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“The only way to do great work is to love what you do. If
you haven't found it yet, keep looking. Don't settle.”
Steve Jobs
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1. INTRODUKTION
Ordet guidance ,"vägledning", härstammar tillbaka på 1530-talet, och definieras som processen att styra
beteende. Karriärvägledning kan definieras som ett omfattande utvecklingsprogram som är utformat för
att hjälpa individer att göra och genomföra informerade utbildnings- och yrkesval. I enkla ord är det en
resa som människor utvecklar för att fatta mogna och välgrundade beslut. Det handlar om att styra eller
visa vägen; Det är en handling att söka råd. I verkligheten är att karriärvägledning mer inriktad på ungdomar än vuxna.
Nordplus Adult 2015-projektetet Karriärvägledning inom vuxenutbildning, finansierad av Nordiska ministerrådet (projekt nr NPAD-2015/10076), utvecklades för att göra denna karriärutvecklingsresa för
vuxna

mer

strukturerad

och

baserad

på

deras

verkliga

behov.

Under projektet genomfördes en omfattande studie för att möta verkligheten bakom karriärvägledning i
projektländer

och

på

grundval

av

forskning

utvecklades

karriärvägledningsprogram.

Kapitel I ger insikt i karriärvägledningssystemen i projektländerna - Island, Lettland, Litauen, Norge och
Sverige. I det här kapitlet hittar du grundläggande information om juridisk ram för karriärvägledning,
institutioner som ansvarar för karriärvägledning i projektländer och en lista över universitet där du kan
hitta studieprogram för karriärvägledare.
Kapitel II innehåller en delar av forskningsresultaten. Den består av information om hur undersökningen
genomfördes, vilka metoder som används och ger insikt om forskningsresultat och slutsatser. I forskningen deltog 200 vuxna, 151 karriärvägledare/personer som ger karriärvägledning och 38 arbetsgivare. Detta
kapitel kan hjälpa karriärvägledare att förstå de verkliga behoven hos vägledningssökande och förväntningar hos potentiella arbetsgivare. Fullständig version av forskningen finns på webbplatser motivated.com och adultguidance.lv.
Kapitel III ger information om vilka frågor och ämnen som är viktiga för vuxna under karriärvägledningsprocessen. Valet av ämnen var baserat på forskning och pilotresultat av programmet. Den slutliga
versionen av programmet innehåller inte bara ämnen men också tillgängliga / föreslagna länkar och litteraturlista för karriärvägledare som finns på projektwebbplatserna www.adultguidance.lv
www.motivated.lv.

och

1.1. POLITISK OCH JURIDISK RAM FÖR UTVECKLING AV KARRIÄRVÄGLEDNING FÖR VUXNA PÅ ISLAND
Nationell politik för vuxenkarriärvägledning på Island och analys av nuvarande situation:
Vägledningen ges av certifierade skolvägledare på alla skolnivåer, studentvägledaren är 1/500 i grundskolan och gymnasieskolan samt 1/1500 på högskolenivå. Vägledningstjänster tillhandahålls även till vuxna
inom livslångt lärande och på offentliga arbetsförmedlingar. På Island har medborgare och flyktingar rätt
att få karriärvägledning och rådgivning kostnadsfritt.
Politiska, ekonomiska och sociala förändringar samt den förändrade rollen inom karriärvägledning
och karriärvägledningspolitik:
Yrket som Studie- och yrkesvägledare har växt ganska snabbt under de senaste 20 åren. Vägledare arbetar
på alla skolnivåer såväl som inom arbetsförmedling och vuxenutbildning som samordnas av Utbildningscenter. Cirka 85% av vägledarna har en särskild utbildning inom studie- och yrkesvägledning. Lagen
om studerandes och vuxna medborgares rätt till studie- och yrkesvägledning fastställdes i parlamentet
åren 2008 och 2010.
Den isländska regeringen har som mål att höja utbildningsnivån för personer som är aktiva på arbetsmarknaden. Under 2005 tecknade regeringen en överenskommelse med arbetsmarknadens parter om att
höja utbildningsnivån så att 90 procent av arbetskraften skulle ha gymnasieutbildning eller mer år 2020.
Livslång vägledningspolitik som en del av den integrerade utvecklingspolitiken för mänskliga resurser - utmaningar och möjligheter:
Island är det enda land som, enligt en lagstiftning från 2009, fastslagit att endast utbildade studie- och
yrkesvägledare ska få anställning och kunna utöva yrket. Lag nr 63/2006. Paragraf 1: En licens, som godkänts av utbildningsministern, ska ges till studenter som har genomfört studier inom yrkesvägledning på
universitetet. Fyra lagar godkändes 2008-2010, som fastställde policyn för livslång vägledning på Island.
Denna lagstiftning definierar vägledning som studentens rätt och den ska utföras av licensierade vägledare, till studenter i alla åldrar. I lagen om grundskolan 2008 och i gymnasielagen 2008 anges att alla
elever har rätt till studie- och karriärrådgivning. Samma rätt anges i lagen om vuxenutbildning från mars
2010.

Karriärvägledare som arbetar inom utbildningsområdet och yrkesvägledare, har alla liknande bakgrund
och utbildning: MA-examen i utbildnings- och yrkesvägledning från Islands universitet. Detta gör samarbetet enklare mellan vägledare inom olika sektorer.
Förändringen inom karriärvägledning - kompetens och kunnande för livslångt lärande bland utövare av yrket:
Lagstiftningen från 2009, enligt ovan, säger vidare: Om det råder osäkerhet om en arbetssökande Studieoch yrkesvägledare uppfyller de kriterier som anges i denna lag, ska en utvärdering genomföras av en
utvärderingskommitté utnämnd av utbildningsministern. Genom att enligt lag fastslå titeln Studie- och
yrkesvägledare garanteras hög kvalitet på servicen, till förmån för de vägledningssökande.
Ett reviderat MA-program inom pedagogik och yrkesrådgivning startade 2010. Det är på 120 hp (Lärande
och karriärrvägledning 18 hp, teori om studieplaner, interventioner och utvärdering 14 hp, lärande om
personliga, sociala problem 10 hp, 30 hp verksamhetsförlagd utbildning och val av 10 poäng metodologi.
Valfria kurser är minst 8-10 enheter. Om en student inte har fullgjort ett 10-gradskrav i kvantitativa metoder kan han / hon förvärva kvantitativ metodik som ett alternativ. MA-uppsatsen är på 30 hp.
Student som har fått ett examensbevis i karriärrådgivning, får 60 högskolepoäng i sin masterexamen. Islands universitet är den enda institutionen som tillhandahåller karriärvägledning.
Utbildningsprogram för karriärvägledare
Institution

webbsida

Studieprogram

Kvalifikationer

Studiernas
längd

Islands universitet

Karriärrådgivning och
http://english.hi.is/ vägledning

Master Utbildnings-

2 år

vetenskap

1.2. POLITISK OCH JURIDISK RAM FÖR KARRIÄRVÄGLEDNING
OCH UTVECKLING FÖR VUXNA I LETTLAND
I Lettland har medborgarna rätt till gratis karriärvägledning och rådgivning.
Medborgarnas rättigheter till kostnadsfri karriärvägledning och rådgivning bestäms i:
• Socialförsäkringslag (1995): En person som arbetar eller vill arbeta har rätt att utan kostnad i samråd välja sin utbildning eller yrke.

• Stöd till arbetslösa och arbetssökande (2002): Vägledning är en förebyggande verksamhet för
att motverka arbetslöshet, och gäller för en person som har fast bosättning i Republiken Lettland
och som vill få utbildning eller arbete, då har man rätt till professionell vägledning.
Historiskt perspektiv på utvecklingen av Policyn för Karriärvägledning:

1994: Concept för Yrkesvägledning (Minutes Nr. 57, Cabinet of Ministers, 15.11.1994)
2005: Arbetsgrupp startade arbetet med begreppet «Förbättrad support för karriärutveckling»
(Based on EC Resolution adopted on May 28, 2004)
2006:
•

Riktlinjer för utbildningsutveckling 2007-2013
(Regulations of the Cabinet of Ministers, Nr. 742, 27.09.2006)

•

"Konceptet" Förbättring av Carrer Development Support System, ministerrådets föreskrifter, Nr.214
På grundval av detta dokument upprättades ett samarbetsråd för karriärvägledningssystemet som syftar till att utveckla och främja kvaliteten på karriärvägledningstjänster i syfte att underlätta valet av utbildning och karriär som är relevant för varje individs
förmågor och intressen.

2007:
•

Riktlinjer för livslångt lärande 2007-2013
Ministerrådets föreskrifter, Nr. 11

•

Yrkesstandarden för Karriärrådgivare godkändes av ministerrådet

2010:
•

Samarbetsrådets föreskrifter om karriärutvecklingsstödssystemet

•

Lettland 2030 "Lettlands utvecklingsstrategi i Lettland fram till 2030

2012:
•

Lettlands nationella utvecklingsplan 2014-2020 Grundläggande principer för vuxen karriärutveckling har formulerats i enlighet med relevanta europeiska dokument

•

Den 3 november 2008 antog Europarådet resolutionen om framgångsrikt införande av
livslångt karriärstöd i strategier för livslångt lärande

•

(Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap (2004) OECD, p. 19.);
Dokument publicerat av Europeiska kommissionen och OECD "Stöd till karriärutveckl-

ing – En handbok för beslutsfattare" (2011);
Ansvaret för utvecklingen av Career Development Support System (CDSS) på politisk nivå
har ministeriet för välfärd och utbildningsministeriet.
Ansvariga institutioner för karriärvägledning i Lettland:
•

National Education Development Agency: Denna myndighet är ansvarig för införandet
av stödsystem för karriärutveckling inom utbildning och sysselsättning samt främjande av
samarbete mellan de berörda institutionerna

•

Ministry of Economics: Skall säkerställa förberedelse av tidig och djup prognos på arbetsmarknaden och utvecklingen av respektive planeringsdokument

•

Minsitry of Education and Science: Utvecklingen av karriärutbildning;
Statlig arbetsförmedling (SEA): Ansvarig för förbättring av karriärrådgivningsområdet.
Serviceavdelningen för SEA är den enda statliga institutionen som garanterar gratis rådgivning när man har problemen med att välja sin utbildning och yrke för alla befolkningsgrupper, man ger psykologiskt stöd, gratis ledarskapsrådgivning till arbetslösa, arbetssökande och studenter.

•

Social Integration State Agency: Ger stöd till personer med funktionsnedsättning för att
ge dem möjlighet att identifiera den yrkesmässiga lämpligheten samt erbjuda försöksarbetsplatser.

•

Regional Governments (Municipalities):
o Regionalt deltagande i genomförandet av karriärstöd och utbildning definieras av
konceptet (2006) och artikel 17 (punkt 15) i lagen om utbildning och skall säkerställa professionell orientering och karriärutbildning för barn och ungdomar,
bland annat förberedande och spridning av information om karriärstöd och utbildning samt att ge information om anställbarhet i planeringsprocessen kring sitt territorium och genomföra separata aktiviteter inom ramen för årlig plan, t.ex. organisering av uppföljningsdagar, etc. (lag om utbildning, 1999);

• Det finns även privata företag och institutioner som erbjuder coaching och vägledning till arbetslösa och arbetssökande
Utbildningsprogram för karriärvägledare
Institution

Websida

Latvia Lant- www.llu.lv

Studieprogram

Examina

Studielängd

Karriärrådgivare

Master Utbildnings-

2 år

vetenskap

bruksuniversitet
Liepaja Uni- www.liepu.lv

Karriärrådgivare

2 år

Utbildningsvetenskap

versitet
Rezekne Aca-

Master

http://www.ru.lv

Karriärrådgivare

demi för Tek-

Master

2 år

Utbildningsvetenskap

nik
Daugavpils
Universitet.

www.du.lv

Karriärrådgivare

Master Utbildnings-

och specialist på

vetenskap

2 år

ungdomsfrågor

1.3. POLITISK OCH JURIDISK RAM FÖR KARRIÄRRÅDGIVNING OCH UTVECKLING
FÖR VUXNA I LITAUEN
Introduktion.
På ministernivå är karriärrådgivning under kontroll av Republiken Litauens ministerium för utbildning
och vetenskap, ministeriet för social trygghet och arbete, vars ministrar reglerar yrkesvägledning i allmänna skolor, yrkesinriktade institutioner och andra institutioner (förutom högskolor), yrkesvägledningscentra, andra institutioner för utbildningshjälp, arbetsplatser och andra institutioner.
Republiken Litauens ekonomiministerium organiserar prognostiska studier och resulterar i spridning av
personalbehov på arbetsmarknaden när de genomför yrkesvägledning. På utbildningsnivå tillhandahålls
tjänster till kunder med 700 anställda av yrkesinriktade informatörer (PIT), som är belägna i skolor för

allmän utbildning, yrkesutbildningsinstitutioner, utbildningscenter, pedagogiska psykologiska kontor, etc.
Karriärvägledningssituationen i LT på olika sektorer:
a) allmän och yrkesutbildning
b) högre utbildning
c) Vuxenutbildning; det finns inga speciella vuxenorienterade lärarverktyg, rekommendationer etc. för
karriärvägledning.
d) Arbetsplatser i privat och offentlig sektor.
Juridik och politik inom området för yrkesvägledning och karriär i Republiken Litauen. Strategi
för yrkesvägledning.
Målen för yrkesvägledning:
1) Att ge litauiskt folk information om studier och anställningsmöjligheter.
2) Att ge alla invånare en kvalitativ yrkesvägledningstjänst som bortser från ålder, kön, nationalitet och
bostad eller social status med fokus på personliga och sociala behov.
3) Att förbättra ungdomars och vuxnas sysselsättningsförmåga för att uppmuntra affärsidéer och ständig
kunskapsutveckling.
4) Att uppmuntra människor att vara socialt aktiva och ansvariga för sin yrkesutövning. The Law of
Education, Artikel 16, Icke-formell utbildning. Syftet med icke-formell vuxenutbildning är att skapa positiva villkor för livslångt lärande, för att uppfylla kunskapsbehov, förbättra kvalifikationer och förvärva
ytterligare kompetenser.
Karriärvägledningstjänster i Litauen. Huvudorganisatörer av professionell vägledning.
Karriärvägledningstjänster tillhandahålls av yrkesskolor, vuxenutbildningscenter, privata organisationer
och offentliga institutioner. Det har också skapats ett nätverk av statliga institutioner - Litauens arbetsbörs
och dess lokala arbetsförmedlingskontor i kommuner runt om i Litauen (10 lokala arbetskontorskontor).
1) Du kan förvärva yrkeskompetens på yrkesskolor samt inom gymnasieutbildningarna. Vuxna över 18 år
kan delta i dessa skolor; Det finns också yrkesskolor som antar och registrerar personer som redan har
gymnasieutbildning.
2) Vuxenutbildningscentrum.

Vuxna över 18 år som inte har grundskola eller gymnasieutbildning kan studera där. Här tillhandahåller
man tjänster som karriärvägledare. Vuxna som studerade vid vuxenutbildningsanstalter har gratis tillgång
till karriärutbildningstjänster:
-

integrerade läromedel och karriärutbildning,

-

individuell och grupp karriärrådgivning.

Verksamheten är igång enligt utbildningsinstitutionens möjligheter, en karriärkoordinator är anställd,
liksom tjänsterna, som tillhandahålls av psykologer.
3) Nätverket av statliga institutioner - Litauens arbetsbörs och dess lokala arbetsförmedlingskontor i
kommuner runt om i Litauen (10 lokala arbetskontorskontor). Arbetsförmedlingskontor genomför arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska uppdrag och handhar registreringen av arbetsklösa och lediga
jobb. De ger arbetslösa personer information om lediga jobb och sysselsättningsmöjligheter, samt rådgör
med de arbetslösa och hjälper dem att hitta rätt. Arbetsutbytesspecialister tillhandahåller rådgivningstjänster. Arbetsförmedlingskontor anordnar utbildning för långtidsarbetslösa om de vill omskola sig och förvärva en ny specialitet. Arbetsförmedlingskontor har ingått avtal med utbildningsinstitutioner så att utbildningar finansieras av arbetsförmedlingskontoren. Arbetskontor arbetar också med arbetsgivare för att
hjälpa dem att hitta kvalificerade medarbetare.
4) Privata organisationer och offentliga organisationer (cirka 30 företag runt om i Lituaen) tillhandahåller
betalda karriärrådgivningstjänster. Utifrån de uppgifter som samlats in i undersökningen tillhandahåller
karriärleverantörerna följande tjänster: Testa anställda och bedöma dem, ge råd om karriärplanering, tillhandahålla personalhantering och konsulttjänster; konsultera, tillhandahålla utbildningar samt rekrytera/anställa personer (även på distans). De samarbetar med företag, organiserar utbildningar på arbetsplatsen eller organisationer och hjälper dem att hitta medarbetare.
Förberedelse av karriärtjänsteleverantörer i Litauen
Det är fullt möjligt att förvärva en högre karriärspecialistsutbildning. Vytautas Magnus University utbildar specialister enligt "Career Management" -programmet; "Karriärutbildningsspecialist” kan man bli vid
Šiauliai University; "Karriärdesigns-specialister” utbildas vid Klaipėda University. "Psykologerna i arbete
och organisation" är examinerade vid Vilnius University och M. Romeris University i Vilnius samt
Vytautas Magnus University i Kaunas; Detta studieprogram förbereder högkvalificerade psykologer/konsulter för organisationer. Genomförande av projekt var relaterat till karriärhantering. Under 2012 2014 deltog alla litauiska vuxenutbildningscenter i karriärtjänste- projektet "Uppfinning och utveckling av

karriärutbildning och övervakningsmodeller inom allmän utbildning och yrkesutbildning". Karriärrådgivare, externa karriärkonsulter och psykologer avsågs utgöra underlaget till karriärtjänster. Alla projektdeltagare avslutade specifika kurser och förvärvade nödvändiga kompetenser. Vuxna som studerade vid
vuxenutbildningsanstalter har tillgång till gratis karriärutbildningstjänster: integrerade läromedel och karriärutbildning, individuell och grupp karriärrådgivning.
Det är möjligt att förvärva högre karriärspecialists utbildning. Vytautas Magnus University förbereder
specialister enligt "Career Management" -programmet; "Karriärutbildningsspecialister” utbildas vid Šiauliai University; "Karriärdesign" specialister formas vid Klaipėda University. "Psykologerna av arbete och
organisation" är förberedda vid Vilnius University och M. Romeris University i Vilnius samt Vytautas
Magnus University i Kaunas; Detta studieprogram förbereder högkvalificerade psykologer - konsulter för
organisationer. Man är kompetent att genomföra projekt relaterade till karriärhantering. Under 2012 2014 deltog alla litauiska vuxenutbildningscenter i projektet karriärtjänster "Uppfinning och utveckling av
karriärutbildning och övervakningsmodeller inom allmän utbildning och yrkesutbildning". Karriärrådgivare, externa karriärkonsulter och psykologer trodde att ge karriärtjänster. Alla projektdeltagare avslutade
specifika kurser och förvärvade nödvändiga kompetenser. Vuxna som studerade vid vuxenutbildningsanstalter har gratis karriärutbildningstjänster: integrerade läromedel och karriärutbildning, individuell och
grupp karriärrådgivning.
Institution

Web page

Studie program

Examen

Studietid

Vytautas Magnus University

www.vdu.lt

Career management

Bachelor of Educational Sciences

4 year

Šiauliai University
Klaipėda University
Lithuanian University of Educational Science
Vilnius University
Mykolas Romeris University

www.su.lt

Career education

1,5 year

www.ku.lt

Career design

https://leu.lt

Career design

Master of Educational Sciences.
Career education
Master
Career education
Master

www.vu.lt

Master of Organizational Psychology
Master of Organizational Psychology

2 year

Vytautas Magnus University

www.vdu.lt

Organizational
psychology
Work and organizational psychology
Organizational
psychology

Master of Organizational Psychology

2 year

www.mruni.eu

2 year
3 year

2 year

1.4.

POLITISK OCH JURIDISK RAM FÖR KARRIÄRVÄGLEDNING OCH UTVECKLING
FÖR VUXNA I NORGE
Länsstyrelserna är lagligen skyldiga att följa upp ungdomar mellan 16 och 21 år som inte ingår i en utbildning

eller

är

anställda

(Utbildningsakten

§3-6

och

ändringsförslag

§9-2).

Vuxna (25 år eller äldre) som har fullgjort grundskolan eller motsvarande i Norge eller ett annat land men
inte har fullgjort gymnasieskolan har rätt att på grundnivå ansöka om gymnasieutbildning (lagstadgade
rättigheter som en vuxen) (Utbildningslagen § 4A-3). Denna grupp har rätt att få vägledning i fråga om
krav de måste uppfylla (Utbildningsakten §4-8).
Ansvarig för Karriärvägledning i Norge:
•

Grundskolan (nivå 8-10).
Obligatoriskt ämne (110 timmar): "Utbildningsval"
(ref. Utbildningsnämnden)

•

Gymnasieskolan erbjuder utbildning och yrkesvägledning
(utbildningsakten §9-2 och ändringsförslag §22-3).
Rådgivning och vägledning om val av utbildning och yrke
- Uppdaterad information om utbildningsmöjligheter i Norge och andra länder
- Uppdaterad information om yrken och arbetsmarknaden lokalt, nationellt
och internationellt
- Utbildning i hur man hittar information och hur man använder vägledningsverktyg
- Information om ansökningsfrister, antagningskriterier och ekonomiska stödsystem
- Utbildning och rådgivning om hur man ansöker om jobb och andra
ansökningsförfaranden

•

Högskoleutbildning - de flesta universitet/högskolor, både privata och offentliga, erbjuder personlig och pedagogisk karriärvägledning; pekar på ytterligare utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter.

•

Arbets- och välfärdsstyrelsen (NAV) är den främsta leverantören av karriärvägledning till
vuxna i Norge. Tjänsten krävs enligt lag för att ge arbetssökande råd och hjälp. De lokala myndigheterna och staten samarbetar för att hitta bra lösningar för användarna genom cirka 450
NAV-kontor i kommuner och stadskärnor. Detta är ett gratis erbjudande NAV administrerar en
stor del av de viktigaste välfärdsförmånerna och socialförsäkringssystemen i det norska samhället
(arbetslöshetsersättning, sjukpenning, invalidpension och ålderspension vid uppnådd pensionsålder).
Det innebär att tjänsten enligt lagen är skyldig att ge arbetssökande råd och hjälp (Arbets- och
välfärdsverket), oavsett om de redan är arbetslösa eller bara försöker ändra sysselsättningen. I
detta sammanhang tillhandahåller Tjänsten även arbetsgivare som söker personal.
Tjänster som erbjuds arbetssökande av NAV:

•

Ekonomiskt stöd
- NAV Intro; specialutbud för invandrare arbetssökande
- NAV Eures - rådgör både arbetsgivare och arbetssökande om arbetsmarknaden i Europa och om
rekrytering av arbetskraft från Europa.
- Kurser för arbetssökande
- Personlig och karriärvägledning
- Arbetsmarknadskurser (ofta korta yrkesutbildningskurser).
- Mässor.
NAV-jobbdatabas
• Vox är Norska byrån för livslångt lärande (VOX) och tillhör norska utbildningsdepartementet
Det främsta målet är att förbättra kvaliteten i karriärvägledning och att främja lika tillgång till
karriärvägledningstjänster för ungdomar och vuxna i alla levnadssteg.
Nyckelområden av deras arbete;
• Samarbete och samordning mellan alla olika karriärvägledningsbestämmelser och berörda parter
• Utvärdering och dokumentation av system och praktik inom området
• Kompetensutveckling och evidensbaserad forskning, både för att främja karriärvägledning som
ett specifikt yrkesfält och för att förbättra kompetensutvecklingen för yrkesverksamma
• Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring
Vox är också en aktiv medlem i European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) och upprätthåller starka arbetsrelationer med det nordiska nätverket för vuxenutbildning (NVL).

Det finns en stor ökning av marknaden för privata företag och institutioner som erbjuder coaching och
vägledning till arbetslösa och arbetssökande. Det finns en "djungel" av olika erbjudanden, men det

finns inga specifika krav eller kvalitetskontroll av vad dessa företag erbjuder. Dessa privata företag är
ofta affärs- och marknadsorienterade, dyra och inte ett lämpligt alternativ för unga vuxna
Utbildningsprogram för Karriärvägledare
Lärosäte

Websida

Studieprogram

Kvalifikationer

Längd på
studierna
Upp till ett
år

Norges arbets- och välfärdsadministration
(NAV)
Oslo universitet

www.Nav.no

Individuell vägledning

Magister eller kandidatprogram

www.uio.no

Master eller kandidatprogram

2-5 år

Norska handelsskolan

www.bi.no
www.uib.no

Master eller kandidatprogram
Master eller kandidatprogram

2-5 år

Bergens universitet

Fakulteten för
human resources
Handels program
Human college

2-5 år

1.5. POLITISK OCH JURIDISK RAM FÖR KARRIÄRVÄGLEDNING
OCH DESS UTVECKLING I SVERIGE
I Sverige har medborgarna rätt till fri studie- och yrkesvägledning. Den är tillgänglig för vuxna i alla
kommuner på vuxenskolan och vid universiteten. Sverige har också kostnadsfria karriärvägledningscentrum, i många kommuner. Finansiering av vägledningstjänster är en del av den totala finansieringen för
kommunen, det lokala universitetet och/eller den lokala arbetsförmedlingen.
•

Den nationella lagen som reglerar karriärvägledningen lyder: ”Studenter i alla typer
av skolor, utom förskole- och förskoleklasser, ska ha tillgång till personal med de färdigheter som krävs för att möta deras behov av vägledning, för val av framtida utbildning
och yrke. Även de som avser att starta en utbildning bör ha tillgång till vägledning”.

Historiskt perspektiv på utvecklingen av karriärvägledningens utbildning och arbetsfält.
1940:
•

arbetsförmedlingens kontor började erbjuda karriärvägledning för sina arbetssökande. Den underliggande principen har alltid varit att vägledning är en individuell rätt som ska vara kostnadsfri
och tillgänglig för så många grupper som möjligt.

1950-1970:
•

Mellan 1950 och 1970-talet handlade vägledningen på skolorna om en särskild lärare med dubbel
identitet: en stark identitet som lärare men också som en guide till arbetslivet. Frågan om individens valfrihet fastställdes.

1970-1990:
•

"Syokonsulenten", konsulten för studie- och arbetsorientering fick ett eget arbetsfält, med egen
utbildning.

1980-talet:
•

På -80-talet ansågs det professionella samtalet vara det viktigaste inom vägledning, Individens
eget val stod i centrum. Utbildningsverksamheten utvecklades. Mer samarbete med arbetsförmedling och näringsliv inrättades

1990-2005:
•

Titeln var nu studie- och yrkesvägledare. Arbetet blev mer och mer målorienterat; alla skulle ha
en handlingsplan med målbeskrivning.

2005-?
•

Yrket kallas ofta karriärvägledning. Karriärvägledaren förutsätts vara mångkunnig och kunna arbeta på både gamla och nya sätt, med hjälp av alla tillgängliga verktyg. Karriärvägledaren ses
som både livsplanerare och expert inom arbetsmarknad, studier, ekonomi och hälsoområdet.
Nyckelord är; flexibelt, mångkulturellt orienterat och kreativt.

Ansvarigt organ för Karriärvägledning/Studie- och yrkesvägledning i Sverige:
•

Skolverket är den centrala förvaltningen för det svenska skolsystemet. Det styr över skolan för
barn, ungdomar och vuxna. Skolverket får vissa riktlinjer från
Utbildningsdepartementet, men dess huvudsakliga arbete är självständigt. Sveriges kommuner
har huvudansvaret för vägledning som erbjuds i skolsystemet och vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsdepartementet är myndighet för arbetsförmedlingarna. Vägledningstjänsten är utformad
av den lokala arbetsförmedlingen. Den vägledning som sker på universitetsnivå och andra utbildningsinstitutioner, har varje universitet eller institution det lokala ansvaret för.

•

Skolinspektionen har möjlighet att utvärdera de tillhandahållna vägledningstjänsterna med fokus
på tillgång och kvalitet. De får använda sig av påföljder och tillämpa viss press för att uppnå att
en huvudorganisatör avhjälper brister i sin verksamhet.

•

UKÄ (Universitetskanslerämbetet) utvärderar de program som erbjuds av högskolor/ universitet och övervakar kvaliteten. Det gäller även vägledningen på högskolan.

Utbildningsprogram för Studie- och yrkesvägledare
Institution

Websida

Stockholms
universitet

http://www.su.se/

Umeå universitet

http://www.umu.se/

Malmö högskola

http://www.mah.se/

Program

Kvalifikationer/
Examina
Studie- och
Kandidatexamen
Yrkesvägledar- i Studie- och
programmet
yrkesvägledning
Studie- och
Yrkesvägledarprogrammet
Studie- och
yrkesvägledarprogrammet

Kandidatexamen
i Studie- och
yrkesvägledning
Kandidatexamen
i Studie- och
yrkesvägledning

Studielängd
3 år

3 år

3
år

2.

KARTLÄGGNING, “KARRIÄRVÄGLEDNING I VUXNAS LÄRANDE”
2.1. METOD OCH VERKTYG
Metod
I denna kartläggning användes en utforskande och blandad metod där både kvalitativ och kvantitativ data
samlades för att identifiera den vuxna karriärrådgivningens behov och förväntningar. Även uppfattningar
från arbetsgivare och karriärrådgivare om karriärrådgivning och förväntningar från kunderna samlades in.
Detta tillvägagångssätt valdes på grund av projektets undersökande karaktär, nämligen att skapa ett vägledande program för vuxna i syfte att öka självtillit och utveckla färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att vuxna ska kunna planera sitt yrkesliv och att övervinna utmaningar med modernt medborgarskap. I undersökningen användes frågeformulär för att identifiera respondenternas tidigare erfarenhet
av karriärrådgivning, utforska förväntningar, åsikt och behov med hänsyn till karriärrådgivningstjänster.
Dessutom genomfördes intervjuer för att samla in data om uppfattningar om karriärrådgivning och förväntningar från kunder)
Verktyg
I studien användes frågeformulär med anpassad till "Förväntningar om karriärrådgivning" (Lim, 2007),
mätning och intervjuer

Ett delstudieformulär (4 delar) delades ut till de vuxna (klienter, potentiella klienter),
Del 1 - Demografiska data från den sökande (kön, ålder, nuvarande verksamhet),
Del 2 - Om karriärkunskaper, hinder
Del 3 - Karriärrådgivningens behov, avslutande frågor om karriärmål, synpunkter på hur de skulle vilja få
karriärrådgivares hjälp, om de hade träffat en karriärrådgivare
Del 4 - Erfarenhet av karriärrådgivning på jobbet, erfarenhet och förväntan om karriärrådgivning (frågor
om rådgivningsprocessen , rådgivningsmetoder, karriärrådgivare kompetenser och personlighet).
Ett tredelat frågeformulär delades ut till arbetsgivare och karriärrådgivare.
Del 1 - Respondentens demografiska data (kön, ålder, kvalifikationer inom karriärrådgivning, utbildningsnivå),
Del 2 - Huvudklientgrupp, yrkeskunskaper och färdigheter,
Del 3 - Karriärrådgivares uppfattning om förväntningar från kunder.

Research Base
Ålder

Antal

19-61

200

Karriärvägledare

25-65

151

Arbetsgivare

33-67

38

Vuxna
(vägledningssökande/potentiella
Sökande)

Metodmaterialet ger insikt om kartläggningsmaterialet. Den hela versionen av resultatet finns tillgänglig
på websidorna www.motivated.lv samt www.adultguidance.lv.

2.2.1.

KARTLÄGGNINGSRESULTAT FRÅN ISLAND

Ålder och kön på deltagare i enkäten
Deltagare

Antal
deltagare

Antal deltagare
K

Åldersspann

M

Vuxna (vägledningssökande/förväntade sökande)

30

20

10

25 55

Karriärvägledare

10

10

20

30-60

36

30

-

Arbetar i utbildningssystemet (universitet, skolor)

-

Statliga Arbetsförmedlingen

-

Företagare

15
5

Employees

6

Total

66

Enkät vuxna
Har du någon gång vänt dig till en Karriärvägledningstjänst?
Antal deltagare

Ja

Nej

30

20

10

Vilken sorts hjälp eller support behöver du, angående arbete och karriär?

Vilken sorts karriärverktyg eller tester har du använt?

I vilken fas av karriärplaneringen tror du att du kommer att ha flest svårigheter?

Karriärvägledare enkät
Vad är din nuvarande primära yrkesroll?
Karriärvägledare

10

Utbildningsspecialist

5

Socialarbetare

5

Annan

10

När var du senast på någon sorts yrkesutvecklingskurs eller seminarie etc?

Vad slags karriärvägledarprogram erbjuder du vuxna vägledningssökande?

Vilken tror du är den viktigaste faktorn i ett framgångsrikt karriärvägledningsprogram?

I vilken ålder är de flesta av dina vägledningssökande?

Vad använder du för verktyg och tester i din vägledning? Var snäll och namnge dem
Antal

Svar

3

Karriärplanering Workshops

2

Instruktion

3

Den mest effektiva individuella vägledningen
är när vi arbetar med en individuell arbetsplan

4

Föreläsning om att skriva CV och personligt
brev

2

Hjälp att göra upp en arbetsplan

5

Jag tillhandahåller information

2

Hjälp med att få syn på en egenkarriär, att
indentifiera sig själv

5

Vi letar efter den bästa lösningen

2

Övning

3

Jag bokar en tid för ett möte

0

Erbjuder dem ett test i självkänsla

6

Hjälp med att finna viktig information om
karriär och arbetserbjudande

Vilka är huvudhindren för vuxna att fullfölja sina karriärplaner?

Hur hjälper du sina vägledningssökande att välja den mest passande aktiviteten?

Hur reagerar du på regionala, nationella och globala förändringar på arbetsmarknaden när du erbjuder karriärvägledningstjänster?
Antal

Svar

6

Social och kulturell känslighet

4

Anpassar efter den snabba arbetsmarknadsförändringen

3

Matchar yrkesskicklighet och jobb

2

Osäker

Vilken egenskap borde varje Karriärvägledare utveckla? A genuine interest in others
Självreflekterande
Förmågan att lyssna på många nivåer
Tillgänglighet och äkthet
Flexibilitet
Tillhör du något slags nätverk inom ditt arbetsområde?
Nej 100%

Resultat av arbetsgivarnas enkät
Vilka kompetenser saknas bland vuxna I den tillgängliga, lokala arbetskraften?
Svar

Procent

Planering av sina aktiviteter

40%

Saknar möjligheter

20%

Saknar ansvarskänsla

20%

Målsättande, uthållighet

40%

Erfoderlig självkänsla

50%

Kommunikationsförmåga

30%

Språk (dålig Isländska )

60%

Arbetserfarenhet

40%

Samarbetsförmåga, tidsplanering

30%

Behöver vara batter på att ta till sig nya saker

20%

Kommunikation med branscher

10%

Slutsatser
Resultaten av undersökningen har gjorts enligt frågeformuläret för vuxna (invandrare) karriärrådgivare
som arbetar inom olika områden och arbetsgivare.
Resultaten visar att de flesta av de vuxna respondenterna är utbildade, nästan 50% av dem har examen
från gymnasiet.

Arbetsförmedling och fackföreningarna på Island är destinationerna där vuxna söker karriärvägledningstjänster. Utbildningsinrättningarna och de sociala tjänsterna är inte lika anlitade för sådana tjänster.
Resultaten visar att majoriteten av de svarande - 80% - inte vet vem som ger karriärvägledning på arbetsplatsen. De vill veta vem som tillhandahåller denna tjänst på arbetsplatsen och varför det är viktigt att
söka sådan rådgivning för att förbättra sin karriär och jobbmöjlighet.

Huvudfrågan för invandrare är språkbarriären, 70% av dem anser att det inte skulle bli någon förbättring
eller utveckling i sitt arbetsliv om de inte uppnår språkkunskaper för att kommunicera och uttrycka sig.
60% av de vuxna vill byta jobb men på grund av språkbarriären är de rädda för förändringar. Eftersom
respondenterna har låga löner är 50% av dem inte redo att betala pengar eller spendera tid på att delta i
karriärvägledningstjänster.

Enligt undersökningen organiserar 40% av arbetsgivarna kurser på arbetsplatsen, och de flesta är redo att
betala sina anställda för utbildning och språkkurser på arbetsplatsen.
Resultaten av undersökningen visar ett stort gap mellan karriärrådgivare och kunderna, där det finns för
många vuxna som inte vet något om rådgivningstjänsterna. Där endast 10% av rådgivarna tillhandahåller
individuell rådgivning, och endast 5% ger personliga karriärhanteringskurser. Den svagaste faktorn i programmen som erbjuds vuxna är karriärledningsutbildningen och forskningsresultaten visar att endast 1%
av det erbjuds.
För rådgivarna är den viktigaste faktorn för framgångsrik karriärledning, där 70% är överens, är självförtroende, följt av den sökandes intresse och motivation med 60%.
Enligt svaren från karriärvägledarna saknar 70% av de sökande personlig och professionell utveckling,
65% av dem bär på en rädsla för att de saknar kunskaper och färdigheter, 60% har ingen vision om framtida planer.
Svagheterna i karriärvägledningstjänsterna:
• Brist på samarbete mellan institutioner som tillhandahåller karriärrådgivning
• Kunderna vet inte om alla erbjudna program
• Otydlig syn på de program som ges till olika kunder enligt deras önskemål och behov.
• Fler rådgivningstjänster bör ges till invandrare.

Styrkan i karriärrådgivningsprogrammen:

• Arbetsgivare är inblandade i karriärrådgivningen
• Arbetskontor och fackföreningar ger bra karriärvägledningstjänster
• Kunderna är villiga att delta och uppnå sådana tjänster när de känner till dem.

2.2.2.

UNDERSÖKNINGSRESULTAT, LETTLAND

Deltagare
Ålder och kön
Grupp

Antal deltagare

Vuxna

Kön

Ålder

K

M

19

11

19-55

27

3

25-62

10

5

5

30 -51

70

51

19

30

(clients/prospective
clients)
Karriärvägledare
arbetar inom:
•

Utbildningsorganisationer
(universitet,
högskolor)

•

Staten

22

•

Lettiska
arbetsförmedlingar

3

•

5

Egenföretagare

Arbetsgivare
Totalt:

Ålder och kön bland de intervjuade
Grupp

Vuxna
(clients/prospective
clients)

Antal deltagare

10

Kön

Ålder

K

M

6

4

19-55

Karriärvägledare

10

8

2

25-45

Arbetsgivare

5

3

2

39 -51

25

17

8

Totalt:

Frågor till vuxna
Har du vänt dig till en karriärrådgivare någon gång?

När söker du vägledningshjälp?
Antal deltagare

Svar

10

Jag behöver ingen hjälp. Det är onödigt!

14

När jag sökte eller ska söka jobb. Det kan vara till hjälp att få stöd
och träning av en rådgivare för att skriva CV och bli motiverad att
skriva brev.
Professionell utveckling.

2

Jag är en person med särskilda behov. En karriärvägledare hjälper
mig att hitta jobb.

4

Jag är inte säker på vad för typ av arbete jag skulle vilja ha.
Vill veta mer om en speciell karriär/ vilka kärriärmöjligheter har
jag

Vilken form av assistans eller stöd avseende arbete eller karriärer?
Antal deltagare
6

Svar
Karriärvägledning

5

Professionella utvecklingskurser/aktiviteter

3

Psykologisk rådgivning

9

Akademiska råd, typ Knowledge management

11

Inga

2

Råd från andra människor

Vilka typer av hjälpverktyg och tester har du använt?

På vilket planeringsstadium möter du de flesta problemen?

Utfrågning av karriärvägledare

Vilken är din nuvarande främsta yrkesroll?

Har du genomgått någon utbildning i karriärrådgivning på masternivå?

När deltog du senast i någon form av professionell fortbildning, kurs eller seminarium?

Vilka karriärledningsprogram erbjuder du vuxna?
Antal deltagare

Svar

7

Individuella konsultationer

5

Gruppkonsultationer

3

Rådgivningsprogram till olika målgrupper

2

Implementeringsprogram

11

Program inför träning på arbetsplatser

9

Program för arbetslösa

13

Karriärutvecklingsprogram

7

Identifiera den enskildes förmågor och utvecklingsmöjligheter

2

Vet ej

Vad anser du vara den viktigaste faktorn i ett framgångsrikt vägledningsprogram?
Number of participants

Answer

8

Motivation

15

Verklighetsförankring

6

Kommunikation

7

Samverkan

2

Att använda vuxenorienterade modeller i det aktiva lärandet

6

Reflekterande övningar

9

Realism and hållbart

11

Målorientering

4

Inkludera alla intressenter i utformningen av programmet

2

Lär av lyckade program

2

Utveckla bra stödmaterial

9

Program måste planeras i balans med vad det kan vara värt i långa
loppet

Vilka karriärstyrningsprogram saknar människor från 21 år?
Antal deltagare

Svar

7

Individuella karriärkonsultationer

2

Gruppkonsultationer

17

Motivation

11

Självinsikt

9

Service för att stödja karriärutvecklingen

2

Yrkesstöd till personer med särskilda behov

5

Information, råd och vägledning för att hjälpa unga vuxna
att fatta beslut om utbildning, träning och yrkesmöjligheter.

10

Formulera sitt CV, förbättra sin roll i intervjusituationer

Hur gamla är de flesta av dina klienter?

Vilka typer av hjälpmedel och tester använder du som vägledare? Var snäll och namnge!

Antal delgtagare

Svar

12

Holland’s Inventories

1

Myers-Briggs Type Indicator

11

Strong; Interest Inventory

3

NLP methods

2

Interviews

7

Occupational Interest Survey

1

Jackson Vocational Interest Survey

4

General Aptitude Tests

2

Card Sorting

3

Värdegrunder

5

Kompetenskartläggning

2

Autobiography
characterization

8

Beslutsfattande; olika tekniker

4

Problemlösning

1

Narration

1

Observation

9

The

Intelligence

and

Self-

Structure Test

(R.Amthauer)
5

Unsure

Vilka är de största hindren för vuxna att förverkliga sina karriärplaner?
Antal deltagare

Svar

17

Saknar motivation

9

Personlia omständigheter, familjesituationen

4

Kommunikation

8

Dålig språkförmåga

14

Förvirring

16

Saknar erfarenheter och kunskaper

5

Platsfrågan

7

Dåliga vaner

6

Hälsotillstånd

11

Passivitet

I vilken fas i karriärplaneringen möter dina klienter de största problemen?

Hur hjälper du klienterna att välja den mest lämpliga handlingsplanen?
Antal deltagare

Svar

16

Jag försöker att uppfylla behoven hos kunden tillräckligt

11

Framstegsövervakning / planer som måste följas för att säkerställa
effektiva resultat

7

Att vara välinformerad om tjänster och anställningsbehov

5

Fråga klienten om feedback

17

Identifiera klientens mål

7

Fokusera på mål som kan uppnås och mätas

6

Identifiera de steg som behövs för att uppnå dina mål

12

Samarbeta för att utveckla en plan

13

Observation, testning, ställa frågor, modellering

Hur reagerar du på regionala, nationella och globala förändringar på arbetsmarknaden när du erbjuder karriärvägledningstjänster?
Antal deltagare

Svar

10

Utbyte av praktiska erfarenheter med andra specialister som arbetar inom karriärvägledning och rådgivning.

21

Kunskap om uppdaterad information.

8

Social och kulturell känslighet

5

Justera till snabba förändringar på arbetsmarknaden

2

Matchande färdigheter och jobb

3

Osäker

4

Informer klienter

7

Använd innovationer inom karriärrådgivning

Vilken färdighet ska varje karriärrådgivare odla?
Antal deltagare
Helt oenig

Oenig

Neutral

Håller
med

Håller
starkt
med

Ett äkta intresse
för andra

2

2

2

7

19

Sälvreflektion

2

2

1

15

50

Förmågan att
lyssna – på flera
nivåer

1

0

2

6

21

Tillgänglighet och
äkthet

1

0

3

13

13

Flexibilitet

1

0

5

13

11

Sinne för humor

1

0

6

14

9

Vilken typ av vidareutbildning skulle du vilja ha eller som du behöver?
Antal deltagare

Svar

18

Innovativa karriärrådgivningsmetoder

5

Främmande språk

9

Coaching

16

Psykologi, Konfliktlösning

3

Metoder och verktyg för att arbeta med med människor med särskilda behov

7

Redovisning, registrering

3

Osäker

4

Jag behöver ingen vidareutbildning

Tillhör du något aktivt nätverk inom detta arbetsfält?

Arbetsgivarnas åsikt om anställdas karriärvägledning
Vilka färdigheter saknas bland vuxna i den tillgängliga lokala arbetskraften?
Antal deltagare

Svar

4

Kunskaper i främmande språk, kunskaper i ryska språket

3

Brist på erfarenhet, professionell kunskap

3

Dåligt självförtroende

4

Kommunikationsfärdighete

2

Beslutsfattande färdigheter

Jämförelse mellan klienter och karriärrådgivare
Vad förväntar du dig av karriärrådgivare? / Vad tycker du att dina klienter förväntar sig av karriärrådgivare?

Bara ge mig information

Karriärrådgivare
%

Klienter
%

96.7

86.7

Vara vänlig och varm mot mig

93.3

90

80

86.7

Vara en "riktig" person, inte bara en person som gör
ett jobb

93.4

83.3

Ge uppmuntran och trygghet

93.3

90

Arbeta med mig att utveckla en handlingsplan för
steg jag måste ta för att uppnå mina karriärmål

86.7

86.6

Veta hur man ska hjälpa mig

83.4

83.4

Inspirera förtroende och tillit

96.7

80

Ta reda på mig - mina intressen, förmågor, mål och
livsstil

93.4

83.3

Använd ett test, datorprogram eller frågeformulär för
att få reda på mina intressen och förmågor

90

80

Ge mig information om yrken som jag kan komma in
på med mina färdigheter

93.3

90

Bestäm vad mitt idealiska jobb skulle vara

66.7

80

Karriärrådgivare
%

Klienter
%

Få detaljerad information om den karriär som jag är
intresserad av

73.4

86.7

Ta ansvar för att göra egna karriärbeslut

66.7

76.7

Ta reda på mina chanser att få jobbet som jag är intresserad av

56.7

86.7

Förstå syftet med vad som händer i karriärrådgivningsintervjun

53.3

73.4

Hitta det under intervjun som identifierar mina strategier och som jag behöver jobba på

83.4

83.3

Har tillgång till gratis karriärrådgivningstjänster under hela mitt liv

40

73.3

53.4

86.6

Förklara vad som är fel med mina karriäridéer

Vad förväntar du dig av karriärrådgivning?

Få erfarenhet av nya sätt att lösa problem

Bli bättre på att hjälpa mig sjäv i framtiden

73.3

86.6

Få en mycket bra tjänst om jag måste betala för
karriärrådgivning

76.7

80

Prata om mina aktuella karriärfrågor

83.4

86.6

Gå till karriärrådgivning bara om jag var väldigt
osäker på min karriär

86.6

56.7

Få information om utbildningsvägar och kurser

96.7

83.3

Ge namnen på potentiella arbetsgivare i de yrken där
jag är intresserad

73.3

80

Lär dig jobbsökningsfärdigheter, t.ex. återuppta
skrivning, ansökningsbrev, intervju färdigheter

93.4

83.4

Få broschyrer eller handouts om yrken och kurser

63.4

76.7

Slutsatser
Över 56% av de svarande hade använt en karriärkonsulteringstjänst. Trots det faktum att mer än 43% inte
hade någon erfarenhet av karriärrådgivning och många hade ingen aning om vad som faktiskt karriärrådgivare gjorde kunde de uttrycka sina förväntningar om karriärkonsultering och karriärrådgivare.

Resultaten av kartläggningen i Lettland visade att det finns ett glapp mellan karriärrådgivarnas uppfattningar och förväntningar från klienterna
.
Resultaten visade att klienterna hade höga, till och med mycket höga, förväntningar på karriärrådgivarens personlighet, t.ex. Var vänlig och varm mot mig (90%), Karriärrådgivarens yrkeskompetens, t.ex.
Förklara vad som är fel med min karriäridé (86,7%), Jobba med mig för att utveckla en handlingsplan för
steg som jag behöver ta för att uppnå mina karriärmål (86,6%) och ge uppmuntran och trygghet (90%), ge
mig information om yrken som jag kan få med med mina färdigheter (90%) ; måttliga till höga förväntningar, t ex Var en "riktig" person, inte bara en person som gör sitt jobb (83,3%), vet hur man hjälper mig
(83,4%)

Resultaten från karriärrådgivarnas grupp visade att de uppfattade att deras klienter hade höga, till och
med mycket höga, förväntningar på, till exempel, Ge mig bara information (96,7%), Inspirera till förtroende och tillit (96,7%). Höga förväntningar; t.ex Att kunna lyfta fram - mina intressen, förmågor,
mål och livsstil (93,4%), ge uppmuntran och trygghet (93%), att kunna ge mig information om yrken som
jag kan söka med mina färdigheter (93,3%). Måttliga förväntningar; t.ex. Förklara vad som är fel med
min karriäridé (80%), och bestäm vad mitt idealiska jobb skulle vara (66,7%).
Alla karriärrådgivare har eftergymnasial utbildning. 60% av dessa har masterexamen med kvalifikationer
för karriärrådgivning. Svaren visar att det finns behov av att tillhandahålla vidareutbildning för yrkesrådgivare
Resultaten av undersökningen visade också att åtgärder i rådgivningsarbetet, såsom individuell tolkning
och feedback, modellering, uppmärksamhet och stödbyggande verksamhet är effektiva.

Viktiga punkter i karriärrådgivningsprogram för vuxna:
•

Besök arbetsplatser och skapa andra arbetsbaserade inlärningsupplevelser

•

Skapa kontakt med intressenter och företagare

•

Engagera arbetsgivare

•

Öppna upp med feedback och annat stöd när programmet utvecklas

•

Håll igång kommunikationen regelbundet

Problem som identifierats i stödsystemet för karriärutveckling
•

Otillräckligt samarbete mellan de berörda institutionerna.

•

Otillräcklighet med karriärstödsaktiviteter

•

Stödresurser som motsvarar behoven hos olika målgrupper av befolkningen är inte
tillgängliga (EMKAPT, VIAA, 2011)

2.2.3.

KARTLÄGGNING, RESULTAT, NORGE

Deltagare
Table 1. Ålder och kön av deltagare i frågeformuläret

Grupp

Antal
deltagare

Vuxna (clients/prospective clients)
Lärare/Karriärvägledare
arbetar i:

utbildningsväsendet
(Gymnasier,
Universitet,
Högskolor)

•

NAV(State
Employment
Agency) Norsk AF

Ålder

Kvinnor

Män

30

32

20-65

10

5

30-65

3

2

1

35-50

80

42

37

62

som

•

Kön

8

7
ARBETSGIVARE
Total:

Table 2. Ålder och kön av intervjudeltagare
GrUPP

Antal
deltagare

Kön

Ålder

Kvinnor

Män

5

3

2

30-55

Lärare

10

8

2

25-45

Arbetsgivare

3

2

1

40-60

18

13

5

Vuxna (clients/prospective clients)

Totalt:

Vuxnas behov av karriärvägledning
Har du någonsin använt en karriärrådgivningstjänst?

När söker du karriärstöd?
Number of participants

Svar

70

Jag söker inte stöd, det är inte nödvändigt

8

När jag förlorar jobbet.

12

För att få hjälp i min fortsatta karriär

10

När jag inte är säker på vad för slags arbete jag tycker om.
När jag vill veta mer om en viss karriär / karriärmöjligheter

Vilken typ av hjälp eller support behöver du när det gäller jobb eller karriär?
Antal deltagare

Svar

16

Karriärvägledning

14

Professionell utveckling kurser / aktiviteter

13

Personliga råd

8

Akademisk rådgivning, Kunskapshantering

12

Inga

17

Råd från andra människor

30

Inget svar

Vilken typ av karriärbedömningsverktyg och test har du använt?

N= 62. Vissa har använt mer än ett verktyg. Resultatet visar att den vanligaste aktiviteten är personliga intervjuer för denna åldersgrupp. Det finns ingen aktiv användning av mer professionella
verktyg i karriärplaneringen
I vilket karriärplaneringsstadium upplever du det största problemet?
Vi har frågat deltagarna under karriärplaneringsprocessen och när de har upplevt det största problemet i
den här processen. Från undersökningen och resultatet är det omöjligt att avgöra och påpeka ett visst stadium. Osäkerhet om den personliga karriären växer gradvis från den tidpunkt då de upptäcker att de inte
kan fullfölja gymnasiet

Karriärvägledningsenkät
Vilken är din nuvarande primära professionella yrkesroll?

Har du tagit en examen på masternivå i yrkesvägledning?

När deltog du senast i någon form av yrkesutbildningskurser eller seminarium?

Vilka typer av karriärvägledningar du erbjuder till vuxna?

Antal deltagare

Svar

5

Individuell karriärrådgivning

3

Grupprådgivning

2

Rådgivningsprogram till olika
målgrupper

4

Formell vidareutbildning

6

Program för arbetslösa

12

Karriärutveckling

2

Hälsoservice

Vad tycker du är viktigast i ett framgångsrikt handledningsprogram?

Number of participants
6

Answer
Motivation

2

Kommunikation

2

Samarbete

4

Använd vuxenorienterade modeller av aktiv inlärning

5

Reflekterande övningar

7

Målorienterat

7

Inkludera intressenterna i programmets utformning

7

Motiverade och skickliga tränare

Vilka karriärvägledningar behöver de flesta personer från 21 år och uppåt?

Hur gamla är de flesta av dina klienter?

Vilka typer av bedömningsverktyg och test använder du i din karriärvägledning?

Vilka är de främsta hindren för vuxna att uppnå sina karriärplaner?

Number of participants

Answer

12

Saknar motivation

7

Personliga omständigheter, civilstånd

5

Kommunikationsfärdigheter

1

Dåliga språkkunskaper

12

Saknar erfarenhet

3

Deåliga vanor

8

Hälsotillstånd

8

Passivitet

I vilken karriärplaneringsfas kan dina kunder ideentifiera de flesta problem?

Hur hjälper du dina kunder att välja det mest lämpliga åtgärsdsprogrammet?
Antal deltagare

Svar

16

Jag försöker möta hos kundens

behov så noga som möjligt
11

Använda test-program

7

Att vara välinformerad om tjänster
och anställningsbehov

5

Förvissa mig om feed-back under
intervjun

17

Identifiera klientens mål

12

Att arbeta tillsammans för att
skapa en plan

Hur reagerar du på regionala, nationella och globala förändringar på arbetsmarknaden när du erbjuder karriärvägledningstjänster?

Antal deltagare

Svar

5

Jag försöker möta kundens behov
så noga som möjligt

2

Snabb anpassning till förändringar
på arbetsmarknaden

6

Matcha kunskaper och arbete

2

Annat

Vilken skicklighet ska varje karriärrådgivare odla?

Vilken typ av vidareutbildning eller träning behöver du eller skulle du vlja ha?
Antal deltagare

Svar

4

Innovativa karriärvägledningsmetoder

2

Främmande språk

12

Coaching

6

Psykologi, Konfliktlösning

12

Metoder och verktyg för att arbeta
med personer med speciella behov

0

Jag behöver ingen vidareutbildning

Tillhör du något aktivt nätverk inom detta arbetsfält?

Arbetsgivarnas åsikt om anställdas karriärvägledning
Vi hade bara tre arbetsgivare för längre intervjuer. De gav oss mer eller mindre samma information om
ämnet. Tillsammans med nationell statistik ger det oss tillräckligt med input för denna rapport.

Vilka kompetenser saknas bland vuxna i den tillgängliga lokala arbetskraften?
Antal deltagare

Svar

0

Främmande språk

2

Saknar yrkeserfarenhet

1

Lågt självförtroende

2

Kommunikationsfårmåga

1

Beslutsfattande

Jämförelse mellan klienter och karriärrådgivare
Vad förväntar du dig av karriärrådgivare? / Vad tror du att dina klienter förväntar sig av en
karriärrådgivare?

Karriärvägledare

Klienter

Bra och tillräcklig information

3

20

Förståelse och vänlighet

1

15

Klargöra felaktiga förväntningar

3

2

Ge uppmuntran och trygghet

0.

8

Utveckla en handlingsplan steg för steg för kunden

3

16

Ta reda på hurdan jag är - mina intressen, förmågor, mål och livsstil

12

Använda test- och datorprogram för att ta reda
på mina intressen och förmågor

3

6

Ge råd om vad mitt idealiska jobb skulle kunna
vara

3

18

Slutsatser
Resultaten av denna undersökning i Norge visade att det finns en gemensam förståelse kring detta ämne.
Uppgifterna visar att det är få vuxna som använder karriärrådgivningstjänster, troligen på grund av en
kombination av dålig information och dålig tillgänglighet. Detta beror förmodligen på hur det norska
skolsystemet är uppbyggt och utvecklats. Det finns ett stort avhopp, cirka 30%, från gymnasiet. De flesta
drop-outs återkommer dock till skolan inom ett eller två år och innan de är 25 år gamla har mer än 95%
av ungdomarna läst in gymnasieskolan. Med anledning av detta finns det ingen tradition för formella
karriärrådgivningsprogram i Norge. Unga vuxna gör (alla) sin träning och sitt karriärtänkande (rådgivning) inom det formella utbildningssystemet. Det finns mycket få så kallade karriärrådgivare tillgängliga.
Rådgivningsverksamheten sker inom skolor och universitet. Eller om du är anställd - i företaget av arbetsgivarna.
Vi ser också av resultaten av vår undersökning att klienter och rådgivare har samma syn och input till
detta ämne. Åsikterna från båda parter överensstämmer när det handlar om
-

om bra och tillräcklig information

-

att göra bra handlingsplaner

-

och ger bra råd.

Där det finns en divergens är när du frågar om förväntningar. På det här ämnet förväntar sig kunderna
mer än det rådgivare kan ge.
Alla karriärrådgivare har doktorandkvalifikationer. 60% av karriärutövare har masterexamen och kvalifikationer som karriärrådgivare.

2.2.4.

UNDERSÖKNINGSRESULTAT FRÅN SVERIGE

Deltagare
Ålder och kön på deltagarna
Grupp

Kön

Antal
deltagare

Vuxna (Kunder/förväntade kunder)

K

M

5

6

20-61

9

1

25-59

9

1

8

48-67

30

15

15

11

Karriärvägledares arb.platser:
•

KommunalaVuxenskolan
(Komvux)

•

Vägledningscentrum

•

Folkhögskola

Åldersspann

6
2
2

Arbetsgivare
Totalt:

Enkät Vuxna
Har du någon gång talat med en studie- och yrkesvägledare?

Vilken slags hjälp eller support efterfrågar du, när det gäller att hitta ett arbete eller påbörja en karriär?
Antal deltagare

Svar

1

Hjälp att hitta arbete, eller att starta eget

3

Hjälp att hitta arbete eller utbildning

4

Att hitta en utbildning som passar mig

2

Hur jag ska göra för att söka till en högre utbildning

1

Att hitta ett arbete där min yrkeskunskap är efterfrågad

Vad för slags karriärverktyg och tester har du utnyttjat?

I vilket steg av din karriärplanering har du upplevt mest problem?

Enkät för Studie- och yrkesvägledare/Karriärvägledare
Vad är din nuvarande yrkesroll?
Studie- och yrkesvägledare/ Karriärvägle-

100%

dare

När var senaste gången du deltog i någon slags yrkesutveckling, kurser, seminarier etc?

Vilka karriärvägledarmetoder erbjuder du till vuxna?

Antal deltagare

Svar

9

Individuell vägledning

8

Gruppvägledning

1

Vägledning till olika målgrupper

11

Arbetsförberedande tester för att utröna yrksskicklighet

4

Vägledning riktad speciellt till arbetslösa personer

8

Karriärutvecklingsprogram/metod

4

Identifiera och utveckla den sökandes självkänsla och egna resurser

3

On-line information och Internet-baserade tester

Vad anser du vara den viktigaste faktorn, för deltagare i ett vägledningsprogram, för att uppnå bäst
resultat?
Antal deltagare

Svar

8

Motivation

3

Kunskap om alternativen

6

Kommunikationsförmåga

9

Att få den sökande att känna sig bekväm och trygg i situationen.

6

Reflekterande övningar

5

Realistisk och hållbar vägledning

9

Målorienerad

1

Inkludera företagare i programmet

2

Utveckla nyttiga kontaktnät

7

Upprepade möten/individuella samtal med deltagarna

Inom vilket åldersspann är de flesta av dina vägledningssökande?

Vilken typ av hjälpverktyg och tester använder du? Var snäll och namnge dem!
Svar
Antal deltagare
4

SACO-test on-line

5

Arbetsförmedlingens intresse/yrkestest online

2

Olika samtalsmodeller – Amundson, Peavy,
Gunnel Lindh

7

Yrkesintresse, enkäter, intervjufrågor

4

Vägledning mot bättre självkänsla

2

Associationskort

3

Värdegrundsklarläggande

5

Yrkeskompetensundersökning

2

Självbiografi och självskattningsövning

8

Tekniker för att blir bättre på att fatta beslut

4

Problemlösning – coaching

4

"The Physics of Living" (Amundson)

Vilka är de huvudsakliga hindren för vuxna att
uppnå sina karriärplaner?

Svar

Antal deltagare
6

Brist på självförtroende/självkänsla

3

Personliga omständigheter, familjesituation och
ekonomi

4

Dålig kommunikationsförmåga

5

Dålig språkkunskap

7

De känner sig vilse i de sociala systemen, förvirring

4

Känner sig skamsna för sina gamla skolbetyg

7

Brist på kunskap om olika alternativ

3

De tror att de är för gamla att starta om

6

Inaktivitet, brist på motivation

I vilken vilken del av karriärplaneringen upplever dina sökande att deras problem ligger?

Hur gör du för att hjälpa dina sökande att välja den, för dem, bästa planen?
Svar

Antal deltagare
8

Pratar om och jämför alternativen

5

Visar på vilka små steg det krävs för att starta deras resa

3

Genom att vara välinformerad om var hjälp finns att få och vad som krävs för att få en
anstställning

6

Visar på websidor med utbildningsmöjligheter

9

Identifierar den sökandes önskningar, intressen och drömmar

7

Inger självförtroende/sjävkänsla

8

Gör upp en handlingsplan tillsammans med den sökande

6

Pratar om de sökandes status just nu och deras möjligheter att gå vidare

9

Observerar, använder tester, ställer frågor, planerar

Hur förändras ditt arbete när den regionala, nationella och globala arbetsmarkanden förändras?
Svar

Antal deltagare
8

Utbyter praktiska erfarenheter med andra specialister som arbetar inom området Karriärvägledning.

9

Uppdaterar min kunskap, tar till mig och söker aktivt ny information

6

Genom att utveckla mer Social och kulturell känsklighet, det gör mitt arbete mer intressant

5

Jag anpassr mig till den snabba arbetsmarknadsförändringen

2

Mer matchning av färdigheter mot jobb

3

Det får mig att arbeta hårdare!

4

Större informationsflöde gentemot de vägledningssökande

4

Det är viktigare nuförtiden att vara en skicklig karriärvägledare

1

Osäker

Vilka kunskaper utmärker en bra Karriärvägledare?
Antal deltagare

Håller inte
med alls

30 (alla kategorier)

Håller inte
med

Neutral

Håller
med

Ett genuint intresse för andra
människor

Håller verkligen med
30

Självreflekterande

11

14

5

Förmågan att lyssna – på
många nivåer

5

6

19

Tillgänglighet och äkthet

7

12

11

Flexibilitet

4

15

4

Sinne för humor

6

17

4

Tillhör du något aktivt nätverk inom ditt arbetsfält?
Arbetsgivares åsikter om anställdas karriärmöjligheter
Vilka kompetenser anser du saknas hos den lokala, tillgängliga, vuxna arbetskraften?

Answer

Antal deltagare
6

Ingenjörer, teknisk personal för tillverkning

5

Brist på
kunskap

1

Låg självkänsla

erfarenhet, professionell

2

Kommunikationskunskap

1

Förmåga att fatta beslut
Slutsatser

Undersökningen visade att karriärvägledare och de vägledningssökandes förväntningar på karriärvägledningen var liknande i ämnen som: "Ge detaljerad information om den karriär som jag är intresserad av",
Vägledningssökande 100% vägledare 100% De vägledningssökande ville att vägledaren skulle "arbeta
med mig att utveckla en handlingsplan för steg jag måste ta för att uppnå mina karriärmål. " Vägledarna
ansåg att det var lika viktigt. Att "vara en" riktig "person inte bara en person som gör ett jobb", vilket
också de sökande tyckte, 100% för både vägledare och sökande. Medan vägledarna inte trodde att kunderna skulle vara så intresserade av att prata om sin nuvarande karriär. 30% - 73%. Kanske beror det på
att Vägledarna är framtidsinriktade och har lärt sig det lönsingsinriktade arbetssättet att se framåt, inte
lägga så mycket vikt på det förflutna.
Under utbildningen lär sig Karriärvägledarna om begreppet "coaching" som ett verktyg för att arbeta med
sina sökande. I coachingteorierna finner vi ord som; "laga inte något som inte är trasigt" och "det finns
inga problem, bara lösningar. ” De vägledningssökande tycker om att prata om både nutiden och det förflutna. De har ofta ett behov av att gå tillbaka till vad som gick fel, om och om igen. Det kan vara en orsak till diskrepansen. De vägledningssökande vuxna är inte så intresserade av; "Lär dig jobbsökningsförmåga, skriv CV, ansökningsbrev eller intervjufärdigheter." 40% - 27%. Vägledarna är mer medvetna om
att portfolio är viktigt och på grund av sin medvetenhet om vikten av dokumentering, tror de kanske att de
vägledningssökande är mer intresserade av det också.
För att vara framgångsrik i vägledning för vuxna verkar det vara nödvändigt att göra övningar som arbetsintervjuer och att skriva ett CV mer "roligt" och lättare att förstå vikten av. En av svårigheterna i yrket
som Karriärvägledare, verkar vara att vägledarna tycker sig se och förstå att de vägledningssökande behöver tänka i nya riktningar, även om de själva inte är redo för att göra det. De kan vara helt ointresserade
av både självkännedom och måltänkande. Därav kan det uppstå motsättningar. Detta trots att varken sökande eller vägledare i undersökningen säger sig vilja ge/få endast information i mötet. De vägledningssökande vill prata om andra saker än att bara få information eller broschyrer med information om utbildningar men vuxna verkar tycka att det är svårt att prata om sig själva så ingående, på sätt som leder
framåt.
Värt att notera: Ingen av karriärvägledarna hade en magister- eller masterexamen. Det förklaras med att
arbetsgivarna inte är särskilt intresserade av att anställa mer utbildade Karriärvägledare. Utbildningen
betraktas som ett program som är specialiserat för yrkesrollen. Det här gäller åtminstone de relativt få
vägledare som deltog i denna undersökning. De tillfrågade vägledarna deltog dock i stor utsträckning i
olika kurser för vidareutveckling inom sitt arbetsområde, även om det inte gav högskolepoäng alltid. Exempelvis deltog de i seminarier och konferenser, ofta med workshops, där de träffade andra vägledare och
utbytte erfarenheter.

Punkter som kan ha effekt i karriärvägledningsprogram för vuxna
• Ge utrymme för erfarenhetsutbyte av yrkes- och arbetsbaserade inlärningsupplevelser
• Upprätta och använd kontaktnät i näringslivet
• Engagera arbetsgivare
• Bjud in personer/mentorer som kan ge feedback och annat stöd under programmets utveckling
• Ha regelbunden kommunikation med deltagarna, återkommande individuella samtal

Problem som identifierats i stödsystemet för karriärvägledare
• Otillräckligt samarbete mellan vägledare och exempelvis Arbetsförmedling och Socialtjänst
• Att inte ha rätt vägledning för vuxna, inte ge dem vad de faktiskt ber om
• Vägledarna har inte tillräcklig kontakt med arbetsmarknaden och näringslivet
• Vägledarna behöver mer utveckling inom området karriärvägledning för vuxna

3. Karriärvägledningsprogrammet
Förslag till ämne för karriärvägledningsprogram

Programmet nedan har skapats enligt kartläggningsresultat och har uppgraderats efter pilotprocessen. Programmet
visar de föreslagna ämnena. På webbplatsen www.adultguidance.lv och www.motivated.lv finns en fullständig
version av handledningsprogrammet med de föreslagna metoderna och resurserna på alla projektpartners språk lettiska, litauiska, norska, svenska och isländska.

Ämne/Tema

Beskrivning / Syftet med temat
1. Introduktion till karriärvägledning

1. Inledande Intervju, prata med vuxna deltagare innan du
börjar en vägledning

Varför är jag här? Vilket stöd behöver jag?

2. Karriärrollerna
2.1. Karriär och karriärens roll i självutvecklingsprocessen

Vad betyder en karriär och vad är karriärens roll i
ett människors liv?

2.2. Karriärmodellerna

Vilken typ av karriär är lämplig för mig - vertikal
eller horisontell?

2.3. Visioner

Var ser jag mig själv i framtiden?

2.4. Stereotypa roller under processen när man väljer karriär

Hur kan stereotyper påverka karriärprocessen?

2.5. Ytterligare karriärstöd

Var kan jag söka efter mer karriärstöd och vägledning?

2.6. Mentorskap

Vad är mentorskap?
Varför och hur man väljer en mentor?

2.7. Coaching

Vad betyder "coaching"?
Varför och hur man väljer en coach?
3. Utbildningssystem och utbildningsformer

3.1. Utbildningssystem och yrkeskvalifikationer

Vilken typ av utbildningssystem finns i mitt land?
Var befinner jag mig i det här systemet? Vilka är

mina möjligheter till vidare studier?
3.2. Betydelsen av livslångt lärande

Vad betyder "livslångt lärande"? Varför är livslångt
lärande viktigt i karriären?

3.3. Utbildningsmöjligheter i ditt land

Vilka typer av utbildningsinstitutioner och studieprogram finns i landet?

3.4. Utbildningsmöjligheter utomlands

Vilka typer av utbildningsinstitutioner och studieprogram tillhandahålls i utlandet? Hur man ansöker
studier utomlands?

3.5. Studiekostnader,
stipendier och studielån

Hur mycket pengar behöver jag för att börja studera? Varifrån kan man få pengarna till studier? Är
det möjligt att få stipendier? Om "ja", var då?

3.6. Erkännande av tidigare utbildning

Vad betyder "erkännande av tidigare utbildning"?
4. Yrken

4.1. Mångfald av yrken och yrkesperspektiv

Vilka typer av yrken finns?

5. Självstudie och självutveckling
5.1Identifiering av kompetenser, färdigheter, talanger och
erfarenhet

Vilka är mina talanger, kompetenser, kompetens,
erfarenhet och självinsiktsnivå?

5.2. Självutveckling

Hur kan jag utveckla nödvändiga färdigheter och
kompetenser för en framgångsrik karr

5.3 Hur ökar jag självkänslan?

. Hur kan jag utveckla nödvändiga färdigheter och
kompetenser för en framgångsrik karriär

5.4. Motivation och dess roll i karriärutvecklingsprocessen

Vad är motivationens roll i karriärutvecklingsprocessen? Hur ökar jag min motivation?

5.5. Värden

Vilka är mina värden? Hur mitt värdesystem kan
påverka min professionella karriär?
6. Jobbsökning

6.1. Arbetsmöjligheter

Var ska man leta efter arbetsmöjligheter och lediga
platser?

6.2. Arbetsmöjligheter utomlands

Hur söker man arbete utomlands?

6.3. Erfarenhetens roll i karriärutveckling

Vad ska jag göra om jag inte har någon yrkeserfa-

renhet? Hur ska jag då välja en karriär?

7. Affärskommunikation
7.1. Skriftlig affärskommunikation

Hur man skriver CV? Vad är den bästa mallen för
CV? Hur man utvecklar ett motivationsbrev?

7.2. E- Affärskommunikation

Hur skriver man företagsemail?

7.3. Sociala nätverk

Hur kan profiler i sociala nätverk påverka den potentiella arbetsgivarens åsikt?

7.4. Beteende under arbetsintervju

Hur man beter sig under en arbetsintervju

7.5. Affärsetikett

Hur skall man vara klädd för jobbsamtalen och för
att jobba? Hur man beter sig under affärsmöten?
Varför är det viktigt att känna till och följa affärsetikettsregler?
8. Anställningsförhållande

8.1Typ av anställning - egenföretagare, anställningsavtal,
företagsavtal, royaltyavtal.

Hur kan jag vara anställd? Vilka typer av avtal finns
det?

8.2. Företagande

Hur startar jag mitt eget företag?

8.3. Volontärarbete

Hur man startar volontärarbete? Varför volontärarbete är värdefullt för karriär?

8.4. Arbetslöshet

Var kan man få hjälp när man är arbetslös? Vilka
förmåner finns att få som arbetslös? Hur återgår
man till en arbetsmarknad?

8.5v Arbetsrätt, arbetsuppgifter och ansvar för arbetsgivare
och anställda

Vilka är mina rättigheter som anställd? Vad är arbetsgivarens ansvar?

9. Beslutsprocess

9.1. Sammanfattning av karriärvägledningsprocessen

Vad har jag fått från det här programmet? Har jag
tillräckligt med information för att börja jobba med
karriärutveckling? Vad har jag redan gjort för att
börja utveckla min karriär?

9.2. Nästa steg

Vad jag bör göra - steg för steg - för att uppnå mina

mål?
10. Reflektion
10.1. Återbesök med tillbakablick efter en månad

Vad har jag gjort för att uppnå mina mål?
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