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Reserapport från IAEVG-konferens 
Göteborg 2–4 oktober 2018 

Det internationella vägledarsamfundet, International Association for Educational 
and Vocational Guidance (IAEVG), hade år 2018 sin årliga konferens i Göteborg.  
Det var tre dagar med internationell inspiration kring studie- och yrkesvägledning 
där 750 personer med 40 olika nationaliteter deltog. Det var ett späckat program med 
föreläsningar och seminarium och däremellan fanns det möjlighet att mingla med 
kollegor från hela världen.   
Det tre nyckelbegrepp som jag tar med mig hem från IAEVG- konferensen är Social 
justice, IKT och Cultural sensitivity och hur det påverkar studie och yrkesvägledning. 
Texten nedan ska inte ses som att detta var exakt vad som sas under konferensen, det 
är mina anteckningar som jag har formulerat  ett par månader senare utifrån det som 
jag upplevde som mest intressant under konferensen 
/ Moa Mannesson,  

Sammanfattning 

Cultural sensitivity  

Ett fokus under konferensen var på begreppet Cultural sensitivity och det handlar om 

hur vi kan möta våra sökande där de är i sitt sammanhang. Att vi som vägledare 

behöver se oss själva och den kultur och det samhälle som vi lever i som har format 

oss och de normer som vi tar som självklara. Först när vi ser att vi själva är en del av 

en kultur med specifika normer så kan vi vägleda personer ur andra kulturer och ha 

en förståelse för att de kan ha andra normer och en annan syn på karriär och 

vägledning. Detta var extra aktuellt i och med den stora migration som pågår i 

världen där allt fler vägledare möter människor med en annan bakgrund än vad de 

själva har.  

Social Justice  

Social justice handlar om att se vägledning som ett sätt att arbeta för ett bättre 
samhälle där vi utgår ifrån rättvisa. Här handlar det om att se olika maktstrukturer 
som påverkar människors handlingsutrymme och försöka att aktivt arbeta för att 
minska deras påverkan på människors liv. Det handlar också om en kritik mot det 
nyliberala tänkandet på arbete, pengar och individualism för att istället gå mot en 
mer kollektiv värld med fokus på ett hållbart levnadssätt och global rättvisa. 

IKT Information och kommunikationsteknologi 

Under punkten IKT handlar det om hur vi som vägledare kan förhålla oss till en allt 

mer digital värld, både fördelar, farhågor och hur vi själva kan arbeta med digitala 

lösningar och sociala medier. Individer befinner sig på internet och vi kan inte 

kontrollera vilken information som de får om vägledning, men vi kan finnas på de 

arenor där de rör sig och hjälpa till att navigera i informationen.  
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Cultural sensitivity  

Symposium 1 Through the looking glass 
Introduktionen till symposiet gjordes av psykolog Gideon Alrumani.  
Så mycket i litteraturen handlar om klienten, att vi som vägledare ska tänka på att 
den sökande är en flykting eller att personen är en drop out. Men om vi vänder 
spegeln mot oss själva, vad ser klienten när de ser på oss? När vi ser oss själva så är 
vissa saker dolda för oss.   
 

Gideon Alrumani, Cultural preparedness 

Gideon Alrumani, The promise foundation, India 

Ingen som söker vägledning är ett tomt blad, de har redan en bild av världen. Man ser 

och lär omedvetet utan att någon berättar för en, genom att exempelvis imitera 

någon. När barn imiterar det som föräldrarna gör så ger det ofta positiv förstärkning.  

Det är ett specifikt mänskligt beteende med kulturellt lärande.  

Kulturellt lärande handlar också om vad man ser som möjligt för sig själv, om det är 
så att i den kultur man lever att tjejer slutar att utbilda sig när de blir vuxna, så är det 
inte säkert att en liten flicka ser det som möjligt för sig själv att studera som vuxen. 
Man absorberar sin kultur under sin uppväxt.  
 
Enculturation- Hur man gör saker inom en specifik kultur, det kan handla om att ta 
beslut, välja partner men också hur man säger hej på olika sätt, man vet om man ska 
kindpussa, vinka eller göra på andra sätt. Det kan också vara att man vet att när jag 
ska göra ett karriärbeslut så tar mina föräldrar beslutet eller att mina föräldrar låter 
mig välja vad jag vill.  
Equilibrium- man är införstådd med sitt kulturella sätt att göra saker på och är nöjd 
med det. Exempelvis att en indisk klient frågar ”vad ska jag göra?” För de är vana vid 
att en guide säger vad de ska göra, de vill ha ett svar. Om vi bollar det tillbaka och 
frågar vad de själva vill så kan de bli osäkra för de är inte vana att ta egna beslut. 
Det handlar inte om rätt eller fel, utan att nå varandra så att vi förstår våra olika 
kulturer.  
Acculturation: En process mellan två olika kulturer, när det inlärda sättet att göra på 
möter på andra sätt att göra på. Exempelvis mellan en minoritetskultur och en 
majoritetskultur, när en person flyttar från den kultur som de är uppvuxna i eller i 
och med globaliseringen. I samhället vill vi nå integration med en mosaik av olika 
kulturer men i policys och lagar är det ofta assimilering som är normen och då blir 
det de facto minoriteten som får anpassa sig.  
 
Som behaviorist eller freudian så ser jag på klienten på ett visst sätt ur min teoretiska 
synvinkel, men tänk om den personen inte vill bli sedd så?  
I yrken där man möter människor får man konfrontera sig själv med vad man 
förväntar sig av sig själv och vad klienten förväntar sig. Om vägledare och sökande 
går in i samtalet med olika förväntningar så blir båda besvikna.  
 



 

 

 

 

 

4 
 

Mark Watson cultural sensitivity och interkultur 
Mark Watson, Nelson Mandela University, Sydafrika 
 
Prof. Mark Watson växte upp i Sydafrika under apartheidtiden, det var poler av olika 
kulturer inom en majoritetskultur. 
Inom systemteori får det individuella systemet mest fokus men utanför individen 
finns ett socialt system, och utanför det så finns samhällssystemet på en strukturell 
nivå. Kultur finns i skärningspunkterna mellan alla de olika systemen.  
I Sydafrika är samhällssystemet viktigt för att man måste förstå historien, betydelsen 
av ras m.m. förr så var det olika vilka yrken som fanns tillgängliga beroende på ras, 
men fortfarande idag så finns de faktorerna från historien kvar.  
Kulturen spelar in både när det gäller kulturell identitet och familj, kulturellt arv men 
hur en person förhåller sig till sin kulturella bakgrund kan se olika ut.  
Kulturell hegemoni kan användas för att beskriva hur en viss forskning kring 
vägledning ses som den överordnade eller hur t.ex. vägledningsteorier skapade av 
vita personer i västvärlden tror sig kunna förklara val och karriär för alla människor i 
världen trots att de är kulturellt specifika för vit medelklass, i USA vid en viss 
tidpunkt.  Svarta vägledare ser det som cultural insensitivity att det bara är ett sätt 
att se på vägledning att det är en sorts vägledning och en sorts forskning som syns. 
Om vi bäddar in klienten i våra västerländska värderingar missar vi saker som kan 
vara av betydelse där klienten själv befinner sig. Det är den sökandes bild av sig själv 
som gäller och den vi behöver utgå ifrån.  Ur ett västerländskt synsätt så tror vi 
kanske att alla vill nå självförverkligande trots att det kanske inte är klientens mål, 
det kanske är mer praktiskt inriktade mål eller mer spirituellt. Det kanske inte är en 
lång process man söker utan ett enskilt val.  
Vi alla utgår från Etnocentrism vi ser på resten av världen utifrån vår egen kultur och 
var vår egen kultur som referensram, därför är det viktigt att i samtalet  
Inte bara se det individuella systemet, vi måste också lyfta blicken till det sociala 
systemet på mesonivå och samhällssystemet på makronivå.  
Vi behöver också vara medvetna om att kultur inte är någonting fast utan ständigt 
föränderligt.  

Ronald Sultana, Responding to diversity 

Ronald Sultana, University of Malta, Malta 

Ronald Sultana har mångåriga erfarenheter av att arbeta med vägledning i det 
globala syd. Sedan år 2000 har vägledning blivit allt mer global. I och med att 
vägledningen blir mer global så görs också vägledningsforskning på fler platser i 
världen. Det som oroar Sultana är att vi i försöken att få ett gemensamt 
vägledningsspråk kan ha förlorat en bit av kontexten som gör den kulturellt specifik. 
På exempelvis Malta som är litet land är det vissa begrepp som inte är användbara 
och andra begrepp som är specifika för just Malta och när forsningen sätts ihop till 
rapporter på metanivå finns det risk att vi tappar kontexten. 
 
Vi utgår ofta ifrån ett perspektiv som är i Eurocentriskt eller Americentriskt alltså att 
vi ser världen ur ett perspektiv där Europa respektive Amerika är i världens centrum 
och att den kultur och de värderingar som finns där är norm.  
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I arabländer ser det väldigt annorlunda ut än vad det gör i USA. 60% av världens 
befolkning arbetar i den informella ekonomin. Och de teorier som vi utgår ifrån utgår 
ifrån den formella ekonomin.  
I Globala nord och syd så finns det olika kulturella grupper i grupperna och olika 
klasser med olika möjligheter och olika strävansmål.   
I Latinamerika sägs det liknande saker som Mark säger, att de teorier som görs i USA 
kan vara användbara och i och med globalisering kan de ha något att säga oss men vi 
får ta till oss dem och göra en egen version som passar till den kontext som man 
befinner sig i. Forskare i det globala syd kan skriva tillbaka till den ursprungliga 
forskaren med de nya saker man har sett i sin egen kontext.   
 
Det finns alltid en maktaspekt i forskning och det behöver vi vara uppmärksamma på.  
Vi behöver se på våra teorier ur en ny vinkel. Vi behöver lägga till perspektivet social 
justice till studie- och yrkesvägledning istället för antaganden om att det är på ett 
visst sätt.  
Saker som kan ifrågasättas är exempelvis, Hur viktigt är jobb? Hur mycket val har vi?  
Har vi ett eget ansvar för utfallet av våra val? Om tar bort ansvaret och 
individualiseringen från den vägledningssökande, så ser vi problemen som en del av 
samhället istället.   
 

Åsa Sundelin- cultural sesitivity in times of migration, the (im) 
possible claim? 
Åsa Sundelin, Stockholms Uniersitet, Sverige 

Kravet på cultural sensitivity skapar ett emotionellt dilemma för vägledare som 

möter människor som har immigrerat. Vägledaren kan känna sig otillräcklig när man 

får höra hemska upplevelser som man har svårt att ta till sig och relatera till. 

Vägledarna lyssnar om den sökande tar upp erfarenheter av flykt och krig men vet ej 

hur det ska hanteras, vägledaren känner en hjälplöshet för vad man ska göra i den 

situationen.  

Det behövs en kontext för sina mål, drömmar, val, möjligheter migrationen blir som 
en egen kultur för det påverkar alla delar av ditt liv. Många flyktingar idag lever i 
limbo, de vet inte när de ska få ett besked eller vilket besked. Det påverkar 
möjligheterna för de man möter i vägledningssamtalet och de alterantiv framåt som 
går att ta upp. Det kan jämföras med att visa ett smörgåsbord för en svältande och 
säga att du inte får äta det.  
I intervjuerna som Åsa gjort finns ett stort fokus på att försöka att bemöta osäkerhet, 
berätta att man tror att det blir bra, jag tror på dig. Vägledarna har goda intentioner 
och hopp, men riskerar att negligera elevernas farhågor och deras erfarenhet av flykt. 
Vägledarna stänger av sitt emotionella inkännande för att orka med sitt jobb. Det 
behövs känslomässigt stöd för vägledaren för att orka och bra villkor på 
arbetsplatsen. Men också möjligheten att försöka lyfta frågan i sin kommun eller på 
policynivå för att hjälpa sina klienter. 
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Avslutning:  

Vad är min position som vägledare? Är jag en person som är rotad i ett visst teoretiskt 
förhållningssätt?  
När man vill ha hjälp i Asien kanske man i första hand går till en astrolog, eller till en 
präst och de man frågar ger råd. T.ex. gå till detta templet och offra och sen är det 
klart. Kommer man från ett kristet hem så kanske man ber till gud om man har en 
fråga, det är djupt förankrat i den kulturella kontexten. I Indien pratar man med 
familjen om utbildningsval och inte främst med en enskild individ och ett råd i ett 
sådant sammanhang kan vara att familjen ska prata vidare om valet.  
 
Vågar man som vägledare ta ett annat perspektiv och ge råd till de som eftersöker 
det? Vi har alla en bakgrund som påverkar oss, vi kan inte ge test till personer i och 
med att vi alla uppfattar det olika. Vi behöver en narrativ bild av den sökande och 
försöka att förstå dem där de är.  I det är det svårt att som vägledare att tänka bort sin 
egen utbildning.  Är det en vit medelklassperson som har tänkt studera så fungerar 
våra teorier och kanske till och med tester. Men så fort vi möter någon som går 
utanför den normen så behöver vi tänka till.   
Är vi helt klientcentrerade eller är vi klientcentrerade utifrån våra 
vägledningsteorier?  

  

Career guidance theories and practice 
working for change 

Varför arbetar vi med karriärteori?  
Teorin ger praktiken en grund att stå på. Det finns många teorier och de har olika 

perspektiv . På 2000-talet och slutet av 1990-talet kom nya karriärteorier som 
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passade bättre för nya världen. Mer fokus på kontext, systemteori, konstruktivistisk 

teori.  

 

Mary Mc Mahon, Systemteori  

Mary Mc Mahon, The University of Queensland Australien  

 

Hela saker är gjorda av delar och delar är en del av helheten. Systemteori är ett sätt 

att se både helhet och delar. Systemteorin är applicerad i många olika delar av 

forskning exempelvis inom ekonomi men den finns också inom vägledningen för att 

ge en holistisk bild av individen.  

Individen har olika intressen men finns i ett socialt sammanhang och det finns i ett 

större sammanhang med geografi, politiska beslut m.m. I detta finns också en 

tidsaspekt det som händer nu och vad som har hänt påverkar också vår framtid.   

 

Systemteorin är inte en teori utan ett ramverk för olika teorier. Systemet blir en 

kartläggning för att koppla samman teori och praktik. Man kan göra en egen bild av 

systemteorin utifrån den sökandes eget system My system of influences att använda i 

vägledning. Även vi som vägledare befinner oss i ett system of influences vilken 

organisation vi arbetar i påverkar vilka vi pratar med och hur, hur vår 

arbetsbelastning ser ut m.m. Ett sätt att se vägledning ur mikro-, makro- och 

mesoperspektiv. 
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Nancy Arthur, kulturell kontext  

Nancy Arthur- University of Calgary, Canada  

 

Hur bra tar vägledningsteorierna hänsyn till klienternas kulturella kontext?  

Kulturell kontext: det finns många sanningar och vi har en kulturell lins som vi ser 

livet igenom. Vi ser karriär och karriärutveckling genom vår egen tolkning, vi ser 

också vad vi tror skulle hjälpa den sökande genom vår kulturella identitet.  

Kulturell identitet är mer än en stereotyp i detta ingår många kontexter och 

processer, vi kan se olika delar av vår identitet och vi kan prata om kulturella 

identiteter snarare än en fast identitet.  

Kan de teorier vi har användas för olika populationer? Eller behövs det kultur-

specifika teorier? Teorierna som finns i dagsläget tar sig an kulturell kontext på olika 

sätt. Vissa tar inte upp det alls utan ser sitt kulturella sammanhang som norm. Vissa 

tar upp det som en rubrik och låter andra ta över hur det kan anpassas till den 

specifika kulturella kontexten.  

Vi behöver titta på vår egna personliga karriär, i detta så behöver vi se oss själva och 

våra privilegier samt hur vi diskrimineras eller missgynnas. Vi behöver utgå ifrån en 

intersektionell analys för att det påverkar hur man ser på vilka möjligheter en individ 

har med tanke på klass, ras, kön m.m. Se på social positionering och hur det påverkar 

handlingsutrymmet för individen. Social Just Practices få en bild av den sökandes 

kontext, få en bakgrund för personen. Vi behöver också se hur vår arbetskontext 

utgår från ett västerländskt synsätt och utgår ifrån vissa förväntningar  vi får titta på 

den kulturella relevansen i de teorier och det material vi använder.  

Det viktigaste är hur vi ingår i en allians med den sökande för att nå en Culturally 

responsive alliance där vi ser andras styrkor och inte utgår ifrån att vi är lika med 

samma bakgrund, värderingar och möjligheter.  
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Jenny Bimrose Why does career theory matter?  
Jenny Bimrose, university of Warwick, England 

Jenny Bimrose har arbetat med att utbilda studie- och yrkesvägledare som arbetar 

praktiskt med vägledning och många har haft svårt att se kopplingen mellan teori och 

praktik.  

Just nu så är vi i ett samhälle i förändring det är en förändrad arbetsmarknad för 

människor, vi blir allt äldre, mer fokus på miljö och grön teknik, IKT, 

matchningsproblematik, lågt arbetsmarknadsdeltagande, (de-)globalisation. 

Förändringar på arbetsmarknaden handlar om bland annat Gig-ekonomi där de som 

arbetar i högre grad är frilansande med låga löner och svagt anställningsskydd, de 

flesta är unga. Gig-ekonomin påverkar många människor och deras 

karriärmöjligheter och innebär att man under livet så har man många karriärbyte i 

gig-ekonomin kan du ha 3-4 jobb samtidigt och karriären blir mer komplex. I den 

förändrade världen och den förändrade arbetsmarknaden behövs vägledning. Vi 

behöver försöka att få politiker och beslutsfattare att förstå hur viktiga vi är! Att vi är 

en profession som behövs och att vi har forskat på karriär och val. 

Så varför behövs forskning? Är man professionell så behöver man lära sig, det är en 

skyldighet om man ska kalla sig professionell att alltid vara uppdaterad. Och varför 

ska vi ignorera den kunskapen som finns i teorierna och forskning? Om man hittar 

mycket av de bästa sätten, varför inte använda dem?  

Teorier ska kunna användas av praktiker för vi behöver veta vad vi gör och vi behöver 

en kultur som tillåter oss att testa nytt. 
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IKT i vägledning  

IKT i Vägledning  

James P. Sampson, Raimo Vuorinen, Jaana Kettunen 

James P. Sampson Florida State University, USA; Raimo Vourinen, University of 

Jyväskylä, Finland; Jaana Kettunen University of Jyväskylä, Finland  

 

Hur ska vi använda teknologin? Den drivande faktorn är inte längre teknikutveckling 

utan det innehåll som människor skapar digitalt. Vi som vägledare kan inte vara 

grindvakter för vad de sökande ser och vilken information de får. 

Hur förändrar IKT vägledningen och framförallt hur förändrar sociala 

medier vägledningen?  

Första gången James Sampson träffade på teknologi var 1961, hans pappa visade 

honom en digital miniräknare stor som en DVD-spelare. Hans pappa berättade att 

allt skulle bli digitalt i framtiden.  

Den digitala vägledningen började med matchningsprogram på datorn. När internet 

kom så förstod man inte vad det skulle innebära och man underskattade också sociala 

medier. Fake News är ett stort problem i USA, man tror inte längre på att visa saker 

är sant och radikala åsikter sprids snabbare. James är både upprymd och rädd för vad 

utvecklingen innebär.  

 

Några av fördelarna med IKT är:  

Ökad tillgänglighet: Större tillgänglighet även på geografiskt avlägsna platser men 

även för de med fysiskt handikapp så är det enklare att nå vägledning. Väldigt speciell 

expertis kan behövas och då finns det större tillgänglighet på andra ställen än där 

personer bor. Det ger också större chans att få hjälp oavsett tid och rum, om man 

exempelvis vill ah hjälp på kvällstid.  

Tillgänglighet till information: Våra sökmotorer har blivit bättre på att hitta vad vi 

vill veta, algoritmerna som styr det är kraftfulla. Det finns också mer videobaserad 

information med lägre produktionskostnad.  

Möjlighet att se vad du förmedlar: När du skriver så har du tid att läsa igenom och 

verkligen se vad du har skrivit, via exempelvis mail.   

Fler blir delaktiga i karriärval: Vi vet att vänner och familj är viktigt för ens val. På 

sociala medier bjuder man in vänner och familj i att vara med i karriärvalen. 

Exempelvis en jobbgrupp, det kan man ha online och du får ändå gruppeffekten. En 

användardriven upplevelse istället för en lokalbaserad.  

Det finns många sätt att arbeta med IKT, distansvägledning kan ske via video, chatt, 

mail m.m. Vissa vägledare har problem med etiska diskussioner kring att man missar 
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kroppsspråket hos den sökande och även kring hur information och dokumentation 

ska hanteras?  

Men klienten vet inte om att vägledarna ser det som oetiskt. De gillar både 

anonymiteten och att det är mer tillgängligt. Vi öppnar upp för fler att få vägledning 

genom IKT. Det är många män som inte söker inte hjälp eller kommer på möten, de 

tycker att det är enklare att prata via internet och när de har fått en relation så kan de 

komma och träffa oss. Det finns också personer som är obekväma med att visa 

ansikte eller ge sitt namn.  

Nackdelar med IKT 

• Svårt att mäta kvalitet: Nackdelarna är kvaliteten på bedömningar, lite evidens 

för validitet och hur vi värderar testet är svårt att validera. Hur vi tolkar vi 

svaren 

• Informationskvalitet: det går inte att kontrollera vilka källor den sökandetar 

till sig.  Människor har sin egen röst på internet på gott och ont. Risk för fake 

news. Människor kan hitta informationen själva men vissa behöver hjälp att 

förstå och tolka informationen.  

• Vissa människor har inte någon kompetens för att använda datorer. 

• Vägledaren har ingen koll på vad som händer där klienten bor, det blir 

vägledningen mer kontextlöst. 

• Säkerhet i tjänster, risk att bli hackad kring känslig information. 

• Människor på arbetsplatser vill inte arbeta med teknologi eller arbetar olika, 

det möter motstånd.  

•  Alla har inte råd med en smartphone och då blir det en ännu större 

exkludering om tjänster endast erbjuds digitalt.  Finansiell barriär med 

tillgång till teknologi. Vi måste verkligen tänka på hur viktigt det är att få 

tillgång till IKT att detta en social justice fråga. Om vi inte ger access så blir det 

svårt för då bidrar vi till social injustice. 

Tips i arbetet:  

• Rekommendera inte något som du inte vet är bra. 

• Hur vet man hur man ska gå vidare med en klient och vilka som inte vill ha 

hjälp? Hur arbetar vi med steg i en intervention? Det behövs en modell för 

arbetet.  

• Se till att de som söker vägledning via IKT får reda på vad som är 

begränsningar och fördelar med den digitala vägledningen.  

• Se till att du får hjälp med tekniken av någon som kan.  

• Säkerhetsaspekter, det behöver klienten känna till  
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• Vara närvarande i sociala medier. Och se till att de som har mindre tillgång till 

sociala medier får hjälp att få tillgång.  

• Du behöver också strategier för vad du gör när någon säger något som inte är 

passande.  

• Se till att vara med i policyutveckling 

• Se till att det blir på en professionell nivå.  

Hur får vi en sociala-medier närvaro?  

Se till att vara tillgänglig, man kan hittas och man verkar empatisk, pålitlig och synlig.  

Rekommendera sidor och svara på frågor, monitora företagets sida. Mycket av våra 

vanliga jobbskills kan användas på sociala medier. Var med på andra sidor där ens 

klienter kan tänkas vara, vart är de aktiva? Då marknadsför du också din egen 

organisation. Använd sociala medier i er egen organisation och se över hur ni 

använder det rent praktiskt och syns. Vad är ert företags sociala medier- avtryck, är vi 

på Facebook, har vi hemsida? 

Du behöver också kunna analysera din egen närvaro, gör en strategi för detta. 

Hur håller du koll på du miljoner av posts? Hur ser du till att svara på rätt saker?  

Låt algoritmerna arbeta åt dig, Vilken algoritm som vi behöver kolla på? vilka nyckel-

ord behöver vi se? Algoritmer används för att hitta personer som är suicidala genom 

att hitta ord som anxiety och cutting. Hur kan vi inom vägledningen hålla kolla på 

andra nyckelord som är relevanta för oss? 

Vilken utbildning och träning behöver vägledare för att arbeta med detta? Behöver vi 

speciell sociala medier-träning? Hur är vi empatiska online? Hur ser vi till att ta 

tillvara på det som personer redan kan i collaborative learning. 

Raimo Vourinen  
Raimo Vourinen, university of Jyväskylä, Finland 

En del i digital vägledning är att det blir spår, det blir synligt och inte bara ett samtal. 

Detta kräver att vi tänker på hur vägledningen påverkas. Hur fungerar det när vi 

vägleder personen med en annan kulturell bakgrund? Vi behöver den nödvändiga 

infrastrukturen för att kunna arbeta med IKT. Vi behöver verktyg som behöver 

uppdateras.  

Arbetet med IKT behöver vara en del i career-education, en kompetens som eleverna 

behöver kring hur de presenterar sig i sociala medier, för det är en viktig del för att 

vara anställningsbar.  
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Seminarium- Competency for social media- from 

delivering information to co-careerig  

Jaana Kettunen  
Jaana Kettunen University of Jyväskylä, Finland 

 
Vad är sociala medier? En process där individer och grupper bygger mening i 

Communitys och innehåll och web 2.0 teknologi. Om man skriver en Blogg som man 

bara använder själv som är låst är det ej sociala medier. Men om man öppnar sidan 

och andra kan se den och kan skriva kommentarer så är det sociala medier. Det är 

också en form av kommunikation- det handlar om att bygga relationer. Exempelvis 

att man börjar använda det för att kompisar, familj eller andra använder det.  

Sociala medier har blivit en stor del av vårt liv både på fritiden och i arbetslivet och 

Sociala medier blir både en möjlighet och en nödvändighet i vägledningen. 

Vägledare behöver kunna hantera sociala medier, det har blivit en del av vår yrkesroll 

också. Ett sätt att nå medborgare bredare är exempelvis sociala medier ungefär som 

att vara på ett köpcenter för att nå människor. Vad behöver vi veta för att kunna 

använda social medier? I Jaanas forskning har hon intervjuat vägledare och delat in 

dem i två grupper.  

 

nr 1. Har ej använt sociala medier men IKT 

nr. 2 Har använt IKT och sociala medier.  

 

5- generella approacher: 

1.Passive approcach:  

Negativ till teknik eller har inte använt det i sitt jobb 

2. Information:  

Skicka ut information till andra människor- sprida i nätverk. Behöver kunna hitta 

”rätt” saker som är intressanta och ha en kritisk granskning av det vi sprider. Vi 
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behöver kunna använda den teknologin.  

3. Communication:  

Både kommunikation och information. Behöver kunna skriva vägledning, vi kan 

vägleda face to face men hur översätter vi den kompetensen till text? Ska vi använda 

smileys? Hur nicka? Säga Hmmm? Om personen använder smileys så kan vi också 

göra det. Vilka ord ska vi använda? Det kan bli ännu viktigare med ordval. Det är 

också skillnad om det är en chatt i realtid eller om det är via mail där det finns mer 

tid att svara.  

Vilka medier passar mina klienter mest? Vilka onlinetjänster? Bilder? Hur ser vi till 

att vi förser dem med det de eftersökte? Och hur ser vi till att de kan öppna länkar vi 

skickar t.ex. vet du vad du ska göra sen? Var sessionen hjälpsam?  

4. Collaborative career exploration: 

Mer på gruppnivå och mer ett pedagogiskt fokus. Vill att de ska leda till career 

management skills. Om det är personer som aldrig mötts? Se till att det är tydligt 

med vad som är syftet och HUR det ska genomföras, så att det är tydligt med vilka 

steg som ska gås igenom. När man bestämt vilket syfte så kan man välja plattform/ 

verktyg efteråt. Det behöver också anpassas efter målgrupp, exempelvis vuxna eller 

ungdomar? Man behöver inte lämna in i text man kan istället spela in ljud eller video.  

Hur kan vi göra det mer visuellt? Inte bara text. Info Graphics- större chans att 

minnas video eller bilder. 

5. Co-careering:  

Hur ser vi till att kunna vara med och vara tillgängliga där personer redan diskuterar 

karriär? Där man redan hjälper varandra.  Att vi har en online närvaro, se till att visa 

hur mycket man är tillgänglig och vad som är syftet med ens profil? För att personer 

ska kunna bjuda in dig i diskussioner är det viktigt att vi gör oss själva tillgängliga.  

James P. Samson och Jaana Kettunen 

James P. Sampson Florida State University, USA; Jaana Kettunen University of 

Jyväskylä, Finland 

 

James.P. Sampson: I USA är det stora konflikter om vad som är sant ”fake news” och 

så vidare. Det kan finnas bra information som är objektiv. Men på social medier så är 

det en blandning av desinfromation och information. Det är viktigt att vara källkritisk 

i det man delar. Vad är bra information? Samma saker gäller i traditionella medier 

som i sociala medier. Den behöver vara sann, relevant och den ska vara presenterad 

på ett sätt att mottagaren förstår den. Det ska passa målgruppen.  

På vilket sätt tar mottagaren till sig informationen?  

Avisktligt? Att det är något man eftersöker och ställer frågor om 

Oavsiktligt:  att saker kommer till en när man browsar i sitt flöde.  

 

Oavsett vilket sätt som informationen kommer så är det viktigt att mottagaren kan 

följa en länk eller se en video, det ska leda vidare någonstans, inte stanna på det 

stället.  
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När vi använder sociala medier så lär vi oss, klienter hittar information och suger åt 

sig den som en svamp, Men VAD lär de sig? Får de bra saker till sig? Vilka fördomar 

eller stereotyper slår igenom på internet? 

Exempelvis vad är kvinnors roll i samhället? Och vilka jobb passar dem? det är saker 

som man kan hitta många svar på i social medier. Informationen kan vara partisk 

eller ha andra felkällor:  

 

Intentional Bias- försöka influera andra och vet om det. Det kan var att man fått ett 

nytt jobb och säger att detta är det bästa jobbet någonsin eller tvärtom. Kan vara att 

man vilja sälja något och bara tar upp det som är bra med varan. 

Unintentional Bias- Att man har en stereotyp bild som man förmedlar omedvetet. 

Restricted range of experiende- att man har en begränsad bild av verkligheten 

Out of data- gammal information, säger att det är på ett sätt fast världen inte är sån 

längre.  

Popularity bias- för att något är populärt är det som kommer upp först kanske inte 

alltid det som är mest sant. När något blivit klickat på många gånger så kommer det 

upp ofta. Och google känner dig 

Similarity bias- någon som liknar dig lyssnar du mer på.  

Context deficiency- det saknas information, tex. Twitter korta texter tagna ur sitt 

sammanhang. 

 

Våra klienter är på internet och på sociala medier och om inte vi ger information, vem 

gör det då?   

Läs presentationen här: www. Career.fsu.edu/tech-center 
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Career guidance for Social Justice  

Career guidance for Social Justice- contesting 

neoliberalism 

 

Tristram Hooley 

Tristram Hooley, Inland Norway University, Norge 

 

Soical Justice är en stor fråga just nu inom vägledning och det var en stor fråga förra 

IAEVG också. Det utgår från frågan ”Bidrar vi till att göra vi världen bättre?”  

Tristram Hooley, Ronald Sultana och Rie Thomsen har skrivit en bok om Career 

guidance for Social Justice: contesting Neoliberalism. Några huvudteman i boken är 

att se förtryck och att se normer och problematisera dem, det handlar också om att 

bygga solidaritet och gå till gemensam handling. Hur kan vi ändra villkoren för 

människor och hur kan vi bidra på olika nivåer?  

Rie Thompsen 

Rie Thompsen, Aarhus University, Danmark 

När de samanställde boken om social justice och fick in kapitlen så definierade de 

career guidance utifrån OECD:s definition av vägledning och den definitionen är 

teknokratisk, den har ingen kontext i sig. Genom att försöka göra gemensamma 

definitioner så tappar man den kulturspecifika kontexten. I boken har de skrivit ur en 

kritisk synpunkt. Det man vill erbjuda med sin definition handlar om den 

emancipatoriska delen av karriärvägledning, solidaritet och att bidra till att förändra 

världen som vi känner den. 
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Ronald Sultana  

Ronald Sultana, University of Malta, Malta 

Neoliberalism är den kontexten som vi är i idag, de senaste 25 åren har världen gått 

mot neoliberalism. Att tänka att det finns andra sätt att leva på, att det kan ge en 

tanke om att ändra världen. Många människor har inte en god lön, hem och familj, 

ska det vara så mycket begärt? Vi som vägledare har en bit att spela i den här rörelsen 

mot social rättvisa genom att ge det en riktning.  

 

Women and career social justice  
Mark Watson, Nelson Mandela University, Sydafrika; Jenny Bimrose, University of 

Warwick, England, Mary Mc Mahon, The University of Queensland, Australien 

 

Social justice handlar om majoritet och minoritet och inte bara i antal, kvinnor är 

hälften av befolkningen och ändå är det en minoritet. Det är fortfarande 

normbrytande att det är jämställt och det normala är ojämställdhet. 

Intersektionalitet är en viktig del i detta arbetet, att se hur olika faktorer såsom, kön, 

klass och etnicitet samverkar och ger människor olika möjligheter och 

handlingshorisonter. Ett perspektiv är att se ojämställdhet genom neoliberalismens 

glasögon. Men genom det perspektivet så syns det inte hur normer skapas, för att se 

hur normer skapas behövs ett perspektiv av konstruktivism. 

Konstruktivism och social konstruktivism passar bäst för att förklara kvinnors 

karriär. Det Narrativa förhållningssättet sätter personen i en kontext och ger 

individen en möjlighet att få en röst.  

Personlig agens är viktigt i vägledningen att se att varje person har en egen 

handlingskraft men utan att lägga skuld på individen. Narrativ ger ledtrådar som vi 

kan arbeta med och som ger en hint om hur vi ska arbeta med detta.  

Hur kan vi arbeta med andra forskningsdiscipliner för att få det resultat vi vill nå? 

Frida Wikstrand 

Frida Wikstrand Malmö Universitet, Sverige  

 

Vi måste se olika grupper i samhället och omdistribuera resurser. Normkritik är att se 

normer och se vad som är accepterat i den nuvarande normen och att arbeta för att 

normen ska inkludera fler. Social bakgrund spelar en stor roll i Sverige trots att vi har 

gratis utbildning. Vi bär alla på stereotypa bilder av arbete och vad som är ett bra val.  

Neoliberalism påverkar hur vi pratar om det fria valet, väljer vi fel så är det vårt fel 

och vårt ansvar för att vara lyckade.  

Vem är inkluderad och vem är exkluderad? Vi behöver utmana det som tas för givet. 

Hur visar våra egna normer och värden i vägledning? Hur pratar vi om framtiden? 

Hur pratar vi om utbildning? t.ex. orden högre utbildning and lägre utbildning de 

rymmer en värdering.   

Vad visar vi upp som exempel är det Lisa och Kalle eller Lisa och Linda som köper ett 

hus? Det som blir belönat i studie- och yrkesvägledning enligt de normer vi har är 
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egna val och lycka, men hur mycket fritt VAL har vi egentligen?  

 

Victor Wong, Toby CY Yip - Hong Kong  
Victor Wong, Toby CY Yip, Hong Kong Baptist university 

Alla har rätt att eftersträva och nå ett gott liv men neoliberalismen påverkar hur vi ser 

på arbete, det sociala arbetet och hur vägledningen utformas.   

När man pratar om arbete så pratar man bara om det betalda arbetet och att det är 

två olika delar med fritid och jobb men hur kan vi få de två delarna att arbeta 

tillsammans?  

Det behövs en mer dynamisk bild av arbete. De flesta har erfarenhet av obetalt arbete 

innan de har ett betalt arbete och detta behöver vi se och uppmärksamma för att visa 

på individens kompetens.  Vi behöver få personer att se sina kunskaper och visa vad 

de har lärt sig från de erfarenheterna. I sitt arbete med ungdomar som har hoppat av 

skolan har Wong och Yip sett kraften i att få människor att se sina kunskaper av även 

obetalt arbete som ett sätt att minska social exkludering. Men för att få ett kraftfullt 

arbete mot social exkludering och skapa ett samhälle som ger alla möjligheter så 

behöver alla vara med i arbetet både skolor, företag och NGO:s. 

Bo Klint Paulsen, Randi Boelskifte, Rie Thompsen  

Bo Klint Paulsen, VIA University College, Danmark; Randi Boelskifte, VIA University 

College, Danmark; Rie Thompsen Aarhus University, Danmark  

Vilken frihet har människor att välja mellan olika sorters liv och att ha olika 

möjligheter? 

Den sociala mobiliteten genom utbildning är begränsad, utbildning leder oftast till en 

reproduktion av social bakgrund. Vi behöver vidga utbildningsmöjligheter för alla 

elever, att välja yrkesutbildning i en familj med en tradition av högre utbildning eller 

att välja en akademisk utbildning i ett arbetarhem. I Forskningen finns ett ansvar att 

tänka på hur ska vi utveckla social rättvisa.  

Hur kan praktiker och forskare träffas mer och utbyta idéer? Forskningscirklar kan 

vara en del av arbetet med social justice genom att vara inkluderade i sin forskning 

och ge tillbaka till praktiken.  

Frankrike- Jacques Pouyaud 

Jacques Pouyaud, University of Bordeaux, Frankrike 

Det pågår många kriser i världen samtidigt, både ekologiska och ekonomiska.  

Vi behöver transformera världen och vi behöver se världen på nya sätt för att 

verkligen bidra till social rättvisa.  

Är jobb det som skapar orättvisa? Och kan jobb samtidigt vara lösningen?  

Vi behöver tillgång till decent jobs. Men för att få det kanske vi måste omdefiniera 

vad ett jobb är och vad det innebär att arbeta. Vi behöver också se processen att 

arbeta. På vilket sätt kan vi arbeta och samtidigt ha ett hållbart liv? Hur kan etiska 



 

 

 

 

 

19 
 

organisationer uppstå? Och framförallt hur kan vägledning vara en del av detta?  

Karriärvägledning är en del av att framhäva nya sätt att leva. Kan 

karriärvägledningen utbilda människor att se sin egen karriär och sin framtid med ett 

aktivt liv? 

 

Frågor 
Det pågår ett paradigmskifte nu, neoliberalism har kommit de senaste 30 åren och vi 

som arbetar med ungdomar vill göra skillnad och byta perspektiv from the big I. 

Individualismen är en stor del av neoliberalismens kärna och det påverkar hur vi 

arbetar med den vägledningssökande och hur ändrar vi det? Det är inte lätt att göra 

den här förändringen, men det finns en stor potential som ligger på en kollektiv nivå 

snarare än på individuell nivå. Att ha interventions i Communitys och grupper att 

lära från varandra och tro att gruppen är kapabel att tillsammans inspirera varandra 

och att se nya perspektiv. Att arbeta mot den stora fixeringen på jaget genom 

gruppvägledning.  

På Folkhögskolan är gruppen det viktigaste och där arbetar man på gruppnivå, och 

gruppen ska hjälpa varandra.  

Att det individualistiska är det som driver oss är den bild som vi matas med. Men de 

flesta har en större känsla av community och det är viktigt att vi visar det i vår 

diskurs och inte bara tar efter det som sägs i media om hur individuella vi är. 

  

I Norge partar man inte om social justice utan istället om social inclusion- vad är 

skillnaden? Social justice handlar om att sätta ljuset på rättvisa medan  

inkludering kan ses som något som människor ska inkluderas i men utan 

maktperspektivet kring vem som har ansvar att inkludera vem?  Och utan det 

visionära perspektivet kring vilket samhälle vi vill ha. 

Ett annat perspektiv på inkludering är att du måste exkludera någon före du kan 

inkludera dem igen. Men social justice handlar om att skapa ett samhälle för alla, inte 

ett samhälle som exkluderar andra utan ett rättvist samhälle.  

 

Tristram Hooley, Using Career guidance to adress the 

changing world of work and technological panic 
Tristram Hooley, Inland Norway University, Norge  

Vi får mycket information om att arbetsmarknaden ändras och att vi behöver hålla 

jämna steg med den men att vi inte riktigt hinner ikapp. Men vi behöver vara mer 

kritiska till idén om att världen förändras. John M. Keynes, pratade redan på sin tid 

om att världen kommer att förändras och att vi i framtiden knappt kommer att 

behöva arbeta för att robotarna fixar allt. Då behöver vi bara arbeta om vi vill hjälpa 

andra. Idag så är det många som tycker att Keynes idéer är löjliga.  

Men behöver vi skyddas från robotautomation och AI, kan våra jobb tas över av 

detta?  Tekniken har ändrat vårt arbetssätt, vi arbetar mer flexibelt idag och vi kan 

välja mer, kan välja att arbeta hemifrån, kön spelar mindre roll i dagens samhälle.  
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Hooley Läste 30 rapporter på temat the changing world of work publicerade 2015-

2018. Google sökte fram och kodade rapporterna och det som går att utläsa från det 

är att det man pratar om när man säger föränderlig arbetsmarknad är teknologi, AI, 

AR, automatisering och Big data. Men andra saker som påverkar framtidens 

arbetsmarknad såsom demografi, globalisering, miljöförstöring, pratar rapporterna 

knappt om trots att de kommer att påverka framtidens arbete. 

I beskrivningen av framtidens arbetsmarknad så finns det både de som ser positiva 

saker och de som är oroliga. Think tanks ser det positiva och regeringar ser 

nackdelar. 

När man pratar om framtiden arbetsmarknad finns en diskurs där man pratar om att 

individer behöver bli mer flexibla och organisationer behöver ändras och det lägger 

en diskurs där individen har ansvaret för hur väl hen lyckas på arbetsmarknaden.  

Vilken sida ska vägledare välja i detta? Är det realistiskt att alla ska vara flexibla och 

anpassningsbara? 

Många karriärvägledningskonferenser handlar också om att världen förändras och 

här behövs ett kritiskt perspektiv på vem är det som tjänar på att världen förändras? 

Om världen förändras? Det är billigt för ett företag att inte ha någon anställd för då 

behöver man inte betala lön, men då har man i andra änden ingen som köper det 

man producerar och då innebär det en kollaps Om en fabrik stängs ner för att det 

automatiseras så är det en praktisk fråga för just den personen som blir uppsagd att 

hitta ett nytt jobb, men det är också en fråga för ägaren om något kan göras 

annorlunda i fabriken? Och det är ett problem för politiken. 

Om den som äger kapitalet automatiserar verksamheten får den personen mer vinst- 

varför ska inte detta delas mer lika? 

När det gäller lagstiftning kommer också utmaningar med den nya tekniken, t.ex. när 

det gäller förarlösa bilar vad blir det för konsekvenser av den utvecklingen?  vem är 

ansvarig om någonting händer? 

Teknikutvecklingen är inte oundviklig, att något kan göras är inte det samma som att 

det kommer att göras. Att folk kan jobba hemifrån betyder inte att det inte att alla 

människor jobbar hemifrån. Teknologi hänger ihop med människor och teknologi 

driver inte samhället utan är en del av samhället. Vi behöver få människor att tänka 

på de här sakerna och utmana den bild som skapas i media. 

 

Hur kan vi istället få robotarna att arbeta för oss? För en mer hållbar och rättvis 

värld? När Keynes pratade om att robotarna tar över våra jobb så pratade han om The 

Leisure society och även där behövs vägledare för att hjälpa människor med hur de 

ska spendera sin fritid.   
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Hooley tror inte att det händer mycket mer i teknikutvecklingen nu än vad det gjorde 

för 100 år sedan. Det är inte en större revolution än när spinning Jenny kom och tog 

över människors jobb. De som föddes under första världskriget har sett en gigantisk 

teknikutveckling och förändring är en del av det mänskliga samhället och även i 

framtiden så kommer det behövas människors tankar för att ta fram exempelvis AI.  

Hur vi pratar om en arbetsmarknad i förändring är mer en politisk diskussion och 

retorik som handlar om den stora förändringen.  

Nästa konferens  
 

 
Nästa IAEVG-konferens är 9-13 september i Bratislava och Brno 

https://iaevgconference2019.sk/ 


