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Den närmsta tiden 

u  Informations- och kommunikationsteknik 

u  CIP-teorin och forskning 

u  Svenskarna och Internet 2017 

u  Användning av IKT i studie- och yrkesvägledning 

u  Konsekvenser av ett allt mer digitaliserat samhälle 
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”Studie- och yrkesvägledning i framkant” 
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”Successful integration of social 
media in career services is not only 
dependent on the skills or technical 

facilities available, but also on 
practitioners’ willingness to accept 
the changes that new technology 
may bring to service delivery.” 

 
Kettunen, Vourinen & Sampson, 2013 
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CIP-teorin 

u  CIP-teorin bygger på Parsons matchningsteori och baseras på antagande om 
att flera olika resurser och tjänster finns tillgängliga, både fysiskt och genom 
IKT. 

u  Teorin syftar till att anpassa vägledningen till individernas varierande behov. 
Karriärresurser och tjänster anpassas till individuella behov. 

u  Under sent 80-tal digitaliserades olika typer av matchningstest och 
författarna av teorin såg möjligheter i att integrera IKT-baserade verktyg i 
vägledningen. 

u  Författarna, James P. Sampson, Gary W. Peterson, Janet G. Lenz och Robert C 
Reardon, menar att integreringen av IKT-baserade verktyg i vägledningen gör 
vägledningen mer kostnadseffektiv. 
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Syfte och mål 

 

u  Telefon, webbplatser och e-post, tillsammans med face-to-face, kan vara 
differentierade tjänster som används utanför det traditionella rummet 

u  Ökad tillgänglighet – Individer vill ha hjälp när de känner ett behov 
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Digital kompetens 

u  Forskning visar att sociala medier snabbt blivit en nödvändighet, liksom en 
möjlighet 

u  IKT-kompetens viktig förutsättning för framtidens vägledare 

u  Akut behov av kompetensutveckling 

u  Viktigt att stödja professionen i förståelsen för de olika IKT-verktygen 

u  ”Social media actually is on citizens terms” 
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u  Så gott som alla invånare i Sverige använder Internet, från ung ålder till pensionsålder.  
79% av 2-åringarna och 93% av 3-åringarna använder Internet.  

u  Användningen av sociala medier ökar 

u  Facebook är fortsatt störst och användningen ökar, framför allt chattfunktionen Messenger 

u  Bildbaserade tjänster som Instagram och Snapchat ökar stadigt 

u  Linkedin är mest populärt bland unga vuxna och avtagande med åren 

u  Skype används relativt flitigt i alla åldrar. Runt 65%.  

u  29% av Internetanvändarna använder chattprogrammet WhatsApp 
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Digitala tjänster och sociala medier 
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Chatt 
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Facebook 
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Telefonsamtal och videosamtal 
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Skype 
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Skype 
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