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Sammanfattning 
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  klienters  upplevelser  av 
karriärrådgivning samt vilka resultat som framkommer från karriärråd‐
givning. De områden studien har avgränsats till är hur klienten upplever 
möjligheten  att  kunna  påverka metoden  som  används  i  rådgivningen 
samt  betydelse  av  interaktionen  med  rådgivaren  för  det  upplevda 
resultatet  av  rådgivningen.  En  kvalitativ metod  har  använts med  sex 
semistrukturerade  intervjuer,  med  klienter  som  genomgått  karriär‐
rådgivning.  Resultatet  innefattar  tre  innehållsliga  kategorier  som 
beskriver  karriärrådgivningsprocessen  utifrån  klientens  perspektiv: 
interaktionen med rådgivaren, resultat  från rådgivningen samt rådgivningens 
metod. Interaktionen med rådgivaren upplevs som mest betydelsefull för 
informanternas  utveckling  men  också  för  processen  som  helhet.  De 
tydligaste  förekommande  resultaten  från  rådgivningen  är  bekräftelse, 
stärkt självförtroende och stärkta roller. Vad gäller rådgivningens metod 
anpassas denna till individen och rådgivningssituationen. 
 



Förord 
 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner för hjälp med att ta fram informanter 
samt tacka informanterna för att ni ställde upp och delade med er av den 
erfarenhet ni har. 
 
Tack också  till vår handledare Lauritz Brännström  för ditt  intresse och 
din positiva inställning samt den hjälp vi fått i vårt uppsatsarbete. 
 
 
Agneta och Lotta 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
KARRIÄRRÅDGIVNING – hjälp till självhjälp och vidgade perspektiv................. 1 
TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................ 4 
Karriärrådgivning ............................................................................................................... 4 
Relationen ............................................................................................................................. 6 
Kommunikation................................................................................................................... 6 
Roller ..................................................................................................................................... 8 
Motivation .......................................................................................................................... 10 
Konklusion ......................................................................................................................... 12 
Syfte och avgränsningar ................................................................................................... 13 

METOD .................................................................................................................................. 14 
Metodval ............................................................................................................................. 14 
Urval och undersökningsgrupp ...................................................................................... 14 
Datainsamling .................................................................................................................... 15 
Bearbetning och analys av data....................................................................................... 17 
Kvalitetsvärdering............................................................................................................. 17 
Etiska överväganden......................................................................................................... 18 

RESULTAT ............................................................................................................................ 19 
Interaktionen med rådgivaren......................................................................................... 19 
Relation ............................................................................................................................ 19 
Kommunikation................................................................................................................ 22 
Summering....................................................................................................................... 23 

Resultat av rådgivningen ................................................................................................. 24 
Summering....................................................................................................................... 26 

Rådgivningens metod....................................................................................................... 26 
Summering....................................................................................................................... 28 

DISKUSSION ....................................................................................................................... 29 
Resultatdiskussion ............................................................................................................ 29 
Interaktionen med rådgivaren .......................................................................................... 29 
Relationen..................................................................................................................... 29 
Kommunikation............................................................................................................ 31 

Resultat av karriärrådgivningen...................................................................................... 32 
Rådgivningens metod....................................................................................................... 33 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 34 
Slutsatser............................................................................................................................. 36 
Förslag till fortsatta studier ............................................................................................. 37 

REFERENSER........................................................................................................................ 38 
 
BILAGA 
Intervjuguide 
 



KARRIÄRRÅDGIVNING – hjälp till självhjälp och vidgade perspektiv 

KARRIÄRRÅDGIVNING – hjälp till självhjälp och vidgade 
perspektiv 

 
 
”It is more important to have a good path and several alternative goals 

than to have a good goal” 
Donald Edwin Super 

(Mark L. Savickas, 1995, s.794) 
 
Dagens  allmänna  uppfattning  om  karriärrådgivning  och  karriär‐
utveckling  är,  enligt  Plant  (2004),  att  den  är  sammanlänkad med  den 
ekonomiska  tillväxten  och  att  dess  syfte  är  att  underlätta  för 
arbetskraftens flexibilitet. Man ser alltså karriärrådgivning som ett medel 
för att öka individers rörlighet i samhället men också ett medel att kunna 
placera ”rätt man på rätt plats”.  
 
Då samhället idag genomgår ständiga förändringar påverkar detta även 
arbetsmarknaden  och  arbetskraften.  Det  betyder  att  arbetsmarknaden 
idag  efterfrågar  en  annan  typ  av  arbetskraft  än  man  gjorde  för 
exempelvis  tio  år  sedan. Därför  behöver  också  arbetskraften  förändras 
och utvecklas. I takt med denna förändring följer, enligt Mangell (1995), 
även ökade krav på individens eget ansvar för sin karriär, utveckling och 
framtid. Tidigare  har  stöd  vid  karriärutveckling  till  största delen  varit 
förbehållet chefer och  ledare. Dock har medvetenheten  idag ökat bland 
organisationer om behovet av att även ge stöd till sina medarbetare inom 
detta  område.  Detta  har  medfört  att  behovet  av  och  intresset  för 
karriärrådgivning vuxit fram.  
 
Begreppet karriärrådgivning är trots den ökade uppmärksamheten inget 
nytt  fenomen.  En  tidig  beskrivning  av  karriärrådgivning  är  den  av 
Parson  från  1909  (Super,  1954)  där  han  beskriver  processen  i  tre 
rådgivningsdelar  vilka  utgörs  av,  analys  av  individen,  kunskap  om 
arbetsmarknaden samt rådgivning. Analys av individen innebär att man 
genom frågeformulär och intervjuer får fram individens tidigare erfaren‐
heter, för att kunna fastställa dennes förmågor, intressen och bakgrund. 
Vid  tidpunkten  för en  individs karriärval är enligt Holland  (1959) även 
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interaktionen mellan individens arv, vilket innebär exempelvis föräldrar, 
social klass och kulturell bakgrund, och den fysiska miljön betydelsefull. 
Holland fokuserade på individen och dennes intressen och personlighet 
och utvecklade en teori om personlighet och hur denna påverkar valet av 
yrke. Denna  teori har  sedan  legat  till grund  för metoder  som  används 
vid karriärrådgivning.  
 
Senare  litteratur  (Cianni‐Surridge,  1983;  Mangell,  1995)  om  karriär‐
rådgivning beskriver att behovet av denna kan finnas hos individer som 
vill  ändra  yrkesinriktning,  men  också  som  ett  stöd  för  individer  i 
perioder av förändring och ovisshet. Mangell (1995) skriver att livs‐ och 
karriärplanering har ett  individperspektiv där  individen upptäcker sina 
behov/önskningar,  styrkor/svagheter,  kompetens/intressen  och  med 
detta  som  grund  formulerar mål  för  sitt  arbetsliv.  Andra  orsaker  till 
karriärrådgivning  kan  även  vara  arbetslöshet,  uppsägning  och 
övertalighet. 
 
En viktig aspekt på karriärrådgivning är utifrån klientens perspektiv att 
skapa  en  förståelse  för  dennes  upplevelse  av  karriärrådgivnings‐
processen och i synnerhet effekten av denna. Orsaken till att vi valt detta 
studieområde  är  ett  intresse  för  interaktionen mellan människor  som 
genomgår vägledande samtal. Det är också intressant att se på innehållet 
i  denna  process  där  man  tar  fram  vuxna  individers  kunskaper  och 
färdigheter för vidare utveckling i yrkeslivet.  
 
En  del  som  är  viktig  och  som  kan  påverka  en  rådgivningsprocess  är 
interaktionen  mellan  klient  och  rådgivare  där  kommunikationen  och 
relationen  är betydelsefulla  (Horvath,  1989, Hargie & Dickson,  2004).  I 
interaktionen finns och skapas roller under rådgivningsprocessens gång 
som  påverkar  parternas  beteende  vilket  i  sin  tur  kan  påverka 
rådgivningens resultat (Katz & Kahn, 1967). 
 
De  begrepp  som  är  centrala  i  studien  är  karriärrådgivning, 
kommunikation  och  roller. Nedan  följer definitioner  av dessa  begrepp 
utifrån litteratur samt den betydelse begreppen har för studien.  
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Karriärrådgivning  –  I  en  tidig definition  av  karriärrådgivning  beskriver 
Super  (1957) detta som en process  för att hjälpa en person att utveckla 
och acceptera en integrerad och adekvat bild av sig själv och av sin roll i 
yrkesvärlden,  att  pröva  den  skapade  bilden  av  sig  själv  gentemot 
verkligheten och göra denna  till  en verklighet  som  tillfredsställer både 
individen själv och samhället. 
 
Vår  definition  av  karriärrådgivning  är  således  att  detta  är  en  process 
under specifika perioder i livet då en individ behöver råd och stöd i sina 
val av yrke och/eller utbildning. 
 
Kommunikation – Ett sätt att beskriva kommunikation är enligt Dahlkwist 
(2004)  att  utgå  från  begreppen  sändare  och  mottagare.  Budskapet 
passerar  genom  olika  kanaler,  muntligt  eller  skriftligt  samt  genom 
kroppsspråket,  från  sändaren.  I  och  med  detta  startar  en 
kommunikationsprocess. Mottagarens reaktion på sändarens budskap är 
återkopplingen  vilken  kan  ske  genom  både  verbal  och  icke‐verbal 
kommunikation.  Denna  definition  ser  vi  som  relevant  för 
kommunikationsperspektivet i studien. 
 
Roller  ‐ Begreppet roll kan, som Linton  (1999) skriver,  förklaras som de 
processer  i  omgivningen  som  omger positionerna  och  förväntningarna 
och som  leder  till ett visst beteende eller  till avsaknad av beteende. Då 
rådgivningen  är  ett  institutionellt  samtal,  där  samtalet  förs mellan  en 
institutionell  representant  (professionell,  expert)  och  en  lekman 
(privatperson),  skriver  Adelswärd  (1995:109)  i  Forsström  (2000),  att 
balansen mellan rollerna blir ojämn. Denna asymmetri tror vi bidrar till 
rollernas  utformning  i  rådgivningsprocessen.  Dessa  beskrivningar  av 
roller stämmer överens med studiens definition av begreppet roll.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Vi  kommer  i  detta  avsnitt  att  presentera  tidigare  forskning  inom  området 
karriärrådgivning  och  fokusera  på  fyra  områden  som  behandlar  teorier  om 
relation,  kommunikation,  roller  och  motivation.  Dessa  områden  var  för  sig 
belyser  olika  aspekter  av  karriärrådgivningen  och dess påverkan  och  betydelse 
för klientens upplevelse av rådgivningsprocessen.  
 

Karriärrådgivning 
 
Om  man  ser  internationellt  på  karriärrådgivning  i  offentliga 
förvaltningar  framhåller  Sultana  och Watts  (2006)  i  sin  studie  bland 
annat att karriärrådgivning kan ha olika  fokus. Detta kan skifta genom 
att  man  endera  fokuserar  på  jobb‐sökning  och  jobb‐matchning  eller 
sätter  fokus  på  ett  bredare  spektrum  av  aktiviteter  där  individuell 
rådgivning  finns med  som  en  aktivitet.  Studien  visar  på  att  några  av 
länderna  har  fokus  på  klienten  som  en  person med  resurser  och  att 
rådgivarens  funktion  då  blir  att  försöka  underlätta  för  klienten  att  nå 
målet; en anställning. 
 
Enligt Kidd  (2003) har nya perspektiv  inom området karriärrådgivning 
vuxit  fram  för att kunna bemöta  individens behov av hjälp att hantera 
karriärutveckling.    Karriärrådgivningsprocessen  kan  karaktäriseras  av 
fyra huvuduppgifter  som  anses vara viktiga, dessa  är  (1)  att bygga  en 
relation,  (2)  lyfta  fram  klientens  självuppfattning,  (3)  utforska  nya 
perspektiv och (4) formulera strategier och planer.   
 
Karriärrådgivning är  enligt Mangell  (1995)  en  strukturerad metod  som 
bygger  på  en  dialog  där  en  samtalspartner  kan  hjälpa  individen med 
dennes  funderingar  omkring  sitt  yrkesliv.  Rådgivningen  innebär  inga 
färdiga  svar  på  individens  frågor  utan  är  en  strukturerad metod  för 
självanalys, där rådgivaren finns som hjälp till att starta en tankeprocess. 
Karriärrådgivning kan användas som hjälp vid val av yrkes‐ och karriär‐
vägar men även när individen känner behov av att utvecklas vidare i sitt 
yrkesliv. Behovet av karriärrådgivning kan också uppstå då  individen  i 
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en  föränderlig arbetsmarknad behöver hjälp att marknadsföra  sig  själv 
och  sin kompetens, men  framför allt kan behovet av karriärrådgivning 
vara stort vid uppsägning och övertalighet. 
  
De effekter ett bra karriärrådgivningssamtal har på klienten och vad som 
är utmärkande  för detta  samtal,  samt  vilken  nytta  klienten har  av det 
behandlas av Kidd,  Jackson och Hirsh  (2003). Studien visar att, oavsett 
bransch, upplever deltagarna att samtal kring deras karriärer är positivt. 
I många av de  samtal  som deltagarna upplever  som bra karaktäriseras 
av  att man  beskriver  dessa  ofta  i  emotionella  ordalag. Det  deltagarna 
upplevde som positivt i nära anslutning till samtalen var exempelvis, att 
de fick en ökad självinsikt och kände ett större självförtroende och lugn. 
Vidare  upplevde  deltagarna  att  samtalen  även  främjade  individens 
karriärplanering  och  synliggjorde  individens möjligheter  att  utvecklas. 
Ytterligare  visade  resultatet  på  att  samtalen  även  kunde  ge  en  ökad 
arbetsmotivation och ökat engagemang  för organisationen. Även Lewis 
(2001)  skriver  att  karriärrådgivning  kan  generera  något  både  till 
individen  och  till  organisationen.  I  rådgivningssamtalet  behöver  det 
finnas en holistisk bild av klienten eftersom arbetet är en integrerad del 
av individens totala livsspann. 
 
Cherry  (1974) undersöker  i  sin  studie  huruvida  klienter  efter  avslutad 
karriärrådgivning  upplever  sig  ha  blivit  hjälpta  eller  inte. De  klienter 
som uppger att de inte blivit hjälpta, är ofta äldre individer där orsaken 
kan vara mer komplexa problem som kräver mer i rådgivningen samt en 
uppföljning. Något som ytterligare påvisas är att rådgivare befinner sig i 
ett  avsevärt  dilemma  då  ett  stort  antal  klienter  i  rådgivningen  vill  att 
rådgivaren  talar om vad  individen bör göra och vilka steg som ska  tas. 
Vidare betonar studien att realistiska förväntningar på karriärrådgivning 
ofta  är  en  förutsättning  för  positiva  effekter  av  karriärrådgivningen, 
vilket  Cherry  (1974)  betonar  är  viktigt  i  det  initiala  skedet  i  råd‐
givningen.  Ytterligare  en  faktor  som  påverkar  effekterna  i  positiv 
riktning  är  enligt  Phillips,  Friedlander, Kost,  Specterman  och  Robbins 
(1988)  rådgivarens  personlighet  som,  utifrån  klientens  perspektiv,  är 
viktig  i  dennes  relation  med  rådgivaren.  I  detta  läggs  dock 
tyngdpunkten  främst vid att  rådgivaren  innehar  erfarenhet.   En annan 
förutsättning för att positiva effekter ska uppstå av rådgivningen, enligt 

 
5 



TEORETISK REFERENSRAM 

Kivlighan  och  Arthur  (2000),  är  att  rådgivare  och  klient  har  samma 
uppfattning om uppgiften  som  finns  i  rådgivningen. Vidare diskuterar 
författarna att en god relation mellan rådgivare och klient kan underlätta 
för konvergens mellan parterna i vad som är viktigt i rådgivningen.  
 

Relationen 
 
I många rådgivningssamtal förväntar sig klienten att rådgivaren är den 
som är aktiv och förser klienten med information (Kidd 2003). Därför är 
det  viktigt  att  rådgivaren  tidigt  klargör  för  klienten  att  rådgivnings‐
processen sker genom ömsesidigt samarbete och att klienten ska vara en 
aktiv deltagare genom hela processen.  
 
I litteraturen betonas betydelsen av att skapa en arbetsallians mellan råd‐
givare  och  klient  för  att  kunna  få  ett  gott  resultat  i  alla  stödjande 
relationer.  Enligt  Bordin  (Horvath,  1989)  är  arbetsallians  något  som 
uppstår  i  relationen  som  klienten  utvecklar  med  rådgivare.  De  tre 
dimensionerna som är grundläggande för alliansen i denna teori är band, 
mål och uppgift. Den första dimensionen innebär klarheten och styrkan i 
banden  mellan  klienten  och  rådgivaren  vilket  innebär  den  positiva 
personliga kopplingen mellan parterna i samtalet där bland annat ömse‐
sidig  tillit, acceptans och  förtroende  ingår. De  två andra dimensionerna 
innebär omfattningen av enighet om,  i  första hand, målen  för processen 
och i andra hand uppgifterna som ska utföras.  
 
Kommunikationen är viktig  i samtal och relationer och en förutsättning 
för ett väl fungerande samtal och en god relation. Om kommunikationen 
fungerar  i  ett  karriärrådgivningssamtal  underlättar  detta  för  inter‐
aktionen mellan  klient  och  rådgivare  vilket  kan  påverka  resultatet  av 
rådgivningen positivt. 
 

Kommunikation 
 
Hargie och Marshalls  (1994) kommunikationsmodell  (figur 1) beskriver 
kommunikationsprocessen  där  samtalsparterna  agerar  som  både 
mottagare  och  sändare  av  budskap.  Denna  modell  vilar  på  tre 
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antaganden: Att  individens agerande har ett syfte, att denne är känslig 
för de effekter agerandet för med sig samt att individen förbereder efter‐
följande handlande utifrån  föregående handlande.  I denna modell  lyfts 
sex  viktiga  komponenter  och  processer  upp  som  är  betydelsefulla  för 
interaktionen  mellan  människor  och  av  relevans  för  rådgivnings‐
situationen.  Dessa  komponenter  är  person‐  och  situations  kontext, 
perception, mål, tolkning, respons och feed‐back.  
 

Person- och situationskontext 

Perception 
 
 

Tolkning 
 
 

Respons 

Respons 
 
 

Tolkning 
 
 

Perception 

Feedback 

Feedback 

Mål Mål 

 
       Figur 1. Hargie och Marschalls (1994) kommunikationsmodell 
 
Komponenten person‐ och  situationskontext är betydelsefull  i det att den 
skapar ramen som formar och påverkar kommunikationen. Inom denna 
ram  är  det  första  som  sker  i  interaktionen  perception,  där  individerna 
uppmärksammar och tolkar varandra för att kunna relatera till varandra. 
Den  tredje  komponenten  lyfter  målet  med  kommunikationen  där 
individen  i  interaktionen  strävar  efter  att  nå  eller  behålla  en  önskad 
framtida position. I denna strävan behöver individen vara medveten om 
och förstå andra individers föreställningar om sig själva och sin omvärld 
då  detta  påverkar  individers  tolkning  av  budskapet.  Då  det  gäller 
komponenten,  respons,  uttrycks  situationsbeteendet  samtidigt  som 
budskapet  överförs.  I  detta  ingår  både  den  verbala  och  icke‐verbala 
kommunikationen  där  dessa  båda  är  betydelsefulla  för 
kommunikationen  som  helhet. Den  verbala  kommunikationen  innebär 
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det  talade  budskapet  och  den  icke‐verbala  kommunikationen  innebär 
gester,  ansiktsuttryck  och  kroppsspråk.  Den  sista  komponenten,  feed‐
back, är viktig  för att  interaktionen ska  fungera då den ger sändaren en 
möjlighet att bedöma om budskapet har uppfattats rätt av mottagaren. 
 
I relationer är kommunikationen viktig då det är genom denna individer 
bland  annat  tolkar  och  skapar  sig  en  bild  av  varandra.  Genom  detta 
skapas  rollförväntningar mellan  individerna  vilket  leder  till  att  roller 
uppstår i relationens interaktion.  
 

Roller 
 
Katz  och  Kahn  (1967)  definierar  rollbeteende  som  en  process  där  en 
individ (rolltagare) påverkas och styrs in i ett beteende av återupprepat 
agerande  från  individer  (rollsändare)  i  omgivningen  (figur  2).  Då 
rollsändarna  i  omgivningen  har  ett  antagande  om  hur  rolltagaren  bör 
agera  och  vara  utvecklar  rollsändarna  rollförväntningar.  Dessa 
förväntningar kan innefatta hur man anser att rolltagaren bör agera, hur 
denne bör vara, tänka och tycka och hur denne bör förhålla sig till andra 
i  omgivningen.  Om  rollförväntningarna  upplevs  som  tvingande  eller 
oberättigade  kan  rollförväntningarna  istället  leda  till  motsatt  roll‐
beteende än det förväntade. Enligt Katz och Kahn (1967) är varje individ 
en  rollsändare  till  sig  själv där denne  själv har  en uppfattning om hur 
denne  bör  agera  och  med  en  medvetenhet  om  vilka  beteenden  som 
hjälper denne att genomföra sina åtaganden och att nå sina mål.  
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Figur 2. Katz och Kahns (1967) modell om rolltagande 
 
Rollsättandet påverkas av organisationsfaktorer (A). Sambandet (3) mellan 
organisationsfaktorer  och  rollsändare  visar  på  att  relationen  mellan 
organisationen och de rollförväntningar som finns angående en specifik 
position/person  och  som  sänds,  även  spelar  en  viktig  roll  för 
rollsättningen. När det gäller  individens  egenskaper  (B) handlar detta om 
hur  individen  beter  sig,  dennes motiv,  värderingar,  försvarsbeteende, 
känslighet och rädsla, vilka även påverkar individens rollsättning. Vissa 
egenskaper underlättar  och  andra  försvårar  för  rollsändaren  (4). Vidare 
tror  Katz  och  Kahn  (1967)  att  rollbeteende  även  påverkar  individens 
egenskaper  (8),  ”vi  blir  vad  vi  gör”.  När  det  gäller  de  interpersonella 
faktorerna (C) påverkas rollförväntningarna av vilken relation rollsändaren 
har  med  individen  (6),  vidare  tolkar  individen  den  sända  rollen 
beroende  på  vilken  relation  denne  har med  rollsändaren  (7).  Slutligen 
påverkar  även  individens  rollbeteende  de  interpersonella  faktorerna  (9). 
Skulle individen inte rätta sig efter de roller som denne fått sker inte bara 
en omvärdering av dennes rollbeteende utan även om denne som person 
(2). 
 
Trost och Levin (2004) talar i sin teori om multipla roller att varje individ 
i varje situation innehar flera olika roller. Den multipla rollen innebär att 
individen  har  minst  tre  totalroller  vilka  är  könstillhörighet, 
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ålderstillhörighet  och  en  situationsspecifik.   De  skriver  att man aldrig 
kan frigöra sig från sitt kön, sin ålder och den situation man befinner sig 
i  vilket  gör  att  man  alltid har en  roll. Vidare kan man  som  rollinne‐
havare även  ha  roller  som är aktiva  respektive latenta.  Med  detta 
menas att man i en specifik situation har en roll som för tillfället är aktiv 
och att de roller som då inte är aktiverade är latenta. Detta kan i sin tur 
påverka  individens  prestation  i  den  situation  denne  befinner  sig  i 
huruvida man är medveten och har kunskap om sin specifika roll. 
 
Bray och Brawley (2002) fann i sin studie att om individen känner klarhet 
i sin roll är det en förutsättning för effektivitet vilket i sin tur leder till en 
bättre  rollprestation.  Individer  som  hade  en  klarhet  och medvetenhet 
gällande sin egen roll ansåg sig också mer effektiva och presterade också 
bättre än de som inte var lika klara över sin roll. Studien påvisar vikten 
av  en  medvetenhet  om  sin  roll  och  dess  påverkande  effekt  på 
rollrelaterad effektivitet i förhållande till prestation. 
 
Vad  gäller  balansen mellan  rollerna  i  ett  samtal  så  kan  det  ses  ur  ett 
asymmetriskt  perspektiv.  Adelswärd (1995:109,  1988)  beskriver 
institutionella  samtal  som möten mellan  institutionella  representanter 
(myndighetsföreträdare, professionella,  experter  etc.)  och lekmän 
(privatpersoner) med  inslag, enligt  Forsström (2000),  av  det  vardagliga 
samtalet. Enligt Lindgren (2001) finns det i vår sociala värld interaktions‐
mönster som konkurrerar med varandra och som påverkar interaktionen 
mellan människor  i olika  typer  av  samtal  i  arbetslivet. Dessa mönster 
är bland annat det auktoritära och det demokratiska. I det auktoritära ställs 
till  exempel  ja/nej‐frågor  i  samtalet,  medan  det  demokratiska 
mönstret präglas  av  ömsesidighet  och  jämbördighet  där 
replikerna balanseras mellan samtalsparterna vilka också ger respons till 
varandra.  
 

Motivation 
 
Förutom ovan nämnda områden kan klientens motivation vara en viktig 
del  i  rådgivningsprocessen  och  i  förlängningen  en  betydelsefull  faktor 
för  resultatet.  Motivationen  kan  variera  beroende  på  orsaken  till 
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deltagandet, klientens upplevelse  av  relationen, kommunikationen  och 
rollerna  i  rådgivningsprocessen. Vidare kan också klientens motivation 
påverkas  av  den  upplevda  självtillräckligheten  och  förväntningar  som 
finns på karriärrådgivningen. 
 
En generell definition av motivation är enligt Spector (2003) ett inre till‐
stånd som förmår en person att anta vissa beteenden och kan beskrivas 
utifrån  två  perspektiv.  Det  ena  perspektivet  kopplar  motivation  till 
inriktning, intensitet och uthållighet. Vad gäller inriktning innebär detta att 
motivationen  påverkar  valet  av  ett  specifikt  beteende  framför  andra 
möjliga beteenden,  intensitet  förklarar hur mycket  individen anstränger 
sig i genomförandet av en uppgift. Till sist kan uthållighet beskrivas som 
den uthållighet man som individ har över en längre tid för att slutföra en 
uppgift.  Det andra perspektivet kopplar motivation till önskan att nå ett 
mål. Det  innebär  att motivationen  bottnar  i  en  individs  önskemål  och 
behov.  
 
Bandura  (1982)  beskriver  individens  upplevelse  av  den  egna  till‐
räckligheten,  self‐efficacy,  som  visar  på  graden  av  motivation  hos 
individen.  Individer med hög  tro på sin egen  tillräcklighet  tenderar att 
tro på sin egen kapacitet för att kunna utföra uppgiften och blir då även 
mer motiverade  att  lägga  ner  energi  och  ansträngning  på  uppgiften. 
Individens  tro  på  den  egna  tillräckligheten  beror  på  den  uppgift 
individen  ställs  inför.  Bedömningen  av  sin  egen  självtillräcklighet 
påverkar valet av aktiviteter. Individer undviker aktiviteter som de tror 
övergår  deras  kapacitet  men  ser  inga  hinder  i  att  genomföra  de 
aktiviteter som de anser sig ha kapacitet till att klara av. De som känner 
sig osäkra på  sin  tillräcklighet  tappar  successivt  sin energi eller ger  till 
och med upp, medan de som har en stark tilltro på sin tillräcklighet kan 
lägga större ansträngning på att klara av sin uppgift. 
 
En annan motivationsfaktor beskriver Locke & Latham (1990) i sin mål‐
sättningsteori där ett mål är något som  individer medvetet strävar efter 
att uppnå.  I de  fall där  individen själv utformar sina mål baseras dessa 
ofta  på  faktorer  som  exempelvis  uppfattning  om  sin  egen  kapacitet, 
erfarenheter  från  tidigare  handlingar,  förväntade  konsekvenser  och 
individens  omdöme  om  vad  som  är  rimligt  för  situationen. Mål  styr 
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handlingar  mot  beteenden  som  individen  tror  leder  till  det  uppsatta 
målet. Vidare  kan mål motivera  individen  att  anstränga  sig mer  i  sin 
uppgift samt att denne ägnar mer  tid åt det måluppfyllande beteendet. 
Möjligheterna att nå målen påverkas av om individen själv är medveten 
om dennes handlingar går i linje med de uppsatta målen vilket bekräftas 
genom  feed‐back.  En  annan  faktor  som  påverkar  möjligheten  till 
måluppfyllelse är  individens kunskap om effektiva strategier  för att nå 
de uppsatta målen.  
 

Konklusion 
 
Utifrån  tidigare  studier  kan man  som  resultat  av  karriärrådgivning  se 
exempelvis  ökad  självinsikt,  större  självförtroende  och  lugn.  Vidare 
främjar  det  också  individens  karriärplanering  och  synliggör  dennes 
möjligheter  att  utvecklas  samt  ger  en  ökad  arbetsmotivation  och  ökat 
engagemang  för  organisationen.  (Kidd,  Jackson  och  Hirsh,  2003) 
Förutsättningar för att nå ett gott resultat är att rådgivare och klient har 
samma uppfattning om uppgiften  som  finns  i  rådgivningen  (Kivlighan 
och  Arthur,  2000)  men  även  att  de  förväntningar  som  finns  på 
rådgivningen  är  realistiska  (Cherry,  1974).  Ytterligare  en  faktor  som 
påverkar  effekterna  i  positiv  riktning  är  enligt  klienten  rådgivarens 
personlighet (Phillips, Friedlander, Kost, Specterman och Robbins, 1988).  
 
För  att  kunna  få  ett  gott  resultat  i  alla  stödjande  relationer  betonas 
betydelsen  av  att  skapa  en  arbetsallians mellan  rådgivare  och  klient.  
Grundläggande  för denna allians  i de  tre dimensionerna  bandet mellan 
klienten  och  rådgivaren,  målet  för  processen  och  uppgiften  som  ska 
utföras. (Bordin i Horvath, 1989) I samtalet är kommunikationsprocessen 
en  viktig  del  där  samtalsparterna  agerar  som  både  mottagare  och 
sändare  av  budskap  i.  I  denna modell  lyfts  person‐  situations  kontext, 
perception, mål,  tolkning,  respons  och  feed‐back  som  viktiga  komponenter 
och processer vilka är betydelsefulla för interaktionen mellan människor. 
(Hargie  och Marshall,  1994) Detta  påverkar  också  rollbeteendet  vilket 
Katz  och  Kahn  (1967)  definierar  som  en  process  där  en  individ 
(rolltagare)  påverkas  och  styrs  in  i  ett  beteende  av  återupprepat 
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agerande  från  individer  (rollsändare)  och  organisatoriska  faktorer  i 
omgivningen.  
 
Klientens motivation kan påverkas av dennes upplevelse av relationen, 
kommunikationen och  rollerna men också  av den  egna  självtillräcklig‐
heten  och  förväntningarna  som  finns  på  karriärrådgivningen.  Spector 
(2003) beskriver motivation utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet 
kopplar  motivation  till  inriktning,  intensitet  och  uthållighet.  Det  andra 
perspektivet kopplar motivation  till önskan att nå ett mål vilket  innebär 
att motivationen bottnar i en individs önskemål och behov. 
 

Syfte och avgränsningar 
 
Fokus  för  denna  studie  är  att  undersöka  klienters  upplevelser  av 
karriärrådgivning. Vi har  i detta därvid valt att undersöka  följande  tre 
områden:  Vilka  resultat  som  framkommer  från  denna  vad  gäller 
klientens möjlighet  till  utveckling  i  dennes  yrkesliv.  Vilken  betydelse 
interaktionen har mellan klient och rådgivare för det upplevda resultatet 
av rådgivningen. Det tredje området är klientens upplevelse av den egna 
möjligheten att kunna påverka metoden som används i rådgivningen.  
 
I  interaktionen har vi avgränsat oss och valt att  endast undersöka den 
verbala  kommunikationens  betydelse  för  karriärrådgivningen  då  det 
inom denna studies ramar skulle bli för omfattande att undersöka även 
den icke‐verbala kommunikationen. 
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    METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs forskningsansatsen samt tillvägagångssätt såsom urval, 
datainsamlingsmetod, bearbetning och analys av empirisk data. Vidare beskrivs 
även kvalitetsvärdering samt etiska aspekter. 
 

Metodval 
 
För  att  undersöka  individers  upplevelser  är  den  kvalitativa 
forskningsmetoden mest förekommande (Bryman, 2002). Den kvalitativa 
forskningsmetoden lägger större betydelse på orden än på kvantifiering 
av insamlade data. Då syftet med vår studie var att undersöka enskilda 
individers upplevelser av en rådgivningsprocess och vilka effekter man 
kan se av den, utgick vi ifrån ett kvalitativt angreppssätt (Kvale, 1997). I 
denna  studie  som  i huvudsak utgår  från  en deduktiv  ansats, har  efter 
insamling  av  data  en  analys  av  resultatet  genomförts,  vilken  sedan 
sorterats och kategoriserats samt kopplats till teori (Allwood & Erikson, 
1999).  
 
Vad  gäller  vår  förförståelse  inom  detta  område  grundar  sig  den  på 
tidigare arbetslivserfarenheter samt eget deltagande i karriärrådgivning. 
I  förförståelsen  ingår  de  två  perspektiv  som  finns  i  en  karriär‐
rådgivningsprocess det vill  säga  rådgivarens och klientens, där vi  som 
författare innehar var sitt perspektiv. Detta menar vi kan vara en tillgång 
för studiens syfte då vi tror oss kunna komma åt klientens upplevelse på 
ett insiktsfullt sätt. Förförståelsen har, vilket Bryman (2002) förespråkar, 
medvetandegjorts och diskuterats under hela arbetsprocessen. 
 

Urval och undersökningsgrupp 
 
Målet  var  att  urvalsgruppen  skulle  bestå  av  åtta  informanter  som 
genomgått och avslutat en karriärrådgivningsprocess. Vi kontaktade tre 
rådgivare vilka  arbetar  inom  både privat  och  offentlig  sektor  och  som 
ombads kontakta individer som kunde vara intresserade av deltagande i 
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studien. Dock visade det  sig vara  svårt  för våra kontaktpersoner att  ta 
fram lämpliga informanter och urvalsgruppen kom slutligen att bestå av 
sex informanter. Man kan säga att det rör sig om ett bekvämlighetsurval 
(Bryman,  2002),  då  urvalsgruppen  består  av  informanter  som  vid 
tidpunkten för studien fanns tillgängliga. Informanterna kontaktades av 
oss  via  telefon  för  vidare  information  om  studiens  syfte  och 
konfidentialitetskrav (se avsnitt Etiska överväganden, s. 18) samt bokning 
av  tid  för  intervju.  I detta  samtal  tillfrågades  samtliga  informanter om 
samtycke till inspelning av intervjuerna. 
 
Hälften  av  informanterna  arbetar  inom  samma  organisation  och  har 
genomgått karriärrådgivning  inom denna, övriga har gått  i privat  regi. 
Samtliga  informanter har utgått  från  samma metod, dock kommer  inte 
metoden  beskrivas närmare då den  inte  är  relevant  för  studiens  syfte. 
Dock  kan  metoden  beskrivas  utgå  ifrån  en  kognitiv  process  där 
rådgivningen  fokuserar på klinternas nuvarande och  framtida situation 
och där man ser på individen som tänkande och som själv kan påverka 
och förändra sitt liv (Palmkron‐Ragnar, 2005).  
 
Könsfördelningen  var  fem  kvinnor  och  en  man  där  majoriteten  av 
deltagarna  sökte  karriärrådgivning  på  eget  initiativ.  Tidsomfattningen 
av karriärrådgivningsprocessen för informanterna varade från ett halvår 
upp till ett och ett halvt år. Flertalet av informanterna har efter avslutad 
karriärrådgivning gått vidare till nytt arbete eller nya arbetsuppgifter.  
 

Datainsamling 
 
Då  syftet med  vår  studie  var  att  undersöka  klienters  upplevelser  av 
rådgivningsprocessen  innebar  detta  att  vi  utgick  från  fallstudie  som 
design  (Kvale,  1997)  i  genomförandet  av  vår  undersökning.  Som 
datainsamlingsmetod  i  en  fallstudie  är  individuella  intervjuer  att 
föredra.  Detta  gjorde  att  vi  valde  att  använda  oss  av  individuella 
intervjuer som datainsamlingsmetod och intervjuerna genomfördes, som 
Yin  (2003)  förespråkar, med hjälp av öppna  intervjufrågor  för att skapa 
ett ömsesidigt samtal där intervjuaren vägleder. Denna form av intervju 
ger  informanten  frihet  i  sitt  sätt  att  svara  men  även  en  frihet  för 
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intervjuaren vad gäller frågornas ordning samt att man under intervjun 
har möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Den  första  intervjun betraktades  till viss del  som pilotintervju men då 
det efter denna endast blev ett fåtal justeringar av intervjuguiden (bilaga) 
användes även materialet från denna i studien.  
 
Fyra  intervjuer  genomfördes  vid  möte  med  informanterna  och  två 
intervjuer  genomfördes  via  telefon  då  informanterna  befann  sig  på 
annan ort. Två  av  intervjuerna genomfördes på  informanternas arbets‐
plats, en  i  informantens bostad och en genomfördes  i ett grupprum på 
HumSam  biblioteket  på  Linköpings  universitet.  Samtliga  informanter 
informerades  om  studiens  syfte  och  innehåll  vilket  enligt Kvale  (1997) 
ger  en  gemensam  förståelse  för  ämnet  och  på  så  vis  underlättar  för 
intervjusituationen. Vidare gavs information om konfidenitialitetskraven 
(Codex, 2007) samt att en förfrågan gjordes om inspelning som samtliga 
samtyckte  till.  Informanterna  delgavs  även  information  om  hur  det 
insamlade materialet skulle användas och att kontrakt skrivits mellan oss 
och  kontaktpersonerna  om  användningen  av  materialet  och 
slutresultatet.  
 
Vid  intervjuerna som genomfördes vid möte med  informanterna deltog 
vi båda där  en av oss  fungerade  som huvudsaklig  intervjuare. Den av 
oss  som  vid  tillfället  inte  intervjuade  förde  anteckningar  samt  tog 
möjligheten  att  vid  slutet  av  intervjun  ställa  ytterligare  frågor  och  vid 
behov be om förtydliganden. Anledningen till att vi båda var närvarande 
vid  dessa  intervjutillfällen  var  att  information  från  informanterna  inte 
skulle  kunna  missförstås  eller  förbises.  Intervjuerna  via  telefon 
genomfördes med enbart en intervjuare närvarande då det var praktiskt 
svårt  för  oss  båda  att  delta  vid  dessa  intervjutillfällen.  Bryman  (2002) 
skriver att inspelning av intervjuer ger en möjlighet att kunna gå tillbaka 
till  materialet,  detta  gjordes  vid  samtliga  intervjuer  i  studien  då  vi 
upplevde det viktigt att  få en så exakt bild av  informantens upplevelse 
som möjligt. 
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Bearbetning och analys av data 
 
I  anslutning  till  intervjuerna  transkriberades  materialet  av  den  som 
fungerat som huvudsaklig  intervjuare. Kvale  (1997) skriver att  tolkning 
av tal och skrift är en ständigt pågående process och att transkriberingen 
bör  anpassas  till  syftet  för  undersökningen.  Därför  transkriberades 
intervjuerna  ordagrant men  utan  betoningar  och  pauser  då  dessa  inte 
ansågs  relevanta  för  studiens  syfte.  Därefter  bearbetades  och 
analyserades materialet  genom  upprepad  läsning  för  att  genom  detta 
kunna  skapa  sig en bild av vad materialet handlar om och vilket  tema 
materialet är ett exempel på (Bryman, 2002). Efter ett antal läsningar togs 
nyckelord fram som grund för teman som kunde upptäckas i materialet. 
Tillsammans med det  transkriberade materialet och  framkomna  teman 
kodades  materialet  till  kategorier  relevanta  för  studiens  syfte  och 
avgränsningar.  Därefter  tolkades  det  slutgiltiga  resultatet  utifrån 
befintliga  teorier  och  tidigare  forskning.  För  att  belysa  tendenser  och 
variationer  i  informanternas  beskrivningar  används  citat  i  resultatet 
tagna från det transkriberade materialet.       
 

Kvalitetsvärdering 
 
För  att  kunna  bedöma  och  värdera  en  kvalitativ  studie  finns  enligt 
Bryman (2002) kvalitetskriterier som är viktiga att ta hänsyn till vilka är 
noggrannhet,  trovärdighet,  meningsfullhet  och  relevans.  Författare  i  en 
forskningsprocess  bör  också  reflektera  över  sitt  förhållningssätt  samt 
faktorer  som  kan  ha  en  påverkan  på  processen.  Vad  gäller 
noggrannheten  i  studien  har  denna  beaktats  genom  att  samtliga 
intervjuer spelades  in och  transkriberades ordagrant för att skapa en så 
exakt bild som möjligt av det studerade området. Det faktum att vi båda 
var  närvarande  vid majoriteten  av  intervjuerna  stärker  trovärdigheten 
och  tillförlitligheten  i studien då det  inte enbart är en  individs  tolkning 
som  påverkar  resultatet.  Vidare  har  forskningsprocessen  i  sin  helhet 
beskrivits på ett så detaljerat sätt som möjligt  för att  läsaren ska kunna 
bedöma  studiens  trovärdighet  och  tillförlitlighet.  För  att  understryka 
trovärdigheten och ge studien meningsfullhet har det under bearbetning 
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och analys av data  skett en  ständig återkoppling  till  studiens  syfte och 
avgränsningar.  
 
Relevans  är  ett  viktigt  kriterium  som  bedöms  utifrån  vilken  kunskap 
studien  kan  ge  ett  specifikt  område.  Vi  tror  att  den  kunskap  som 
kommer  fram  i denna  studie kan  i dagens  föränderliga arbetsmarknad 
komma  rådgivare  tillgodo  i  deras  arbete med  klienter  i  rådgivnings‐
processen  samt  i utformningen av denna. Vidare  tror vi att kunskapen 
också  kan  komma  organisationer  till  nytta  genom  att  den  kan  påvisa 
möjligheter  till  kostnadseffektivitet  vad  gäller  personalen  såsom 
exempelvis  vid  kompetensutveckling  och  omorganisering.  Ur  ett 
teoretiskt  perspektiv  kan  denna  studie  ses  som  en  bakgrund  och  en 
förstudie till fortsatt forskning inom detta område. 
 

Etiska överväganden 
 
I studien har hänsyn tagits utifrån de etikregler som gäller för denna typ 
av  studie  (Codex,  2007).  Enligt  dessa  regler  bör  informanterna 
informeras om studiens syfte och  innehåll samt ges möjlighet att ge sitt 
samtycke  till att  intervjun bandas, vilket gjordes vid  första kontakt och 
vid  varje  intervju.  Vidare  informerades  informanterna  om  att  det 
insamlade materialet endast är tillgängligt för studiens författare och att 
materialet  kommer  att  förstöras  så  snart  studien  är  färdig. Då det  var 
våra kontaktpersoner som valde ut  informanterna  innebär detta en risk 
för informanternas konfidentialitet. Därför upprättades ett kontrakt med 
kontaktpersonerna som försäkran om att det resultat som framkommer i 
studien  inte på något  sätt kommer  att  användas  av kontaktpersonerna 
gentemot informanterna på ett felaktigt sätt. 
 
Enligt Svensson i Svensson & Starrin (1996) ska etisk hänsyn också tas så 
att  ingen  informant  ska  kunna  identifieras.  På  grund  av  det 
bekvämlighetsurval som gjorts och  för att skydda  informanterna har vi 
valt  att  inte koda de  citat  som  återges. Dessa  är dock  jämnt  fördelade 
mellan samtliga informanter i hela resultatet och inom varje kategori.  
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RESULTAT 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer med klienter som genomgått 
karriärrådgivning. Resultatet  redovisas  utifrån  de  tre  innehållsliga  kategorier 
som  framkommit;  interaktionen med  rådgivaren,  resultat av  rådgivningen och 
rådgivningens metod. Kategorin interaktionen med rådgivaren är i sig uppdelad 
i  två  kategorier  vilka  är  relation  och  kommunikation.  För  att  underlätta 
läsningen  har  vi  här  valt  att  ibland  skriva  rådgivning  istället  för  karriär‐
rådgivning. 
 
Samtliga  informanter  i  studien  uttrycker  en  positiv  känsla  för 
rådgivningsprocessen.  De  menar  att  denna  rådgivning  inte  enbart  är 
inriktad på yrkeslivet utan också fungerar som en livsplanering. Resultatet 
av rådgivningen har gett informanterna en positiv utveckling både som 
yrkesverksamma men också på det personliga planet. Vidare uppges att 
karriärrådgivning fyller en viktig funktion vid förändring där individen 
behöver utveckla nya perspektiv med hjälp av en utomstående part. Då 
man upplevt karriärrådgivningen som givande kan informanterna tänka 
sig, om behov uppstår, att genomgå denna process igen. 
 

Interaktionen med rådgivaren 

Relation 
För  att  rådgivningen  ska  fungera  på  ett  bra  och  tillfredsställande  sätt 
uppges  att  en  god  relation mellan  rådgivare  och  klient  är  viktigt. Det 
som  ses  vara  viktigt  i  denna  relation  är  bland  annat  rådgivarens 
personlighet, förtroende, stöd, givande och tagande, trygghet, asymmetri 
samt att rådgivaren är professionell.  
 
Något som klienterna anser påverkar hela processen och dess resultat är 
det  förtroende man som klient känner  för  rådgivaren. Detta  förtroende 
grundläggs  i  den  relation  som  uppstår  mellan  rådgivare  och  klient. 
Informanterna poängterar  rådgivarens personlighet  som betydelsefull  i 
denna  relation  där  bland  annat  ålder  och  kön  nämns  som  viktiga 
egenskaper. 
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Jag  tror  inte det hade  funkat med en 22‐åring nyutexaminerad 
(…) det handlar om ett förtroende (…). Hade inte funkat med en 
som  jag sa 22‐åring, hade  inte  funkat kanske med en gubbe 55 
som vet och kan allt heller. 

 
Vidare beskrivs  att  rådgivaren måste ha  en  fallenhet  för denna  typ  av 
samtal och genom att vara flexibel kunna möta klienter med olika behov 
och personlighet. Viktigt  för  relationen anses också vara att  rådgivaren 
visar ett genuint  intresse  för klienten  samt att parternas personligheter 
ska stämma överens. 
 

Sen  tyckte  jag att personen som  jag hade kontakt med var bra 
och det är det viktigaste,  jag  tror  inte  sådana där  tester är det 
viktigaste utan jag tror faktiskt att det är personen, rådgivaren.  
 
Sen är det bra med bra metodik och det är bra med bra böcker 
och  litteratur men det hjälper  liksom  inte om personen som är 
framför dig inte funkar.  

 
Detta  är  grunden  för  rådgivningsprocessen  vilket  leder  till  att 
informanten blir lyhörd och mottaglig för rådgivaren och dennes frågor 
och  råd. Detta  förtroende  skapar  en  öppenhet  och  ärlighet  i  samtalen 
vilket är en förutsättning för, ur klientens perspektiv, ett bra resultat. 
 

Det kanske är viktigt i vår diskussion att allt kommer fram men 
inte att det förs vidare. Hade jag inte litat på henne så hade det 
inte blivit samma effekt, nej.  

 
Vad gäller stöd i relationen kan detta innebära att rådgivaren förstärker 
eller  utmanar  de  funderingar  klienten  har.  Rådgivaren  ses  som  en 
diskussionspartner och någon som kan stödja klienten och hjälpa denne i 
rätt riktning där klienten även vågar ta steg mot utveckling  i yrkeslivet 
som denne  inte annars hade vågat. Detta stöd kan också hjälpa klienter 
att fortsätta utveckling på egen hand då det behövs. 
 
Vad gäller balansen mellan klient och rådgivare upplevs denna som en 
slags pendelrörelse där  informanterna beskriver det som ett samarbete 
med  ett  givande  och  tagande.  I  denna  balans  är  man  som  klient 
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medveten om vikten av att vara aktiv och delaktig för att ge rådgivaren 
den  information  som  behövs.  Samtidigt  talar man  om  betydelsen  av 
rådgivarens  kunskap  och  erfarenhet  för  att  rådgivningsprocessen  ska 
kunna fortgå.  
 

Ja jag tyckte att vi tog och gav lika mycket (…) jag berättade och 
jag fick frågor och  jag frågade och  jag fick svar (…). Så  jag kan 
se på våra roller som ett givande och  tagande och  ja du vet åt 
båda hållen så. 
 
Ja om coachen inte hade haft man säger kunskap och vetat vad 
kan hända och vad kan jag [klienten] bidra med då hade det ju 
inte blivit någon process som fortsatt. 
 

I denna av informanterna upplevda balans finns dock en asymmetri där 
informanterna  anser  sig  vara den part  i  rådgivningen  som dominerar 
och att  fokus  ligger på dem som klient, de anser sig  till och med styra 
samtalet  och  processen. Här  blir  då  rådgivarens  roll  att  lyssna,  fånga 
upp det klienten säger och ställa följdfrågor. 
 
I  processen  finns  också  en  annan  aspekt  av  denna  asymmetri  som 
informanterna är medvetna om men  som  inte upplevs negativ. Denna 
gäller  rådgivarens  position  och  dennes  påverkansmöjligheter.  Som 
klient  litar man  på  rådgivarens  erfarenhet  och  kunskap  och  värderar 
dessa  egenskaper  högt.  Denna  asymmetri  upplevs  dock  naturlig  för 
informanterna och visar sig främst  i början av rådgivningen då man är 
extra  lyhörd  för  rådgivaren,  men  finns  med  under  hela  processen. 
Informanterna  uppger  sig  mycket  lyhörda  och  känsliga  inför  det 
rådgivaren  säger  och  inser  då  att  rådgivaren  har  en  viss  makt  att 
påverka resultatet av rådgivningen. 
 

Hon eller han styr en annan människas val egentligen, beroende 
på  vad  han  eller  hon  säger  så  kan det  få  olika  konsekvenser. 
Hade [rådgivaren] sagt att jag skulle bli, satsa på en annan grej 
så kanske jag hade gjort ett annat val och då hade mitt liv fått en 
annan inriktning kanske än vad den fick idag. 
 
Det  kan  ju  va  väldigt  viktigt  hur  professionella  uttrycker  sig, 
därför  man  sitter  ju  som  lekman  och  är  oerhört  lyhörd  och 
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känslig. Minsta  lilla nyans av hur man beskriver nåt så undrar 
man vad hon tänkte undrar om det här var bra också. 

 
Denna asymmetri ses istället som något positivt då rådgivarens kunskap 
och  erfarenhet  i  dennes  roll  som  rådgivare  skapar  en  trygghet  för 
informanterna. Vidare anser  informanterna att dessa  redan  från början 
givna  roller  skapar  en  trygghet  där  informanten  låter  sig  ledas  av 
rådgivaren. I tryggheten upplever sig informanterna kunna vara öppna 
och ärliga vilket kan göra att processen fortskrider lättare.  
 

Det hjälper naturligtvis  till att känna sig  trygg med någon. Att 
jag visste att jag kunde liksom vara helt öppen och helt ärlig, jag 
behövde liksom inte mörka någonting, jag behövde inte bry mig 
om vad hon tyckte eller så. Det gjorde säkert att saker och ting 
går fortare med då. 

 
Resultatet  har  visat  att  informanterna  upplever  sig  ha  en  nära  och 
vänskapslik  relation  med  rådgivaren  men  ser  också  relationen  som 
professionell.  På  grund  av  den  professionella  relationen  med  råd‐
givaren,  menar  informanterna,  kan  man  säga  vad  som  helst  och 
samtalen upplevs ha en viss struktur och som leder till ett resultat. 

Kommunikation 
Vad gäller kommunikationen beskrivs den av samtliga informanter som 
god. Det framkommer att rådgivarens kommunikationsförmåga är viktig 
och  att  den  påverkar  rådgivningssituationen.  Kommunikationen 
underlättas också genom att klienten upplever sig vara  jämbördig med 
rådgivaren  och  att  rådgivaren  inte  dominerar.  Majoriteten  av 
informanternas  beskrivningar  av  kommunikationen  är  av  emotionell 
karaktär och benämns som personlig, varm, avspänd och  lättsam.  I sitt 
resonemang  kring  samtalen  uppger  informanterna  att  dessa  var 
trivsamma,  humoristiska  och  att  det  fanns  en  känsla  av  öppenhet  att 
kunna uttrycka sig fritt. 
 

Den  [kommunikationen]  tror  jag  är  väldigt  viktig  om  det 
stämmer men  jag kände att  jag vi kommunicerade väl och sen 
att det var högt  i tak.  Jag skulle kunna säga vad som helst och 
hon skulle förstå vad jag menade. 

 
22 



RESULTAT 

 
Något som  informanterna säger sig uppskatta  i kommunikationen med 
rådgivaren  är  att  också  rådgivaren  upplevdes  kunna  vara  ärlig  och 
uppriktig  i  samtalet.  Denna  ömsesidiga  kommunikation  uppger 
informanterna  underlätta  för möjligheten  att  få  klarhet  och  kunna  gå 
vidare  på  rätt  spår.  Genom  detta  beskrivs  kommunikationen  och 
samtalet  bland  annat  också  som  framåtsträvande.  Majoriteten  av 
informanterna  anser  att  kommunikationen  påverkar  resultatet  av  råd‐
givningen  då  den  underlättar  för  förståelsen  mellan  parterna. 
Informanterna menar  att  en god kommunikation påverkar möjligheten 
till ett gott resultat. 
 

För mig var det ju så att det var en god kommunikation och att 
det blev ett gott resultat. Men  jag kan väl  tänka mig då att om 
det inte hade varit god kommunikation, om vi inte hade förstått 
varandra om jag hade känt att [rådgivaren] körde över mig eller 
inte lyssnade, eller så, kanske jag heller inte skulle ha full tilltro 
till resultatet. 

 
Dock  fanns det en åsikt om att kommunikationen  inte hade någon på‐
verkan på resultatet av rådgivningen då det ansågs vara två olika saker. 
 
Majoriteten  av  informanterna  uppger  också  att  den  upplevda  goda 
kommunikationen  underlättade  för  interaktionen  mellan  parterna. 
Vidare  tror  de  att  denna  goda  kommunikation  och  interaktion  kan  se 
olika ut beroende på klienten och dennes personlighet. I och med att det 
är klienten som är i fokus upplever informanterna att det är klienten som 
styr  kommunikationen  och  samtalet  och  att  rådgivaren  i 
kommunikationen har en mer passiv roll i rådgivningen. 
 

Summering 
En  god  relation  mellan  rådgivare  och  klient  uppges  vara  viktig  för 
rådgivningsprocessen. Det som ses vara viktigt i denna relation är bland 
annat  rådgivarens  personlighet  och  det  förtroende  klienten  får  för 
rådgivaren. Andra  faktorer som poängteras är det stöd klienten  får och 
det  samspel  som  uppstår  mellan  klient  och  rådgivare  genom  ett 
ömsesidigt  givande  och  tagande. Vidare nämner de  intervjuade  att de 
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roller  som  finns  i  rådgivningen  skapar  en  trygghet  för  klienten, dessa 
roller  i  denna  professionella  relation  innebär  en  asymmetri  där 
informanten upplever sig pendla mellan att styra samtalet och att låta sig 
ledas.  
 
Informanterna  beskriver  kommunikationen  som  god.  De  uppger  att 
rådgivarens  kommunikationsförmåga  är  viktig.  Vidare  benämns 
kommunikationen som personlig, varm, avspänd och lättsam samt att en 
god  kommunikation  påverkar  möjligheten  till  ett  gott  resultat.  De 
intervjuade  uppskattar  då  rådgivaren  kan  vara  är  ärlig  och  rak  i 
samtalet.  Då  klienten  är  i  fokus  upplever  sig  denna  styra 
kommunikationen och  samtalet och  att  rådgivaren därför  intar  en mer 
passiv roll i rådgivningens kommunikation.  
 

Resultat av rådgivningen 
 
De  tydligast  förekommande  resultaten  från  karriärrådgivningen  är 
bekräftelse  på  informanternas  personligheter  samt  deras  starka  och 
svaga  sidor. Detta  gör  att  informanterna  känner  sig  stärkta  i  sin  roll, 
både  i den professionella  och  i den privata  rollen.  I denna  bekräftelse 
säger  sig  informanterna  bli mer  klarsynta  över  den  kunskap  de  hade 
redan  innan  rådgivningen.  Vidare  upplever  informanterna  att 
rådgivningen  också  resulterat  i  stärkt  självförtroende  och  ett mod  att 
våga  söka  nya  arbetsuppgifter  samt  en  känsla  av  att  kunna  se 
möjligheter igen.   
 

Det stärkte självförtroendet och jag vågade söka ett jobb som jag 
kanske  inte hade gjort annars  (…). Det stärker självförtroendet 
man benar upp vad det är man vill göra, man  ser möjligheter 
igen. 

 
Informanterna upplever  sig också ha blivit mer uppmärksammade på 
kunskapsområden som de  innan  rådgivningen  inte använt sig av  i sitt 
yrke. Detta har gjort att de upplever  sig kunna  tänka  i andra och nya 
riktningar och  att de  fått  ett bredare perspektiv på  sitt yrkesliv.  I och 
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med detta har informanterna också fått en större insikt i att de har mer 
kunskap än vad de tidigare trott.  
 

Där har nog rådgivaren varit behjälplig  för att se helheten. Att 
det man  gör privat,  hobbyaktigt  sådär,  skulle det  kunna  vara 
något att jobba med. Ja det kanske inte jag tror direkt för att det 
ger inga pengar men det kanske blir ett jobb där det kommer att 
ingå på ett eller annat sätt. 

 
Denna  insikt  har  ytterligare  stärkt  informanterna  när  det  gäller  att 
kunna  värdera  sig  själv  och  sina  kunskaper  högre.  I  och  med 
bekräftelsen  och  insikten  om  nya  kunskapsområden  blir det  tydligare 
vad  som  är  viktigt  att prioritera  i den  egna utvecklingen  i  yrkeslivet. 
Informanterna ser också i resultatet av rådgivningen att de fått nya sätt 
att  tänka kring yrkesutveckling och  instrument  som de kan använda  i 
framtiden då de söker förändring i yrkeslivet.  
 
Något som också upplevdes positivt var att rådgivningen resulterade  i 
något konkret som påvisar och styrker  informantens kompetens  i form 
av  en  kompetensprofil.  Detta  blir  en  hjälp  för  informanten  i  dennes 
kontakt med arbetsgivare. 
 

Att kunna vaska  fram bra och dåligt  i min kompetensprofil än 
att man bara ska sitta och säga det själv för att man tycker det, 
men  någonstans  så  vet man  ju, men  det  är  ju  bara  bra  att  få 
papper  på  det  (…).  att  få  fram  nyckelord  som  jag  kunde 
använda i diskussionen med chefen sedan. 

 
De  av  informanterna  som  efter  rådgivningen  har  fått  nya  arbets‐
uppgifter  eller  nytt  arbete  uppger  dock  att  inte  enbart  rådgivnings‐
processen  är  bidragande  till  detta.  De  menar  att  denna  process  i 
kombination med andra faktorer utanför, exempelvis vid tillfället lediga 
nya  arbetsuppgifter,  har  lett  fram  till  nuvarande  yrkessituation. 
Avslutningsvis har  rådgivningen gett en  insikt om hur man  ska  jobba 
för att livet i övrigt ska fungera, det vill säga hur man ska kunna hitta en 
balans mellan socialt liv, privatliv och arbetsliv. 
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Summering 
De resultat som framkommit, enligt de intervjuade, är att de upplever sig 
ha fått bekräftelse på den egna personligheten samt sina starka och svaga 
sidor. Detta gör att  informanterna känner sig stärkta  i både den privata 
och den  yrkesmässiga  rollen,  samt  att  rådgivningen  också medfört  ett 
stärkt  självförtroende.  De  intervjuade  anser  sig  efter  rådgivnings‐
processen  kunna  tänka  i  andra  och  nya  riktningar  och  att  de  genom 
denna process fått ett bredare perspektiv på sitt yrkesliv. Ytterligare ett 
resultat  av  rådgivningen  är  att  informanterna  säger  sig  ha  fått 
instrument att kunna använda sig av i framtiden då de söker förändring 
i yrkeslivet. Den kompetensprofil som slutligen framkom i rådgivnings‐
processen  upplevdes  som  något  positivt,  konkret  och  som  styrker 
informantens kompetens. Rådgivningen har även gett de intervjuade en 
insikt  i  hur man  ska  integrera  socialt  liv,  privatliv  och  arbetsliv med 
varandra.  
 

Rådgivningens metod 
 
Intervjuerna  visar  till  en  början  att  informanterna  inte  har  reflekterat 
över om det  finns någon  specifik metod  i  rådgivningen. De uppger att 
det heller  inte varit genomgång av någon metod  för  rådgivningen  från 
rådgivarens sida. Dock uppges att man uppfattat en slags pedagogik då 
de ändå  ser en  röd  tråd och en arbetsplan  i processen. Detta arbetssätt 
upplever  informanterna som diskussionsgrundande och positivt då det 
hjälper informanten att få nya perspektiv i diskussionen. 
 
Efter hand under intervjun beskriver de intervjuade detta arbetssätt som 
en metod  för rådgivning. Denna metod beskrivs  i vissa  fall systematisk 
där olika områden genomarbetas för att därefter summeras. 
 

Men sen så hade hon ju vissa steg, när man hade plockat fram 
vissa  saker  så  skulle man plocka  fram annat och  så  syr man 
liksom ihop det här så att det blir en portfölj då eller vad man 
ska säga. 
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Metoden  beskrivs  också  som  en  tratt  där  man  utgår  ifrån  ett  brett 
perspektiv och under processens gång ringar in smalare områden för att 
slutligen komma fram  till  intressanta eller mindre  intressanta områden 
för klientens yrkesinriktning. Hälften av informanterna upplever att det 
i  rådgivningen  sattes upp delmål  som de  arbetade mot. Dessa delmål 
formulerades av informanterna själva och diskuterades med rådgivaren 
som gav sina synpunkter på om dessa var realistiska. Delmålen upplevs 
även  vara  knutna  till  arbetsmetoden där  informanterna  fick  hemläxor 
mellan rådgivningstillfällena. De intervjuade sporrades av dessa delmål 
vilka sågs som ett verktyg att komma vidare i sin rådgivningsprocess. 
 

Så var det  ju  flera delmål där som man betade av. Så att det 
ena målet låg till grund för nästa. Så att efter varje träff vi hade 
haft så hade jag ju hemläxa (…) jag gjorde ju mina hemläxor så 
att vi kunde  fortsätta,  så att  inte man  snurra  runt på  samma 
ställe, utan vi kom ju vidare hela tiden. 

 
Rådgivningen genomfördes dels genom samtal men också med hjälp av 
olika  instrument  som  rådgivaren  använde.  Rådgivningssamtalen 
upplevs  i vissa  fall som samtal med öppna  frågor utan  tydlig samtals‐
metodik, en annan aspekt på samtalet var att rådgivaren gick igenom ett 
frågebatteri  med  en  tydlig  metodik.  Sammantaget  upplevdes  dock 
samtalen som bra och givande. Instrumenten som användes kunde vara 
i  form  av  olika  tester,  kort  och  en  arbetsbok. Kring  dessa  instrument 
fördes  diskussioner  och  samtal  som  hjälpte  rådgivningsprocessen 
vidare.  
 
Vad  gäller  informanternas  upplevelse  av  möjligheten  att  påverka 
metoden uppger majoriteten att det fanns möjlighet till detta genom att 
man som klient kunde välja samtalsämne och  inriktning  i rådgivnings‐
processen. Detta  gjorde  också  att  informanterna  upplevde  rådgivaren 
flexibel och lyhörd för informantens behov och önskemål.  
 

Så är det ju coachens roll att ”aha nu säger hon det här, då är 
det lämpligt att ta upp det här”, fast det kanske ligger längre 
fram så att man har hela cirkeln sluten ändå när man har gått 
igenom hela programmet.  
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Dock  finns  yttranden där  klienter  säger  sig  inte  veta  om man  kunnat 
påverka metoden men att det fanns möjligheter för klienten att påverka 
samtalet och mötena. Dessa menar även att  tilltron  till metoden gjorde 
att de inte kände något behov av att påverka den. 
 

Alltså jag vet inte om jag hade påverkansmöjlighet att påverka 
metodiken, men  jag hade möjlighet att påverka mötena  eller 
samtalen i att det fanns utrymme att göra en utsvängning (…) 
jag tror inte  jag skulle komma på idén att påverka metodiken 
för den litade jag nog på att den var bäst som den var.  

 
Oavsett  upplevd  möjlighet  att  kunna  påverka  metoden  har  de 
intervjuade  en  uppfattning  om  att  metoden  anpassats  efter  deras 
individuella behov och situation. De beskriver metoden som generell till 
en  början  för  att  sedan  anpassas  efter  individen.  En  annan  aspekt  av 
möjligheten att kunna påverka metoden är att man kan forma resultatet 
till  vad  man  tycker  ska  framträda  i  kompetensprofilen,  genom  att  i 
karriärrådgivningsprocessen ge en oärlig bild av sig själv. 
 

Summering 
De  intervjuade  uppger  inledningsvis  i  intervjuerna  att  de  inte  har 
reflekterat över om det finns någon specifik metod i rådgivningen, dock 
har de  intervjuade uppfattat en slags pedagogik då de ändå ser en röd 
tråd och en arbetsplan. Metoden beskrivs som systematisk med delmål 
som  motiverar  informanten  i  rådgivningsprocessen.  Rådgivningen 
genomfördes  dels  genom  samtal  men  också  med  hjälp  av  olika 
instrument  som  rådgivaren  använde.  Genom  samtal  kring  dessa 
instrument fördes rådgivningsprocessen vidare.  
 
Majoriteten  upplever  sig  kunna  påverka metoden  genom  att  de  som 
klienter  kunde  välja  samtalsämne  och  inriktning  på  processen. Vidare 
uppges att tilltron till metoden gjorde att de  inte kände något behov av 
att  påverka den. En  konsekvens  av  att  kunna  påverka metoden  är  att 
klienten, genom att ge en oärlig bild av sig själv, kan påverka det man 
vill  ska  framträda  i  kompetensprofilen.  Informanterna  beskriver 
metoden som generell till en början av processen för att sedan anpassas 
efter individens behov och situation.  
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DISKUSSION 
 
Nedan  följer  en  resultatdiskussion  av  resultatet  kopplat  till  teorier  samt  en 
metoddiskussion gällande studiens arbetsprocess. 
 

Resultatdiskussion 

Interaktionen med rådgivaren 

Relationen 
En av de huvuduppgifter som karaktäriserar dagens karriärrådgivnings‐
samtal är enligt Kidd  (2003) att bygga en relation mellan rådgivare och 
klient. Denna  huvuduppgift  är  enligt  informanterna  i  studien  av  stor 
betydelse för att rådgivningen ska fungera på ett bra och tillfredställande 
sätt.  I sin  teori om arbetsallians beskriver också Bordin  (Horvath, 1989) 
att  skapandet  av  denna  allians  i  stödjande  relationer  är  viktigt  för  att 
uppnå  ett  gott  resultat.  Studiens  resultat  påvisar  att  det  förtroende 
informanten  känner  för  rådgivaren  ligger  till  grund  för  den  fortsatta 
rådgivningsprocessen  och  det  resultat  man  uppnår  i  denna  process. 
Detta  förtroende  ingår  enligt  Bordin  (Horvath,  1989)  i  det  band  som 
skapas  i en arbetsallians. En annan del  i bandet mellan parterna är att 
informanterna  uttrycker  vikten  av  att  parternas  personlighet  stämmer 
överens  för  att  underlätta  för  öppenhet  och  ärlighet.  Denna  del  i 
relationen är av betydelse för att rådgivaren och klienten ska kunna få en 
gemensam bild av det som är viktigt för rådgivningens mål och uppgift 
(Bordin i Horvath, 1989; Kivlighan & Arthur, 2000). 
 
De intervjuade upplever också att rådgivarens kunskap och erfarenhet är 
av betydelse då dessa skapar en trygghet i relationen. Detta leder till att 
klienten känner  en  tillit  till  rådgivaren,  rådgivningsprocessen  samt det 
resultat  som  framkommer.  Vikten  av  rådgivarens  personlighet  i 
relationen beskriver Philips, Friedlander, Kost, Specterman och Robbins 
(1988) där klienten lägger tyngdpunkt på rådgivarens erfarenhet, som en 
viktig del i att kunna uppnå ett gott resultat. 
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I relationen uppger informanterna att stödet från rådgivaren är en viktig 
faktor för klienten att går vidare i processen men även för utveckling och 
nya steg  i dennes yrkesliv. Detta stöd  innebär att rådgivaren genom en 
dialog  mellan  parterna  förstärker  eller  utmanar  informantens 
funderingar  för  att  starta  en  tankeprocess  hos  denne  (Mangell,  1995). 
Tidigare  studier  (Cherry,  1974;  Kidd,  2003)  visar  att  klienten  ofta  i 
rådgivningsrelationer  förväntar  sig  att  rådgivaren  är den  som  är  aktiv 
och som ska tala om för klienten vad denne bör göra och vilka steg som 
ska  tas,  vilket  gör  att  klienten  anser  sig  kunna  vara  relativt  passiv.  I 
kontrast  till  detta  uppger  de  intervjuade  i  förevarande  studie  att  ett 
ömsesidigt  givande  och  tagande  är  en  grundläggande  faktor  för 
relationen, samt att de i detta varit medvetna om betydelsen av sin egen 
delaktighet för processens utveckling och resultat.   
 
En medvetenhet om  sina beteenden och hur man bör agera kan, enligt 
Katz och Kahn  (1967), hjälpa  individen att genomföra uppgifter och nå 
uppsatta mål.  I denna  självuppfattning  skapar  individen på  så  sätt  sin 
egen roll. I relationens givande och tagande skapas enligt informanterna 
roller  där  de  upplever  sig  pendla  mellan  att  vara  dominerande  och 
ledda. I dominansen upplever de sig styra samtalet och processen då de 
som klienter är i fokus. Då samtliga informanter i sin personlighet varit 
aktiva  och  delaktiga  i  rådgivningsprocessen,  kan  detta  ha  påverkat 
rådgivarens förväntningar på informanterna vilket i sin tur gett klienten 
en mer  framträdande roll. Detta stämmer överens med Katz och Kahns 
(1967) beskrivning av hur individens egenskaper påverkar rollsändarens, 
i  detta  fall  rådgivarens,  uppfattning  om  individen  och  därmed  också 
förväntningarna på denne i rollsättningen.  
 
Bland  informanterna  framträder  dock  den  motsatta  rollsättningen 
starkast  där  de  är  lyhörda  och  känsliga  inför  rådgivaren  och  låter  sig 
ledas  av  denne.  Orsaker  som  påverkar  denna  rollsättning  kan,  enligt 
Katz och Kahn (1967), vara de rollförväntningarna som finns i relationen. 
Dessa rollförväntningar kan skapas i denna typ av institutionella samtal 
där balansen mellan rollerna, enligt Adelswärd (1995:109, 1988,) kan ses 
ur  ett  asymmetriskt  perspektiv.  Detta  kan  i  rådgivningssamtalet 
innebära att klienten  ser  sin  egen  roll  som  lekman och därför  låter  sig 
ledas  av  rådgivaren  i  dennes  roll  som  fackman. Denna  asymmetriska 
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rollsättning  med  klienten  som  lekman  och  rådgivaren  som  fackman 
uppges av  informanterna, vara given redan från början av rådgivnings‐
processen, vilket  informanterna upplever som en  trygghet. Dessa givna 
roller är något positivt enligt Bray och Brawley (2002) då man genom att 
känna  klarhet  över  sin  roll  skapar  en  förutsättning  för  att  klara  av 
uppgiften på ett effektivt sätt, vilket även  informanterna upplever  i sin 
rådgivningsprocess. Trots denna rollsättning mellan en  fackman och en 
lekman  upplever  sig  ändå  informanterna  ha  en  nära  och  vänskaplig 
relation  med  rådgivaren.  Denna  relation  visar  då  på  att,  trots  den 
asymmetri  som  finns,  präglas  relationen  av  Lindgrens  (2001) 
demokratiskt  interaktionsmönster  som  innebär  ömsesidighet  och 
jämbördighet mellan samtalsparterna. 
 
Något som ytterligare kan påverka roller, enligt Trost och Levin (2004), 
är  att  varje  individ  har  minst  tre  totalroller;  könstillhörighet, 
ålderstillhörighet och en situationsspecifik vilka man aldrig kan  frigöra 
sig ifrån och som påverkar varje situation. I intervjuerna framkommer att 
rollerna ålder och kön hos  rådgivare respektive klient är betydelsefulla 
för  informanten.  Dessa  roller,  ålder  och  kön,  påverkar  klientens 
förväntningar  på  rådgivarens  beteende  och  är  betydelsefulla  för 
klientens möjlighet att vara öppen och känna tillit i relationen. 
 

Kommunikation 
De  intervjuade  uppger  rådgivarens  kommunikationsförmåga  som 
betydelsefull  för  rådgivningssituationen  och  att denna  grundlägger  en 
god  kommunikation.  Vidare  beskriver  de  kommunikationen  av 
emotionell  karaktär  och  använder  benämningar  som  personlig,  varm, 
avspänd  och  lättsam.  Denna  beskrivning  visar  på  vikten  av  person‐
kontexten  som  enligt  Hargie  och  Marschall  (1994)  utformar  och  har 
inverkan på hela kommunikationsprocessen. Denna positiva upplevelse 
av rådgivaren gav informanten en känsla av att kunna uttrycka sig öppet 
och  fritt. Här  kan man  se  att  informanternas  respons  tydligt påverkas 
och  underlättas  av  rådgivarens  kommunikations  beteende  i 
rådgivningssituationen. 
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Informanterna  framhåller  också  upplevelsen  av  att  de  befinner  sig  på 
samma nivå i kommunikationen och upplever således inte att rådgivaren 
på  något  sätt  dominerar.  De  beskriver  också  kommunikationen  som 
ömsesidig  vilket  pekar  på  ett  demokratiskt  interaktionsmönster 
(Lindgren, 2001) som utmärks av jämbördighet där replikerna balanseras 
mellan  parterna  i  samtalet.  Denna  ömsesidighet  i  kommunikationen 
bidrar  till  att  informanterna  upplever  en  klarhet  om  den  fortsatta 
processen  och  vägen  mot  målet.  Då  de  intervjuade  också  beskriver 
kommunikationen  som  framåtsträvande  kan  detta  tolkas  som  att 
rådgivarna  i  kommunikationen  använder  en  av  karriärrådgivnings‐
processens  huvuduppgifter  (Kidd,  2003)  som  innebär  att  rådgivaren 
tillsammans med klienten utforskar nya perspektiv för att kunna hjälpa 
individen i dennes karriärutveckling. 
 
Resultatet visar på att en god kommunikation underlättar för förståelsen 
mellan  informanten och rådgivaren vilket uppges påverka resultatet av 
rådgivningen  positivt.  Då  dessa  rådgivningssamtal  uppvisar  en  god 
kommunikation och ett gott resultat tyder detta på en fungerande feed‐
back  (Hargie och Marschall, 1994; Locke & Latham, 1990) mellan klient 
och  rådgivare.  Denna  feedback  är  viktig  för  att  skapa  en  förståelse  i 
kommunikationen  och  en  möjlighet  att  fokusera  på  innehållet  i 
rådgivningen. 
 

Resultat av karriärrådgivningen 
En  av  karriärrådgivningens  huvuduppgifter  (Kidd,  2003)  är  att  lyfta 
fram klientens självuppfattning vilket enligt informanterna skett då man 
upplever sig fått bekräftelse på den egna personligheten med dess starka 
och svaga sidor. Detta har  lett  till att  informanterna upplever sig blivit 
stärkta  i  självförtroendet och  i  sina yrkes‐ och privatroller, vilket  även 
framkommer  som  ett  resultat  i Kidd,  Jackson och Hirshs  (2003)  studie 
om  karriärrådgivningssamtal  och  dess  effekter.  Det  stärkta  själv‐
förtroendet  innebär en större  tilltro  till sin egen självtillräcklighet vilket 
påverkar  informanternas motivation  vid  val  av  handlingar  (Bandura, 
1982).  Detta  visar  sig  genom  att  informanterna  efter  rådgivnings‐
processen upplever  sig bli motiverad  att kunna  tänka  i nya banor och 
våga anta nya utmaningar som exempelvis nya arbetsuppgifter.  
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Samtliga informanter upplever att rådgivningen har gett ett gott resultat 
på grund av en god relation och kommunikation med rådgivaren. Den 
positiva upplevelsen av denna  relation och kommunikation har  skapat 
ett  inre  tillstånd,  som motiverat  informanten att anta ett visst beteende 
där denne varit aktiv och delaktig i rådgivningen (Spector, 2003). Vidare 
kan informanternas önskan om och behov av yrkesutveckling ses som en 
påverkande  faktor vad gäller  informanternas motivation  i  rådgivnings‐
processen.   
 
Resultatet av rådgivningen har också gett de intervjuade en kunskap om 
hur de kan kombinera arbetslivet med privatlivet. Detta tyder på att det i 
rådgivningen har  funnits en helhetsbild av klienten vilket, enligt Lewis 
(2001), behöver finnas eftersom arbetet till viss del integreras i individens 
livssituation. Det resultat som framkommer i förevarande studie påvisar 
att  rådgivningen har gett  informanterna en positiv utveckling  för både 
individen  och  dennes  profession.  Detta  visar  att  samtal  kring 
informanternas  karriärer  innebär  något  positivt  vilket  också  fram‐
kommer i Kidd, Jackson och Hirshs (2003) studie där effekterna blev ökat 
självförtroende och ökad arbetsmotivation.       
 

Rådgivningens metod 
I intervjuerna framkommer att rådgivningen genomförs med hjälp av en 
slags  metod  där  man  genom  samtal  ger  informanten  möjlighet  att 
upptäcka nya perspektiv. Trots att det i rådgivningsprocessen inte fanns 
någon uttalad specifik metod, upplevdes den ändå följa en röd tråd och 
vara  systematisk.  Enligt  Mangell  (1995)  är  karriärrådgivning  en 
systematisk  och  strukturerad  metod  med  samtalet  som  grund,  där 
rådgivaren  hjälper  individen  att  se  nya  utvecklingsmöjligheter.  Vad 
gäller  samtalsmetoden  fanns  delade  meningar  där  å  ena  sidan 
systematik  och  struktur  upplevdes  då  samtalen  fördes  utifrån  ett 
frågebatteri.  Å  andra  sidan  upplevdes  samtalen  sakna  en  tydlig 
samtalsstruktur  och  att  samtalen  i dessa  fall  genomfördes med  öppna 
frågor.  Oavsett  uppfattning  om  samtalsmetoden  upplevdes  samtalen 
som  positiva,  vilket  är  betydelsefullt  då  rådgivningen  bygger  på 
dialogen mellan samtalsparterna. 
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I strukturen upplevde sig också informanterna själva få sätta upp delmål 
vilka  diskuterades med  rådgivaren.  Delmålen motiverade  och  hjälpte 
informanterna  i  rådgivningsprocessen. Enligt Locke och Latham  (1990) 
motiveras  individen  av  att  själv  utforma  sina  mål,  vilka  baseras  på 
exempelvis uppfattning om  sin egen kapacitet och  individens omdöme 
om vad som är rimligt för situationen. I informanternas situation kan de 
egna delmålen ses som mer realistiska då dessa har diskuterats med en 
utomstående,  rådgivaren.  Dessa  delmål  är  en  viktig  del  i  dagens 
karriärrådgivning  där  strategier  och  planer  är  nödvändiga  för  att 
processen  inte  ska  avstanna  och  för  att  kunna  uppnå  målet  för 
rådgivningen (Kidd, 2003; Locke & Latham, 1990).  
 
Vad gäller  informanternas möjlighet att påverka metoden upplevde de 
sig  som  klient  vara  i  fokus  och  att  de  hade  möjlighet  att  påverka 
innehållet  i  samtalen. På grund av detta upplevde de att  rådgivningen 
anpassades efter deras behov och  situation. Detta pekar på den  typ av  
karriärrådgivning där  fokus,  enligt Sultana och Watts  (2006),  ligger på 
klienten som en person med resurser och där rådgivaren  fungerar som 
vägvisare till klientens mål. 
 

Metoddiskussion 
 
Eftersom  denna  studie  avsåg  att  undersöka  klienters  upplevelser  av 
genomgången  karriärrådgivning  valdes  den  kvalitativa  forsknings‐
metoden,  då  syftet  med  denna  metod  enligt  Bryman  (2002)  är  att 
beskriva individers upplevelser.  
 
I  det  bekvämlighetsurval  som  gjordes  uppfylldes  det  kriterie  som  vi 
hade,  vilket  innebar  att  samtliga  informanter  skulle ha  genomgått  och 
slutfört en karriärrådgivningsprocess. På grund av svårigheten  för våra 
kontaktpersoner att hitta  lämpliga  intervjupersoner blev urvalsgruppen 
liten  vilket  skulle  kunna  medföra  en  brist  i  konfidentialitetskraven 
(Codex,  2007).  För  att  stärka  konfidentialiteten  upprättades  kontrakt 
mellan  författarna  och  kontaktpersonerna  där  dessa  kontaktpersoner 
försäkrade  att  inte  nyttja  sig  av  studiens  resultat  gentemot  klienterna. 
Målet  var  att  urvalsgruppen  skulle  bestå  av  åtta  informanter, men  på 
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grund  av  svårigheten  att  hitta  lämpliga  intervjupersoner  kom 
urvalsgruppen  att  bestå  av  sex  informanter.  Vid  bearbetning  av 
materialet  upplevdes  dock  antalet  som  tillräckligt  och  att  ytterligare 
intervjuer inte skulle tillföra något nytt.  
 
Då  informanterna  genomgående  har  positiva  upplevelser  av  karriär‐
rådgivningen  kan  ett  slumpmässigt  urval  från  en  större  population 
kunnat  resultera  i ett bredare  spektrum av upplevelser. Det  faktum att 
hälften  av  informanternas  rådgivning  skett  inom  en  och  samma 
organisation  och  övriga  i privat  regi,  kan  ha påverkat de  intervjuades 
upplevelser  av  karriärrådgivningen.  Då  vetskapen  om  att  samtliga 
rådgivare använt samma rådgivningsmetod tror vi dock inte att de olika 
rådgivningssituationerna skiljer sig nämnvärt åt. 
 
För att underlätta  för  informanterna  i  intervjusituationen  förberedde vi 
oss  väl  och  var  i  intervjusituationen medvetna  om  vikten  av  att  vara 
tydliga och  lyssnande. Då  två  av  intervjuerna genomfördes via  telefon 
med  enbart  en  intervjuare  närvarande  förlorades möjligheten  för  den 
andre att ställa  följdfrågor eller be om  förtydliganden. Vidare kan man 
vid dessa intervjuer ha gått miste om icke‐verbala signaler som man kan 
uppfatta vid ett möte, och som kan vara betydelsefulla för tolkningen av 
materialet. Dock är dessa  icke‐verbala signaler  inte av särskild relevans 
för studiens syfte som betonar innehållet i rådgivningen.  
 
Vad gäller noggrannheten  i studien har detta eftersträvats genom att vi 
såg den första intervjun som en pilotintervju där intervjuguiden testades 
och efter intervjun till viss del justerades. Detta för att i ännu högre grad 
få ett  relevant och  fylligt material. Ytterligare  stärks noggrannheten då 
samtliga  intervjuer  bandades.  Trovärdigheten  i  studien  eftersträvades 
genom att vi båda närvarade vid majoriteten av  intervjuerna vilket ger 
materialet  en  styrka  då  det  inte  enbart  är  en  individs  tolkning  som 
påverkar resultatet. Dock kan studien ha gått miste om viss information 
då de  två  telefonintervjuerna genomfördes med endast en  intervjuare. I 
dessa  intervjuer  skiljer  sig dock materialet  inte  från de  intervjuer  som 
genomfördes  vid möte med  informanten. Därför  tror  vi  att  detta  inte 
påverkat studiens resultat nämnvärt.  
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Vad beträffar studiens  trovärdighet och  tillförlitlighet har vi  försökt att 
beskriva  forskningsprocessen  och  undersökningsgruppen  på  ett  så 
detaljerat  sätt  som  möjligt.  Detta  för  att  läsaren  ska  kunna  bedöma 
huruvida  beskrivningen  av  forskningsprocessen  och  undersöknings‐
gruppen är godtagbar (Bryman, 2002).  
 
Vad  gäller  överförbarheten  kan  denna  studie  utgöra  ett  underlag  för 
eller ge uppslag till fortsatt forskning. Vidare kan den också fungera som 
samband  eller  utgöra  kopplingar  mellan  redan  befintliga  resultat. 
(Bryman,  2002) Resultatet  kan  också  komma  till  användning  och  vara 
betydelsefullt för de organisationer som deltagit  i studien samt vara till 
nytta  för  organisationer  och  dess  kostnadseffektivitet  vad  gäller 
personalen vid exempelvis utvecklings‐ och förändringsarbete. 
 

Slutsatser 
 
Syftet med  studien  var  att undersöka  klienters upplevelser  av  karriär‐
rådgivning  samt  vilka  resultat  som  framkommer  från  denna.  De  två 
områden vi valde  att  avgränsa oss  till  är: Klientens upplevelse  av den 
egna möjligheten att påverka metoden som används i rådgivningen samt 
interaktionens betydelse för det upplevda resultatet av rådgivningen. 
 
I studien  framkom att de resultat  informanterna upplevde  från karriär‐
rådgivningen  var  att  de  fått  bekräftelse  och  känner  sig  stärkta  i  sina 
yrkes‐  och  privatroller  samt  att  de  upplever  sig  fått  stärkt  själv‐
förtroende. De upplevde  sig  också  kunna  börja  tänka  i nya  banor  och 
våga  anta  nya  utmaningar.  Rådgivningen  har  gett  informanterna  en 
positiv  utveckling  för  både  individen  och  dennes  profession  samt 
instrument de kan använda vid förändringar i framtiden. 
 
Vad  beträffar  informanternas  upplevelse  av  sin  egen  möjlighet  att 
påverka  metoden  som  användes  i  rådgivningen  framkom,  att  de 
upplevde  sig  vara  i  fokus  och  genom  det  hade möjlighet  att  påverka 
innehållet i rådgivningen. Ett annat sätt att påverka rådgivningsmetoden 
var att de själva fick sätta upp delmål för rådgivningsprocessen. 
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Faktorer  som  påvisade  betydelsen  av  interaktionen  för  rådgivningens 
resultat  var  relationen  och  kommunikationen  som  fanns mellan  klient 
och  rådgivare  samt  det  förtroende  klienten  kände  för  rådgivaren. 
Ytterligare  framkom  att  ett  ömsesidigt  givande  och  tagande  mellan 
klient  och  rådgivare,  samt  klientens  medvetenhet  om  sin  egen 
delaktighet i interaktionen var viktigt för rådgivningens resultat. Vidare 
ansåg  informanterna  rådgivarens kunskap  och  erfarenhet  betydelsefull 
då dessa skapade en tilltro till rådgivningens resultat. 
 

Förslag till fortsatta studier 
Då denna undersökning har genomförts på en mindre urvalsgrupp kan 
det vara  intressant att göra en studie med en större urvalsgrupp för att 
därigenom  få  en  bredare  bild  av  karriärrådgivning.  Då  klienterna  i 
denna  studie  genomgått  samma  metod  i  sina  respektive  karriär‐
rådgivningsprocesser, kan det vara  intressant att  jämföra olika metoder 
och vilken betydelse de har för rådgivningsprocessens resultat. Ett annat 
förslag  till  fortsatta studier är att undersöka samspelet mellan klientens 
och  rådgivarens  personligheter  och  vilken  betydelse  dessa  har  för 
utfallet av rådgivningsprocessen.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 

• Hur längesen var det du avslutade rådgivningen? 

• Under hur lång tid varade karriärrådgivningsprocessen?  

1. Vad är din inställning till yrkesutveckling/förändring i arbetslivet? 

2. Av vilken anledning deltog du i karriärrådgivningen? 

a. Hur tror du att detta påverkade din inställning till karriärrådgivningen?  

b. Hur tror du att detta påverkade karriärrådgivningsprocessen i sin helhet? 

c. Hur tror du att detta påverkade effekten som blev av karriärrådgivningen? 

3. Vad tycker du att karriärrådgivningen har bidragit till i ditt yrkesliv?  

a. Vilka effekter kan du se av den? 

4. Hur upplevde du rådgivningens metodik? 

a. Hur upplevde du din möjlighet att kunna påverka metodiken?  

b. Anpassades den efter din situation/dina behov?  

5. Sattes det upp delmål/mål för rådgivningen  

a. Var du med och utformade dessa? 

b. Påverkade dessa mål din motivation i rådgivningen? 

6. På vilket sätt tror du att du själv bidrog till effekterna av rådgivningsprocessen? Tex 

tog egna initiativ. 

7. Hur ser du på rådgivarens roll i rådgivningsprocessen? 

8. Hur ser du på din egen roll i rådgivningsprocessen? 

9. Hur upplevde du balansen mellan rådgivarens roll och din roll? Asymmetrin i ett 

institutionellt samtal; samtal mellan en fackman och en lekman. 

10. Hur tror du att rollerna i rådgivningen påverkade effekterna som framkommit? 

11. Kan du beskriva hur du upplevde samtalen mellan dig och din rådgivare?  

12. På vilket sätt tror du att kommunikationen mellan dig och din rådgivare påverkade 

samtalet? 

a. Upplevde du att kommunikationen underlättade/försvårade interaktionen 

mellan er? Hur?  

b. Tror du att kommunikationen hade någon påverkan på effekterna som 

framkom av rådgivningen? 

 



 

13. Hur upplevde du möjligheterna att få feed-back från rådgivaren på din insats i 

rådgivningen? 

a. Vilken betydelse hade den för effekterna av rådgivningen? 

14. Nåddes de uppsatta målen för rådgivningen? Om nej: varför? 

15. Har du efter rådgivningen kunnat ta tillvara på de effekter som framkom i 

rådgivningen?  

16. Hur ser du på din situation idag efter genomgången rådgivning? 
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