon form av system. /.../ Ja, alltså, det öppnar ju upp för det, ett 
systemteoretiskt perspektiv men utifrån konstruktionen av arbete och arbetsmarknad och 
samhälle. Och få en eller flera anknytningspunkter, då, i det här systemet genom 
intressekoderna och olika typer av yrkesbeskrivningar och utbildningsnivåer. 

Att ha en anknytningspunkt i en struktur betyder att man som individ kan se sitt eget agerade i relation
till strukturen. Den strukturella förståelsen blir handlingsorienterad på det sätt som kännetecknar 
kompetens. Man blir som individ kompetent att förstå och i förlängningen infoga sig i eller ta avstånd 
från en struktur.

Socialitet och samarbetsförmåga

Socialitet och samarbetsförmåga anser Illeris (2013, s. 44) ingår i all kompetens eftersom all 
kompetens på något sätt involverar andra människor och ingår i ett socialt eller samhälleligt 
sammanhang. Eftersom vägledning i sig är en mellanmänsklig process kan man förmoda att den i 
någon utsträckning är utvecklande avseende socialitet och samarbetsförmåga. En APU verkar präglas 
av det perspektivskifte och den ömsesidighet som enligt Illeris är kännetecknande för socialitet, 
exempelvis när psykologen rådgör med klienten i samband med slututlåtandet:

Respondent 1: Och nästa steg blir att läsa igenom utlåtandet, personen får det hem till sig, vi går
igenom det tillsammans och sedan brukar jag alltid ta tillbaka utlåtandet för en eventuell 
omarbetning. Vissa saker gör jag omarbetning kring och andra inte. Det här med professionell 
integritet och följsam hjälpare, liksom att balansera de två rollerna eller perspektiven.

Liksom psykologen balanserar mellan att göra gällande sitt eget perspektiv och att följa klientens, 
måste klienten balansera sitt eget perspektiv med psykologens och innehållet i psykologens 
instrument. Illeris skriver att socialitet handlar om att ”kunna uppleva andra människor som subjekt 
och sig själv som objekt för dem” (s. 45). Att delta i en vägledningsinsats som APU kan ses som ett 
sätt att träna sig i att vara föremål för handlingar som andra personer sätter ramarna för; att inlemma 
sig i ett socialt sammanhang. Mot bakgrunden av hur närvarande socialitet är i karriärutveckling är det
ett viktigt kompetenselement att utveckla. 

Grundantagandena i RIASEC gör gällande att det finns kvaliteter hos både individer och sociala 
grupperingar (yrkesmiljöer) som går att utforska och använda som underlag i 
karriärutvecklingsprocesser. Förutsättningarna för socialitet hänger alltså samband med innehållet i 
intresseinventeringen:

Respondent 4: /.../ Du har ju det i Holland också. Jag menar, alltså, om du har den och den 
koden, då vill du gärna befinna dig i en miljö där du kan dela både dina värderingar, dina 
intressen, din arbetsaktivitet så att säga, med andra. För då är det utvecklande. Det är jätteviktigt
att ha med den aspekten.
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En förförståelse om socialitet är alltså närvarande i intresseinventeringen genom dess teoretiska grund.
Formuläret kan kompletteras med andra aspekter av socialitet som förs in i vägledningen när 
psykologen ber klienten dela med sig av sina erfarenheter från andra sociala sammanhang som 
skolgång och tidigare anställningar. Det här kan göras explicit i vägledningen genom att uttryckas i 
skrift:

Respondent 1: Då är det ju så att om en person har gjort ett yrkesval utifrån sitt sociala 
sammanhang snarare än sina personliga förutsättningar och egen vilja, då behöver ju det 
synliggöras på något sätt i text så det tidigare valet kan förstås utifrån den personens historik. 

Citatet avser slututlåtandet för en klient i APU.

Självständighet, självinsikt och självförtroende

Medan socialitet och samarbetsförmåga som kompetenselement handlar om att vara följsam gentemot 
andra, handlar självständighet om att utveckla något som skulle kunna förstås som ett individuellt 
oberoende av det sociala sammanhanget. Illeris skriver att det kan handla om att ”vara medveten om 
egna attityder och sätt att fungera och att lita till sin egen förmåga” (2013, s. 45). 

Genom sitt fokus på självskattning kan intresseinventering uppfattas som ett sätt att träna 
självständighet. Självständigheten uppstår när klienten sätter sina antaganden om sig själv i relation de
perspektiv som omgivningen står för. Exemplet nedan rör en klient vars sociala sammanhang fick 
honom att börja studera juridik, medan han efter vägledningsinsatsen valde en annan inriktning på sin 
karriär:

Respondent 4: Men samtidigt är han väldigt praktisk och han gick ju så småningom, och han har
jag också testat, alltså gjort en APU utifrån hans intellektuella förutsättningar och där har jag ju 
också sett att språket var ju lite si och så, men jag menar då hade han ju varit i Sverige i, vad var
det, tre år kanske, knappt det. Men det visade sig... och han hade ju börjat läsa på högskolan i 
[huvudstad i hemlandet] och det visade sig att han hade fullgoda intellektuella resurser, saknade 
språket men just mer det här praktiska, tekniska, när vi sedan använde Vägvisaren. Det var ju 
väldigt intressant för honom. Och han utbildade sig faktiskt sedan till CNC-operatör.

Självständighet, självinsikt och självförtroende verkar i det exemplet ha omsätts i klientens 
karriärutveckling och blivit en del av hans kompetens. Den bedömning som görs i en APU har en 
potential att synliggöra resurser hos klienten på ett sätt som stärker individen:

Respondent 4: Det finns ju väldigt många, och det får jag utifrån min erfarenhet säga att 
kvinnor, eller unga tjejer, unga kvinnor framförallt, är överrepresenterade där. De dras ju väldigt
mycket med att ställa väldigt höga krav på sig själva, att få mycket bra resultat förbundet med 
mycket dåligt självförtroende. Och en APU bidrar ju naturligtvis till att de ser i resultaten och de
samtal vi har, att det [faktiskt] finns en hel del förutsättningar som kan vara utgångspunkt /.../ 
för ett arbete eller ett yrke.

Även i vägledning utanför APU är relationen mellan självständighet och omgivning föremål för 
diskussion och gemensamt meningsskapande:

Respondent 3: /.../ vi brukar sätta upp blädderblocksblad runt om i rummet, så skriver man upp 
sina koder och saker man kommer fram till och gör mind map om sig själv som vi hänger upp så
alla kan se allas. 
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I den här gruppvägledningen sker alltså intresseinventeringen på en sådan nivå att den passar att göra i
grupp och klienter delar med sig av sin profil med varandra. Då har man redan skapat ett förtroende i 
gruppen genom överenskommelser och det som inte klienterna vill dela med sig av i gruppen tar man 
individuellt vid sidan av. Att dela med sig av sin profil kan normalisera självständighet i en grupp där 
deltagarna exempelvis utgår ifrån att yrkesval utgår från kön eller klassbakgrund.

Att främja självständighet kommer också till uttryck i hur man som professionell väljer att se på sin 
yrkesroll i allmänhet:

Respondent 1: För det jag hela tiden har eftersträvat, det är att en människa inte ska säga att det 
var den där psykologen som sa till mig vad jag skulle välja [skratt]. Oavsett om det är ett 
positivt utfall eller ett mindre positivt utfall så ska en annan människa aldrig kunna hänvisa till 
att någon annan människa har beslutat om dennes liv. Och det kanske är svårt att stå emot den 
lockelsen...

Det ligger nära till hands att anta att den här inställningen kommer till uttryck i vägledningen och i 
förlängningen bidrar till ökad självständighet hos psykologens klienter.

Personlig profil

Huruvida man som individ möter utmaningar med ”nyfikenhet eller skepsis, med framåtanda eller med
försiktighet, med direkt handling eller med överväganden och tvekan” har enligt Illeris (2013, s. 46f) 
med personlighetsdrag och personlighetsstrukturer att göra. I en APU används just 
personlighetsformulär för att uppskatta sådana aspekter av ens person som gör att två individer kan 
uppvisa ”högst olika kompetenser i samma situation”. Den personliga profilen handlar med andra ord 
om vad man som individ gör med den kompetens man förfogar över, däribland den kunskap om sig 
själv och yrkesmiljöer som intresseinventeringen bidrar med:

Respondent 1: Ja, verkligheten är ju alldeles för sällan så svartvit som man skulle vilja, men i 
våra samtal upplever jag att personen uppskattar modellen [RIASEC] och den kunskap som den 
har bidragit med. Men också synliggjort handlingsutrymme och hur personen vill bygga sin 
framtid hädanefter. Men det behöver ju inte betyda att man blir full av tillförsikt och tilltro. Man
kan ju bli fylld av existentiell ångest istället också. Det beror ju på vilket perspektiv man har i 
grunden som människa.

Eftersom den personliga profilen enligt Illeris är en mycket central och avgörande komponent i en 
individs kompetens, framstår det som en tillgång att i den ges utrymme i vägledningen. Det handlar, 
enligt Illeris, om ”att ha sig själv med” (s. 46) och utöva kompetens på ett sätt som är karaktäristiskt på
samma sätt som karaktären hos praktikområdet. 

Här finns alltså, precis som i RIASEC, en idé om samstämmighet mellan person och miljö. John 
Holland menade också att intresse och personlighet ligger väldigt nära varandra, bland annat när han i 
teorins grundantaganden talar om typologin som ”personality types” (Holland, 1997, s. 2) och ser 
intressen som ett uttryck för personlighet (s. 8). 

Bedömning av personlighet och intresse med instrument verkar bidra till att den personliga profilen 
blir synlig och därmed ett innehåll i vägledningen som kompetensutveckling:

Respondent 1: /.../ att det [vägledningen] möjliggör insikt över det egna ansvaret att se över sina
val och möjligheter. Att inte linda in undanflykter. Det är ju så att i ett vägledningsarbete, eller 
ett terapeutiskt arbete eller när vi ska möta en människa, då måste den människan möta sig själv
i det... Det är min övertygelse för att man ska utvecklas framåt. Och då behöver ju bilden av sig 
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själv vara... vi som ska hjälpa behöver ta hjälp av teorin och vetenskapen för att bibehålla vår 
objektivitet. Vi får ju alltid subjektiva uppfattningar om saker och ting och det är väldigt lätt att 
dra förhastade slutsatser och påverkas av sina egna erfarenheter och övertygelser.

Kunskapen som kommer fram i inventering kan användas som ett sätt att sätta sig själv i relation till 
omvärlden; att se på sig själv – sin personlighet – utifrån ett annat perspektiv. 

Men en personlig profil är inte förbehållet klienten – även psykologen verkar behöva det strukturella 
stödet från sina instrument för att behålla sin förankring i en beprövad omvärldsförståelse:

Respondent 2: Sen är det krav på att man har utbildning bakom sig och att man har erfarenhet 
att jobba med olika tester som är väldigt strikta och strukturerade till en början. Och i början 
måste du jobba enligt protokollet, men ju mer du kan, desto mer kan du få ut mer kvalitativa 
saker från instrumenten genom att göra vissa anpassningar samtidigt som du får med alla bitar 
som ska med i protokollet.

Men även vägledning utan mer strikt bedömning kan bidra till att aktivera en personlig profil. I citatet 
nedan redogör respondenten för gruppvägledning som leder fram till en handlingsplan för klienten:

Respondent 3: Jag har delat upp dem då, två och två eller någonting, så två får hitta nya 
yrken /.../ Det kan vara utifrån yrkeskoden på RIASEC och det kan vara andra saker som de 
skrivit upp. De har fått göra någon övning där de fått fråga någon hemma, någon kompis eller 
familj, ”hur är jag som person?”, personliga egenskaper, som de också skrivit upp på de här 
blädderblocken. Så ganska mycket information har man samlat om dem, om sig själva, och som 
gruppen då har upptäckt. Och där kan man ju också få lite feedback från gruppen vad man ger 
för första intryck och vad de tycker. De känner en inte jätteväl men har ändå fått reda på rätt 
mycket om varann.

Frågan ”Hur är jag som person?” pekar mot den personliga profilen, även om svaret på frågan kan 
vara mer eller mindre djupt eller utmanande. Citatet nedan handlar om när klienter får till uppgift att 
diskutera sina intressen i hemmet.

Respondent 4: Det kan alltså bidra till att de sedan kommer tillbaka och säger att den ena har 
sagt si och den andra sagt så och det har blivit nästan bråk om hur man ser på personen... men 
det sätter igång, hos dem [respondentens klienter] har det i alla fall satt igång en väldigt fin 
diskussion och att man också får en bekräftelse på hur andra ser på en och vilket intryck man 
gör på andra.

Ens personliga profil är det som omgivningen möter. Att bli medveten om sin personliga profil kan 
göra det lättare för individen att jämföra sig med omgivningens förväntningar, exempelvis en 
arbetsplats eller ett yrke.

Kreativitet

Utifrån ett kognitivt perspektiv grundas kreativitet enligt Illeris i ”ett tänkande som inte är bundet till 
kända och entydiga strukturer och handlingssätt utan snarare är flertydigt, sökande och utforskande i 
många olika riktningar och utan på förhand kända resultat.” (Illeris, 2013, s. 51) 

Brist på kreativitet verkar vara ett problem för beslutsfattande och i förlängningen leda till att 
karriärutvecklingen stagnerar:

Respondent 4: Där kan man ju se att många har överhuvudtaget, de har inte haft en tanke på att 
de skulle kunna göra något annorlunda. Man ska inte bara vidga deras ursprungliga område, 
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utan man ska faktiskt se på hur deras intressen underbyggs av deras personlighet. Och sedan 
också naturligtvis få dem till att gå utanför sig själv och se sig själv i ett sammanhang. Jag 
menar, vi pratar ju väldigt mycket i det här samhället om utanförskap... jag menar, det handlar 
också ganska mycket om att få – och där har vi beslutsfattandet igen – att bejaka att i en sådan 
situation hoppa lite, att hoppa ut i något som är okänt. Det är det första beslutet, för det behöver 
jag inte besluta mig för att jag ska utbilda mig till någonting /.../ det behöver det inte alls vara... 
men att våga hoppa och utforska, det är ett jätteviktigt beslut.

Vägledningen syftar mot den här bakgrunden till att främja kreativitet. Illeris nämner också att det 
finns en potential att träna sin kreativitet genom lärande. 

Fantasi och kombinationsförmåga

Fantasi handlar enligt Illeris (2013) om att kunna föreställa sig att saker är annorlunda än de är. De 
scenarier man föreställer sig kan vara mer eller mindre löst förankrade i det som kan anses som 
verkligt eller realistiskt: ”att mentalt kunna överskrida de existerande villkoren i olika sammanhang – 
föreställa sig att tingen kan vara annorlunda och försöka finna vägar i riktning mot väsentliga 
förändringar och nyskapelser.” (s. 52)

Medan kreativitet aktiverar föreställningsförmåga inom givna ramar, tänjer fantasin på ramarna. Att 
tänka bortom traditionella genusstrukturer skulle kunna vara ett exempel på sätt att mobilisera fantasi 
som kompetenselement i karriärutveckling. Följande exempel handlar om vägledning i 
omställningsarbete. Intresseinventeringen bidrar med perspektiv som går bortom det som verkar 
framstå som rationellt; den egna världsuppfattningen hos klienterna:

Respondent 4: Och man hade ju en viss inblick [om sin sociala sida], men det var så långt ifrån 
den egna världen och de egna värderingarna, framförallt också, men det kunde komma fram 
väldigt tydligt. Framförallt en del arbetsledare – riktiga sådana här machokarlar – men herregud 
vad den sidan [Sociala] kunde vara stark hos dem. /.../
Thor: Så här kan man använda Vägvisaren för att bryta sådana här traditionella mönster kring 
kön?
Respondent 4: Exakt, det kan du verkligen göra.

Fantasi och kombinationsförmåga ligger enligt Illeris nära varandra. Det är ofta genom att kombinera 
kunskap från olika områden som något nytt, utanför givna ramar, kan träda fram. I exemplet ovan 
bidrog kunskap om klienternas sociala kvaliteter och kunskap om socialt arbete till att klienterna 
kunde se sig själva i sociala yrken. De kunde därmed överskrida sin befintliga förmåga till yrkesval. 
Psykologens val av arbetssätt verkar kunna främja utvecklingen av kombinationsförmåga:

Respondent 1: Man får ju som mottagare av arbetssättet... då förutsätter jag att man gör 
övningar, att man gör arbetsmaterialet, att man tar sig tid till det, så får man ju information som 
man så att säga behöver ta ställning till, hur man kan integrera i det som varit tidigare i livet, 
integrera i det som är en människas nu, och hur kan jag senare komma tillbaks och förstå det här
utifrån andra perspektiv som jag inte äger idag. 

Kombinationsförmågan är enligt Illeris värdefullt när man som individ ”ska förhålla sig konstruktivt 
till nya situationer och sammanhang.” (Illeris, 2013, s. 53)
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Flexibilitet

Flexibilitet handlar om att kunna ställa om sig och fungera ändamålsenligt under skiftande 
omständigheter. Illeris (2013) betonar att flexibilitet som kompetenselement handlar om att inte hålla 
fast vid ”bestämda rutiner, handlingssätt och förståelser, utan kan mer offensivt och konstruktivt vara 
beredd att ändra beteende och tänkande i förhållande till förändringar och nya möjligheter av alla de 
slag” (s. 53)

APU kan tänkas främja utvecklingen av flexibilitet genom att bearbeta skiftande omständigheter från 
arbetslivet på ett explicit sätt utifrån ett anpassningsperspektiv:

Respondent 1: ”Hur kan jag forma min miljö även om jag har en intresseriktning, jag har en 
bransch, en yrkestitel?” så går det ju att tappa in utifrån ett anpassningsperspektiv, ett 
miljöperspektiv.

Att som klient anpassa sig i mötet med arbetslivet i vid mening bör i någon mån både kunna aktivera 
och träna flexibilitet. RIASEC-modellens bidrag skulle kunna vara att göra vissa drag hos de olika 
omständigheterna mer explicit uttalade, exempelvis vilka förväntningar olika yrkesmiljöer kan tänkas 
ställa på klienten.

Empati

Empati innebär enligt Illeris (2013, s. 54) att kunna göra ett perspektivskifte och se förhållanden ur 
andra människors perspektiv. Citatet nedan ger en antydan att hänsynstagande till andra människor är 
en viktig del i arbetslivet:

Respondent 1: Det tror jag väl är en ganska stor del i att om man har ett långt arbetsliv eller inte.
Förmåga att forma miljön efter den egna personen och de egna behoven och samtidigt då ta 
hänsyn till alla andra människor som delar den situationen. 

Att ta hänsyn aktiverar antagligen ett visst mått av empatisk kompetens. Eftersom vägledningen är 
inriktad mot arbete får ett långt arbetsliv förmodas vara målet för klienten. Hänsynstagande behöver 
alltså med nödvändighet bli en del av klienters karriärutveckling. Både kunskapen från RIASEC-teorin
och klientens arbetslivserfarenhet skulle kunna användas som underlag för samtal om 
mellanmänskliga processer i arbetslivet. Genom att göra människors olikheter uttalade skulle de kunna
bli lättare för klienten att aktivt förhålla sig till.

Illeris betonar (s. 55) att empati är ett kompetenselement som kan tränas upp målmedvetet genom 
kontakt med erfarna personer och genom reflektion. Att som professionell föra in hänsynstagande i 
vägledning bör mot den bakgrunden kunna fungera kompetensutvecklande. 

Intuition

Genom intuition kan man som individ bilda sig en omedelbar uppfattning om förhållanden eller få 
ingivelser utan att kunna motivera varför. Mot bakgrunden av ”den bristande omedelbara systematiken
vad gäller intuition” (s. 55) framstår den som en kontrast till intresseinventeringens bidrag med 
struktur, rationalitet och processtänkande. På ett övergripande plan verkar psykologerna mer 
intresserade av motiven bakom klienternas ingivelser än ingivelserna i sig, kanske eftersom klienternas
ingivelser hittills inte har fungerat på ett ändamålsenligt sätt i deras karriärutveckling. Hur man som 
professionell arbetar med intuition kan alltså hänga samman med vilken målgrupp man arbetar med. 
Om inte klienternas ingivelser framstår som ändamålsenliga utgör de heller ingen kompetens i 
förhållande till arbetsmarknaden som sammanhang.
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Kritiskt perspektiv och motståndspotential

Illeris (2013) menar att kompetenser i allmänhet listas som positivt definierade områden. Att orientera 
sig i samhället kräver dock att man som individ reagerar på och bedömer situationer med en större 
bredd: ”från anpassning och bekräftelse till förkastande och motstånd.” (s. 57) Eftersom man som 
individ – inte minst i förhållande till arbetsmarknaden – befinner sig i situationer där andra vill något 
med en, måste kompetensbegreppet enligt Illeris också innefatta ”beredskap att tvivla, motstå eller 
avvisa några av de situationer och förhållanden man ställs inför.” 

Att inom ramen för vägledningen och intresseinventeringen hitta en positiv väg framåt för klienten 
betyder att psykologen och klienten behöver befatta sig med de mer negativt laddade erfarenheterna 
från arbetslivet:

Respondent 1: För arbetslivet förändras väldigt snabbt, det ser olika ut beroende på geografiska 
skillnader, när det gäller till exempel kultur, psykosocial arbetsmiljö... som är grunddelar i att 
kunna få ett bra arbete. Det är ju liksom många lager i det som ska fungera och då kanske man 
kan behöva hjälpa till: ”Det här var inte rätt för mig, det blev inte rätt. Ja, men hur tänker du då?
Hur kommer det sig att du säger det? Vad tänker du att det beror på? Ja, men det känns inte bra. 
Ja, men hur kan vi prata om det här på ett mer konkret sätt? Är det uppgifter som inte fungerar 
bra eller är det arbetsledningen som inte fungerar bra eller är det helt fel, är allt fel?” 

Att diskutera erfarenheter på det här sättet bör, om det görs på ett varsamt sätt, kunna bidra till att ge 
legitimitet till ett kritiskt perspektiv och förmågan att bjuda på motstånd. Det verkar dock förutsätta att
motståndet inte är större än att klient och psykolog bedömer att vägledningen är meningsfull:

Respondent 1: Och det handlar ju om att engagera och involvera personen i varje steg som man 
tar tillsammans. Finns det ingen ömsesidighet från början... Jag brukar tänka att om man känner
att man inte är intresserade av varandra vid andra samtalet, då avbryter jag och säger det här är 
inte framkomligt. Så jag är ganska så rak med det. En förutsättning för att kunna hjälpa någon 
och jobba förtroligt är att kunna jobba med konfrontativa tekniker ganska tidigt och bygga 
relation och tillit.

Respondent 4: Ja, det handlar ju om det där ”jag vet inte vad jag vill göra” och då brukar jag ju 
börja med att be dem att, under det första samtalet jag har med dem överhuvudtaget, då börjar 
jag utforska hur det ser ut och vad de gör och var de står och vad som är det lämpligaste steget 
att gå vidare med. Och det är ju också så i många fall – så har det i alla fall varit innan coronan 
täppte till – så har jag naturligtvis erbjudit dem, för det är det det handlar om, att vi – för man 
behöver inte delta – men vi erbjuder dem en APU. Och det har... jag har ändå jobbat länge inom
Arbetsförmedlingen och det har inte förekommit så många gånger – jag kan räkna dem på min 
ena hand – de som inte har velat delta.

Det verkar finnas ett värde i sig i att förhålla sig till en negativ motpol till det förväntade: Att aktivt 
välja att delta i vägledningen betyder att man som klient samtidigt valt bort motstånd. Om inte 
vägledningen i någon mån är frivillig och grundar sig i ömsesidighet blir den inte meningsfull. Illeris 
antyder ett liknande förhållande när det gäller kompetens; att ”det analytiska och kritiska elementet i 
kompetensen har ingen mening om det inte innebär en möjlighet att omsätta det i ett förkastande och 
aktivt motstånd.” (s. 58) 
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Diskussion 

Intresseinventering som kompetensutveckling
Kompetensutveckling hos Illeris (2013) är en form av lärande som påbjuder visst djup. Eftersom 
kompetens handlar om vad man (faktiskt) kan åstadkomma i en given situation räcker det inte med ett 
ytligt lärande. Det räcker inte att ha vetskapen om vad som behöver göras; man behöver som 
kompetent individ kunna aktivera olika kompetenselement på ett ändamålsenligt sätt. 

Intervjuerna i den här studien ger en indikation på att intresseinventering, såsom den bedrivs inom 
ramen för APU, har drag av kompetensutveckling. Det är en process över tid i vilken det finns 
utrymme att arbeta med både engagemang, problem och reflektion. 

Förutsättningarna för att intresseinventering ska leda till kompetensutveckling bör kunna förbättras 
med ett processorienterat sätt att arbeta. Det vägledande mötet får karaktären av ett trepartssamtal 
mellan klient, psykolog och instrument där ideografiskt och nomotetiskt kunskapsinnehåll omvandlas 
och omtolkas kontinuerligt. Ett processorienterat sätt att arbeta med handledarstöd verkar också 
motverka att det uppstår fel i tolkningen av resultatet och säkerställa att inventeringen blir 
ändamålsenlig och uppfattas som meningsfull. 

Det sätt på vilket psykologerna samtalar om intresse påminner om den intervjumetod som Mahon och 
Watson (2012) föreslår som ett sätt att vägleda och bedöma integrerat med RIASEC och 
konstruktivism. I deras metod omtolkas nomotetisk kunskap (”information”), genom handledning, till 
en gemensam ”förståelse”:

/.../ there is an opportunity for career counselors to translate the quantitative information 
provided by career assessment instruments into a qualitative understanding that supplements 
clients’ self-knowledge and understanding of contextual influences. (s. 442)

Även i ramverket för innehåll, process och kontext (Lent och Brown, 2020) finns likheter med 
psykologernas arbetssätt i APU. Ett exempel är när respondent 1 betonar vikten av anpassning (se 
under rubrikerna Flexibilitet och Empati) för ett framgångsrikt arbetsliv. Lent och Brown kallar den 
här aspekten av bedömning för ”career sustainability (e.g., efforts to adapt to, maintain, advance in, or
change one's work situation)” (2020, s. 9). De argumenterar för att den aspekten på ett systematiskt 
sätt behöver komplettera bedömning som utgår från samstämmighetsteori.

Att intresseinventering fungerar som kompetensutveckling är en tes som varit närvarande i arbetet 
med den här masteruppsatsen. Det känns samtidigt angeläget att nyansera den:

En god vetenskaplig framställning utmärks av att författaren aktivt diskuterar sina resultat. /.../ 
Forskaren bör också redovisa argument som kan tala emot tesen och försöka bemöta dessa i 
texten. (Vetenskapsrådet, 2017, s. 55)

Intresseinventering verkar inte kunna likställas med kompetensutveckling eftersom den då i någon 
mån behöver ske under handledning. Samtidigt som förutsättningarna för kompetensutveckling bör 
förbättras genom ett processinriktat arbete, är det rimligt att anta att förutsättningarna försämras om 
inventeringen görs på kort tid. Även om inventeringen fortfarande kan bidra till vägledningen med 
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exempelvis uppslag för yrken, uppvisar inte lärandet i lika hög utsträckning karaktär av 
kompetensutveckling. Att göra en intresseinventering på kort tid framstår för mig mer som ett sätt att 
skapa en ögonblicksbild och erhålla ett testresultat; något som flyttar fokus från klientens inre liv till 
det yttre. I en kort inventering blir resultatet viktigare än vägen dit.

I vilken mån intresseinventering och bedömning fungerar som kompetensutveckling hänger också 
samman med vilket perspektiv som präglar processen,. Det antyds när det gäller användandet av 
psykologiska mätinstrument i APU:

Såväl i enskild som i grupptestning kan ett pedagogiskt och stundtals även terapeutiskt 
perspektiv anläggas, vilket innebär att individens känslor och associationer i samband med 
testningen ges utrymme. Detta arbetssätt kan öka individens motivation och ge en ökad inblick i
hur han eller hon kan använda sina resurser i olika sammanhang. (Selander et al., 2014, s. 36)

Att ”använda sina resurser i olika sammanhang” pekar mot kompetensbegreppet, liksom arbetets 
motivationshöjande effekt, som svarar mot kompetensformelns engagemang. 

Med ett processinriktat arbetssätt ges utrymme för att integrera fler aspekter av karriärutveckling i 
vägledningen, något som kan anses nödvändigt eftersom samstämmighet utifrån intresse inte räcker 
för yrkesvägledning:

/.../ because we now have considerable data suggesting that Holland’s congruence construct has 
only modest power to predict important outcomes such as job satisfaction, it is imperative that 
clients be encouraged to view RIASEC interest scores as only one of a complex array of 
individual difference variables that might be used to identify potentially good-fitting work 
environments. (Nauta, 2010, s. 17)

Det här är också ett perspektiv som finns närvarande i Vägvisaren genom ett flertal anvisningar om 
hur man som användare kan gå vidare med sitt resultat och knyta det till andra aspekter av ens karriär.

Det framstår för mig som ett viktigt ställningstagande för den som erbjuder intresseinventering att 
säkerställa att användaren kan få det stöd som behövs för att hantera en avvägd komplexitet; att 
servicen är organiserad på ett sådant sätt att den kan kompensera för användares skiftande 
förutsättningar för lärande. För att det ska vara möjligt behöver organisationen aktivera kunskap om 
den vägledningssökande och yrkesmiljöer som är både ideografisk och nomotetisk. Ett exempel på 
sådan verksamhet är APU.

Kompetenselement
I besvarandet av forskningsfråga två – Illeris olika kompetenselement – blev det snabbt uppenbart att 
vissa element snabbt trädde fram och gav ett rikt dataunderlag, medan underlaget för andra var 
betydligt tunnare. Det gäller också tydligheten; att vissa element förekom uttalat medan andra blev 
synliga först genom tolkning.

Bland de kompetenselement som framkom tydligt i datainsamlingen fanns kunskap, färdigheter, 
personlig profil och socialitet. De förkom ofta uttalat och vid flera tillfällen. De tillhör också det som 
Illeris kallar det vanliga kompetensbegreppet.

Bland de kompetenselement som förekom mer sällan fanns flera hemmahörande i Illeris utvidgade 
kompetensbegrepp, bland annat fantasi, flexibilitet och intuition.
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Det kan uppfattas som lite förvånande var att flexibilitet inte var mer framträdande som 
kompetenselement eftersom flexibilitet ofta lyfts fram som en viktig kompetens på arbetsmarknaden. 
En möjlig förklaring till att flexibilitet inte framträdde tydligare kan vara att det överlappar andra 
kompetenselement som kunskap och attityd. 

Ett annorlunda forskningsupplägg hade förmodligen kunnat bättre tränga in i det som inte är lika 
vanligt. Genom att belysa enskilda fall på ett mer systematiskt sätt skulle det vara möjligt att 
identifiera vilken roll de ovanliga kompetenselementen spelar. Det skulle exempelvis kunna göras 
genom att låta psykologerna och klienterna besvara ett strukturerat material med kriterier för 
exempelvis fantasi eller intuition. 

Den asymmetriska fördelningen av data mellan de olika kompetenselementen kan uppfattas som 
problematisk mot bakgrunden av att kompetensutvecklande arbetsmaterial kan fungera 
självförstärkande. Materialet riskerar att premiera vissa kompetenselement på ett sätt som kan behöva 
ifrågasättas för att materialet i förlängningen inte ska bidra till onödig likriktning i synen på vad som 
är viktigt i yrkesvägledning. 

Förslag till framtida forskning
APU är ett upplägg som präglas av en kompensatorisk princip där urvalet av instrument parat med det 
professionella samtalet garanterar viss bredd i vägledningen och att utredningen knyts till det som 
klienten uppfattar som meningsfullt. APU utgår från psykologens profession och är därför möjlig att 
tillämpa i en förhållandevis liten del av den vägledande verksamhet som bedrivs i Sverige. 

Ett betydligt större praktikfält för yrkesvägledning är det som bedrivs av lärare, vägledare och 
handledare i skol- och utbildningsväsendet och inom ramen för olika former av 
arbetsmarknadsinsatser. Att betrakta intresseinventering som kompetensutveckling har fått mig att 
fundera kring hur styrkorna med strukturerat material och systematisk utforskning av intresse kan 
integreras i annat organiserat lärande och möjliggöra utforskning av intresse som är både bred och 
djup. Det här är intressant eftersom just intresse är en viktig komponent i kompetensformelns 
engagemang.

Den här uppsatsen väcker en del viktiga frågor:

 Vad vill vi att våra vägledningssökande ska bli bra på? 

 Hur kan man integrera ideografisk och nomotetisk kunskap i vägledning och dra nytta av de 
styrkor som hänger samman med olika sätt att validera studier, verktyg och metoder?

 Hur kan vi utveckla och konceptualisera intresseinventering utifrån olika yrkesgrupper och 
målgrupper?

 Kan modern teknologi bidra till mer dynamiska former av intresseinventering?

Det är en spännande uppgift för framtida forskare att fortsätta utveckla ändamålsenliga verktyg för 
intresseinventering och bedömning. Valet av utgångspunkt är viktigt och där tror jag 
kompetensbegreppet kan erbjuda spännande möjligheter:

/.../ ett utvecklat kompetensbegrepp som bättre än det vanliga kompetensbegreppet speglar vad 
som faktiskt står på spel, och samtidigt kan bidra till en orientering mot en mer långtgående och 
nyanserad praktik med hänsyn till både utveckling och användning av kompetenser. (Illeris, 
2013, s. 50)
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För att djupare tränga in i det utvidgade kompetensbegreppet behövs en mer detaljerad undersökning 
av de olika kompetenselementen. Om vi kan förstå vad som exempelvis utgör utveckling av fantasi i 
vägledning kan vi också integrera det i verktyg och pröva dem i verksamhet. 

En annan möjlighet är att ta in andra begrepp som har med lärande att göra, exempelvis de olika 
dimensioner för lärande som Illeris redogör för i sin bok Lärande (2007). Det pedagogiska 
perspektivet kan bidra med en analys som går bortom de preskripiva antaganden som annars präglar 
samstämmighetsteori och ”matchning”.

Kvalitetskriterier

Trovärdighet

Den systemteoretiska syn på karriärutveckling som jag summerade under rubriken Teoretisk 
utgångspunkt bidrar med en förförståelse till uppsatsen. När det gäller uppsatsens trovärdighet ville jag
att den skulle befatta sig med både delar och helhet på ett sätt som uppfattas som täckande. Att rikta 
uppmärksamheten mot en enskild del av karriärutveckling (som intresse eller personlighet) sker ju i 
princip på bekostnad av andra delar eller helheten. Min avsikt har varit att aktivt förhålla mig till 
helheten för att göra avgränsningen transparent och motverka att perspektivet blir alltför snävt och 
därför inte uppfattas som trovärdigt.

Genom att redogöra för RIASEC-teorin ville jag förhålla mig till den vetenskapliga tradition som 
präglat utvecklandet av psykologiska mätinstrument (kvantitativ). Den framstår i kontrast till den 
tradition jag själv anslutit mig till i min intervjustudie (kvalitativ). Det är också därför jag valde att 
föra ett resonemang om validering under rubriken Problemformulering och tidigare forskning. 

Att de här två grundläggande principerna att validera kunskap kompletterar varandra gäller inte bara 
den teoretiska delen av föreliggande uppsats. Det gäller också det som är föremål för studien; 
intresseinventering. Att utforska en persons intressen kan göras utifrån båda principerna. Man kan 
också argumentera för att den bör göra det för att hjälpa den vägledningssökande att utveckla både 
ideografisk och nomotetisk kunskap på ett allsidigt sätt. Att det teoretiska resonemang jag för i 
uppsatsen har sin motsvarighet i verksamhet bör kunna öka studiens trovärdighet.

I systemteori framstår systems reversibilitet som ett sätt att förstå förändring. Vad som är 
betydelsefullt växlar med andra ord fram och tillbaka mellan olika system och delar i systemen. I den 
här uppsatsen ser jag förändring som lärande och mer specifikt kompetensutveckling. Lärande kan ses 
som bärande i förändring i karriärutveckling. Studiens trovärdighet är avhängig på att läsaren kan 
känna igen sig i det här. Systems reversibilitet motsvaras i datainsamlingen av ett gemensamt 
meningsskapande där intervjuformatet gör det möjligt att röra sig mellan olika sätt att förstå vad som 
är betydelsefullt. 

Min bedömning var att kompetensbegreppet fungerade väl som utgångspunkt för en helhetssyn på 
vägledning eftersom begreppet så tydligt pekar mot en process.

Överförbarhet och användbarhet

Att låta respondenterna själva redogöra för de processer de är involverade i leder inte till objektiv eller
exakt kunskap om förhållanden i praktikfältet. Det gör det också svårt att motbevisa den. Uppsatsens 
tyngd utgörs istället av ett resonemang om vägledning utifrån ett allsidigt kompetensbegrepp som jag 
(enligt uppsatsens syftesbeskrivning) hoppas kan inspirera både forskare och personer som arbetar 
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med yrkesvägledning. Det är läsaren som behöver ta ställning till om uppsatsens kunskapsinnehåll är 
relevant och giltigt i förhållande till det sammanhang där kunskapen är tänkt att omsättas.

Jag valde Vägvisaren att representera den strukturella bedömningstraditionen eftersom materialet är 
beprövat och väl etablerat internationellt. Eftersom det ges ut i Sverige bör många många av 
uppsatsens läsare kunna relatera till det. 

Att utgå från kompetensbegreppet bör kunna främja överförbarhet och användbarhet eftersom det är 
ett begrepp som går att tillämpa på alla. (Illeris, 2013, s. 101) Min förhoppning är att alla läsare mot 
den bakgrunden kan ta med sig och få användning av något från föreliggande studie.
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Bilaga 1 Samtyckesblankett

Samtycke för personuppgiftsbehandling i  en uppsatsundersökning 

Vi hoppas att du vill vara med i en studie som undersöker hur intresseinventering fungerar som 
kompetensutveckling. Vi vill bidra med kunskap om hur verktyg för vägledning kan integreras i 
lärandeprocesser. För att kunna göra studien behöver vi samla in information om hur tjänstepersoner 
på Arbetsförmedlingen arbetar med intresseinventering och kontakt sker med myndigheten enligt 
överenskommelse.

Studien är en del av en students utbildning och en av Stockholms universitet utsedd handledare stöttar 
studenten genom hela arbetet så att det följer alla regler. 

Du kan nu ge oss tillstånd att behandla information för uppsatsen. Det är alltid frivilligt att delta. För 
att kunna samla in information till studien behöver vi ditt underskrivna tillstånd på den här blankettens
sida 2. Om du säger ja nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver 
inte berätta varför du vill inte vill vara med. 

Under tiden studenten arbetar med sin uppsats är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att 
lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den
information vi samlar in i med hjälp av foto/video/ljud under första fasen kommer snarast att göras om
till anonymiserade texter. Tillståndsblanketterna kommer att förvaras i låsta utrymmen på Stockholms 
universitet så att de inte kan kopplas ihop med det vi spelat in. När studien är klar och uppsatsen har 
blivit godkänd kommer den ursprungliga informationen som vi samlat in (ljudupptagning) att raderas. 

Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går att känna igen 
vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer och allmänna lagar. Lite längre 
ner på sid 2 kan du läsa mer om detta.

Det är mycket värdefullt om vi kan få ditt samtycke att genomföra studien. Hör gärna av dig om du 
vill fråga något.

Janne Kontio, handledare
E-post: janne.kontio@edu.su.se
Telefon: 08 – 12076357

Thor Pleijel, student
E-post: vagledning@lekstugan.info
Telefon: 076-8001334 

Samtycke

Jag har tagit del av information om studien och godkänner att materialet spelas in, sparas och används 
i studentuppsatsen.

□ Ja 

□ Nej

Datum och underskrift:
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Namnförtydligande:

Eventuell chefs datum och underskrift

Namnförtydligande:

Mera om riktlinjer och lagar för studien

Personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra studien behandlas med stöd av samtyckeskravet i 
Dataskyddsförordningen. Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt Dataskyddsförordningen från
och med den 25 maj 2018 så har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 
behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till dataskyddsombudet på Stockholms 
universitet dpo@su.se eller till datainspektionen https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

I övrigt vid frågor vänd dig till handledare och student ovan.
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Bilaga 2 Intervjuguide

Intervjuguide, respondent (nummer)

Kontakten mellan intervjuerna sker genom e-post och intervjun sker via videosamtal. Respondenterna 
har på förhand fått fylla i samtyckesformulär.

Formalia Intervju
Be respondenten redogöra för sin roll.
Inför första samtalet ombeds respondenterna förbereda ett ”case” som 
de tycker representerar deras arbete med Vägvisaren.

Situationen, 
klientmötet, 
förberedelse

Inför detta samtal bad jag dig fundera över ett case där du arbetat med
Vägvisaren. Kan du berätta om det?

Vad händer innan du träffar klienten för Vägvisaren?

Vilka häften? 

Vilka indikatorer talar ni om?

Vad kan klienterna använda sina kunskaper från Vägvisaren till?

Hur lång tid tar de olika momenten? 

Hur reagerade klienten när du...?

Hur presenterar du arbetet för klienten? 

I Vägvisaren finns instruktioner om hur man som klient kan gå vidare 
på egen hand. Är det något du arbetar med?

Utvärdering/administr
ering

Beskriv hur du går vidare efter mötet.

Administrering?

Reflektion? 

Utlåtande?

Motivering Vilka fördelar finns?

Behöver du komplettera materialet? 
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