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Problem: På grund av den konkurrens som idag råder på arbetsmarknaden om 

kvalificerad arbetskraft ser företaget Manpower ett behov av att 
kommunicera med individer mitt i karriären. Därför har en Internetbaserad 
karriärguide nyligen implementerats, men idag finns endast enklare 
funktioner att tillgå. För att kunna attrahera kvalificerad arbetskraft behövs 
djupare förståelse erhållas för hur de tänker kring ämnet karriär, 
karriärvägledning och karriärvägledning på Internet. 

 
Syfte: Uppsatsen syfte är att ge riktlinjer för Manpowers Internetbaserade 

karriärguide. Ett strategiskt tänkande för karriärguiden presenteras samt 
riktlinjer för funktioner och utformning.  

  
Metod: Utifrån insamlad sekundärdata om Career Management och 

Internetmarknadsföring utformades en intervjuguide som låg till grund för 
genomförandet av undersökningen. 15 kvalitativa intervjuer med individer 
mitt i karriären utfördes. Resultatet av intervjuerna tillsammans med 
sekundärdata låg till grund för utformandet av karriärguidens riktlinjer. 
 

Riktlinjer: Karriärguiden ska vara personlig och interaktion ska stå i centrum. Ett sätt 
för besökare att interagera med varandra är genom forum. Karriärguiden bör 
präglas av ett icke-elitistiskt tänkande genom att ge råd gällande hur det är 
möjligt att få ihop alla delar av livspusslet och därmed inte endast fokusera 
på faktorer som lön och status. Individer med intressanta karriärer kan lyftas 
fram och särskilt kvinnor bör få plats på guiden, det kan ske genom till 
exempel personporträtt. Karriärguiden måste vara lättnavigerad och 
uppdateras regelbundet för att fortsätta vara levande. 
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Problem: Due to today’s competition of qualified workforce the company Manpower 

needs to communicate with individuals that are at the focal point of their 
careers. Therefore an Internet-based career-guide has recently been 
implemented but at the moment only basic functions are available. To attract 
a qualified workforce, a deeper understanding needs to be acquired about 
their thoughts concerning career, career-guidance and Internet-based career-
guidance.      

 
Purpose: The purpose of the thesis is to give guide-lines for the Internet-based career-

guide at Manpower’s website. A strategy is presented as well as guide-lines 
for functions and design 

 
Method: Based on theories concerning Career Management and Internet Marketing 

an interview-guide was created. Qualitative interviews were conducted with 
fifteen individuals that are at the focal point of their careers. The results of 
the interviews combined with the secondary data were used as a base when 
the guide-lines for the career-guide were created.  

 
Guide-lines:  The career-guide ought to be personal and interactive. One way in which 

the visitors may interact is through a forum. Furthermore the career-guide 
should focus on giving advice concerning how career and family life can 
work together. Hence, aspects as salary and advancement in the hierarchy 
should not be the main point. The career-guide should display success-
stories as well as portray individuals with interesting careers. It is desirable to 
have a particular focus on women. Moreover the career-guide has to be easy 
to navigate and it should be continuously updated.      
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1. Karriär - ett koncept i förändring 
 
I Sverige råder det idag högkonjunktur vilket innebär att arbetsmarknadsförhållandena är 
goda och att det är lätt att få arbete. Det senaste året har antalet sysselsatta ökat med 
95.000 enligt Statistiska centralbyrån (Dagens Industri, 2008). Den huvudsakliga 
anställningsformen i Sverige är heltidsanställning, men under de senaste 10 åren har de så 
kallade atypiska anställningarna ökat. Att vara anställd hos ett bemanningsföretag är en 
sådan typ av anställning. År 1991 blev privat arbetsförmedling fullt tillåtet genom 
lagändring. Att bemanningsbranschen har expanderat mycket under senare år beror dels 
på detta, men även på en ökad efterfrågan av tillfällig personal. (Andersson & Wadensjö, 
2004, s. 3-7)  
 
Vi uppmuntras mer och mer att se på oss själva som ”Jag AB”, det vill säga i 
företagsform.  Detta kan ses som ett led i en ökad individualisering. Ansvaret för arbete 
och anställning har alltmer förts över på individen, ett ansvar som tidigare låg på samhället 
och arbetsgivaren. Att vi numera själva är ansvariga för att ständigt utvecklas och för vår 
anställningsbarhet kan förklara det ökade behovet av karriärvägledning. (Gilbert 2008, s. 
57; Garsten, 2004, s. 130) En naturlig effekt av kortare anställningar och ökad 
individualism är att de anställda känner en minskad pliktskyldighet och lojalitet gentemot 
företag och organisationer. Från företagens sida innebär förändringen att de numera ofta 
fokuserar på att erbjuda goda möjligheter till utveckling till skillnad från möjligheter till 
befordran inom företaget och fasta anställningar. (Baruch 2004, s. 60) Det råder därmed 
inga tvivel om att konceptet karriär är i förändring. Genom att de flesta organisationer har 
genomgått förändringar där de decentraliserats och plattats så har karriärvägarna blivit allt 
mindre tydliga och utstakade. Att ta sig framåt i karriären har utökats från att bli 
befordrad till att omfatta att byta inriktning, att ta ett steg i ”sidled”, att byta organisation 
med mera. Människor kan välja mellan dessa sätt att ta sig framåt i karriären och då det 
inte längre finns bara en väg till framgång beskrivs den nya karriärvägen som ”multi-
directional”. (Baruch, 2004, s. 60-61) Framgång kan mätas på andra sätt än endast genom 
position i karriärstegen, inkomst och status. Baruch (2004, s. 61) föreslår att fler kriterier 
bör användas för utvärdering av framgång i karriären, bland annat inre tillfredställelse, 
livsbalans, frihet och självständighet. 
 
Det är inte endast individens roll som ändrats på arbetsmarknaden. Enligt Turban, Lee, 
King & Chung (2002, s. 166) är det en tydlig trend att mer och mer av arbetsmarknaden 
flyttas till Internet där numera tusentals arbetsförmedlingar och hundratusentals 
arbetsgivare annonserar ut lediga tjänster. Arbetsmarknaden är en av världens största 
marknader, där arbetsgivare letar efter medarbetare med specifika färdigheter och 
individer letar efter anställning. Då de arbetssökande, såväl som arbetsgivare, 
rekryteringsfirmor och statliga organisationer använder Internet i detta syfte är det inte 
konstigt att fler och fler tjänster gällande arbete och karriär dyker upp på Internet samt att 
dessa blir mer inriktade mot specifika målgrupper. (Turban et. al, 2002, s. 166) Dock finns 
det i Sverige i dagsläget få företag som erbjuder karriärvägledning på Internet för vuxna 
som redan har en anställning. De tjänster som finns hittas mestadels inom större 
organisationer och fokuserar oftast på utveckling inom företaget. Väldigt få företag i 
OECD-länderna har karriärutvecklingstjänster med fokus på endast utveckling oberoende 
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av företag. De få som finns, är oftast dyra. De karriärvägledningstjänster som finns på 
arbetsföremedlingarna och liknande sidor är mest användbara för människor som är 
arbetslösa. (Zelmerlööw, 2007, s. 31) 

1.1 Företagets problem 
 
På grund av den konkurrens som råder på arbetsmarknaden om kvalificerad arbetskraft 
ser företaget Manpower ett behov av att kommunicera med individer mitt i karriären. 
Dessa individer anställs vanligtvis inom ”Manpower Proffesional”. För Manpower, liksom 
för övriga stora bemanningsföretag är viljan att expandera ständigt i fokus. Konkurrensen 
är hård och strävan finns att hela tiden plocka marknadsandelar på denna ständigt 
växande marknad. Ett mål för Manpower är att försöka bli en mer attraktiv arbetsgivare 
och inte endast fungera som en ingång och sluss till andra företag. Att arbeta på 
Manpower ska ses som en möjlighet att komma framåt i karriären och bygga upp ett 
starkt CV och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. I dagsläget har företaget 
arbetsannonser på sin webbsida, men ingenting som hjälper deras kandidater att bli 
vinnare på arbetsmarknaden. Därför har en Internetbaserad karriärguide nyligen 
implementerats, men idag finns endast enklare funktioner att tillgå. (Liljeqvist, personlig 
intervju, 2008-02-20) För att ta reda på vad så kallade professionals1 efterfrågar behövs 
djupare förståelse erhållas för hur de tänker kring ämnet karriär, karriärvägledning och 
karriärvägledning på Internet.  
 

1.2 Syfte 
 
Uppsatsen syfte är att ge riktlinjer för Manpowers Internetbaserade karriärguide. Ett 
strategiskt tänkande för karriärguiden presenteras samt riktlinjer för funktioner och 
utformning.  
 
 

 
 

                                                 
1Med en professional menas i denna uppsats en yrkesverksam person med ambitionen att avancera. Denne 
har minst fem års arbetslivserfarenhet och arbetar idag som mellanchef eller motsvarande inom ekonomi, 
ingenjörstjänster, HR, inköp eller executivetjänster.  
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2. Branschen och existerande karriärguider på Internet 
Nedan presenteras bemanningsbranschen och företaget Manpower åt vilket uppdraget utförs. En 
överblick ges även av de karriärguider och annan karriärvägledning som existerar på Internet i 
dagsläget. 

2.1 Bemanningsbranschen 
 
Bemanningsbranschen består av några stora företag och ett flertal mindre. De största 
inom Sverige är Manpower, Adecco, Proffice och Poolia. Manpower och Adecco är 
internationella företag och är världsledande. Ungefär 85 procent av alla 
bemanningsföretag är medlemmar i Almega, som är arbetsgivarorganisationen för 
bemanningsföretag i Sverige. (Andersson & Wadensjö, 2004, s. 3-7) 
 
Att det existerar en bransch för uthyrning av personal beror på att det finns företag som 
är i behov att deltidsarbetande personal, men även på grund av att det är kostsamt för 
företag att både anställa och rekrytera personal. En annan orsak är företagens osäkerhet 
över vad de behöver, samt kvaliteten på arbetskraften. Lagar och regler kan också göra 
det invecklat för företag att själva bedriva rekryteringsverksamhet. Genom att anlita ett 
bemanningsföretag som specialiserat sig på uthyrning och rekrytering av personal slipper 
företagen själva stå för hela processen. (Andersson & Wadensjö , 2004, s. 3-7) Det är inte 
bara den svenska bemanningsbranschen som vuxit, tillväxten har varit stark i alla OECD-
länderna, där både Manpower och Adecco finns representerade i de flesta större städer 
(Connell & Burgess, 2006, s. 494). 

2.1.1 Bemanningsföretagens tjänster 
De flesta bemanningsföretagen erbjuder flera olika tjänster: 
 
Vid personaluthyrning (bemanning) hyr bemanningsföretaget ut sina anställda till ett 
kundföretag. Cirka 80 procent av omsättningen inom branschen sker i form av uthyrning. 
Här står kundföretaget för arbetsledningen. (Almega, 2008) 
 
Med outsourcing menas att en hel avdelning på kundföretaget bemannas, till exempel 
ekonomiavdelningen och bemanningsföretaget står för arbetsledningen. Denna typ av 
verksamhet kallas även entreprenad och är 12 procent av omsättningen i branschen. 
(Almega, 2008)  
 
Rekrytering står för fyra procent av omsättningen inom branschen och innebär att 
bemanningsföretaget ansvarar för hela processen åt kundföretaget. De söker upp 
personer som är rätt för tjänsten, intervjuar, tar referenser och presenterar personen i 
fråga för kundföretaget. Personen anställs dock av kunden. (Almega, 2008) 
 
Vid omställning hjälper bemanningsföretaget kundföretaget vid personalminskning, med 
omplacering eller förberedelse för nytt jobb (Almega, 2008). 
 
Jobbförmedling är ett komplement till arbetsförmedlingarna. Det fungerar som en platsbank 
där lediga tjänster utannonseras (Almega, 2008). 
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2.1.2 Manpower 
Svenska Manpowers rötter går tillbaka enda till 1953. År 1996 gick Teamwork (som 
företaget då hette) ihop med Manpower, som var ett av världens största 
bemanningsföretag, och därmed blev svenska Manpower en internationell aktör. 
Företaget finns idag i 78 länder och har ungefär 4500 kontor. (Manpower a, 2008) 
 
Då privat arbetsförmedling blev fullt tillåtet i Sverige innebar det att verksamheten på 
Manpower kunde utvecklas och under nittiotalet tillkom utöver de ursprungliga 
uthyrningstjänsterna bland annat rekrytering och outsourcing. Den snabba expansionen 
ledde även till att flertalet nya kontor öppnades, i dagsläget finns runt 50 kontor utspridda 
över hela landet. (Manpower a, 2008)  
 
Manpower har fyra varumärken i Sverige, dessa är; Manpower, Manpower Professional, 
Elan IT och Right Management. Manpower Professional koncentrerar sig på rekrytering 
och uthyrning av högkvalificerade medarbetare till chefs- och ledningspositioner samt 
specialister. De områden som är viktigast för denna division är ekonomi, 
ingenjörstjänster, HR, inköp och executivetjänster. (Manpower a, 2008) Det är denna 
grupp som till stor del används som ansiktet utåt mot företag och arbetssökande och som 
karriärguiden ska vända sig till (Liljeqvist telefonsamtal 2008-03-14). 
 
Manpower strävar efter mångfald, både inom och utom företaget. De deltar aktivt i 
samhällslivet och vill ge människor möjligheter samt en plats i den sociala gemenskapen. 
(Manpower b, 2008) En del i Manpowers vision är att utveckla möjligheter till kreativitet, 
att komma med nya lösningar för kunder och kandidater i arbetslivet och affärslivet 
(Manpower c, 2008). 
 

2.2 Webbsidor med karriärvägledning 
 
Det finns två huvudtyper av webbsidor associerade med karriärvägledning. Dels finns det 
karriärcenter som har webbsidor som ett verktyg i sin verksamhet. Dessa kallas 
integrerade webbsidor. Den andra sorten är fristående webbsidor tillhörande exempelvis 
platsbanker och rekryteringsföretag, som erbjuder karriärvägledning som stödtjänst. 
(Sampson 1999, s. 247-248) 
 
Career Management Alliance påstår sig vara den ledande karriärföreningen för 
”professionals” i världen. De tjänster som denna förening erbjuder är inte kostnadsfria. 
Föreningen erbjuder många olika tjänster; till exempel; topp 20 frågor att ställa till 
klienter, ring en mentor eller en karriärcoach, länkar till karriärwebbsidor, CV-tips, 
språköversättning, lexikon inom olika yrkesområden, blogg med det senaste inom 
karriärutveckling, månatligt nyhetsbrev från föreningen med mera. Medlemmarna kan 
också utbyta information med varandra genom föreningen. Dessutom erbjuder 
föreningen seminarier inom områden såsom entreprenörskap och journalistik. (Career 
Management Alliance, 2008) 
 
National Career Development Association är en division vars mission är att främja 
karriärutveckling till alla människor i alla åldrar och situationer (National Career 
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Development Association, 2008). Enligt NCDA är karriärplaneringstjänster en aktiv 
åtgärd av information som är designad för att hjälpa en person med ett speciellt behov. 
Stödet kan bland att innebära CV-granskning, hjälp med nätverksplanering, att identifiera 
lämpliga yrken. Individer kan även få stöd i jobbsökningsprocessen med hjälp av 
onlineinventering av intresse, förmåga och arbetsrelaterade värden. I dagsläget menar 
föreningen att de mest förekommande sakerna inom karriärplanering och vägledning sker 
med hjälp av e-post, nyhetsgrupper, chatrum, anslagstavlor och webbsidor med olika 
tjänster. Telefon och audiosupport genom Internet finns, dock inte så välutvecklat, men 
förutspås växa i takt med teknologiutvecklingen och minskade kostnader. (National 
Career Development Association, 2008) 
 
Det finns ett antal företag som idag erbjuder karriärvägledning av olika slag på Internet. 
Hur omfattande de är och vad de innehåller varierar från webbsida till webbsida. 
Karriärguiden och Monster är exempel på webbsidor som tillhandahåller 
karriärguide/vägledning. Gemensamt för dessa sidor är att vägledningen främst fokuserar 
på att hjälpa folk som är arbetslösa, som inte arbetat någon längre tid eller som inte har 
någon akademisk utbildning (Karriärguiden a, 2008). Dock finns det en del information 
för chefer, men den är ganska ytlig, till exempel; ”Tio tips för dagens chefer” (Monster a, 
2008). På Monsters karriärguide finns även ett forum, dock utan större aktivitet, då det 
endast haft två trådar sedan starten för en månad sedan. Tanken må vara god men ingen 
verkar ha hittat dit. Arbetsförmedlingen har också viss typ av karriärvägledning, men där 
handlar det främst om ”hitta rätt yrke” (Arbetsförmedlingen a, 2008).  
 
Jobbguiden, en av Sveriges ledande platsannonsörer (Jobbguiden a, 2008) erbjuder 
förutom arbetsförmedling en företagsguide och karriärstips. På företagsguidens indexsida 
visas 29 företagslogos som besökaren kan klicka på för att få upp företagsfakta och 
information om företaget i fråga och om företaget för tillfället har några arbetsannonser 
på jobbguiden.se presenteras det här. Genom ytterligare ett ”klick” kan besökaren läsa en 
intervju med en anställd på det aktuella företaget där denne ger sina bästa ”jobbsökartips” 
och svarar på frågor relaterade till att söka arbete hos detta företag samt om arbetsplatsen 
i övrigt (Jobbguiden b, 2008). Dessa intervjuer är därmed främst användbara för de med 
begränsad erfarenhet av att söka arbete, eller som är intresserad av ett arbete specifikt på 
detta företag. Jobbguiden.se har även karriärtips skrivna i artikelform under 
huvudrubrikerna; jobbsökning, CV och personliga brev, intervjuande, arbetsplatsen och 
fackförbundsguiden. (Jobbguiden c, 2008) Under rubriken Arbetsplatsen finns 44 poster, 
med innehåll såsom ”sex sätt att få löneförhöjning 2008”, ”åtta tecken på att du håller på 
att förlora jobbet”, ”20 sätt att imponera på chefen” med mera. Dessa tips är som sagt 
uppradade i en lista så även fast de är i artikelform är det inte möjligt att urskilja vad som 
är nytillkommet. Det finns ingen möjlighet till interaktion på denna karriärguide och 
många av tipsen kan uppfattas som oseriösa.   
 
Vanliga funktioner på karriärguider är råd för ett CV och personligt brev ska utformas 
(Jobbguiden d, 2008; Monster b, 2008; Cv-guiden, 2008), intervjuteknik (Jobbporten, 
2008; Hays, 2008), coachning (Monster c, 2008), ny karriär (Monster d, 2008), 
löneförhandling (Karriärguiden b, 2008), yrkesinformation (Arbetsförmedlingen b, 2008), 
arbetsrätt (Monster e, 2008), information om arbetsmiljö (Monster f, 2008; Karriärguiden 
c, 2008), arbeta utomlands (Monster g, 2008). 



6 
 

 3. Career Management och Internetmarknadsföring  
I detta kapitel presenteras den teori och övrig sekundärdata som ligger till grund för uppsatsen. 
Här ges en beskrivning av Career Management och Internetmarknadsföring. 

3.1  Career Management 
 
Career Management är det engelska uttrycket för styrning och planering av karriär. Här 
innefattas både karriärvägledning och individens egen utvecklingsprocess; self-
management. (jmf. Bell, 1997, s.75) Quigley & Tymon (2006, s. 522) menar att 
karriärutveckling allt mer fokuserar på individen och att self-management är ett begrepp 
som blivit centralt.  
 
Enligt processen utarbetad av Greenhaus, Callanan & Kapla (1995, s. 4) för hur individer 
bör arbeta med sina karriärer är det inledningsvis viktigt att öka medvetenheten om sig 
själv och sin omgivning. Bland annat handlar det om att kartlägga sina intressen, talanger 
och livsstil. Vad gäller omgivningen bör individen undersöka vad det finns för 
arbetsmöjligheter och karriärvägar tillgängliga men även vilka förutsättningar och hinder 
familjesituationen et cetera innebär. Den ökade medvetenheten hos individen om sig själv 
och omgivningen hjälper denne att sätta realistiska karriärmål. Målen bör sedan omsättas 
till långsiktiga strategier för hur de ska uppnås. Under implementeringen när individen 
arbetar på att nå sina mål bör denne få feedback från arbetet men även andra i 
omgivningen för att bekräfta att denne är på rätt väg. Denna feedback och individens 
egna tankeprocesser ska leda till en ständigt pågående karriärutvecklingscykel.  
 
Karriärutveckling är ett ämne under ständig granskning. Överallt diskuteras det hur det 
går att hjälpa anställda att bibehålla sin anställningsattraktion. Karriärsupportprogram har 
uppstått, men många, särskilt personer på högre poster har ratat dessa. (Stevens, 1996, s. 
11) Ett hjälpmedel i karriärplaneringen som företag kan erbjuda sin anställda är en databas 
som de anställda bygger upp för att själva öka förståelsen för sina karriärer. Denna bör 
innehålla till exempel personens speciella färdigheter, önskningar och läge i karriär och liv 
idag, motivationsfaktorer och vad de önskar lära i framtiden. (Stevens, 1996, s. 13) Det är 
viktigt att personer kan identifiera och formulera sina behov, intressen och förutsättningar 
(Regeringskansliet, 2001, s. 4). Förutom ovan nämnda aspekter skriver Brown (2002, s. 3) 
att det är viktigt att se relationen mellan dessa och vad som krävs för ett jobb, villkor för 
framgång, konkurrens samt möjligheter och utsikter för olika typer av jobb. HRM-
specialister menar att det är viktigt att en anställd kan värdera sig själva noggrant för att 
kunna karriärutvecklas (Stevens, 1996, s. 13).  
 
Det har visat sig att när en anställds medvetenhet om den personliga karriärutvecklingen 
ökar blir denne mindre orolig för framtida förändringar i den nuvarande 
arbetsorganisationen. De anställda känner även en större säkerhet i att de har andra 
möjligheter än innan på den externa marknaden i det fall de inte skulle kunna utvecklas på 
den nuvarande arbetsplatsen. (Stevens, 1996, s. 15) Karriärvägledning ska erbjuda den 
enskilda individen verktyg och metoder för att till exempel söka information och kunskap 
om utbildningar samt underlätta för individen att kunna ta ansvar för sin egen 
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karriärprocess. Den ska också underlätta för personer att se möjligheter till att förverkliga 
idéer och tillgodose sitt behov. (Regeringskansliet, 2001, s. 4)  
 
Regeringskansliet (2001, s. 4) skriver i en rapport att behovet av vägledning på Internet 
hela tiden ökar. I takt med att efterfrågan växer, blir aktörerna fler och även den snabba 
teknikutvecklingen bidrar till detta. De menar att vinstfördelar kan nås genom 
utvecklande av ett IT-baserat vägledningssystem. Senaste åren har det fokuserats mer på 
att förbättra karriärvägledningssidor genom att ha video och audiofunktioner, 
behovsutvärdering och support genom cyberrådgivare. Det läggs också mer fokus på hur 
sidan är utformad och utrustad för att bli så fulländad som möjligt. Det ska vara lätt för 
dem som söker vägledning att hitta det den söker och utformningen ska även underlätta 
kommunikationen mellan de som besöker sidan samt med företaget som erbjuder 
vägledningen. Det är viktigt att anpassa sidan efter förmågan hos målgruppen den vänder 
sig till. (Harris-Bowlsley & Sampson, 2005, s. 54) Karriärvägledning via Internet är också 
effektivt då den har möjlighet att nå en geografiskt spridd målgrupp (Sampson, 1999, s. 
244). 

3.2 Internetmarknadsföring 
 
Utvecklingen inom IT har inneburit många nya möjligheter för marknadsföringen av 
tjänster, samtidigt som många tjänster dessutom helt överförts till Internet. Utvecklingen 
av ljud och bild gör att kommunikationen över Internet blir alltmer lik mänsklig 
interaktion vilket möjliggör många typer av tjänster. (Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 
265) 

3.2.1 Individens Internetbeteende 
Webbsidan kan sägas vara den mest komplicerade delen av ett företags 
marknadskommunikation.  Enligt Dahlén (2002, s. 75) beror detta delvis på att 
kommunikationen nästan alltid måste inledas på besökarens initiativ. Detta gör att 
besökaren har förväntningar eftersom han eller hon transporterat sig till webbsidan av en 
viss anledning. Eftersom besökaren måste komma till webbsidan på eget bevåg är det 
viktigt att webbsidan attraherar, speciellt om det är önskvärt att besökaren ska återkomma 
till webbsidan. (Dahlén, 2002, s. 75) Det är dock inte endast negativt att besökare frivilligt 
måste söka sig till webbsidan. Detta innebär även att de ofta är i en aktiv sökprocess och 
därmed är mer benägna att ta till sig information och budskap. (Echeverri & Edvardsson, 
2002, s. 276)   
 
Sökprocessen styrs av individens kunskaper och erfarenheter och det tar olika lång tid att 
finna den information som önskas beroende på hur utvecklad begreppshierarki individen 
har. Begreppshierarkin hjälper individen att hitta och orientera sig och det är viktigt att 
veta hur mycket kunskap de önskade besökarna har för att underlätta för dem att hitta 
webbsidan. Det är därmed viktigt att utgå ifrån ett specifikt segment och dess 
förkunskaper och informationsbehov. Varje segment kan exempelvis ha en egen 
hyperlänk med just den information och logik som passar dem. (Echeverri & Edvardsson, 
2002, s. 276-278)   
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Dahlén (2002, s. 76) menar att även om användandet av Internet ständigt ökar fördelas 
tiden vi spenderar på Internet på alltfler besök. Då besökstiderna blir allt kortare måste 
aktiviteterna även vara snabba. Internetanvändarna är otåliga och vill få direkt respons 
och belöning på sitt beteende. De ledsnar även fortare än förr och därför är det viktigt 
med ständig förnyelse och utveckling. Dahlén (2002, s. 39) hävdar även att det är viktigt 
för företag att känna till att de endast får en chans. Om webbsidan lyckas locka ett stort 
antal besökare men sedan gör ett dåligt intryck och inte motsvarar förväntningarna är 
chansen nästintill obefintlig att besökarna återkommer. 

3.2.2 Webbsidans egenskaper 
För att locka besökare till en webbsida är det viktigt att den har en tydlig strategi och ett 
tydligt syfte. Den bör innehålla kreativa och minnesvärda funktioner och vara 
användarvänlig. Det är även av yttersta vikt att webbsidan är relevant och att innehållet 
hålls uppdaterat. För att attrahera besökare kan webbsidan marknadsföras genom andra 
kanaler än Internet. Att någon expert eller känd person chattar kan även locka besökare, 
eller att besökarna får någon sorts gåva eller helt enkelt användbar information. För att 
göra upplevelsen av att besöka webbsidan mer personlig kan andra tekniker användas 
såsom att skapa forum där besökarna kan kommunicera och sprida information. (Benson 
& Standing, 2002, s. 287) Forum är platsen där besökaren skriver inlägg som organiseras i 
trådar där andra besökare och administratörer kan kommentera och fortsätta 
diskussionen. En särskilt positiv aspekt är att dessa trådar kan fortsätta under flera år och 
att nya besökare kan ta del av tidigare kommentarer. Forum kan även leda till särskilda 
bindningar och relationer till besökarna. Det är dock även viktigt att behålla syftet med 
webbsidan och informationen som placeras där bör utformas så att den uppmanar till 
någon sorts handling. En hel del information som finns på webbsidor är bortkastad men 
rätt utformad är informationen en investering i marknaden. (Pitta & Fowler, 2005, s. 265)   
 
En webbsida har enligt Dahlén (2002, s. 77) tre huvudkomponenter; underhållning, 
information och organisation. Den viktigaste komponenten är inte information som 
många kan tänkas tro, information går lätt att kopiera och god information säkrar därmed 
inte webbsidans framgång gentemot konkurrenter. Inte heller underhållning är det 
viktigaste då även konceptet av underhållning kan efterliknas och kopieras. Det viktigaste 
för en webbsidas framgång blir därmed organisation. Organisation handlar om att 
användarna vill ha tillräckligt bra underhållning och information i ett bekvämt och 
lättillgängligt format. Dålig organisation innebär att användaren måste anstränga sig mer 
för att finna det den söker och gör även att besökaren vantrivs. Dahlén (2002, s. 77) 
menar att bra organisation visserligen också går att imitera men då människor överlag är 
vanedjur tenderar de att vänja sig och stanna kvar vid en viss webbsida de fattat tycke för 
även om en liknande eller till och med bättre dyker upp. Den som är tidigt ute med god 
organisation har därmed ett bra läge.   

3.2.3 Att interagera med besökare 
Begreppet interaktivitet betyder i detta sammanhang att företag och besökare på en 
webbsida kommunicerar och samverkar dynamiskt med varandra. Det kan beskrivas som 
att den ena parten gör något som motparten reagerar på, den första parten svarar åter på 
detta och så vidare. Enligt Dahlén (2002, s. 37-38) kan det inte anses som interaktivt när 
en person hämtar information eller spelar ett spel på ett företags webbsida, detta betraktar 
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han som aktivitet. Författaren hävdar att medan traditionella media såsom TV och radio 
är passiva media kan Internet ofta betraktas som ett aktivt media. Detta då 
Internetanvändarna är mycket mer aktiva än exempelvis TV-tittarna, de surfar runt på 
Internet och söker information och underhållning och genom att de själva väljer att ta 
kontakt med företag genom deras webbsidor har de en större kontroll över den 
marknadsföring de exponeras för.  
 
Dock finns det inslag på webbsidor som är interaktiva, såsom forum som nämndes 
tidigare. Enligt Geissler (2001, s. 489) ökar interaktiviteten på webbsidor chanserna för 
kundlojalitet. Han menar att det idag är viktigt att kommunicera med konsumenterna och 
att försöka göra sin röst hörd i mediebruset, detta då målgruppens uppmärksamhet är 
oerhört viktig för att de ska kunna övertygas till att välja företagets erbjudande.  
 
Frankel (2005, s. 27) menar att ett företags kommunikation numera ofta är opersonlig 
eftersom en stor del av den sker över Internet. Han menar att personlighet är något som 
lockar och ger något att relatera till och att en företagsblogg därmed gör relationen med 
webbsidebesökare personligare, mindre statisk och mer förtroendeingivande. Samma 
författare menar vidare att bloggen är en bra marknadsföringskanal eftersom den rättar sig 
efter mottagarna, en bra blogg ger läsaren något som denne uppskattar och finner 
intressant nog att lägga sin tid på. En blogg bör uppdateras ofta och vara varierad i sitt 
innehåll så inte samma saker upprepas, detta gör lätt att läsarna inte kommer tillbaka. 
(Frankel, 2005, s. 21) Den litteratur som behandlar bloggar i marknadsföringssyfte på 
företagswebbsidor har främst utgångspunkten att det är de anställda på företaget som ska 
blogga. (jmf. Frankel, 2005; Wright, 2006) Dock finns även webbsidor som publicerar 
bloggar skrivna av privatpersoner som på något sätt går ihop med webbsidans syfte. Ett 
exempel på detta är syoguiden.com vars syfte är att vägleda och informera ungdomar om 
deras möjligheter efter gymnasiet. På deras webbsida publiceras bloggar skrivna av 
individer som studerar eller arbetar utomlands. (Syoguiden, 2008)  

3.2.4 Relationer över Internet 
Relationsmarknadsföring är marknadsföring som ses som relationer, nätverk och 
interaktion och involverar minst två parter (Gummesson, 1999, s. 1). För att studera om 
en relation vuxit fram kan mätningar göras om hur många gånger en kund köpt något hos 
ett visst företag eller hur frekvent en kund till exempel använder en tjänst på ett företags 
hemsida (Grönroos, 2002, s. 45). En relation är starkt förknippat med inställning och 
attityd. Vad det än är för typ av relation ska det vara något som är svårt att upplösa. 
(Gummesson, 1999, s. 1) Internet är ett marknadsföringsverktyg som ger möjligheter för 
företag att skapa relationer med sina kunder på ett annat sätt. Information kan vara 
anpassad för flera typer av kunder med olika behov och kunderna kan själva välja vilken 
information de är intresserade av. Det gäller att företag har stor förståelse för både 
Internet som kommunikationsverktyg och relationsmarknadsföring ifall de ska lyckas. 
Hittar inte kunden det den söker efter på det ena företagets sida, går den snabbt vidare till 
nästa. (Jakobsson, 1995, s. 22-23) 
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3.2.4.1 Webbsidans trovärdighet 
Dahlén (2002, s. 31) hävdar att människan har blivit lat eftersom utbud och tillgänglighet 
ständigt ökar vilket leder till höga sökkostnader. Med tanke på det stora erbjudandet av 
webbsidor är det en stor fördel om innehållet på en webbsida anses vara trovärdigt. Detta 
då besökaren av bekvämlighetsskäl tenderar att låta bli att söka på andra ställen om denne 
hittar trovärdig information på en specifik webbsida. För att skapa denna trovärdighet är 
det viktigt med ett starkt varumärke och en seriös och trovärdig ton i språk och budskap. 
(Echeverri & Edvardsson, 2002, s. 279)  

3.2.4.2 Word-of-Mouth 
Echeverri & Edvardsson (2002, s. 250) skriver om hur företag är medvetna om att 
personer ingår i olika sociala nätverk bestående av potentiella intressenter till företaget. 
Företag utnyttjar på så vis den mänskliga kommunikationsförmågan genom att till 
exempel befintliga användare av en tjänst pratar ”bra” om företagets tjänst eller produkt 
till sina vänner och bekanta. Eftersom tjänster är abstrakta och därför svåra att 
standardisera behöver människor ofta hjälp på vägen innan de köper eller börjar använda 
en tjänst. Denna hjälp får de av andra som redan har erfarenhet av tjänsten i fråga. Word-
of-Mouth är inte bara till för de nöjda kunderna att visa upp vad de varit med om eller 
vad de köpt, utan underlättar stort för potentiella kunder att hitta det som de söker. 
Söderlund (1997, s. 125) menar att ju nöjdare en kund är med ett företags produkt eller 
tjänst, desto troligare är det att denne rekommenderar tjänsten vidare till andra i 
bekantskapskretsen. Att kommunicera Word-of-Mouth behöver inte bara handla om att 
sprida vidare något man själv är nöjd med, utan det kan helt enkelt vara så att personen 
har ett behov av att påverka andra (Söderlund, 1997, s. 126). Idag när allt fler produkter 
och tjänster går att finna på Internet, webbaseras också fenomet Word-of- Mouth. 
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4. Metod 
Kapitlet beskriver ingående tillvägagångssättet för uppsatsen och hur riktlinjer för karriärguiden 
arbetades fram.  

4.1 Insamling av sekundärdata 
 
De sekundärkällor som använts i uppsatsen är vetenskapliga källor såsom böcker och 
artiklar, tidigare uppsatser, webbsidor och andra rapporter.  Alla källor användes för att 
antingen öka förståelsen inom ämnet eller rent konkret kopplas till utformandet av 
intervjuguiden och riktlinjer för karriärguiden. 

4.1.1 Vetenskapliga källor 
Vetenskapliga artiklar söktes i fulltextdatabaser av vilka ABI/Inform, Emerald och 
Google Scholar är några exempel. Sökord som frekvent användes var ”career 
management”, ”career planning”, ”online career management”, ”temporary work agency 
+ career” och ”Internet marketing”. Lämpliga böcker inom ämnet söktes främst via 
Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog, men även i den nationella databasen Libris. 
Samma sökord som ovan användes, samt dess svenska motsvarigheter.  

4.1.2 Övriga källor 
Tidigare uppsatser söktes via den nationella databasen uppsatser.se samt Mälardalens 
Högskolas interna uppsatsdatabas. Bland annat användes sökord som 
bemanningsbranschen, karriärplanering, relationer genom Internet och karriär. Både 
uppsatsernas innehåll och referenslistor var användbara för vidare sökning av relevanta 
källor. Webbsidor användes främst för att få kunskap om vägledning i allmänhet och vad 
för vägledning som idag erbjuds på Internet, men även för att finna fakta om exempelvis 
branschen och företaget Manpower. Kunskapen om existerande webbsidor bidrog till en 
förståelse om det nuvarande utbudet. Existerande webbsidor kunde även ge idéer till 
frågor att ställa i intervjuerna. Rapporter från till exempel Regeringskansliet och 
Skolverket söktes genom sökmotorn Google. Sökord som användes var samma som 
tidigare nämnts.  
 

4.2 Insamling av primärdata 
 
Efter sekundärdatainsamlingen kunde slutsatsen dras att det finns relativt mycket skrivet 
om Internetmarknadsföring samt Career Management, men inte tillräckligt som kopplar 
samman dessa. Inte heller den Internetbaserade karriärvägledning som finns idag ansågs 
vara tillräcklig. Utifrån detta kunde det fastslås att primärdata behövde insamlas för att 
uppfylla uppsatsen syfte. 

4.2.1 Undersökningsmetod 
Den undersökningsmetod som användes var semistrukturerade intervjuer genom 
personliga besök och telefon. Då undersökningen skulle bidra till en djupare förståelse för 
hur professionals tänker och planerar kring sin karriär ansågs kvalitativ insamlingsmetod 
med semistrukturerade intervjuer vara lämplig. Denna förståelse kunde inte erhållas 
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genom en kvantitativ metod eftersom respondenterna då inte får tillfälle att uttrycka sig 
på samma spontana sätt. (Bryman, 2002, s. 162) Med semistrukturerade intervjuer menas 
att intervjuaren har en så kallad intervjuguide med frågeteman, men denna behöver inte 
följas till punkt och pricka. Ordningsföljd kan variera från intervju till intervju, samt att 
följdfrågor kan ställas beroende på respondentens svar. (Christensen et. al, 2001, s. 165) 
Semistrukturerade intervjuer ansågs lämpliga då intervjuerna skulle ge en djupare 
förståelse vilket utesluter strukturerade kvantitativa intervjuer som har stängda frågor, 
eftersom inga förutbestämda svarsalternativ fanns (jmf. Christensen et. al, 2001, s. 165). 
Helt ostrukturerade intervjuer var inte heller passande då information skulle insamlas om 
mer än ett tema (jmf. Bell, 1999, s. 121). 
 
Intervjuerna genomfördes via telefon av flera anledningar. Det innebar att respondenter 
från ett bredare geografiskt område kunde innefattas i undersökningen. Hade istället 
intervjuerna genomförts endast vid personliga besök hade detta begränsat det geografiska 
området avsevärt. Denna faktor ansågs viktig då människor från landsbygd eller storstad 
kan antas tycka och tänka olika i karriärfrågor. Christensen et al. (2001, s. 182) skriver att 
telefonintervjuer är lämpliga då respondenter befinner sig i olika geografiska områden. 
Telefonintervjuer är effektiva eftersom de tar mindre tid i anspråk då inte intervjuaren 
personligen måste söka upp respondenten (Bryman, 2002, s. 128). Att några intervjuer 
genomfördes med personliga besök berodde på att metodlitteratur framhäver att 
telefonintervjuer kan vara svåra att genomföra med öppna svarsalternativ (jmf. Trost, 
2005, s. 22). Efter att både personliga intervjuer och telefonintervjuer genomförts 
upptäcktes ingen större skillnad i respondenternas svar beroende på vilken 
insamlingsmetod som använts. Av denna anledning genomfördes fortsättningsvis endast 
telefonintervjuer.     

4.2.2 Urval  
Målpopulationen för undersökningen var personer med minst 5 års arbetslivserfarenhet 
och en högre befattning, till exempel ”mellanchef”. Detta på grund av att det är denna 
grupp uppdragsgivaren främst vill attrahera. Respondentens ålder, kön, yrkeskategori och 
så vidare är inte relevant för undersökningen så länge individen passar in på beskrivningen 
i figur 1. Det var önskvärt med en spridning inom de olika yrkesområdena Manpower 
professional omfattar (se tabell 1). Att spridning är vikigt stöds av Trost (2005, s. 117) 
som menar att urvalet helst ska vara så heterogent som möjligt inom den givna ramen.  
En förfrågan skickades ut till 32 individer registrerade i Manpowers databas som Liljeqvist 
ansåg stämde in på beskrivningen av målpopulationen. Utskicket gjordes den 15 april och 
Liljeqvist utformade själv innehållet (se bilaga 1). I databasen finns såväl uthyrda, 
rekryterade som arbetssökande. De personer som svarade att de ville deltaga kontaktades 
via e-mail och tid avtalades (se bilaga 2). Detta kan benämnas bekvämlighetsurval då 
endast de personer som accepterar att deltaga blir aktuella för undersökningen (jmf. 
Christensen et. al, 2001 s. 132).  Det kan även ses som ett strategiskt urval vilket innebär 
att den som undersöker själv väljer ut lämpliga personer ur målpopulationen (Christensen 
et. al, 2001, s. 129). Trots att en påminnelse skickades ut svarade endast sex personer att 
de var intresserade av att ställa upp. På grund av det låga antalet samt för att minimera 
risken att respondenternas koppling till företaget skulle ha inverkan på intervjun 
uppsöktes även respondenter utanför databasen. Detta gjordes genom att 10 personer 
som stämde in på beskrivningen av målpopulationen söktes fram genom besök på större 
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företags hemsidor och sedan kontaktades de genom e-mail. Av dessa 10 svarade 7 
personer att de kunde medverka. Personerna i fråga kontaktades och tid avtalades.  
Ytterligare två respondenter erhölls genom ett så kallat ”snowball” urval. Med detta 
menas att undersökaren frågar en respondent ifall den känner någon annan som skulle 
kunna passa som respondent till undersökningen. (Malhotra & Birks, 2006, s. 366) Det 
totala antalet respondenter uppgick sedermera till 15 personer, som kan ses i tabellen 
nedan. Det viktiga vid kvalitativa intervjuer är inte att urvalet är representativt och går att 
mäta statistiskt, utan att mönster och variation finns och är intressanta (Trost, 2005, s. 
121). Trost (2005, s. 123) menar vidare att ganska få intervjuer är att föredra. Detta för att 
materialet ska vara hanterligt och för att kunna urskilja alla viktiga detaljer som förenar 
eller skiljer sig åt. 
 
Respondent Yrkesområde Insamlingsmetod Datum  
Respondent 1 IT-chef, Telecombranschen Telefonintervju 2008-04-23 
Respondent 2 Arbetsledare, 

Pappersindustrin 
Telefonintervju 2008-04-23 

Respondent 3 Säljchef, Skogsindustrin Telefonintervju 2008-04-23 
Respondent 4 Egen företagare, IT-teknologi Telefonintervju 2008-04-23 
Respondent 5 Näringslivsutvecklare, 

kommun och landsting  
Personlig intervju 2008-04-24 

Respondent 6 Sälj och marknadschef, 
Elektronikbraschen 

Telefonintervju 2008-04-25 

Respondent 7 IT-chef, Telecombranschen Telefonintervju 2008-04-25 
Respondent 8 Områdeschef, 

Transportbranschen, kommun 
och landsting 

Personlig intervju 2008-04-28 

Respondent 9 Enhetschef, 
Industribranschen 

Telefonintervju 2008-04-28 

Respondent 10 Customer Marketingansvarig, 
Finansbranschen 

Telefonintervju 2008-04-28 

Respondent 11 Centrumutvecklare, kommun 
och landsting 

Telefonintervju 2008-04-29 

Respondent 12 Ekonom, mediebranschen Telefonintervju 2008-04-29 
Respondent 13 Internationaliseringsansvarig, 

högskolebranschen, statligt 
Personlig intervju 2008-04-29 

Respondent 14 Revisor, Revisionsbranschen Telefonintervju 2008-04-29 
Respondent 15 Marknadskoordinator, 

Informationslogistikbranschen 
Telefonintervju 2008-05-19 

Tabell 1 - Respondenter 
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4.2.3 Undersökningsmodell  
Nedan visas hur faktorer i kapitel 3 används för genomförandet av undersökningen samt 
hur detta leder till resultat och riktlinjer. 

 
 
 
Modellen ovan börjar med de underteman hämtade från områdena Career Management 
och Internetmarknadsföring från kapitel 3 som tillsammans format intervjuguiden. För en 
utförligare beskrivning av dessa underteman se rubrik 4.2.4. Intervjuer genomfördes med 
15 personer mitt i karriären, så kallade professionals. Resultatet av intervjuerna ökade 
förståelsen för hur individer mitt i karriären tänker kring ämnet karriär, karriärvägledning 
och karriärvägledning på Internet. Med hjälp av resultatet av intervjuerna samt den 
teoretiska kunskapen om Career Management och Internetmarknadsföring formades 
riktlinjer för den Internetbaserade karriärguiden. 

4.2.4 Utformande av intervjuguide och operationalisering 
Utifrån de två områdena Career Management och Internetmarknadsföring utformades en 
intervjuguide (se bilaga 3), som låg till grund för undersökningens genomförande. 
Intervjuguiden inleds med temat Career Management. Under detta tema finns 
underteman; karriärsyn, mål och strategier, behov och användande av karriärvägledning 
och feedback. Kunskapen kring respondenternas syn på begreppet karriär och hur de 

Career Management 
 
*karriärsyn  
*mål och strategier  
*behov och erfarenhet av 
karriärvägledning  
 

Internetmarknadsföring 
 

*Internetanvändande 
*medvetenhet om och 
inställning till karriärguider på 
Internet 
*förslag på innehåll och 
funktioner 

Respondenternas tankar kring karriär 
och Internetbaserad karriärvägledning 

Riktlinjer för en Internetbaserad karriärguide 

Intervjuguide

Intervjuer med 15 professionals 

                                                                                      Figur 1 - Undersökningsmodell, egen illustration
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planerar sin karriär var viktig för att kunna utforma en karriärguide på Internet anpassad 
efter målgruppens behov. Frågor kring respondenternas behov och användande av 
karriärvägledning i allmänhet ställdes för att få reda på vilken erfarenhet de har av 
traditionell karriärvägledning. Frågor ställdes även kring vilka övriga inspirationskällor 
respondenterna använder sig av i sin karriär, det vill säga vilken feedback de får.  
 
Det andra temat i intervjuguiden kallas Internetmarknadsföring och innehåller 
underteman; Internetanvändande, medvetenhet om och inställning till karriärguider, 
förslag på funktioner, webbsideegenskaper och WOM. Gällande respondenternas 
Internetanvändande ställdes frågor kring användandet av Internet i allmänhet för att se i 
vilken utsträckning målgruppen använder sig av Internet. Vidare ställdes frågor kring 
karriärguider på Internet, dels om de känner till någon befintlig karriärguide men även vad 
en sådan kan tänkas innehålla, oavsett om respondenten kände till någon eller inte. Detta 
för att kunna avgöra vad respondenterna associerar en karriärguide med. Sedan fick 
respondenterna möjlighet att ge egna förslag på vad en karriärguide bör innehålla. Först 
efter detta ställdes frågor kring specifika möjligheter till funktioner såsom blogg, forum 
och audio-videoklipp. Då respondenterna får ta ställning till redan angivna funktioner var 
det viktigt att innan dess låta dem fritt spekulera i potentiella funktioner. De fick inte 
endast ta ställning till om funktioner som blogg och så vidare kunde vara bra eller inte, de 
hade även möjlighet att spinna vidare på dessa idéer och kunde därmed komma med egna 
förslag även här. I undertemat webbsideegenskaper fick respondenterna ange viktiga 
egenskaper en webbsida bör ha för att de ska återvända till den. Denna kunskap var av 
vikt för att se vilka krav målgruppen i fråga har på webbsidor. Avslutningsvis fick 
respondenterna ta ställning till om de brukar rekommendera webbsidor vidare till vänner 
och bekanta.  
  
Anledningen till att intervjuguiden inte hade förutbestämda frågeformuleringar var för att 
respondenterna skulle uppfatta intervjun mer som ett samtal, vilket enligt Trost (2005, s. 
34) medför att intervjun känns mer naturlig för respondenten.  

4.2.5 Intervjuförfarande 
Intervjuerna genomfördes den 23- 25 och den 28 -29 april 2008 samt en intervju den 19 
maj. Respondenterna besöktes eller ringdes upp på överenskommen tid. Att bestämma 
vilken tid en undersökning ska genomföras är viktigt då det minimerar risken för 
störmoment och det är önskvärt att respondenten själv får bestämma tidpunkt (Bell, 1999, 
s. 124). Varje samtal tog mellan 20 och 30 minuter. Samtalet inleddes med att intervjuaren 
kort presenterade syftet med intervjun och vilka ämnen som skulle beröras. Eftersom 
respondenterna redan var förberedda på samtalet behövdes ingen djupare presentation 
göras. För att kunna spela in telefonintervjuerna genomfördes samtalen med 
högtalartelefon. Vid båda insamlingsmetoderna spelades intervjuerna in med en 
bandspelare. Intervjuaren gjorde respondenten uppmärksam på detta innan intervjun 
inleddes och ingen respondent hade någon invändning. Att spela in intervjuer är bra för 
att kunna lyssna på dem i efterhand, så att misstolkningar kan minimeras (Trost, 2005, s. 
54). En av intervjuarna förde telefonsamtalen medan den andra lyssnade och antecknade. 
Vid de personliga intervjuerna fördes samtalen och anteckningar av båda intervjuarna. 
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4.2.6 Resultathantering och analys 
Efterhand som intervjuerna genomfördes sammanfattades de inledningsvis separat (se 
bilaga 4). Detta gjordes i direkt anslutning till intervjuerna med hjälp av anteckningar och 
ljudinspelningar. Endast det material som var relevant för uppsatsens syfte inkluderades i 
sammanfattningarna och materialet omstrukturerades för att passa strukturen i 
intervjuguiden. Detta är enligt Trost (2005, s. 127-128) en bra metod då endast det 
väsentliga tas upp vilket gör det mer lätthanterligt och underlättar analysarbetet. Vidare 
menar han att det visserligen innebär att en del material kan förloras men då 
inspelningarna finns kvar borde detta inte vara något större riskfaktor. I nästa steg 
sammanfogades resultatet från de olika intervjuerna. Detta var en del i den strukturerande 
och reducerande process som Christensen et. al (2001, s. 300) menar är viktig i den 
kvalitativa analysen. Därmed kunde mönster urskiljas och en helhetsbild skapas. Det var 
viktigt att vara objektiv och ärlig inför datamaterialet, för att analysen skulle bli så reliabel 
som möjligt (jmf. Christensen et. al, 2001, s. 303). För att under reduceringen av resultatet 
kunna få fram mönster samt en helhetsbild var det omöjligt att undgå att tolka resultatet. 
Trost (2005, s. 125) menar att en del analyser och tolkningar sker mer eller mindre 
automatiskt redan under intervjuerna.  
 

4.2.7 Riktlinjer 
Utifrån resultat samt insamlad sekundärdata om Career Management och 
Internetmarknadsföring utformades riktlinjer för karriärguiden. Först presenteras en 
övergripande strategi som innehåller det tänkande som bör genomsyra hela karriärguiden. 
Strategierna grundas i resultatet som framkom om målgruppens tankar kring karriär och 
karriärvägledning samt till viss del i den sekundära datan. Därefter ges riktlinjer för 
funktioner och till sist riktlinjer för hur webbsidan bör utformas. Respondenterna fick 
delvis fritt uttrycka sig kring passande funktioner och till viss del fick de förslag från 
intervjuarnas sida för att kunna utveckla dessa vidare. Riktlinjerna för funktioner grundas 
därmed även de i både resultatet och den sekundära datan. Det samma gäller för 
webbsidans utformning men dessa riktlinjer grundar sig främst i den sekundära datan 
eftersom det som framkom i intervjuerna rörande detta till stor del överrenstämde med 
tidigare forskning samt att alla respondenter i stort sett tyckte samma sak. Riktlinjerna 
visualiseras avslutningsvis under rubrik 6.4. Detta för att läsaren på ett enkelt sätt ska 
kunna få en överblick över riktlinjerna samt för att visa på vilka rekommendationer som 
är viktigast. I denna visualisering görs strategin för karriärguiden samt föreslagna 
funktioner tydligare och det är möjligt att härleda funktionerna till det strategiska 
tänkandet. Endast ett urval av de diskuterade funktioner som möjligen kunde appliceras 
på guiden lyfts fram eftersom dessa har störst förankring i strategin.    
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5. Resultat 

Här redovisas det samlade resultatet av de 15 intervjuerna med människor mitt i karriären. 
Kapitlet avslutas med en reflektion över resultatet. Strukturen följer intervjuguidens frågeteman (se 
bilaga 3). Sammanställning av var intervju för sig presenteras i bilaga 4.  
 

5.1 Karriärsyn 
 
Angående vad karriär är för något gav vissa respondenter korta och andra längre 
förklaringar. Inslag som ofta förekom var att karriär är kopplat till personlig utveckling, 
förväntningar, utmaningar och ansvar. Flera påpekade att karriär inte behöver handla om 
befordran inom hierarkin utan att det är viktigare att ha ett intressant och utvecklande 
jobb. Ett exempel på det här är en respondent som sade att det är viktigt att få nya 
kunskaper och utvecklas och att fortsätta vara nyfiken. Hon menade att ett jobb alltid är 
ett avstamp till något annat och det är ett måste att våga byta för att ta sig framåt i 
karriären. Att det är viktigare att utvecklas och trivas på arbetsplatsen än att tjäna pengar 
och avancera till ledande befattningar är något som genomsyrade många av samtalen. En 
respondent menade att hon har omvärderat karriärbegreppet, när hon var yngre ansåg 
hon att karriär innebär att tjäna pengar och vara viktig medan hon nu anser att det är 
viktigare att hitta ett arbete som passar in i livspusslet.  
 

5.2 Mål och strategier 
 
De flesta respondenter menade att de har mål och strategier för hur de ska ta sig vidare i 
sin karriär, dock var dessa inte alltid så tydligt formulerade. Som en respondent sade så 
sker planerandet ofta som tankar och det är inte så att han skriver ner sina strategier och 
mål. För de som kunde sätta fingret på en strategi handlade det ofta om att inte fastna på 
samma position för länge och att ha en ungefärlig tidsplan för när det kan vara lägligt att 
byta arbete. En person sade exempelvis att han under hela sin karriär lätt tröttnat och 
därför haft en position i genomsnitt 3 till 5 år. Samma respondent menade vidare att det 
är viktigt att inte låsa sig utan att utvärdera sina kunskaper för att se hur dessa kan 
appliceras på något nytt i framtiden.  
 
Två respondenter menade att det är viktigt att kommunicera sina karriärmål till andra, för 
att lättare uppfylla dem. Det är även lättare att få hjälp på vägen om människor i 
omgivningen känner till målen. Många respondenter menade att mål och strategier kan 
förändras över tiden och att de kan vara mer eller mindre abstrakta.  
 

5.3 Behov och erfarenhet av karriärvägledning 
 
Fyra av respondenterna hade haft mentorer under en viss period, varav två genom ett 
chefsutvecklingsprogram för kvinnor. Majoriteten av respondenterna uppfattades vara 
positiva gentemot karriärvägledning för människor mitt i karriären förutsatt att rätt sak 
dyker upp vid rätt tillfälle. Ett antal respondenter som var positiva till karriärvägledning, 
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verkade dock mena att det kunde vara användbart för andra, men inte för dem själva i 
nuläget. En respondent sade däremot bestämt att han inte har något behov av 
karriärvägledning. Flera sade också att människor runt omkring dem, till exempel chefer, 
livspartner eller vänner och bekanta varit inspirerande i karriärvalen.  
 

5.4 Internetanvändning 
 
Alla respondenter är flitiga Internetanvändare. De flesta använder Internet både i sitt 
arbete och privat. Några nämnde dock att de inte surfar planlöst, utan endast söker efter 
specifika saker. Flera sade att de använder sig huvudsakligen av Internet när de söker 
arbete eller på annat sätt letar information relaterat till karriären. Ett antal menade att de 
ofta undersöker vad det finns för lediga arbeten även om de inte är aktivt arbetssökande 
för tillfället. En respondent sade specifikt att han brukar använda Internet när han ska 
uppdatera sitt CV, för att hitta senaste informationen om hur det bör utformas.  
 

5.5  Medvetenhet om och inställning till karriärguider på Internet 
 
Majoriteten av respondenterna visste ungefär vad en karriärguide idag innehåller, även ifall 
flera stycken inte kunde nämna någon specifik karriärguide så kunde de ändå specificera 
funktioner som de tror finns där. Några funktioner som respondenterna tror finns på en 
karriärguide är tips på hur ett CV kan utformas, löneförhandlingstips och råd till den som 
vill byta jobb eller vidareutvecklas. Några respondenter nämnde att det känns som att 
sådana typer av sajter främst vänder sig till yngre människor som inte kommit så långt i 
karriären. Vissa menade att CV-tips främst vänder sig till nyutexaminerade, medan andra 
sade att även personer mitt i karriären kan vara i behov av detta.  
 
De flesta av respondenterna ställde sig positiva till karriärvägledning på Internet om det 
skulle finnas funktioner anpassade efter deras behov men ingen av respondenterna 
använde sig av det idag. Två respondenter uttryckte i olika ordalag att människor alltför 
ofta blir bekväma i sin situation och att karriärvägledning kan behövas för att få folk i rätt 
riktning. Dock var det många respondenter som sade eller antydde att karriärvägledning 
på Internet är något som kan vara användbart för dem som inte redan har ett bra arbete 
som de trivs med. En respondent antydde detta genom att förklara att timing är viktigt för 
att han ska intressera sig för karriärvägledning, en annan sade att det beror på vilken 
situation man är i. Bland de yttranden som var enkla att tyda var en respondent som sade 
att endast de som är mellan jobb kan ha ett behov av detta. Vidare var det en respondent 
som trodde att de som arbetar inom mindre företag där det finns begränsade möjligheter 
till utveckling kan ha ett behov av karriärvägledning. En respondent uttryckte dock att det 
kan vara bra med karriärvägledning även för den som ”sitter säkert” för tillfället då det är 
aldrig går att förutsäga säkert hur läget ser ut om ett antal år.   
 
En respondent menade att fördelarna med karriärvägledning över Internet kan vara att 
det är gratis, samt att den inte tar så mycket tid i anspråk som personlig vägledning gör. 
Dock yttrade vissa respondenter åsikter och funderingar som kan tala emot 
karriärvägledning på Internet. Dessa var ofta anknutna till att det personliga mötet är 
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essentiellt för karriärvägledning och att det kan vara svårt att göra den individanpassad 
över Internet. Interaktion var ett ständigt återkommande ord under samtalen och många 
menade att det är viktigt att skapa en plattform där människor kan prata med varandra 
eller någon expert. Majoriteten var överens om att karriärguider på Internet måste göras 
mer specifika för att kunna hjälpa människor mitt i karriären. En respondent kom till 
slutsatsen att det svåra med att göra en karriärguide lyckad på Internet är att få människor 
medvetna om dess existens. Ytterligare en aspekt som kom upp var att karriärguiden inte 
får bli elitistisk. Två respondenter verkade blanda ihop ordet karriärguide med ren 
platsbank där besökaren kan söka lediga tjänster.  
 

5.6 Respondenternas förslag på innehåll och funktioner 
 
Förslag på vad en karriärguide kan innehålla varierade en hel del respondenterna emellan 
då det var helt fritt upp till dem att spekulera som de ville. Ett förslag som kom upp var 
tips för CV och personligt brev. En respondent efterfrågade specifikt tips på hur CV:t bör 
anpassas beroende på i vilket land individen söker anställning. Andra ansåg att 
karriärguiden kan adressera problem såsom hur konfliktsituationer på arbetsplatsen kan 
lösas och hur en löneförhandling kan gå till. Flera tyckte det skulle vara bra med någon 
slags chefscoachning, för den som har personalansvar. Även coachning för hur en individ 
kan ta sig vidare i karriären efterfrågades. Vidare kan karriärguiden peka på vad 
styrelsearbete kan bidra till i karriären, vad det innebär att ta på sig ansvar och hur det kan 
hanteras. En respondent nämnde att karriärguiden även skulle kunna bidra med 
information gällande regional lönestatistik, förändringar på marknaden, 
anställningsformer och vilka olika förmåner som finns. 
  
Flera efterfrågade tester gällande intresse och personlighet för att lättare kunna skapa en 
profil som kan appliceras på olika arbetsområden och för att få tips om på vilket sätt 
denne bäst kan ta sig vidare i karriären. Ett specifikt förslag var att besökaren kan ange 
bakgrund, kunskaper och preferenser i olika områden såsom hur långt personen kan tänka 
sig att pendla till arbetet. Detta skulle matchas med lämpliga arbetsannonser men även 
ytterligare ge förslag på vidareutbildningar och nätverk, kontakter och branscher som 
skulle kunna vara aktuella för individen.    
 
Flera respondenter sade som tidigare nämnts att karriär innebär mer än bara makt och 
pengar, det är viktigare att få karriären att gå ihop med livet i övrigt. När respondenterna 
sedan fick ge förslag på vad som kan finnas på en karriärguide kom det även i detta 
sammanhang upp att det vore bra med råd och tips för att få bra balans mellan arbete och 
privatliv. Något som många nämnde var att det skulle vara intressant att läsa om andra 
människor som lyckats i karriären, eller som två respondenter uttryckte det ”success-
stories”. Det kan både vara i form av artikel eller att personen i fråga själv skriver om sina 
erfarenheter. Även i detta sammanhang kom det fram att det skulle vara intressant att se 
helheter, hur någon lyckats kombinera familjeliv och karriär och få tips för att få ihop 
livspusslet. Ett annat förslag var att porträttera människor som lyckats genom ”före-efter” 
reportage för att jämföra personen i frågas situation idag och för tio år sedan för att 
inspirera andra. Ytterligare en idé var att skildra individer som bytt spår helt eller som 
gjort karriär på något annat sätt än genom att avancera i hierarkin.  
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Enligt många av respondenterna bör karriärguiden även ha ett visst fokus på kvinnor i 
karriären. Detta uttrycktes mer eller mindre direkt, en man sade att det vore intressant att 
läsa om speciellt kvinnor som lyckats i karriären då det oftast handlar om män när det 
talas om karriär. I andra fall visade sig detta då respondenten gav exempel på kvinnor som 
de skulle finna intressanta att läsa om och vidare förklarade att kvinnan i fråga har lyckats 
slå sig fram i en mansdominerad bransch och verkar ha mycket skinn på näsan. Exempel 
på personer som nämndes var Telias före detta VD Marianne Nivert och SEB:s 
nuvarande VD Annika Falkengren.  
 
Det framkom inte att någon av respondenterna läser bloggar eller skriver i forum som rör 
ämnet karriär. De som läser bloggar gör det mest ur fritidssynpunkt och någon nämnde 
även att forum ibland används för att utbyta information om produkter. Flera 
respondenter var först tveksamma till blogg och forum, men kom sedan själva med 
förslag på funktioner som skulle kunna appliceras på till exempel en blogg.  
 
Om en blogg eller ett forum ska användas i karriärvägledningssyfte ansåg många att det är 
viktigt att dessa uppdateras kontinuerligt och att informationen som finns där är 
mångfacetterad. Det är även viktigt att personerna som skriver på bloggen är intressanta 
på något sätt. Ord som dök upp under diskussionen var att det bör vara allmänt kända 
personer inom näringslivet med lyskraft och pondus. Det framhölls även som viktigt att 
bloggen skrivs av flera olika personer. Forum kan vara bra eftersom det ger möjlighet till 
interaktion men det är viktigt att diskussionstrådarna hålls vid liv så nya besökare inte 
uppfattar karriärguiden som inaktuell. En respondent nämnde även att det är viktigt att 
tänka på att forum är offentliga och att det kan vara känsligt att till exempel tala om sin 
nuvarande anställning i det fall personens identitet är synlig. En respondent nämnde att 
forumet skulle kunna fungera som en Internetbaserad Erfagrupp.2  
 
Vid diskussionen kring tips om utbildningar och böcker på en karriärguide var majoriteten 
av respondenterna positivt inställda till detta. Här nämndes att det kan vara bra att se olika 
personers åsikter och omdöme om en utbildning eller en bok. Detta kan hjälpa den som 
är ute efter något specifikt. En respondent sade att det skulle vara bra med denna typ av 
funktion då det idag finns en djungel av till exempel ledarskapsböcker. Det måste dock 
vara lätt att hitta bland olika alternativ. 
 
Gällande audio-videoklipp var många respondenter tveksamma och hade inte så mycket 
att säga om det. Det som sades var att om videoklipp ska användas är det av vikt att de 
inte är för långa och att längden framgår tydligt. Förslag som framkom var att visualisera 
hur en knepig situation i arbetslivet eller under en intervju kan lösas eller att visa en bra 
bit ur ett föredrag. Exempelvis kan en professor eller god talare beskriva marknadsläget.  
Det är viktigt att skickliga personer medverkar i videoklippen. Som tidigare nämnts ansågs 
interaktion centralt och en respondent sade att en digital medarbetare liknande en 
”IKEA-dam”3 kunde användas för att få respons vid till exempel en fiktiv intervju.  

                                                 
2 En erfagrupp kan sägas vara en utvecklings- eller problemlösningsgrupp för ledare och består av ett antal 
personer som har mycket gemensamt, men inte bedriver konkurrerande verksamhet (kronoberg.almi.se, 
2008). 
3  På www.ikea.se finns det en digital medarbetare, ”fråga Anna”. 
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5.7 Webbsideegenskaper  
 
Att webbsidan kontinuerligt uppdateras var något som respondenterna ansåg vara viktigt. 
Andra aspekter som var av vikt är att den är lättnavigerad och enkelt uppbyggd samt att 
den ska ha bra information anpassad till målgruppen. Innehållet ska vara intressant och 
relevant. En respondent gav rådet att lägga en ett-årsstrategi för att hålla webbsidan vid liv 
och skapa kvalitet. Respondenterna var någorlunda benägna att tipsa vänner och bekanta 
om webbsidor de anser bra, dock inte alla. Vissa tipsade endast vidare i speciella fall, 
exempelvis om personen i fråga sett en platsannons som skulle kunna intressera någon 
bekant. Ett sätt att tipsa om webbsidor var till exempel att skicka länkar.  
 

5.8 Resultatreflektion 
 
Som tidigare diskuterat pekar flera författare och forskare (jmf Baruch, 2004, Garsten, 
2004, Gilbert, 2008) på att karriärkonceptet är i förändring och att framgång inte mäts på 
samma sätt idag som tidigare. Inre tillfredställelse och livsbalans är enligt vissa av ovan 
nämnda författare viktiga faktorer för framgång idag i likhet med vad denna 
undersöknings respondenter anser. Den tidigare forskningen har påstått att detta är en 
genomgående förändring i samhället och på arbetsmarknaden, denna undersökning kan 
dock visa på att synen på karriär och framgång kan förändras med tiden på ett individuellt 
plan. Även om det endast var en respondent som uttryckligen sade att hon omvärderat 
karriärbegreppet så är det troligt att flera av respondenterna tidigare i sina karriärer haft 
ett annorlunda karriärtänkande. Människor som har familj och barn tenderar att 
omvärdera vad som är viktigt i livet och för många får säkerligen karriären ta ett steg åt 
sidan för andra prioriteringar. Förvisso har detta ett större sammanhang, det ses idag som 
en självklarhet att kvinnor likväl som män gör karriär och det kan ha förändrat 
mentaliteten hos det svenska folket. Att relativt många av respondenterna tog upp denna 
aspekt torde bero på att de är eller nyligen har varit småbarnsföräldrar och att de upplevt 
en problematik i att få hela pusslet att gå ihop. Manpower bör därmed se på sina 
professionals som vad de ofta är, yrkesverksamma föräldrar som försöker få arbete och 
livet i övrigt att harmonisera så gott det går.   
 
En av de vanligaste funktionerna på existerande karriärguider är relaterade till lön. Dock 
var det bara ett fåtal respondenter som efterfrågade löneförhandlingstips och endast en 
respondent menade att det kunde vara bra med lönestatistik. Samma person var en av de 
få vars åsikt gällande karriär lutade åt det ”gamla” tänkandet då han nämnde lön som den 
viktigaste faktorn i karriärsammanhang. Detta tyder på att existerande karriärguider 
varken är individanpassade eller har anammat det nya karriärtänkandet.  
 
Respondenternas karriärsyn visar alltså att de i mångt och mycket anammat det ”nya” 
karriärtänkande som forskare och författare beskriver. Deras tankar och agerande vad 
gäller mål och strategier visar i samma riktning. En relativt stor del av respondenterna tog 
upp tidsaspekten i detta sammanhang och menade att det är viktigt att gå vidare och 
majoriteten talade på något vis om att utvecklas och gå vidare. Här kan en parallell göras 
tydlig mellan respondenternas syn och den individualism som teorin påpekar är en del av 
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den nya arbetsmarknaden. Någon talade om utvecklingsmöjligheterna inom den 
nuvarande anställningen men de flesta tänkte på ett friare plan.  
 
Det visade sig dock att även om respondenterna i stort hade den ”nya” karriärsynen så 
hade de ofta inte tänkt särskilt mycket över sina karriärer. Det visar på att de flesta inte 
reagerat på vad teorin kallat ett ökat behov av self-management. De ville ofta inte medge 
att de famlade i mörker utan vare sig mål eller strategier men vissa medgav istället att de 
bara satte upp mål och strategier ibland, och att dessa oftast inte var särskilt 
konkretiserade.  
 
Resultatet visar att de flesta respondenter inte använt sig av karriärvägledning i någon 
större utsträckning, men flertalet verkade ha ett behov av det. Även om bara ett antal 
uttryckligen sade att de kunde behöva vägledning pekade mycket på att fler ändå hade ett 
behov egentligen. När respondenterna exempelvis fick ge förslag på vad karriärguiden kan 
innehålla kom många med förslag på hur karriärguiden kan hjälpa människor som stött på 
arbetsrelaterade problem. Exempelvis kunde det röra sig om konfliksituationer eller nya 
ansvarsområden som de känner sig osäkra över. Detta tyder på att de själva har stött på 
liknande problem och kanske känt sig vilsna och i behov av stöd och vägledning. Behovet 
kan därmed finnas under perioder som kommer och går. Dessutom sitter många på 
erfarenheter och kunskaper som de kan få tillfredställelse av att dela med sig av.  
 
Att respondenterna är flitiga Internetanvändare kan ses som en fördel. Även att vissa är 
återkommande besökare på platsbanker även om de inte är aktivt arbetssökande är 
positivt. Många verkade i enlighet med vad Dahlén (2002) menar vara relativt otåliga 
Internetanvändare. Att inte alla respondenter brukar surfa planlöst var en omständighet 
som pekade på detta, de har ofta sedan länge bestämt sig för vissa webbsidor som de 
besöker kontinuerligt. Därför är det möjligt att de inte skulle söka till sig karriärguiden om 
de inte gjordes uppmärksamma på att den existerar genom andra webbsidor eller annan 
media. Många sade även när audio/video-klipp togs upp att inspelningarnas längd var 
avgörande för om de tittar på dem vilket vidare pekar på respondenternas otålighet. 
Dahlén (2002) menar som sagt att Internetanvändare överlag är otåliga men det finns 
förmodligen belägg till att tro att vissa är otåligare än andra. Det har redan fastslagits att 
en stor del av den önskade målgruppen har begränsat med tid och svårt att få ihop 
livspusslet. Det blir därmed än viktigare med ett tydligt budskap och bra struktur på 
webbsidan. Strukturen kallas av Dahlén (2002) för organisation och är den viktigaste 
komponenten på en webbsida, viktigare än information och underhållning. Även 
interaktion kan ses som en av de viktigaste komponenterna specifikt för karriärguiden 
eftersom det var ett ständigt återkommande element under intervjuerna. Dessutom anses 
interaktion öka chanserna för kundlojalitet och relationsskapande (jmf. Geissler, 2001). 
Frankel (2005) menar att personlighet är något som lockar på en webbsida. Just vikten av 
att göra karriärguiden personlig och individanpassad var även det återkommande i 
samtalen. Den sista komponenten som är viktig för målgruppen är som tidigare nämnts 
fokus på livspusslet.   
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6. Riktlinjer för en Internetbaserad karriärguide 
Inledningsvis beskrivs det strategiska tänkandet som bör genomsyra hela karriärguiden. Därefter 
diskuteras riktlinjer för funktioner och webbsidans utformning. Kapitlet avslutas med en 
visualisering av riktlinjerna för att öka förståelsen. 

6.1 Övergripande strategi för karriärguiden 
 
Det är viktigt att karriärguiden inte motsäger företagets värderingar som innefattar att 
sträva efter mångfald och att ge människor plats i den sociala gemenskapen. Ett elitistiskt 
tänkande går därmed lika lite ihop med företagets värderingar som med målgruppens 
inställning till karriär. De som är mitt i karriären idag menar att de lägger större vikt på 
personlig utveckling, ansvar och trivsel på arbetsplatsen än på avancemang i hierarkin och 
löneutveckling. De karriärguider som finns idag fokuserar främst på arbetsrelaterade 
faktorer som till exempel löneförhandlingstips. Genom att anamma det nya, moderna 
karriärtänkandet som inte fokuserar på enbart lön och status kan karriärguiden komma att 
särskiljas från andra existerande sidor. Med detta menas att även de andra bitarna av 
livspusslet bör få utrymme på guiden. Det efterfrågas stöd och kunskap om hur det är 
möjligt att få karriären att gå ihop med livet i övrigt. Många av de mitt i karriären har 
familj och nämnde detta i förbigående eller som en orsak till varför de har ont om tid att 
tänka på karriär och allt vad det innebär. Av denna orsak kan Internetbaserad 
karriärvägledning vara en fördel då den inte behöver vara särskilt tidskrävande eftersom 
den är tillgänglig när som helst och var som helst.  
 
Det är även viktigt att karriärguiden är så personlig som möjligt, detta hänger självfallet 
ihop med att inte endast fokusera på karriären utan att se på målgruppen som individer 
med unika tankar och behov. Det handlar om att få besökaren att känna att guiden vänder 
sig specifikt till individen eftersom varje individs utveckling är unik och inte 
generaliserbar. Det är en utmaning att få karriärguiden så individanpassad som möjligt 
över Internet, utan att lägga ner en förmögenhet på personlig audio/video-coachning och 
e-mail korrespondens. För att kunna göra guiden personlig utan att lägga ner mycket tid 
på korrespondens med varje enskild besökare bör Manpower utnyttja besökarna till att 
interagera med varandra, på så sätt kan de själva hjälpa till att bygga upp den personliga 
prägeln.   
 
Karriärguiden kan komma att bli en större framgång än befintliga karriärguider om 
interaktion får stå i centrum. Monster har försökt att skapa ett forum där besökare kan 
interagera med varandra vilket må vara en god idé, men än så länge är forumet tomt och 
verkar därmed inte ha nått ut till människor. För att kunna få igång interaktionen på sidan 
krävs det att vetskap finns om karriärguiden, att den existerar måste kommuniceras ut. 
Det är viktigt att bollen sätts i rullning för att få guiden levande. För att få den levande 
krävs att företaget bakom sidan startar interaktionen och att ämnen för diskussion tas upp 
som är intressanta och relevanta för målgruppen. Att exempelvis starta ett forum där 
ämnet karriär allmänt ska diskuteras blir för brett och ointressant.  
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6.2 Riktlinjer för funktioner 
 
Med utgångspunkt i de riktlinjer som presenterats bör Manpower utvärdera möjligheterna 
att utforma och implementera föreslagna funktioner. Vilka funktioner som är lämpliga är 
beroende av hur mycket resurser i form av tid och pengar som företaget vill och kan 
investera i karriärguiden. För att karriärguiden ska kunna hålla en hög kvalitet är det bättre 
att satsa på ett fåtal funktioner och få dessa att fungera riktigt bra.  
 
Utifrån den övergripande strategin kan slutsatsen dras att fokus bör ligga på funktioner 
som manar till interaktion, exempel på sådana funktioner är forum och bloggar. Det fanns 
även ett visst intresse för funktioner som uppmanar till aktivitet hos besökaren men som 
inte är interaktiva, som exempelvis personlighetstest. Statiska funktioner som inte manar 
till vare sig interaktion eller någon aktivitet hos besökaren kan exempelvis vara 
information i text och artikelform. Under intervjuerna kom det inte upp många förslag 
som kan klassas som statiska. Vad respondenterna anser tillsammans med teori som säger 
att information inte är det viktigaste elementet på en webbsida, understryker att guiden 
inte bör fokusera på statiska funktioner. Statiska funktioner är även lätta att kopiera och 
gör inte guiden unik och levande på samma sätt som interaktiva och aktiva. Dock behöver 
inte information uteslutas helt för den sakens skull. Statiska funktioner kräver ingen 
aktivitet från företagets sida när den väl är applicerad och är därmed ingen större 
tidsbörda.  

6.2.1 Interaktiva funktioner 
Som tidigare nämnts är bloggar och forum ett sätt att öka interaktiviteten på guiden. Till 
exempel kan en allmänt känd person från näringslivet interagera med besökare till 
karriärguiden via dessa funktioner. Här kan inlägg göras av både denne person men även 
besökare emellan på sidan.  
 
De intervjuade personerna hade ett intresse av att läsa om kvinnor i karriären. Specifika 
namn som kom upp var Telias före detta VD Marianne Nivert och SEB:s nuvarande VD 
Annika Falkengren. Andra kvinnor och män är självklart också aktuella. Det viktigaste är 
att det är en person som målgruppen kan identifiera sig med och att den, som flera 
respondenter uttryckte det; har lyskraft och pondus. De kan till exempel på en blogg 
skriva om sina erfarenheter och hur de utvecklats under sin karriär. Även tips om hur de 
lyckats kombinera karriär med familjeliv kan skildras. Via ett forum kan de starta en tråd 
som rör liknande saker. Här kan besökarna fortsätta kommunicera med varandra och 
personen från näringslivet kan komma in då och då och ge kommentarer och utvecklande 
tips. Denne person fungerar då som någon slags moderator.  
 
En annan funktion som med fördel kan forumbaseras är listning av böcker och 
utbildningar som är relevanta för målgruppens liv och karriär. Här bör fokus ligga både på 
ledarskapsböcker, men även tips på rena ”livsböcker”4. Detta blir interaktivt då personer 
som läst en bok eller deltagit på en utbildning går in i forumet och skriver sitt omdöme 
och sin uppfattning. Detta kan hjälpa andra besökare att finna det de letar efter. 
 

                                                 
4 En ”livsbok” kan exempelvis handla om att hantera stress eller att nå social framgång. 
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Det personliga mötet ansågs essentiellt för karriärvägledning. För att göra karriärguiden 
mer personlig nämnde flera respondenter att någon slags chefscoachning skulle kunna 
finnas på sidan. Här krävs det dock en aktivitet från företagets sida för att coachningen 
ska ge något värde. Coachning är ett sätt att individanpassa guiden.   

6.2.2 Aktiva funktioner 
Dahlén (2002) hävdar att det exempelvis kan ses som aktivitet när en besökare spelar ett 
spel på en webbsida eftersom besökaren aktiveras men inte interagerar med någon annan. 
Funktioner som respondenterna gav förslag på som kan klassas som aktiva är olika 
former av personlighet- och intressetest. Sådana test kan utformas på många olika sätt 
men för att de ska kunna ge något värde för besökaren bör de vara tillräckligt avancerade 
för att inte bara skrapa på ytan. Det skulle krävas en relativt stor investering för att kunna 
bygga upp testfunktioner men när de applicerats på hemsidan skulle funktionen 
förmodligen inte kräva något underhåll. 
 
Aktiva funktioner har att göra med self-managment då de kan hjälpa individer att 
kartlägga sina intressen, talanger och livsstil och identifiera möjligheter som hjälper 
individen i karriärutvecklingen. Detta hade kunnat göras genom till exempel en databas 
där besökaren kan ange bakgrund, kunskaper och preferenser i olika områden såsom hur 
långt personen kan tänka sig att pendla till arbetet. Utifrån detta skulle en profil kunna 
skapas för besökaren och ge förslag på lämpliga arbetsannonser men även ytterligare tips 
på vidareutbildningar och nätverk, kontakter och branscher som skulle kunna vara 
aktuella för individen.    

6.2.3 Statiska funktioner 
Med statiska funktioner menas här sådana funktioner som inte manar till någon aktivitet 
hos besökaren, i princip handlar det om text eller videoklipp där besökaren är passiv 
åskådare. Många av respondenterna associerade karriärguider på Internet med råd för den 
som ska söka arbete, exempelvis CV- och ansökningsbrevsinstruktioner.  Vissa 
respondenter ansåg sig inte ha något som helst behov av sådana tips eftersom de inte är 
nya på arbetsmarknaden men det fanns de som upplevde ett behov av detta eftersom sätt 
att utforma CV på förändras med tiden. Om ansökningstips ska finnas på karriärguiden 
bör fokus ligga på att understryka att praxis för utformande av arbetsansökningar 
förändras med tiden och att det därmed kan vara viktigt även för dem mitt i karriären att 
ta del av denna information. Istället för ”tips för att utforma ditt CV” kan rubriken för 
funktionen i fråga exempelvis vara ”Tror du att CV:t utformas likadant idag som när du 
sökte jobb senast?” eller liknande för att tydligt markera att målgruppen inte endast är 
nyutexaminerade. 
 
Eftersom de flesta inte fokuserar på lönen och menar att det finns viktigare faktorer bör 
inte heller guiden lägga fokus på detta och sådana funktioner skulle förmodligen inte 
tilltala så många. Några respondenter visade ett intresse för att få information om 
marknadsläget och analys för inom vilka arbetsområden det kan finnas en ljus framtid. 
Dock skulle detta kräva ett löpande arbete eftersom sådana rapporter snabbt blir 
irrelevanta och dessutom kan detta återfinnas i branschtidningar och liknande.  
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Många respondenter efterfrågade som tidigare nämnts inspiration och tips från andra som 
lyckats i sin karriär. Detta kan appliceras både på interaktiva funktioner såväl som på mer 
statiska funktioner. I statisk form skulle människor som kommit långt eller som kanske 
mött speciella svårigheter de övervunnit kunna porträtteras vilket skulle kunna kallas 
”success-stories”.  Ett kreativt förslag som en respondent kom med var att den som 
porträtterades skulle kunna visas genom ”före-efter”-reportage. Där kan jämförelse göras 
mellan dennes situation för exempelvis 10 år sedan och situationen idag och förklara hur 
den kommit dit och vilka hinder och möjligheter denne stötte på under färden. 
 
Inom Internetmarknadsföringen sägs det att kommunikationen över Internet blir alltmer 
lik mänsklig interaktion genom utvecklingen av audio/video och inom ämnesområdet 
Career Management sägs det att karriärvägledning över Internet på senare år förbättrats 
genom audio- videofunktioner. Inom den professionella karriärvägledningen menas det 
att vägledare och kund samtalar med dessa datahjälpmedel. Det skulle förmodligen inte 
vara genomförbart att ha interaktion via ljud och bild på karriärguiden eftersom det är en 
kostnadsfri tjänst, den interaktion som sker bör vara öppen för andra besökare i 
exempelvis forum. Ljud och bild reduceras därmed till att användas genom statiska 
funktioner, exempelvis kunde det finnas klipp på karriärguiden ur till exempel ett 
föredrag. Sådana funktioner skulle dock vara varken personliga eller interaktiva. Det är 
viktigt att bibehålla samma ton i klippen som i karriärguiden i övrigt, dessa får inte bli 
alltför oseriösa. En annan viktig aspekt är att visa tydligt hur långa, eller snarare korta, 
klippen är. Alltför långa klipp uppskattas inte.  
 

6.3 Riktlinjer för webbsidans utformning 
 
Viktigt att tänka på är att ge besökarna på karriärguiden tillräckligt bra funktioner i ett 
bekvämt och lättillgängligt format. En dålig struktur skulle innebära att besökarna som 
har låg toleransnivå för tidsförspill snart skulle lämna karriärguiden för gott. Skaparna av 
karriärguiden bör därmed lägga stor vikt på att göra karriärguiden användarvänlig.  
 
Eftersom besökaren först måste ta sig till manpower.se för att sedan söka sig vidare till 
karriärguiden är det viktigt att besökaren lätt hittar till den från företagets huvudsida.  
Karriärguiden bör även vara lättnavigerad och inte innehålla ett överflöd av information. 
En annan aspekt som framkommer både i litteraturen och i resultatet av intervjuerna är 
att det är viktigt att karriärguiden är uppdaterad. Om exempelvis en blogg används är det 
viktigt att det kommer nya inlägg kontinuerligt.  
 
Som tidigare nämnts är det viktigt att använda ord och begrepp i webbsidans utformning 
som överensstämmer med målgruppens ordförråd och webbsidans övergripande syfte. 
Eftersom den ska rikta sig mot professionals bör språket överlag vara korrekt men inte 
överdrivet formellt. För att skapa trovärdighet ska tonen vara seriös i både språk och 
budskap. För att webbsidan och dess funktioner ska uppfattas som seriösa bör begrepp 
som ”chatt”, ”blogg” och ”forum” undvikas av den anledningen att guiden bör vara 
anpassad efter användarnas begreppshierarki. Istället för att nämna dessa ord bör det 
förklaras vad som behandlas under den aktuella rubriken. Benämningen av den tjänst som 
ska utformas har genomgående i uppsatsen varit karriärguide. Eftersom guidens mål är att 
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bli av annan karaktär än existerande karriärguider kan det vara lämpligt för företaget att 
fundera kring benämningen på guiden för att differentiera sig ytterligare. Eftersom många 
människor mitt i karriären redan har associationer till ordet karriärguide som inte 
överensstämmer med vad Manpowers karriärguide ska erbjuda kan det vara en idé att 
mynta ett nytt begrepp.   
 

6.4 Visualisering av riktlinjerna 
 
Figur 2 nedan visar i korthet de riktlinjer som uppsatsen resulterat i. Manpowers 
värderingar ska genomsyra hela karriärguiden. Funktionerna som appliceras på guiden ska 
präglas av tre element/komponenter, de bör vara interaktiva, personliga och ha ett fokus 
på hela livspusslet. I modellen visas ett urval av de funktioner som riktlinjerna tar upp då 
främst dessa präglas av de tre nämnda elementen. För att visa på vilket sätt funktionerna 
är interaktiva, personliga och har fokus på livspusslet har de samma färger som det/de 
element de innehåller. Forum och bloggar är de två funktioner som i högst grad präglas av 
alla tre element. Forum ger möjlighet till interaktion och det stöd individer kan få av andra 
besökare, företagsrepresentanter et cetera gör att vägledningen kan bli personlig. 
Diskussionerna i forumen ska inte endast centreras kring arbetsrelaterade teman och 
därav även kopplingen till det tredje elementet. En blogg som personer från näringslivet 
kan likaså leda till viss interaktion då läsare kan kommentera inlägg och få svar på dessa. 
Inläggen bör även här visa på hur dessa människor lyckats kombinera arbete och livet i 
övrigt. Bloggar kan innehålla personporträtt, men dessa kan även finnas på karriärguiden 
som mer statiska funktioner. Därför är de endast omgivna av det ”gröna elementet”, det 
vill säga fokus på livspusslet. Intresse- och personlighetstest samt coachning är båda 
individanpassade, skillnaden är att testen inte kräver respons från en annan individ då 
dessa är förprogrammerade, men ändå ska ge en så individuell och riktig analys som 
möjligt.   
 
Nedanför funktionerna anges vissa detaljer av extra vikt med tanke på de aktuella 
funktionerna. Exempelvis anges i samband med intresse- och personlighetstest att det är 
viktigt att dessa är påkostade för att de ska ge något värde för användaren. Till sist visas 
tre faktorer som är extra viktiga vid uppbyggandet av funktionerna och webbsidan, att 
den har bra struktur, ständigt uppdateras och har ett anpassat språk.  
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Bilaga 1 - Utskick 
 
Hej!  
 
Vi hjälper ett par studenter genomföra en undersökning om hur framtidens 
karriärhjälp kan se ut och behöver din hjälp!  
  
Vi har kontaktat dig för att du har en registrerad profil på www.manpower.se och en 
intressant arbetslivsbakgrund. Undersökningen kommer att behandla ämnet karriär och 
genomföras per telefon. Det tar bara 20 minuter av din tid att besvara ett par frågor kring 
hur du ser på karriär.  
 
Meddela gärna ditt intresse till mig så ser jag till att Malin och Emelie tar kontakt med dig!  
 
Fortsatt trevlig kväll! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Ludvig Liljeqvist 
 
Projektledare  
 
Marknadskommunikation 
 



II 
 

Bilaga 2 - E-post 
 
Hej, 
 
Tack för att du vill ställa upp på en telefonintervju! Den kommer behandla karriär i 
allmänhet och synen på karriärvägledning på Internet.  
 
Undersökningen kommer genomföras under vecka 17 och 18. Aktuella datum är 23, 24, 
25, 28, 29 april. Tidpunkt avgör du själv, även kvällstid går bra. Maila oss en dag och tid 
som passar dig, så ringer vi upp dig då! 
 
Tack på förhand. 
 
Med vänlig hälsning  
 
Emelie och Malin 
Magisterstudenter i marknadsföring vid Mälardalens Högskola 
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Bilaga 3- Intervjuguide 

 

Career Management 
 
Karriärsyn 
 
Respondentens mål och strategier för att lyckas 
 
Respondentens behov och användandet av karriärvägledning  
 
Annan hjälp i karriären, feedback, hjälpmedel 
 
 
Internetbaserad karriärvägledning           
 
Internetbeteende 
 
Medvetenhet om existerande karriärguider på Internet och dess innehåll 
 
Inställning till Internetbaserad karriärvägledning hos personer mitt i karriären 
 
Förslag på innehåll/funktioner 
 
Respondentens användande av bloggar, forum, videoklipp etc och diskussion kring 
applicerbarhet på en karriärguide 
 
Intresse av att läsa om människor som är högt uppsatta i något företag 
 
Behov av förteckningar på kurser, vidareutbildningar, böcker.  
 
Viktiga egenskaper hos en webbsida för att skapa lojalitet, spridning av word-of- mouth 
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Bilaga 4 - Intervjusammanställning 
 
Intervju 1  
 
Respondent 1 är utbildad systemvetare och arbetar som IT-chef inom ett större svenskt 
företag. Han visste tidigt vad han ville och hade redan under gymnasietiden målsättningen 
att bli IT-chef innan han fyllt 30. Han tror att det är viktigt att signalera sina mål till sin 
omgivning, genom att göra detta har han tagit sig till en position där han idag har ett 
personalansvar för cirka 100 personer. Han har alltid haft en karriärplan och gjort aktiva 
val för att utvecklas.  
 
För honom handlar karriär om att ha jobb som möter ens förväntningar och att detta 
innebär förändringar under åren. Samma arbete under 20 år kan därmed förmodligen inte 
kallas karriär. Att lyckas i sin karriär behöver inte betyda befordran till chef utan kan även 
vara att bli specialist eller få ett intressantare jobb.  
 
Respondent 1 har aldrig aktivt sökt vägledning men skulle inte tacka nej om något 
relevant dök upp. Han tror på mentorskap och extern rådgivning.  
 
Han håller sig uppdaterad för att försäkra sig om sin återanställningsbarhet. Han 
uppdaterar sin CV ungefär en gång om året och tycker det är viktigt att hålla sig ajour. 
Han brukar kolla runt efter för att få tips för att utforma det ultimata CV:t och han tror 
sig nu ha funnit det. Han tycker det är viktigt att nätverka och är medlem i både fysiska 
nätverk och communities såsom Facebook. Communities är bra för att synas men han 
använder dem endast i nätverksyfte och inte privat.  
 
Spontant svarade respondent 1 att han inte hört talas om karriärguider på Internet. När 
intervjuaren senare nämnde Monster och Jobbguiden så visste han vad det var för något. 
Han tror att om han skulle vilja ha karriärtips vore det inte svårt att hitta.  
 
Respondenten tror att folk kan behöva vägledas och att de lite för ofta blir nöjda med och 
bekväma i sin situation. Den vägledning på Internet han främst tror på är chefscoachning 
som skulle kunna ge råd om vad man ska tänka på och hur man gör för att nå dit man vill.  
Han tror även på blogg i karriärvägledningssyfte då någon tung inom näringslivet hade 
kunnat hyras in för att skriva ett inlägg. Han poängterade vikten av att bloggen uppdateras 
kontinuerligt men att innehållet fortfarande måste vara relevant och hålla en viss kvalité. 
Han menar att forum och chatt kan fungera men att det även här kan vara en viss person 
inom näringslivet som interagerar med människorna så att samtalen och inläggen inte 
svävar ut och blir ointressanta. Om inte någon från ett företag är involverad i chatten eller 
forumet så måste denna styras av en moderator.  
 
Respondenten tror även på att lyfta fram människor som lyckats i karriären, så kallade 
”success-stories”. Man skulle till exempel kunna visa hur en persons situation ser ut idag 
jämfört med tio år sedan, som ett ”före-efter” reportage. Speciellt kvinnor kan vara 
intressanta att lyfta fram eftersom det oftast handlar om män i karriären.  



V 
 

Han tror även att det vore positivt att ha en förteckning över ledarskapsböcker som kan 
vara inspirerande för vidareutveckling. Fiktiva intervjuer bör ledas av en duktig person, 
för att vara användbara. 
 
Det viktiga för att han ska återvända till en hemsida är att den är uppdaterad och levande 
samt har bra information. Han tror därmed att det är viktigt att ha en 1-årsplan för sidan. 
Han brukar tipsa vänner och bekanta om bra webbsidor men då är det oftast att personen 
i fråga kan delta i någon tävling på webbsidan eller liknande.   
 
Intervju 2  
 
Respondent nummer 2 arbetar som arbetsledare inom pappersindustrin på en mindre ort 
norr om Stockholm. Han har ingen akademisk bakgrund.  
 
Han har inte tänkt så mycket kring karriär och har ingen tydlig utarbetad strategi och 
karriärplanering. Dock känner han att han kunde vara i behov av vägledning eftersom han 
förmodligen snart måste se sig om efter nytt jobb då företaget han arbetar för kan komma 
att skära ner. Han vet inte så mycket om karriärvägledning på Internet. Den sida han 
besöker om han behöver råd är Ledarna5 i första hand. Han har även besökt Manpower, 
Monster och arbetsförmedlingens hemsida, men främst i syftet att söka jobb.  Han tror att 
en karriärguide innehåller hur man kan gå tillväga för att byta jobb eller hur man lär sig att 
löneförhandla. Internetbaserad karriärvägledning kan vara användbart tror respondent 2.  
 
Han tror främst att det kan hjälpa folk som inte sökt jobb så många gånger eller som inte 
sökt på länge. Exempelvis kan det då vara bra med tips gällande CV och personligt brev. 
Han anser att det är bra att bygga nätverk, men man måste ha tiden för det och det är inte 
alltid det finns mycket tid över när man har familj och barn. Bloggar anser han är bra 
hjälpmedel och det skulle vara intressant att läsa en blogg från en ”höjdare” inom 
näringslivet. Även forum tror han kan hjälpa folk att interagera och få information av 
varandra. 
 
Det viktigaste för att respondent 2 ska återvända till en webbsida är att den är 
lättnavigerad och enkelt uppbyggd. Självklart ska det finnas bra saker på den också.  
 
Intervju 3  
 
Respondent 3 arbetar i Stockholm som Sales Manager inom skogsindustrin. Han har inte 
någon akademisk bakgrund.  
 
Respondenten menar att karriär inte är något viktigt för honom och förklarar detta med 
att lön eller position inte är det viktigaste.  Han har under hela sin karriär tröttnat lätt och 
därför haft en position i genomsnitt 3 till 5 år med undantag för en längre period på 15 år. 
Det går i perioder säger han då han är intresserad av att gå vidare och letar då främst 
jobbannonser, på Internet och genom facktidningar. Han försöker då att inte låsa sig utan 
att utvärdera sig själv och vad han kan för att se vart han skulle kunna passa.  

                                                 
5 En sida som kallar sig Sveriges chefsorganisation. 
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Han tror att timing är viktigt för att han ska intressera sig för en karriärguide på Internet 
och att han då ska vara inne i en period när han letar efter nytt jobb. Respondent 3 tror 
även att Internet kan vara ett bra verktyg i karriärvägledning, men tänker då främst ur 
nationalekonomisk synpunkt; rätt man på rätt plats, men även ur individsynpunkt.  Han 
blandar ihop karriärguider med arbetsförmedling och CV-databaser på Internet.  
 
Han läser bloggar och forum men inte relaterade till sin karriär och känner inget intresse 
för detta. Dock är det ju möjligt att andra är det säger han. Däremot är han intresserad av 
att få reda på information om kurser och vidareutbildningar och säger att hans erfarenhet 
är att oberoende kurser o utbildningar är bättre än interna. Recensioner av kurser etc. vore 
väldigt intressanta och han frågar sig varför det inte finns redan. 
  
Han menar att det är viktigt att webbsidor är enkla och ”rena” för att han ska återvända. 
Han påstår att han sprider information om webbsidor till vänner och bekanta, exempelvis 
i det fall han ser en jobbannons som skulle kunna intressera någon han känner.  
 
Intervju 4 
 
Respondent 4 har ingen akademisk bakgrund förutom några få kurser på KTH. Han har 
även gått en del interna utbildningar inom data. Han brukar inte tänka så mycket på 
karriär och ser inte karriär som ett livslångt projekt, utan mer som flera projekt i perioder. 
Det ska vara en bra balans mellan pengar och fritid. Han har lagt upp karriärplaner, men 
har aldrig fullföljt dem. Främsta anledningen till att han inte tänkt så mycket kring karriär 
är för att han har svårt att sätta in sig själv i ett fack (t.ex. ekonom). Han är entreprenör 
och hans behov stämmer inte alltid överens med ett specifikt företag. Då letar han 
lösningar på egen hand.  
 
Han tror att en karriärguide innehåller olika tips om hur man till exempel kan planera sin 
karriär (Blandar in Manpowers CV-databas). Han tror att karriärvägledning på Internet 
kan vara bra för att få folk i rätt riktning. Han anser dock att man kan planera sin karriär 
hela tiden. När man har tid över kan man framtidsplanera. Även ifall man sitter säkert för 
tillfället vet man aldrig hur det ser ut om några år. Han läser inga karriärbloggar, men om 
han skulle göra det så skulle han värdesätta information som kommer från folk som 
lyckats i sin karriär till exempel högt uppsatta chefer. Respondenten skriver och läser en 
del i forum, men mest sådant som rör produkter han köper in i arbetet.  
 
Han tror att det skulle kunna vara bra att ha till exempel bokrecensioner och utbildningar 
listade. Det kan vara bra att se olika nyanser, en bok som passar för honom kan någon 
annan ha en helt annan åsikt om. 
 
En webbsida ska först och främst ha ett bra innehåll med djup och bredd.  
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Intervju 5  
 
Respondent 5 är gymnasieingenjör i botten och har läst en del högskolekurser inom bland 
annat marknadsföring och centrumutveckling.  
 
Karriär är för henne att jobba med saker på högre nivå och att ha möjligheten att påverka. 
Det är viktigt att få nya kunskaper och att utvecklas och fortsätta vara nyfiken.  Ett jobb 
är alltid ett avstamp till något annat och man måste våga byta.  
 
Den strategin hon har för att hela tiden utvecklas är att inte stanna på samma post mer än 
4-5 år. För att komma vidare är det oerhört viktigt att nätverka. Hon har från 12 års ålder 
alltid satt upp mål för sig själv men dessa har ständigt förändrats. Hon fick under en tid 
möjlighet att använda sig av en person som utbildade sig till mentor. Detta var en positiv 
upplevelse och hon tror att människor behöver coachning i alla livssituationer. Detta är 
det närmaste karriärvägledning hon har kommit. Man och barn samt en väninna med 
liknande drivkraft används som bollplank.  
 
Faktorer i omgivningen som hon anser relevanta att bevaka är konjunkturen och 
världsekonomin för att kunna förutse vilka möjligheter man har. Hon tror att 
karriärguider på Internet kan ha fördelen att det är gratis, vanlig karriärvägledning tar både 
tid och är kostsamt. Det hon tror är svårt med en karriärguide på Internet är att få 
människor att bli medvetna om att den finns. Hon tror att människor surfar mycket och 
att Internet kan användas i det mesta.  
 
Karriärguide klingar inte fel för henne men hon tror att ”att lyckas i arbetslivet” är 
kopplat till detta. Hon tror att vissa människor kan ha negativa associationer till ordet 
karriär, även om hon själv inte har det. Hon tror att människor i karriären behöver en 
klapp på axeln och bekräftelse för det de gör. Hon tror även att många som tror de gjort 
rätt val men stött på problem och blivit nedslagna behöver hjälp för att resa sig igen.  
Sådan feedback och tips skulle kunna appliceras på webben.  
 
Hon ser inget behov av instruktioner och hjälp med att utforma CV och personligt brev 
men det framkom även under samtalet att hon blivit headhuntad till sin nuvarande 
position vilket innebär att hon inte behövde skicka några ansökningshandlingar.   
 
Karriärguiden skulle enligt henne kunna innehålla tips angående konfliktsituationer, 
löneförhandling, personalansvar, att sitta med i styrelser, vad det innebär att ta på sig 
ansvar och hur man hanterar situationer som detta medför. 
 
Om man ska porträttera människor eller använda dem genom blogg, forum, videoklipp 
och så vidare är det viktigt tror hon att det är människor med pondus som man känner 
igen och inte bara vem som helst.  
 
Intervju 6  
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Respondent 6 arbetar för närvarande på ett elektronikföretag som sälj- och marknadschef 
men har sagt upp sig. Han har i grunden en högskoleutbildning inom el och teknik. 
 
Karriär är för honom ett arbete helt enkelt. Han säger att han har mål och strategier i sin 
karriär, både kortsiktiga mål inom jobbet han har nu samt långsiktiga exempelvis rörande 
hur länge han ska jobba på ett ställe innan han går vidare. Han har inget behov av 
karriärvägledning påstår han och har inte använt sig av detta någon gång. Han använder 
Internet mycket i all sin informationssökning och letar bland annat jobb på hemsidor, 
speciellt rekryteringsföretag. 
 
Han trodde först han visste vad karriärguide är men kan sedan inte utveckla det. Efter att 
intervjuarna förklarat lite vad en karriärguide innehåller idag och kan innehålla i framtiden 
ansåg han inte att han eller någon annan skulle ha användning av det. Han trodde att ens 
nätverk är mer centralt i karriären. Han var inte intresserad av vare sig bloggar och forum. 
Det viktigaste för honom är att en hemsida har den information han söker och han 
brukar inte tipsa vänner och bekanta om bra hemsidor.  
 
Intervju 7  
 
Respondent 7 är i grunden civilingenjör och jobbar för ett större företag i telebranschen 
som ansvarig för ”Information Management”. 
 
Enligt henne innebär karriär möjligheten att utvecklas som person och att möta nya 
utmaningar och ett större ansvar. Hon anser att hon har en målbild och att hon av och till 
utformat mål och strategier för hur hon ska komma vidare.  
Hon har inte använt sig av någon form utan karriärvägledning men har haft en mentor 
under en längre tid samt att hon deltagit i ett chefsutvecklingsprogram för kvinnor kallat 
”ruter dam”.  
 
Hon använder Internet i det mesta. Hon känner till flera som har karriärguider och 
nämner rekryteringsföretag samt fackförbund. Det var länge sedan som hon av en slump 
gick in på någon sådan sida hon men menar att det kan finnas en del nyttig information 
på sådana sidor exempelvis om att löneförhandla. 
 
Hon tror inte att människor som hon själv har något behov av att vägledas på Internet i 
nuläget, däremot de som är mellan jobb. Även hon kan ju sitta i den sitsen en dag. Det 
hon tror mest på är att lyfta fram kvinnor som lyckats för att blogga eller porträttera dem 
och ger som exempel Marianne Nivert. 
 
Hon tror däremot inte på forum utan säger att det nog ska vara en speciell person som 
delar med sig och inte alla i allmänhet av anledningen att sådana sidor är offentliga och 
det skulle kunna bli problem med den nuvarande arbetsplatsen om man exempelvis öppet 
skrev illa om arbetsplatsen. 
 
Hon tror på tips om ledarskapsutbildningar och liknande och även att folk skulle kunna 
ge omdömen om dessa. Det viktiga med en hemsida är att det inte är så många ”klick” 
och hon brukar tipsa vänner och bekanta om hemsidor genom att skicka länkar.  
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Intervju 8 
 
Respondent 8 är i grunden utbildad civilingenjör vid KTH och har arbetat på sin 
nuvarande post i 4,5 år. Hon arbetar som områdeschef inom ett bussbolag.  
 
Karriär för henne är att alltid ha utmanande arbetsuppgifter. Hon tror att om man har ett 
arbete man tycker är roligt så leder det i längden till ökat ansvar och lön. Hon har aldrig 
lagt upp mål och strategier i sin karriär utan mer strävat efter att få roliga jobb. Hon har 
inte använt sig av karriärvägledning men fått feedback från sina chefer.  Hon tror att en 
bra chef är viktigare än själva jobbet, utan en bra chef går det inte att utvecklas.  
 
Hon surfar mycket men inte planlöst. Hon har inte varit inne på någon karriärguide men 
tror att sådana kan syfta till att ställa frågor som till exempel ”vad vill du med din karriär?” 
och ge tips för hur man ska gå till väga för att byta jobb och hur man ska göra för att 
utvecklas. Hon tror även att det finns mer praktiska tips om exempelvis hur man ska 
utforma ett CV. 
  
Hon tror på karriärvägledning på Internet till viss del, men det är beroende på vilka 
utvecklingsmöjligheter individen har inom företaget. Karriärvägledning på Internet kan 
vara mer aktuellt för någon som arbetar på ett mindre företag där det inte finns några 
utvecklingsmöjligheter och som behöver tips på hur denne kan ta sig vidare.  
 
Hon läser inte bloggar men tror att det kunde vara intressant att läsa en blogg skriven av 
en allmänt bekant person med ”lyskraft”. Hon läser inte heller forum och vet inte vad det 
är. Dock tror hon, när hon fått förklarat vad forum är, att det kanske kan vara en bra idé i 
det fall diskussionen cirkulerar kring specifika frågor men hon tror inte man skulle gå in 
hela tiden, bara då och då.  
 
Böcker och dylikt kan vara bra men endast för den som är i en specifik situation och på 
jakt efter något speciellt.  
 
Intervjuer och dylikt tror hon inte riktigt på eftersom varje intervjusituation är unik. Då 
tror hon det vore bättre om någon speciellt problematisk situation visualiserades, 
exempelvis någon speciell vändning eller knepig fråga, som ett rollspel. Hur man kan 
vända situationen. Det är viktigt att man från början vet hur långt klippet är. Om man tror 
ett klipp är väldigt långt struntar man i att titta på det. 
  
En hemsida bör vara överskådlig och enkel. Hon brukar inte tipsa sina vänner om 
hemsidor.  
 
Intervju 9  
 
Respondent 9 är civilingenjör i grunden och är idag enhetschef med ansvar för försäljning 
av ett antal produkter i Sverige. Hon är chef för ett ”företag i företaget”.  
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Respondenten har mål och strategier men dessa kan vara mer eller mindre abstrakta säger 
hon. Hon säger att det är viktigt att känna sig själv och sina styrkor och svagheter och hon 
har fått en del hjälp i det arbetet genom att ha deltagit i chefsutvecklingsprogrammet 
Ruterdam. Hon säger att om man sätter sig och skriver ner sina mål och vad man vill och 
sedan låter någon annan läsa detta är chansen mycket större att det förverkligas.  
 
Mycket av hennes jobb innebär att hålla sig ajour med vad som händer i omvärlden och 
därför känner hon sig uppdaterad, hon läser mycket branschtidningar och dylikt. Hon 
brukar även kolla arbetsannonser även om hon inte är aktivt jobbsökande.  
 
Hon har inte varit inne på någon karriärguide vad hon kan minnas men hon tror att dessa 
kan innehålla CV och anställningsintervjutips och nämner Monster. Hon tror att dessa 
främst vänder sig gentemot de som är i början av sin karriär. Hon säger att hon skulle 
önska mer professionell vägledning. 
 
Problemet med vägledning över Internet är att vägledning är något personligt (vad jag vill) 
och därför kan det vara svårt att generalisera. För att det ska bli riktigt bra och spetsigt 
skulle det vara personligt.  
 
Hon verkar tveksam till just funktionen blogg men tror att det vore intressant med 
porträtt av intressanta människor eller att de kunde interagera på något sätt (men blogg är 
inget positivt ord för henne). Hon säger att alla människor intresserar sig för olika 
människor, själv skulle hon gärna se att Marianne Nivert berättade sin ”historia”. Hon 
vore intresserad av att se helheter, hur någon lyckats kombinera familjeliv med karriär och 
få tips för hur man får ihop pusslet. Hon tror att de som gör karriär nu och är 25+ vill ha 
och göra allting utan att behöva offra något. Karriärguiden får inte bli något elitistiskt 
säger hon.  
 
Det vore intressant att se människor som bytt spår helt, från chef till grönsaksodlare. Eller 
folk som gjort karriär på annat sätt än att avancera i hierarkin, som har gått i sidled et 
cetera, bräddat sin kompetens och kunnande. Det vore bra om man blev vägled som så 
att man fick uppge vad man gjort och vad man är bra på och utifrån detta kunde få tips på 
hur detta kan appliceras på något nytt.  
 
Vad som ska finnas på guiden måste utgå ifrån målgruppen. Hon vill att det ska kännas att 
skaparna tänkt till lite för att det ska passa just henne. Det ska vara lätt att hitta och fånga 
hennes intresse och därmed inte vara alltför mycket text. Webbsidan ska ha flera lager, är 
man intresserad ska man kunna gå ner på nästa lager och så vidare. 
 
Intervju 10  
 
Respondent 10 har en MBA från Handels i Stockholm och har bland annat arbetat inom 
bank och kreditsektorn. Idag arbetar han med marknadsföring till kund för ett stort 
kreditkortsbolag/finans.  
 
Karriär för honom är att alltid ha ett intressant jobb. Han har mål och strategier för att 
lyckas och har alltid haft detta, men de ändras hela tiden. Han har inte använt sig av 
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någon specifik karriärvägledning men hämtar inspiration från människor runt omkring sig, 
till exempel chefer. Han har koll på vad som händer i branschen och omgivningen. 
Respondent 10 surfar mycket, både om specifika saker men även planlöst. Han känner 
inte till karriärguider på Internet men tror att sådana kan innehålla saker som kan vara 
som en vägvisare för att lyckas i karriären.  
 
Han tror att människor mitt i karriären kan ha ett behov av karriärvägledning på Internet, 
men det beror helt på vilket situation man befinner sig i. Han tror att människor ”mitt i 
karriären” kan ha ett behov av att interagera med likasinnade på Internet, genom till 
exempel forum. Det han själv tror att han skulle ha mest nytta av är att läsa hur andra 
gjort och hur de lyckats i karriären. Han tror att det kan vara intressant att läsa bloggar om 
olika människor som lyckats. Han poängterar dock att det bör vara en bra blandning på 
folk som skriver, så det finns någon som passar för alla.  
 
Han tror det kan vara intressant med tips på bra ledarskapsböcker och så vidare, men 
säger att det måste vara lätt att hitta bland dem. Om videoklipp ska användas bör det vara 
kortare klipp med specifika saker, till exempel en bit som är extra bra hämtat ur ett 
föredrag.  
 
Det viktigaste för att han ska återvända till en webbsida är att det händer mycket där, det 
vill säga den ska vara uppdaterad. Han brukar rekommendera bra webbsidor till vänner. 
 
Intervju 11 
 
Respondent 11 tog magisterexamen i företagsekonomi 2001 vid Mitthögskolan. Hon 
arbetar idag som centrumutvecklare och har innan bland annat arbetat som VD-assistent.  
 
Hon säger att hon på senare år omvärderat vad karriär är för henne. När hon var yngre 
innebar det att tjäna mycket pengar och att vara viktig. Numera ser hon det som att det är 
viktigare att hitta ett jobb som fungerar ihop med livet i övrigt. Det kan vara viktigt med 
faktorer som hur långt man måste pendla och även om man inte vill gå ner i inkomst när 
man byter jobb är lönen inte det viktigaste. Det viktigaste är den personliga utvecklingen 
och att jobbet passar in i livspusslet.  
 
Angående mål och strategier säger hon att hon har det under perioder. Hon sitter inte och 
skriver ner dem utan det sker mer som funderingar. Respondent 11 har inte använt sig av 
karriärvägledning men skulle verkligen vilja det. Hon tror det kan vara bra då man har 
svårt att se vilka möjligheter man har, då kan karriärvägledning öppna ens ögon. 
  
Hon brukar hålla koll på hur mycket jobb det finns för tillfället, både i kommunen hon 
arbetar i och i övrigt. I den bevakningen använder hon endast Internet.  
 
Hon surfar mycket men är ganska instängd säger hon. Hon brukar inte surfa planlöst men 
går kanske in på en ny sida om hon får tips genom en tidning eller liknande. Hon känner 
inte till karriärguider på Internet säger hon. Hon tror att de kan innehålla frågor om hur 
man är och vilken utbildning man har. Hon tror även de kan ge prognoser om hur 
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arbetsmarknaden kommer se ut om exempelvis 5 år så man vet vad som kan vara aktuellt 
att utbilda sig inom.  
 
Hon tror verkligen att människor mitt i karriären har behov av att vägledas på Internet. 
Hon skulle tycka det vore jättebra! Hon skulle vilja finna personlighetstest och 
intressetest. Då kunde man få ange vad man är bra på, vilken bakgrund och utbildning 
man har, hur långt man kan tänka sig att pendla med mera. Då kunde det dels komma 
upp passande jobb för de kriterier och intressen man har, men även passande 
utbildningar/vidareutbildningar eller kontakter och nätverk. Det vore bra om man visste 
vart man skulle vända sig och lämpliga branscher att söka vidare inom.  
 
Hon känner att den karriärvägledning på Internet som finns idag inte vänder sig till henne 
som inte är nyutexaminerad och undrar ”vad finns hjälpen då?” Man vet inte var man 
behövs och kan behöva någon/något som öppnar dörrar.  
 
Angående bloggar läser hon bara några som tillhör kompisar. Hon tror att blogg kan vara 
bra men då ska det vara rätt personer som bloggar och inte bara en person utan flera olika 
så det blir en bredd i det.  Då hon får frågan om det är någon speciell person som vore 
intressant nämner hon en kvinna som nått högt.   
 
Angående recensioner och listor med böcker, vidareutbildning och så vidare tror hon att 
det kan vara bra då det även kan hjälpa utbildare att utveckla program och böcker. Hon 
har läst en hel del ledarskapsböcker men gör det inte nu för nu vill hon arbeta mer 
praktiskt.  
 
Hon tror det kan vara svårt med videoklipp då man endast kan se men inte interagera, om 
det exempelvis är en intervju kan man inte få respons på svaren. Hon tror att det kanske 
kunde vara bra med en ”IKEA-dam” som kan ställa frågor och så kan man skriva in ett 
svar och få respons.  
 
Det viktigaste med en webbsida för att hon ska återvända till den är innehållet, samt att 
den är lättförståelig, att den uppdateras och förändras med ny info när man går in på den. 
Hon brukar absolut rekommendera hemsidor hon gillar. 
 
Intervju 12  
 
Respondent 12 har en MBA och arbetar inom mediebranschen. Karriär för honom är att 
ha kul och att ständigt hitta nya utmaningar. Han har en mentor, som hjälper honom med 
mål och strategier. Denna mentor fungerar också som en slags livscoach. Han får även 
feedback från chefer och kollegor. Han är dålig på att omvärldsbevaka, men genom sitt 
jobb får han ändå viss uppdatering om branschen och så vidare.  
 
Han surfar mycket, eftersom hans företag driver egna sajter. Han hade inte direkt hört 
talas om karriärguider, men trodde att dessa kunde innehålla tips på hur man skriver CV 
och jobbtips. Han trodde även att dessa sajter främst vänder sig till studenter. Han tror att 
effektiv karriärvägledning på Internet måste vara mer specifik och personlig, eftersom det 
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personliga mötet är viktigt för honom. Många kan behöva hjälp med att bryta upp ett 
mönster. Det viktiga är interaktion på en karriärguide.  
 
Han var lite halvskeptisk till att personer inom näringslivet skulle blogga, för detta skapar 
inte interaktivitet. Han trodde mer på forum. Det viktigaste med en webbsida är att den är 
uppdaterad. Han brukar inte så ofta tipsa vänner och så vidare om bra webbsidor. 
 
Intervju 13  
 
Respondent 13 har en magisterexamen i företagsekonomi och arbetar idag på en högskola 
med internationalisering. Hon säger att karriär inte är så viktigt för henne. Det är inte 
heller så viktigt att tjäna pengar, utan det viktigaste är att trivas på jobbet, med kollegor 
och arbetsuppgifter. Hon har inte mål och strategier, utan snarare drömmar och planer. 
Ett viktigt ledord är att hon tror inte hon ska göra en sak, utan hon ska göra det.  
 
Hon har ingen erfarenhet av karriärvägledning, men tror sig ha ett behov av det. Hon 
kollar den ekonomiska utvecklingen utomlands, då hon är intresserad av att arbeta i 
Thailand. Hon kollar på jobberbjudanden på jobbsajter varje dag för att hålla sig ajour 
med läget på arbetsmarknad. Hon surfar mycket. Hon tror att en karriärguide är ungefär 
som Monster. Att det till exempel finns frågeformulär som personer kan fylla i rörande 
karriär osv. Hon tycker att en karriärguide bör innehålla CV-tips, då detta är något som 
ständigt ändras och särskilt olika är de mellan olika länder. Något annat hon efterfrågar är 
personlighetstester. Hon säger dock att dessa brukar vara kostsamma.  
Blogg känns inte så aktuellt för henne i karriärvägledningssyfte. Möjligtvis kunde det vara 
intressant att läsa om någon högt uppsats person, till exempel ”cykelkungen” Salvatore 
Grimaldi eller SEBs Annika Falkengren. Hon tror att det är svårt att göra något med 
videoklipp, då man aldrig kan komma ifrån att den här typen av vägledning blir 
opersonlig. Det viktigaste för att respondent 13 ska återvända till en webbsida är att den 
är lätt att använda. Hon brukar tipsa vänner och bekanta om bra webbsidor. 
 
Intervju 14 
 
Respondent 14 har en akademisk ekonomexamen. Karriär för honom är att ha ett 
intressant arbete, som är utvecklingsbart. Även lön är kopplat till detta. Han har mål och 
strategier, men menar också att det är mycket omständigheterna som avgör. Han skulle 
mer säga att han haft delmål i sin karriär. Karriär är förknippat med utvecklingspotential.  
 
Han har aldrig använt sig av vägledning och tror inte han behöver det heller. Inte just nu i 
alla fall. Han omvärldsbevakar ständigt då han idag är delägare i ett företag. 
Omvärldsbevakningen handlar främst om saker inom revisionsvärlden. Han surfar 
mycket, men främst jobbrelaterat.  
 
Han känner inte till karriärguider, men tror att dessa kan innehålla personlighetstest, 
lönesaker, vad som är viktigt i karriären. Han tror att människor i karriären kan tänkas 
efterfråga mer regional lönestatistik, förändringar på marknaden, anställningsformer, vilka 
olika typer av förmåner som finns. Forum och blogg kan vara intressant. Han tror även 
att bokregister med mera kunde vara intressant och även att lista yrkesföreningar och 
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nätverk. Det är viktigt att en webbsida är uppdaterad, relevant och dynamisk. Han kan 
ibland tipsa vänner och bekanta om webbsidor han gillar. 
 
Intervju 15 
 
Respondent 15 har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola. 
Hon arbetar idag som marknadskoordinator inom informationslogistikbranschen.  
 
Karriär för henne innebär utveckling i arbetet. Hon påstår sig inte ha mål och strategier 
tydligt utarbetade. Dock funderar hon en del kring utvecklingsmöjligheter inom det 
företag hon idag arbetar för (eftersom det expanderat mycket under senare år). Hon har 
inte använt sig av någon karriärvägledning.  
 
Hon surfar mycket både privat och i arbetslivet. Hon känner inte till några karriärguiden 
men tror dessa kan innehålla information om hur man bygger upp en strategi för att 
lyckas i sin karriär och olika steg för hur man ska gå till väga. Hon tillägger att detta är i 
alla fall vad hon skulle vilja finna på en sådan sida.  
 
Hon ställer sig tveksam till att människor mitt i karriären har ett behov av att vägledas i 
sin karriär på Internet. Hon tror att det är vanligare att människor vänder sig till vänner 
och bekanta.  
 
Det som hon ändå tror kan vara av intresse är case och stories om hur det har gått för 
andra. Den vore även intressant att se vilka företag det finns som hjälper sina anställda att 
komma framåt i karriären.  
 
Hon läser inte bloggar och poängterar att hon är en anti-bloggperson. Hon tillägger att 
hon inte har tid.  
 
I sammanhanget att använda forum säger hon att det kan vara bra att kunna diskutera 
problem och dela med sig av erfarenheter och kallar detta ”Erfagrupp”, förkortning av 
erfarenhetsspridningsgrupp.  
 
Audio/video funktioner kan vara användbara tror hon, men de får inte vara för långa. 
Hon säger att det skulle kunna vara intressant med korta bitar av föredrag, exempelvis 
skulle en professor eller en bra talare kunna prata om marknadsläget, vilken riktning som 
är bäst att gå med tanke på omvärlden och så vidare.  
 
Hon har inget förslag på specifika människor hon skulle vilja läsa om, men säger att det 
alltid är intressant att läsa om kvinnor i affärslivet som lyckats samt roliga anekdoter.  
 
En webbsida ska ha användbar information och uppdateras kontinuerligt. Hon brukar 
tipsa vänner och bekanta om webbsidor.   
 
   


