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”Tack vare våra intern-

konsulter som stöttar 

våra medarbetare och 

chefer i deras tankar 

kring vad som motiverar 

och stimulerar dem, ser 

vi att fler gör ett omval 

av sin tjänst. 60% av de 

som går livs– och kar-

riärutveckling väljer att 

stanna kvar i organisat-

ionen på ett eller annat 

sätt” 

I det här numret 

 Karriärfrågor— 

en strategisk fråga! 

 Vem är jag? Vad kan jag? 

Vad vill jag? 

 Internkonsultutbildning 

 Några ord från våra kun-

der 

Ett skönt slut på 2015 önskar Karriär & Kompetens 

Strategisk karriär– och kompetensförsörjning  
Att hantera karriär– och kompetensförsörjning på ett strategiskt och verklighetsanknu-

tet sätt tillhör en av de många utmaningar som HR har på sitt bord. Vi har metoder för 

och erfarenhet av att utbilda och stötta HR inom området. I denna folder beskriver vi 

vårt område Karriär och hur ni kan arbeta strategiskt med dessa frågor. 

Vårt synsätt 
1997 startade Karriär & Kompetens och vi har genom året varit noga med att följa våra 

värderingar som handlar om att erbjuda skräddarsydda tjänster med hög kvalitet som 

gör att våra uppdragsgivare vill fortsätta arbeta med oss.  

Vi ser våra kunder som en viktig del i våra uppdrag. Vi designar upplägg tillsammans 

för att säkerställa att kunden känner igen sig (att de får det de frågar efter) och för att 

våra insatser landar rätt. 

Några av våra tjänster (livs– och karriärutveckling och metoden Rätt kompetens) vilar 

på en utvecklad och väl beprövad metod, men skräddarsys inför varje uppdrag.  

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda eller diskutera ert behov?  

Ring oss på 08-41029402!  

 

 

Nyhetsbrev från abc Karriär & Kompetens ab 2015 



Livs - och  
karriär-
utveckling 

Metod 
Metoden bygger på struktu-
rerad självanalys – genom 
samtal – som kompletteras 
med olika verktyg, arbets-
uppgifter och tester.  

Programmet 
Ett individuellt program om-
fattar oftast 6-8 möten under 
en 4-6 månaders period. 

Under processen inventeras 
styrkor, resurser och kompe-
tens. Personen som deltar i 
programmet får också reflek-
tera över vad det är som har 
styrt hennes val i livet.  

Innehållet i programmet an-
passas efter individen be-
hov. 

Skräddarsytt 

Vi erbjuder även företagsan-

passade grupprogram inom 

livs- och karriärutveckling. 

Oftast varvar vi seminarier i 

grupp med enskilda samtal.  

Swedbank 

De senaste åren har vi t.ex. 

erbjudit programmet Föräl-

der och Karriär på Swed-

bank, för att möta de frågor 

och utmaningar som man 

ställs inför efter föräldrale-

dighet. 

SMHI 
SMHI erbjuder livs– och 
karriärutveckling till delta-
gare som är tänkta att gå 
SMHIs interna chefsförsörj-
ningsprogram.  

Vårt program stöttar indivi-
den att identifiera sina styr-
kor, drivkrafter och för-
mågor.  

Dessa kunskaper och insik-
ter tar deltagaren med in i 
del två av chefsförsörjnings-
programmet. 

Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag? 
Är frågor som vi, som individer,  ställer oss kontinuerligt genom arbetslivet. Frågor 

vars svar förändras över tid. Frågor som arbetsgivare både uppmuntrar att de ställs, 

men också fruktar ska komma. För 

hur möter vi dessa frågor när de kommer? 

- Hur rustar vi våra medarbetare och che-

fer inför kommande organisationsföränd-

ring / fusioner? 

- Hur stöttar vi chefer att våga ta diskuss-

ionerna med sina medarbetare?  

- Hur öppnar vi upp för diskussioner om 

olika karriärvägar, skapar kunskap om att 

vi alla har olika drivkrafter och sätt att se 

på vår karriär? 

- Hur möter vi de medarbetare och chefer "som vill mer?" 

- Hur behåller och tar vi tillvara de personer som vi behöver i vår organisation och för 

de kommande utmaningarna? 

- Hur kan vi hjälpa personer att ta klivet bort, som vi tror gör sig bättre någon annan-

stans? 

 

Vilka är vi? Vad är vårt uppdrag? Har vi kompetensen som krävs? Är frågor 

som vi som organisation ställer oss och behöver ställa oss kontinuerligt för att klara 

våra uppdrag. Att rusta oss för framtiden är A och O. Och att ha rätt medarbetare 

med rätt inställning blir avgörande.  Vad erbjuder vi våra anställda som gör att de 

stannar? 

Livs- och karriärutveckling är ett verktyg som stödjer medarbetares och chefers ut-

veckling samt organisationers kompetensförsörjning. 

Karriär & Kompetens har sedan vi startade 1998 erbjudit programmet till olika organi-

sationer och vi har även utbildat sk Livs- och karriärutvecklare (internkonsulter i olika 

organisationer som helt eller delvis jobbar med frågorna/metoden).  

Genom åren har olika organisationer tecknat avtal med oss och låtit våra konsulter 

arbeta med anställda avseende deras livs- och karriärutveckling. Organisationerna 

finns både i den privata, offentliga och ideella sfären.  

Vilka är våra kunder? 

Vi har myndigheter som erbjuder livs- och karriärutveckling till samtliga anställda.  

Vi har organisationer som har valt ut nyckelpersoner för att gå livs- och karriärut-

veckling som ett steg i deras professionella karriär.  

Vi har organisationer som har valt att erbjuda livs- och karriärutveckling för att stötta 

medarbetare och chefer att bli proaktiva inför kommande organisationsförändring / 

fusioner. 
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Ett sätt att  

ATTRAHERA 

 
Vad gör din organisation 
attraktiv? Vilka värdering-
ar har ni? Och hur märks 
de i det dagliga? Vilka 
kompetenser är kritiska 
för er framgång, imorgon 
och om  några år? Vilka 
värderingar har de bli-
vande medarbetarna? 
Stämmer de med hur ni 
lever i er organisation? 

Vad visar ni upp i skylt-
fönstret?  

Att som arbetsgivare visa 
att ni vill tillmötesgå era 
anställdas behov av ut-
veckling, och att den är 
anpassad efter individens 
motivation och förutsätt-
ningar är en stark konkur-
rensfördel.  

Att erbjuda livs– och kar-
riärutveckling till definie-
rade målgrupper är ett 
sätt att satsa/signalera 
riktade budskap.  

Swedbank gör det till sina 
medarbetare och chefer 
som har varit föräldrale-
diga -  programmet Föräl-
der och Karriär belyser 
frågor och utmaningar 
som man ställs inför när 
man vill kombinera de två 
olika rollerna.  

Morgondagens medarbe-
tare söker anställningar 
hos arbetsgivare som vet 
hur viktigt det är att priori-
tera både familj och ar-
bete.  

Att hitta någon sorts ba-
lans och att få förståelse 
för detta  hos sin arbets-
givare är något som varje 
arbetsgivare behöver 
sätta sig och granska i sin 
organisation.  

På vilket sätt möter vi 
morgondagens medarbe-
tare? 

 

Olika varianter av karriärprogram 

Vi har organisationer som erbjuder programmen ( i form av gruppinsatser) för an-

ställda som är tänkta att gå ett chefs-

försörjningsprogram eller återgå i ar-

bete efter föräldraledighet och vill ta 

chansen att definiera sin balans mellan 

det professionella och privata.  

Sedan 1998 har Karriär & Kompetens 

utbildat internkonsulter i olika organi-

sationer inom livs- och karriärutveckl-

ing med syfte att organisationerna ska 

kunna erbjuda metoden Livs- och kar-

riärutveckling för medarbetare och 

chefer via ex HRavdeldningen.   

Vi har avdelningar som använder delar 

av eller hela  metoden för att stötta anställda när de behöver ett bollplank vad gäller 

deras utveckling och utmaningar. Vi har organisationer som har erbjudet program-

men för att stärka medarbetare och ge dem möjlighet att ta ut sin färdriktning inför en 

större omorganisation.  

Försvarsmakten har sedan 2003 utbildat internkonsulter inom livs– och karriärut-

veckling vars uppdrag är att stötta anställda (civila och militärer) med vår metod.  

Vi har företagshälsovårsorganisationer som använder vår metod för att stötta läkare 

och ST-läkare både i sin karriär men också som ett inslag i läkarutbildningarna. Re-

geringskansliet var en av de första organisationerna som i slutet på 1990-talet slöt 

avtal med Karriär & Kompetens gällande livs- och karriärutveckling för medarbetare 

och chefer. Man erbjöd även program för anställda som varit föräldralediga och som 

var åter i arbete. Programmen syftade till att stötta individer i sina nya roller och att 

ge möjlighet till reflektion över hur man vill kombinera karriär och familjeliv.  

Karriär & Kompetens är åter igen Regeringskansliets leverantör avseende karriärpla-

nering.  

Programmet ”Förälder och Karriär” erbjuder Swedbank sina medarbetare och chefer 

och har gjort det sedan 2010/11.  

Samtliga organisationer och företag har valt Karriär & Kompetens som samarbets-

partner och utbildare. 

KARRIÄR 



Internkonsult-
utbildning 

Tid: 
7-10 mars 2016 + 1/2 dags 
uppföljning under hösten 
2016 

(7 mars 10-15 (tid för eget 
arbete kl. 15-16), 8 mars 9-
15 (tid för eget arbete kl.15-
16), 9 mars 9-15 (tid för eget 
arbete kl. 15-16) samt 10 
mars 9-15.30) 

Pris:  
42.500 kr (kommer ni 2 eller 
fler från samma organisation 
erhåller ni 10% rabatt på 
priset). I priset ingår materi-
al, metodstöd, handledning 
samt testresultat av din kar-
riärprofil). Priset är exklusive 
moms. 

Plats:  
Centrala Stockholm. 

Anmälan:  
Maila till 
mw@karriarkompetens.se 

I rubrikraden skriver du 
"internkonsultutbildning 
2016" och i mailet skriver du 
ditt namn, företag och 
adressuppgifter samt fak-
turaadress. 

Max antal deltagare:  
8 st - först till kvarn gäller! 

Avbokning: 
21-7 dagar före kursstart 
debiteras 50% av kursavgif-
ten. 0-6 dagar före debiteras 
hela kursavgiften. Platsen 
kan också överlåtas till en 
kollega vid förhinder. 

Mer information?: 
Ring Maria Winsnes så be-
rättar hon gärna mer! 08-
41029402 eller maila till 
mw@karriarkompetens.se 

Internkonsultutbildning inom livs- och karriär 

Internkonsultutbildningen vänder sig till 

dig som önskar en teoretisk och prak-

tisk utbildning om hur du kan arbeta 

med karriärutvecklingsfrågor i din orga-

nisation för att  

- möta medarbetare och chefers driv-

krafter 

- vara ett bollplank i chefers utmaning 

att stötta sina medarbetare och deras 

utmaningar med sina medarbetare 

- främja chefstillsättningar 

- möta den nya generationens krav på arbete och utveckling 

- öka förståelse för motivation och drivkrafter i organisationen 

- strategisk arbeta med motivation och karriär för att möta kravet på aktivt medar-

betskap och strategisk kompetensförsörjning 

7 - 10 mars 2016 i Stockholm 

Utbildningen består av 4 heldagar med en uppföljningsdag 5-6 månader senare. 

Under utbildningen får du ta del av teori, metod och material för livs- och karriärut-

veckling och tips och idéer för hur du kan arbeta strategiskt med kompetensförsörj-

ning.  

Efter avslutad utbildning har du fått en strukturerad metod och äger rätten att an-

vända vårt material och metod i din organisation. En årlig licenskostnad om 3.000 kr 

tillkommer året efter att du har gått utbildningen. På så sätt äger du rätten att an-

vända vår metod internt i din organisation - en metod som vi utvecklar och anpassar 

efter den utveckling och forskning som sker inom området.  

I rollen som internkonsult hjälper du din  

organisation med att  

- behålla personal 

- öka motivation hos dina medarbetare 

- skapa / öka intern rörlighet 

- nyttja kompetens och drivkrafter hos både chefer och medarbetare 

- attrahera nya medarbetare 

- ge individen stöd för att hitta ”rätt” 

- rusta för att medarbetare ska bli mindre sårbar 

- höja kvalitén på utvecklingssamtal 

- matcha organisationens behov av kompetens och individens förmågor och drivkraf-

ter  

INTERNKONSULT 
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Internkonsult-
utbildning 

Tid: 
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(7 mars 10-15 (tid för eget 
arbete kl. 15-16), 8 mars 9-
15 (tid för eget arbete kl.15-
16), 9 mars 9-15 (tid för eget 
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mars 9-15.30) 

Pris:  
42.500 kr (kommer ni 2 eller 
fler från samma organisation 
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2016" och i mailet skriver du 
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mw@karriarkompetens.se 

Vi har utbildat över 270 internkonsulter inom många olika företag och organisationer.  

Försvarsmakten, Perstorp AB, Länsförsäkringar Stockholm AB, Dala Gävle företags-

hälsovård, Eon, Finansinspektionen, Pfizer, Rikspolisen och Säkerhetspolisen, FRA  

är några av de företag och organisationer som har valt att utbilda internkonsulter och 

att arbeta proaktivt med karriärfrågor genom åren. 

Metoden livs- och karriärutveckling handlar om 

att 
Arbeta strategiskt med sin karriärutveckling 

- staka ut en färdriktning för sitt liv 

- identifiera starka och svaga sidor 

- söka sig till ”rätt” jobb, d.v.s. sådana där individens kompetens kommer till sin rätt 

och kan utvecklas 

Skapa balans och förhindra utbrändhet 
- skapa livskvalitet genom balans mellan arbets- och privatliv, relationer och hälsa. 

 

Se möjligheter/alternativ 

- få hjälp att se alternativ när ett projekt eller ett förordnande ska avlutas 

- bestämma sig i ett vägskäl; stanna, förnya eller gå till något nytt 

- se alternativ till sina arbetsuppgifter 

 

Skapa förändringsberedskap 

- göra aktiva val vid förändring och omorganisation 

 

Höja kvalitén på utvecklingssamtal 

- arbeta fram ett underlag till utvecklingssamtalet 

Som arbetsgivare har du mycket att tjäna på 
Positiva effekter 

Att medvetandegöra och arbeta målinriktat med karriärfrågor ger positiva effekter för 

både individ och organisation. 

 

Attrahera och behålla 

Organisationer som erbjuder livs- och karriärutveckling till sina chefer och medarbe-

tare har en konkurrensfördel gentemot andra. Medarbetare som upplever att gräset 

är grönare någon annanstans, kan med hjälp av stöd, se att det går att göra ändring-

ar internt för att det åter igen ska kännas motiverande att stanna. 

 

Flexibel organisation 

Flexibla organisationer behöver omorganisera sig snabbt när det krävs - då är det är 

viktigt att ta vara på och använda sig av personalens relevanta kunskaper, erfaren-

heter och kompetens. 

Bättre utvecklingssamtal  

Våra kunder vittnar om att de medarbetare som har genomgått livs- och karriärut-

veckling, oftare utmynnar i bättre och  konkreta  utvecklingssamtal och nya utma-

ningar. 
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Ett sätt att  

BEHÅLLA 

Vi möter många arbetsgi-
vare som kliar sig i huvu-
det kring frågan ”hur ska 
vi få våra duktiga medar-
betare att stanna längre 
än vad de gör idag?” 

Vid avgångssamtalen 
kommer det ofta upp att 
den som slutar gör det 
pga man inte ser någon 
mer utveckling inom sitt 
område, eller att de upp-
lever att deras kompetens 
och motivation inte tas 
tillvara. 

Vad många organisation-
er missar i budskapet 
”här finns det utvecklings-
möjligheter” det är att lö-
pande beskriva dem för 
de anställda och göra 
dem tydliga, visa på goda 
exempel på personer 
som har gjort nya karriär-
val inom sin organisation. 
Eller att lyssna på vad 
medarbetaren ser som 
sitt nästa steg - om allt 
var möjligt - och hur kan 
man mötas i den diskuss-
ionen?  

Vi människor vill vara 
kompetenta och vi vill 
utvecklas och utmanas, 
det är när vi upplever att 
vi inte tas tillvara eller får 
möjligheter till utveckling 
som valet är lätt - det är 
grönare någon annan-
stans.  

Eller?  

Du som arbetsgivare kan 
stävja eller få till rörlighet-
en genom att erbjuda livs 
- och karriärutveckling för 
dina medarbetare och 
chefer.  

Du kan också uppmuntra 
chefer att våga utforska  
och se vilken lösning som 
blir bra för hela organsiat-
ionen och inte bara en-
heten.  

När Karriär & Kompetens startade 1997 var karriärfrågor något som arbetslivet hade 

börjat efterfråga.  

Olika organisationer inrättade sk. kar-

riärcenter för att uppmuntra medarbe-

tare och chefer till både intern och ex-

tern rörlighet.  

Idag, nästan 20 år senare, är karriär- 

frågorna en av de viktigaste frågeställ- 

ningar för att säkra organisationens  

samlade kompetens samt motivera  

ledare och individer att identifiera sina  

drivkrafter och engagemang.  

Karriärprogram 

Regeringskansliet var en av de organisationer som i slutet på 1990-talet slöt avtal 

med Karriär & Kompetens gällande livs- och karriärutveckling för medarbetare och 

chefer i form av enskilda samtal - s.k. individuella livs– och karriärutvecklingspro-

gram.  Man erbjöd även grupprogram för anställda som varit föräldralediga och som 

var åter i arbete. Programmen syftade till att stötta individer i sina nya roller och hur 

man ville kombinera föräldraskapet med den professionella rollen.  

Programmet Förälder och Karriär har även Swedbank med hjälp av våra konsulter 

erbjudit sina anställda under 2010-talet. 

Med hjälp av oss 
Organisationer som Naturhistoriska museet, Riksantikvarieämbetet, fd Högskolever-

ket, Regeringskansliet, SMHI, Försvarsmakten, Universitets– och högskolerådet, 

Praktikertjänst, Ersättningsnämnden mfl har genom åren erbjudit individuella livs- 

och karriärutvecklingsprogram för medarbetare och chefer med hjälp av våra konsul-

ter på Karriär & Kompetens. 

Internkonsulter 
Genom åren har vi även utbildat  internkonsulter inom olika organisationer som job-

bar aktivt med karriärfrågor och talentmanagement. En av organisationerna är För-

svarsmakten där vi har utbildat många internkonsulter - just nu är ett 100-tal aktiva. 

Karriärfrågor - en del av talent management 
Arbetar ni aktivt med talent management / kompetensförsörjningsfrågor och söker ett 

program som hjälper medarbetare och chefer att göra aktiva val i sin karriär?  

Eller gör som SMHI - använd livs- och karriärutvecklingen som en del av ert ledarför-

sörjningsprogram! 

Direktupphandling 
Idag är beloppsgränsen för direktupphandling höjd till ca 500.000 kr och för det be-

loppet kan ni erbjuda livs- och karriärutveckling till många personer. Har ni råd att 

tacka nej? 

Kontakt? 
Ring oss på 08-41029402 eller maila till Maria Winsnes, mw@karriarkompetens.se 

KARRIÄR 
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Karriärutveckling för både  
individ och organisation 
För ett år sedan tecknade Riksantikvarieämbetet, RAÄ, ramavtal med Karriär & 

Kompetens avseende livs- och karriärutveckling för medarbetare och chefer.  I 

dagsläget har ca 50 personer tackat ja till erbjudandet. Therese Linder berättar mer: 

 

Utveckling 

Inom ramen för statens avtal om lokala omställningsmedel, vill vi erbjuda våra med-

arbetare ett program som kan vara till nytta för den egna utvecklingen. Antingen 

handlar det om den roll som personen befinner sig i just nu, eller utveckling mot en 

ny roll - antingen inom vår organisation eller kanske t.o.m. utanför vår organisation.  

 

Ständig förändring 

De flesta sammanhang vi befinner oss i som individer är under ständiga förändring-

ar och vi förändras med vår omgivning också som individer. Genom att satsa på 

Livs- och karriärutveckling för våra medarbetare, hoppas vi att de får verktyg för att i 

högre utsträckning själva kunna påverka sin egen utveckling. Det kommer också att 

gynna vår verksamhets utveckling. 

Ökad kunskap ger bättre dialog 
Vi har fått mycket god respons från deltagarna, en av deltagarna har uttryckt det så 

här: “Jag har fått ökad kunskap om mig själv och de val som jag har gjort i yrkesli-

vet. Jag förstår de val jag har gjort och också de jag inte har gjort. Det har hjälpt 

mig att kunna uttrycka tydligare vilka mina drivkrafter är och det har gjort att jag och 

min chef har en bättre dialog om min utveckling.” 

Förväntningar 

Våra förväntningar var att erbjuda en välbeprövad metod med professionella 

coacher. Detta har Karriär & Kompetens uppfyllt. 

 

Att gå karriärprogram-
met gav mig otroligt 

mycket!   

Jag fick bl. a en ökad 
förståelse för varför 
jag har gjort vissa val 

i livet och varför jag 
idag behövde göra en 
förändring.  

Therese Linder, HR-konsult, RAÄ 

Cecilia Djerf gjorde verklighet av sin 
dröm 

Nya insikter  

I samtal med vår kontaktperson på 

Karriär & Kompetens har jag bl.a. 

fått information om en del av pro-

grammet som handlar om hur olika 

personer föredrar att utvecklas 

karriärmässigt, att vissa föredrar 

att göra karriär som specialist, 

andra som generalist eller att bli 

chef.  

Genom att vi lär oss mer om 

varandra och hur vi föredrar att 

utvecklas i de arbetsgrupper vi 

finns i, så tror jag att vi kan för-

bättra verksamhetsutvecklingen så 

att grupperna utvecklas tillsam-

mans med verksamheten. 

Therese Linder, HR-konsult, 
Riksantikvarieämbetet 

 

 

Från bank till mode  
Efter avslutat program och med insikten om att jag skulle 
behöva göra stora professionella förändringar (från bank till 
mode), insåg jag att jag  behövde stöd och tid.  
 
Det blev naturligt för mig att vända mig till den konsult som 
jag hade haft under programmet.  

Jag fick ett enormt stöd, support, feedback och bra verktyg 
för att hitta mina styrkor och arbeta med det som jag såg 
som mina svagheter.  
 
Konsulten och jag jobbade mycket med att identifiera mitt 
framtida arbete ställt mot mina drivkrafter och styrkor. 

Jag hade stort förtroende för min konsult som jag upplevde 

vara mycket kompetent, inspirerande och härlig! Efter varje 
session gick jag därifrån fylld av energi och tro på mig själv 
och mitt nästa steg! 

Cecilia Djerf,  
Sales Coordinator, Röhnisch Sportswear I Stay In Place  

KARRIÄR 

Därför blev det så mycket lättare för mig att förstå vilket typ av 

arbete jag skulle välja som bättre matchade mina intressen 

och drivkrafter. 

Det blev tydligt att jag var på fel plats och jag förstod varför!  

 
När jag hade gått programmet blev det tydligt för mig vilka 

som var mina drivkrafter och vad de betydde för mig  
i mitt karriärval. 

Några ord från våra kunder 

Riksantikvariatämbetet: 



Kontakta oss 

Ring oss om du vill ha mer 

information om våra tjänster 

och produkter   

ABC Karriarkompetens AB 

Barnhustagatan 16 

111 23 Stockholm 

Kungsängsgatan 14 

753 22 Uppsala  

08-41029400 

info@karriarkompetens.se 

Besök oss på vår webbplats: 

www.karriarkompetens.se 

abc Karriär & Kompetens ab 

abc Karriär & Kompetens startade 1997 och vi har kontor i Stockholm och Upp-
sala och arbetar över hela landet. Vårt  nätverk av partners har kompletterande 
kompetens och finns på olika orter i landet. 

Företagets konsulter har alla akademisk utbildning, erfarenhet från olika sek-

torer samt egen ledarerfarenhet. 

 

Vi har bred erfarenhet och mångårig kompetens inom karriär-, kompetens-, ledar-

skaps-, medarbetar- och verksamhetsutveckling.  

Uppdragen varierar från individuell coaching till förändringsledning, teamutveckl-

ing, samtalsutbildningar, ledarutveckling, inspirationsseminarier, ledningsgrupps-

utveckling, medarbetarskapsfrågor, bemötandefrågor, kompetensanalyser, kultur-

seminarium, kompetensförsörjningsplaner, nätverk osv. 

KARRIÄR & 

KOMPETENS 

mailto:info@karriarkompetens.se
http://www.karriarkompetens.se

