
Att bli en vinnare i 
jobbsökararbetet.
Om man gör som man alltid har gjort 
får man det man alltid har fått.

Vad skiljer en arbetssökande som får sitt 
drömjobb mot en arbetssökande som inte 
får sitt drömjobb, när båda har samma 
utbildning och kompetens? 

Varför får arbetsgivaren ett bättre intryck 
av en arbetssökande vid intervjun och 
mindre bra intryck av någon annan 
arbetssökande? 

Varför har den ena personen 
alltid lätt att få ett arbete, 
medan den andra personen 
alltid har svårt att få 
ett arbete?

ITSS

En metodledare leder arbetet på ett coachande sätt, 
men den målsökande personen har ett mycket 
aktivt deltagande. Denne blir på så sätt expert på sin 
egen situation och vad som fordras för att lyckas nå 
sitt mål. Det lyfter inte bara kvaliteten i arbetet, 
utan höjer även inspirationen och övertygelsen för 
den arbetssökande att målet verkligen kan nås.

I arbetet med ITSS-metoden kartläggs en bred palett 
av olika områden som kan påverka den målsökande 
att nå sitt mål.

ITSS-metoden
ITSS är  en metod att användas för människor som 
önskar kartlägga vilka aktiviteter som fordras för att 
nå ett speciellt mål. Den passar därför ytterst bra 
för personer som exempelvis önskar kartlägga 
vägen till ett nytt arbete, en ny karriär eller kanske 
lyckas som artist.

ITSS-metodens funktionalitet har vi under många år 
använt framgångsrikt för större verksamheter som 
önskar en effektiv stöttning att nå sina mål. 

Vad som skiljer ett arbete med ITSS-metoden från 
andra målmetoder är främst dess mycket 
systematiska och kreativa process att utifrån målet 
noggrant och steg för steg kartlägga de aktiviteter 
som fordras för att nå målet. Arbetet startar med 
andra ord i framtiden och avslutas i nuet. 

Resultatet blir en unik övergripande ”karta” som på 
ett inspirerande sätt visar vilka aktiviteter som leder 
till det önskade målet.

ITSS
Klicka på bilden ovan för att se hur ett färdigt 
resultat kan se ut med ITSS-metoden.

ITSS-metoden finns i tre olika varianter med 
samma funktionalitet och effektivitet, men med 
olika kartläggningsområden och mål.

ITSS Karriär ITSS ArtistITSS Jobb



Få det 
arbete jag 
önskar.

Kontakta bekanta och 
göra dem till vänner.

Bättre 
kondition.

Ta hjälp av en 
parterapeut.

Ordnar upp problem 
med min f.d. man.

Lättare att planera fritid, 
studietid och tid med barnen.

Mer utåtriktad, positiv, trygg 
och attraktiv för arbetsgivare.

Ta hjälp av 
en coach.

Högre självkänsla 
och självförtroende.

Genomgå kompletterings-
utbildning.

Mer öppen för att 
söka möjligheter.

Attraktivare personlighet inför 
anställningsintervjun och nya arbetet.

Mer korrekt 
kompetens.

Rätt utbildning 
på CV.

Ordnad finansiering för 
kompletteringsstudier.

Ta ett extrajobb 
på helgerna.

Större 
nätverk.

Gå en kurs i att 
skriva bra CV:n.

Större sannolikhet att 
bli kallad till intervju.

Skickligare i att 
skriva bra CV:n

Lära känna människor 
utanför min normala sfär.

Ökad 
hälsa.

Ökad energi och glädje att utvecklas och ta 
del av sociala och fysiska aktiviteter.

Mer aktiv och 
trevligare fritid.

Gå dans-
kurs.

Ökad sannolikhet 
att lyckas under 
anställningsintervjun 
och i arbetet.

Nöjdare med 
min tillvaro.

Söka hjälp mot 
värk i min fot.

Flytta till 
Stockholm.

Kommer närmare 
jobbmarknaden.

Större utbud av lediga 
arbeten att söka.

Kartlägga vilka egenskaper som fordras för det arbete jag 
önskar få samt jobba med att förbättra dessa.

Ökad 
hälsa.

Fler kontakter 
och referenser.

Kan söka fler 
passande arbeten.
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Arbetet med denna kartläggning är utförd med hjälp av ITSS-metoden av 
S&T Framework AB och Christina Persson under perioden 200209-200211.

Ska ej genomföras:

Ska genomföras:

Planerat klardatum:

Är startad:

Halva vägen:

Avslutad datum:

Mitt betyg (1-5):
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Parterapeuten finns på Torsgatan 3. 2 tr.

Telenr. till dansföreningen  076-0205 443.
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Mål- och aktivitetskartläggning
för 

Christina Andersson

Denna kartläggning, som är personligt utformad för Christina Andersson, har sin 
utgångspunkt från hennes mål att få ett nytt jobb. Därefter har en härledning 
skett från målet till de aktiviteter som fordras för att målet ska kunna nås.

Arbetet har bestått av två delar. Dels en coachingbaserad intervju med Christina 
om hennes situation och önskningar, dels framtagning av en struktur som 
överskådligt visar hur Christinas erforderliga aktiviteter och mål hänger 
samman.   

Kartläggningen visar att Christina behöver fokusera på aktiviteter tillhörande i 
huvudsak tre olika områden. 

ü Att utveckla sin sociala förmåga och nätverk genom att träffa nya 
vänner i olika aktiviteter.

ü Komplettera sin kompetens inom ett par områden.

ü Ordna upp sin sociala och fysiska situation.


