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Abstract 

The purpose of the study is to identify significant differences between the counseling centers 
at University of Wisconsin-Whitewater and Umeå University. Another main objective is to 
provide suggestions on how study and career counselors can develop their counseling centers 
on the basis of the differences identified. This study is a comparative field study with 
qualitative interviews. The informants are six study and career counselors that provide a 
picture of how the counseling centers are organized. They talk about their jobs and working 
practices as well as the need to develop their organizations. They also point out their 
counseling skills. Counseling methods proven effective internationally, counseling traditions 
influencing the practice of counseling today and the differences between the Study and Career 
Counseling Program in Sweden and USA are the theoretical points from where we take our 
support. The results show that there are in fact big differences. The differences considered to 
be of most importance is that Umeå University has a well-developed online counseling (e-
counseling) and drop-in counseling but has no career counseling available to all students. 
University of Wisconsin-Whitewater is devoid of all face to face e-counseling and drop-in 
counseling but adds a strong focus on career counseling. The conclusion is that both 
counseling centers can develop its counseling by learning from these differences through an 
exchange of counseling skills.  

Keywords: study and career counselors, counseling methods, counseling traditions, study and 
career counseling program, career counseling 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att identifiera betydande skillnader mellan vägledningsverksamheterna 
på University of Wisconsin-Whitewater och Umeå universitet. Ytterligare ett huvudsyfte är 
att ge förslag på hur studie- och yrkesvägledarna kan utveckla sina vägledningsverksamheter 
med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat. Detta är en komparativ fältstudie med 
kvalitativa intervjuer. Informanterna är sex studie- och yrkesvägledare som ger en bild av hur 
vägledningsverksamheterna är organiserade. De berättar om sina arbetsuppgifter och 
arbetssätt samt vilka utvecklingsbehov de ser inom respektive verksamhet och redogör för sin 
kompetens. De teoretiska utgångspunkterna är vägledningsmetoder som visat sig vara 
effektiva internationellt, förklaringar av vägledningstraditionerna som format vägledarkåren i 
olika länder samt redogörelse för studie- och yrkesvägledarutbildningarna i Sverige och USA. 
Resultatet visade att det förekom stora skillnader. Av störst betydelse bedöms vara att Umeå 
universitet har en välutvecklad e-vägledning och drop-in vägledning men saknar 
karriärvägledning tillgänglig för alla studenter. University of Wisconsin-Whitewater saknar e-
vägledning med personlig kontakt öga mot öga samt drop-in vägledning, men lägger stort 
fokus på karriärvägledning. Slutsatsen är att båda vägledningsverksamheterna kan utveckla 
sin vägledning genom att lära av dessa skillnader via ett utbyte av vägledningskompetens. 

Nyckelord: studie- och yrkesvägledare, vägledningsmetoder, vägledningstraditioner, studie- 
och yrkesvägledarutbildning, karriärvägledning  
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1. Inledning 
Hösten 2015 blev vi som första studenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet 
tillfrågade om vi ville åka till det amerikanska universitetet University of Wisconsin-
Whitewater, för att göra vår praktik vid deras vägledningsverksamhet. Inledningsvis 
funderade vi kring huruvida vi besitter samma kompetens som studenterna i USA, då de har 
väsentligt längre utbildning än vad vi har i Sverige. Vi upptäckte att den amerikanska 
vägledarutbildningen skiljer sig från den svenska både vad gäller utbildningens längd och 
innehåll. Exempelvis är utbildningen i Sverige på grundnivå medan den i USA sker som 
påbyggnad på en redan avlagd grundexamen.  

Inför resan tog vi reda på lite fakta om vägledningsverksamheten vid University of 
Wisconsin-Whitewater och om universitetet i sig. Vi började så småningom intressera oss för 
att undersöka om den allmänna vägledningsverksamheten är likartad eller om den skiljer sig 
åt mellan Umeå universitet och University of Wisconsin-Whitewater.  Att göra en komparativ 
studie i två olika länder innebär indirekt en jämförelse av två olika kulturer och traditioner. 
Enligt Watts och Sultana (refererad i Lovén 2015, 42 ff) har vägledaryrket i Sverige och USA 
vuxit fram ur två olika traditioner vilket kan tänkas påverka hur vägledarkåren arbetar i 
praktiken. Utgångspunkten för vår studie förändrades när vi befann oss på plats och blev varse 
att det fanns stora skillnader i vägledningsverksamheterna vid respektive universitet. Vi gick 
då från att undersöka huruvida det fanns några skillnader mellan hur 
vägledningsverksamheterna arbetar till att fokusera på hur man skulle kunna ta vara på 
eventuella skillnader för att bidra till utveckling av vägledningsverksamheterna vid bägge 
universiteten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera betydande skillnader mellan vägledningsverksamheterna 
på University of Wisconsin-Whitewater och Umeå universitet. Ytterligare ett huvudsyfte är 
att ge förslag på hur studie- och yrkesvägledarna kan utveckla sina vägledningsverksamheter 
med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat.  

Frågeställningar: 
- Hur är vägledningsverksamheterna organiserade?  

- Vilken kompetens besitter studie- och yrkesvägledarna? 

- Vad har studie- och yrkesvägledarna för arbetsuppgifter och arbetssätt?  

- Vad ser studie- och yrkesvägledarna själva för utvecklingsbehov inom sin verksamhet? 

1.1.1 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att jämföra University of Wisconsin-Whitewater (USA) och Umeå 
universitet (Sverige), vårterminen 2016. Vår studie kommer inte att undersöka orsakerna till 
de skillnader vi identifierar, däremot kommer orsakerna att diskuteras efter analysen i syfte att 
väcka frågeställningar som förslag till vidare studier.   
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1.1.2 Begreppsförklaringar 
För enkelhetens skull och av utrymmesmässiga skäl kommer vi i vår uppsats att benämna 
studie- och yrkesvägledare och studie- och yrkesvägledning som vägledare respektive 
vägledning1. Av samma orsak kommer vi att benämna University of Wisconsin – Whitewater 
med förkortningen UWW och Umeå universitet med UMU.  

Nedan presenteras centrala begrepp som återkommer i studien och vad vi avser med dem. 

Kompetens: Vägledares utbildningsbakgrund, kunnighet om karriärteorier, 
vägledningsmetoder och samtalsmodeller. 

Karriärteorier: Teorier kopplade till karriär-, studie- och yrkesval och som fungerar som 
analysram under vägledningsprocessen. 

Vägledningsmetoder: Metoder och tekniker vägledare använder som verktyg för att uppnå 
resultat i sitt vägledningsarbete. 

Samtalsmodeller/ samtalsmetodik: Samtalsmetoder vägledare tillämpar i vägledningssamtal 
vilket kan vara både verbalt och genom kroppsspråk. 

Livslång vägledning: Vägledning tillgänglig genom hela vuxenlivet, i dess olika skeden och 
övergångar. 

2. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt redogörs för teoretiska utgångspunkter i form av tidigare forskning som 
ligger till grund för resultatanalysen och diskussionen samt en litteraturbakgrund för att ge 
läsaren en inblick i vad som kan ha påverkat att vägledarprofessionen utvecklats åt olika håll i 
Sverige och USA. Den tidigare forskningen fungerar också som ett stöd när vi motiverar våra 
slutsatser i analysen.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Vägledare i olika länder kan lära av varandra 
I DIVA-portalen sökte vi efter komparativa studier och forskning som liknade den vi ville 
bedriva. Det var i synnerhet examensarbetet Att lära av varandra: Studie- och 
yrkesvägledning på två vägledningscentra i Sverige och Danmark skriven 2012 av 
vägledarstudenten Meg Gezelius som fångade vår uppmärksamhet. Gezelius (2012, 5) valde 
att jämföra Sverige och Danmarks vägledning på grund av att hon under sin studietid vid 
Umeå universitet kommit i kontakt med mycket kurslitteratur där Danmarks vägledning 
påstods ligga i framkant medan Sveriges vägledning fått kritik. Gezelius intresse låg i att 
undersöka vad Sveriges vägledarkår kan lära sig av den danska genom att studera deras 
vägledningscentra. Gezelius uppsats har således blivit en inspirationskälla för oss i vårt försök 
att undersöka hur de vägledningscentra vi avgränsat oss till kan lära av varandra. 

                                                 
1 Undantag görs i tabellform då båda begreppen förkortas SYV. 
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2.1.2 Effektiva vägledningsmetoder internationellt 
Dansk Clearinghouse for Uddannelseforskning är ett center vars uppgift är att studera redan 
existerande pedagogisk forskning genom att tillämpa metoden systematisk granskning2. Syftet 
med deras undersökningar är att yrkesverksamma vägledare såväl som politiker och forskare 
ska få tillgång till kvalitetssäkrad forskning som presenteras på ett kortfattat och 
lättöverskådligt sätt. Vi har tagit del av en av deras publikationer som heter Kunskap om 
vägledning författad 2011 av Christensen och Søgaard Larsen. Syftet med denna publikation 
var att ur ett internationellt perspektiv, kartlägga de vägledningsmetoder som tidigare 
forskning påvisat vara effektiv för att uppnå målen med vägledning: en känsla av tydlighet 
samt beslutskompetens för individerna. Författarna hade för avsikt att undersöka vägledning i 
tre övergångsfaser: från grundskola till sekundärutbildning, från sekundärutbildning till högre 
utbildning samt vägledning för vuxna. Emellertid identifierades samma effekter och 
insatsformer, med undantag för några enstaka förhållanden, i alla tre grupperna vilket 
medförde att författarna ofta skriver om alla tre grupperna som en gemensam målgrupp. Vi 
har med anledning av detta utgått från att de förhållanden som beskrivs i publikationen berör 
vägledning för vuxna såvida inte några andra förtydliganden är gjorda. 

2.1.2.1 Individuell vägledning 
I majoriteten av studierna bedöms det individuella samtalet med en vägledare vara av stor 
betydelse. Deltagarna upplever att det är viktigt att bli lyssnade till som enskilda individer. I 
flera studier lyfter nämligen individer (oberoende av kön) fram det individuella samtalet som 
det viktigaste. I vuxenvägledning visar studierna att workshops i samband med individuella 
samtal kan vara fördelaktigt och ha en positiv effekt (Christensen och Søgaard Larsen 2011, 
14). 

2.1.2.2 Gemensam vägledning/klassbaserad vägledning 
Inom den gemensamma vägledningen eller klassbaserade vägledningen framhävs gruppen 
som ett forum där information förmedlas. Det förekommer kurser och tillfällen där personer 
från olika arbetsplatser eller utbildningsorganisationer håller i presentationer för gruppen. Den 
gemensamma vägledningen omfattas även av informationssökning i grupp, dock ger 
författarna inga exempel på vilka informationstyper. Studierna visar att dessa olika 
tillvägagångssätt är effektiva men att vissa individer upplever det förvirrande med all 
information. I den gemensamma vägledningen, precis som vid individuell vägledning, krävs 
det en kombination av olika vägledningsaktiviteter och åtgärder. Större och mindre grupper 
tillämpade som diskussionsforum är gynnsamma om möjligheten finns att underlätta 
diskussionen deltagarna emellan (Christensen och Søgaard Larsen 2011, 14). Enligt Jacobs 
(2006, 35) sker detta främst genom att gruppledaren är medveten om någon deltagare försöker 
dominera eller distrahera gruppen. Gruppledaren ska även vara medveten om hur väl 
deltagarna är bekväma då det styr om det kommer att bli en bra diskussion eller inte. 
Ytterligare möjlighet att göra diskussionsforum gynnsam är genom workshops. Christensen 
och Søgaard Larsen (2011, 14) menar att båda gruppstorlekarna har betydelse, och i den 

                                                 
2 Systematisk granskning bygger på sex delar: insamling, uppbyggning av databas, kvalitetsvärdering, 
extrahering och sammanställning, syntetisering samt distribution (Christensen och Søgaard Larsen 2011, 25).   
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mindre gruppen förekommer likheter med den individuella vägledningen genom den 
personliga kontakten.  

2.1.2.3 Datorbaserad vägledning 
Undersökningar av datorbaserad vägledning förekommer i en del av studierna. Författarna 
förklarar att onlinekurser på universitetsnivå kan underlätta övergången mellan 
sekundärutbildning och högre utbildning. Vidare kan studieplaner och information ha en 
positiv inverkan på individernas förmåga att fatta beslut då hen orienterar sig mot bland annat 
framtida mål. Forum för vägledning, hemsidor och utbildningsplaner är andra exempel på 
skriftligt material i vägledningssyfte. Dessa tillvägagångssätt bör dock kombineras med andra 
vägledningsåtgärder. Studierna visade exempelvis att det personliga delgivandet av 
information är mer fördelaktigt för individer från utbildningsfrämmande miljöer (Christensen 
och Søgaard Larsen 2011, 15).  

2.1.2.4 Integration i läroplanen 
I flera av studierna som Christensen och Søgaard Larsen (2011, 17) undersökte fanns det 
exempel på att vägledning som integreras i läroplanerna kan ha en positiv effekt. Enligt 
författarna blev effekten av vägledningen större om individerna genom vägledningen fick 
akademiska kompetenser. Vidare skriver de att ”vägledning som ämne” är en läroplansstrategi 
som inte bör ske som en enskild aktivitet utan bör sättas i en akademisk kontext.  

2.1.2.5 Involvering i yrkesliv och andra utbildningsinstitutioner 
Christensen och Søgaard Larsen (2011, 18) påstår att yrkespraktik och studiebesök på 
potentiella arbetsplatser alternativt att representanter från näringslivet besöker skolan väcker 
intresse och höjer motivationen för individer som behöver öka beslutskompetensen. För att 
den här typen av insatser ska fungera hävdar författarna att det måste finnas en väl fungerande 
kommunikation mellan skola och näringsliv som en integrerad del i vägledningsprocessen. 

2.1.2.6 Vägledarens kunskapsnivå 
Christensen och Søgaard Larsen (2011, 20) lägger även tonvikt vid vägledarens kompetens 
och menar att den har stor betydelse för hur individerna informeras om de utbildnings- och 
yrkesmöjligheter som finns tillgängliga. De menar samtidigt att vägledarens kompetens inte 
enbart handlar om kunskap om aktuell information utan också om färdigheter som krävs för 
att kunna hantera individers socioemotionella problem. Av de studier som författarna utgått 
från framgår det att vägledare som arbetar med vuxengrupper ofta har en psykologiskt 
inriktad utbildningsbakgrund och att många av de insatsformer som används inom 
vuxenvägledningen är av mer psykologisk karaktär. Med det sagt verkar det vara av betydelse 
för vägledningens effektivitet att vägledaren har kompetens inom psykologifältet. Vidare har 
Christensen och Søgaard Larsen svårt att avgöra huruvida vägledarens utbildningsnivå är 
viktigare för vägledningens effektivitet än individens personliga relation till vägledaren. De 
försöker förklara det med att kombinationen av att vägledaren är både personlig och 
professionell skulle vara att föredra. 

2.1.2.7 Flera insatsformer i kombination 
Enligt Christensen och Søgaard Larsen (2011, 16) verkar kombinationen av flera 
vägledningsåtgärder vara det vinnande konceptet. Studierna de undersökte visade nämligen att 
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individernas förmåga att fatta beslut blev bättre när flera insatsformer integrerades i 
vägledningen. Författarna menar att man genom att kombinera vägledningsåtgärder kan nå ut 
och därmed tillgodose alla individers behov av vägledning. De understryker dock att 
vägledningen alltid bör ta sin utgångspunkt i den enskilda individens behov och intressen då 
reaktionen på vägledning kan te sig olika från person till person. 

2.1.3 Europeiska utredningar med vägledning i fokus 
Vikten av vägledning har även aktualiserats i Europarådet och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) vid ett flertal tillfällen. Ett av de mer centrala budskapen 
från Europeiska kommissionens skriftliga sammanfattning om det livslånga lärandet från år 
2000 var Nytänkande inom studie- och yrkesvägledningen. Det rådde senare en enighet från 
Europarådet och företrädare för medlemsstaterna om att förstärka den livslånga vägledningen 
i Europa. EU- kommissionen, Världsbanken och OECD har tidigare genomfört tre utredningar 
av nationella riktlinjer för karriärvägledning och karriärinformation. Detta har inneburit att 37 
länders system och politik för vägledning har kartlagts. I den första utredningen som sedan låg 
till grund för det två övriga utredningarna OECD utförde år 2001-2002, granskade de 14 
OECD länders vägledning. Sverige avstod dock från deltagande då tidpunkten ansågs 
olämplig. Sverige hade året innan tillsatt en egen statlig utredning av studie- och 
yrkesvägledningen. I OECD studien betonades värdet av att göra vägledning mer tillgänglig 
under hela vuxenlivet samt vägledningens uppgift i det livslånga lärandet. Den röda tråden för 
de tidigare nämnda studierna var relevansen av vägledning och tonvikten lades särskilt vid 
aspekter som kvalité och tillgänglighet (Nilsson, 2010, 189). Denna information är till stöd för 
vår studie då vi avser att undersöka hur respektive universitets vägledningsverksamhet kan 
utveckla sin vägledning och dessa utredningar påvisar behovet av att göra vägledningen ännu 
mer inom räckhåll för vuxna. 

3. Litteraturbakgrund 

3.1 Vägledningstraditioner 
Watts och Sultana (refererad i Lovén 2015, 42) menar att vägledarprofessionen i olika länder 
utvecklats ur olika vägledningstraditioner. Författarna urskiljer främst fyra olika traditioner 
vilka vi kommer att redogöra för kortfattat nedan. 

Först ut är den psykologiska/counselor-traditionen med rötter i USA där det psykologiska är 
starkt betonat och tester är ett naturligt inslag i vägledningen. Utöver problematiken med 
utbildning och karriär berörs även relaterade sociala problem. Den andra traditionen är 
pedagogisk och utgörs många gånger av att lärare tar hand om vägledningen. Den tredje 
traditionen svarar mer för vägledning i skolsystemen och är en arbetsmarknadsinriktad 
tradition. Den fjärde traditionen är vägledartraditionen där vägledning är den huvudsakliga 
professionen och en egen utbildning har inrättats. I USA tillämpas fortfarande den 
psykologiska traditionen i störst utsträckning och författarna skriver att denna tradition kan ge 
en bra överblick över en klients situation. Risken med den psykologiska/counselor-traditionen 
är att en stark problemfixering blir överhängande. Sverige tillhör vägledartraditionen 
tillsammans med relativt få andra länder. Fördelen blir en stark profession med yrkeskunskap, 
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dock finns risken att vägledarkåren blir marginaliserad. Författarna redogör dock inte för 
orsaken till marginaliseringen.   

3.2 Vägledarutbildningen i Sverige och USA 
Lovén (2015, 43) skriver att utbildningen för vägledare skiljer sig åt avsevärt beroende på i 
vilket land personen genomför utbildningen. I flera länder, bland annat i USA, är 
utbildningsprocessen för vägledare lång. Vägledarutbildningen är då förlagd till avancerad 
nivå vilket motsvarar den svenska mastersnivån eller dylikt. I andra länder genomgår 
vägledare endast en kortare utbildning på några månader. I det senare fallet förekommer ofta 
en annan utbildningsbakgrund och yrkesprofession hos vägledarna, innan de genomgår en 
vägledarutbildning. Vidare skriver författaren att detta ger vägledarna en bred erfarenhet men 
även en nackdel då yrkesidentiteten hos vägledaren kan bli tudelad och ofta kombineras med 
andra uppgifter och yrkesidentiteter såsom lärare eller administratör. 

3.2.1 Vägledarutbildningen i Sverige 
För att erhålla examen som studie- och yrkesvägledare i Sverige, skall man enligt Umeå 
universitets lokala examensbeskrivning (2013) genomgå utbildningen på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. 
Utbildningen innehåller beteende- och samhällsvetenskapliga studier varvade med två 
praktiktillfällen. Vägledare arbetar med att hjälpa andra välja yrkesbana genom att exponera 
möjliga karriärvägar för dem via arbete eller utbildning. Efter erhållen examen är studenten 
redo att börja arbeta som studie- och yrkesvägledare på exempelvis grundskola, gymnasium, 
och vuxenutbildning. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco, 2016) skriver att 
studie- och yrkesvägledaren också kan arbeta som vägledare inom högskolan, som skolledare, 
på arbetsförmedlingen eller inom offentlig eller privat verksamhet, främst med frågor rörande 
utbildning, rekrytering eller personal. Ytterligare arbetsområden är privata informations- och 
vägledningsföretag. 

3.2.2. Vägledarutbildningen i USA 
Enligt Study.com (2016) ska de amerikanska vägledarstudenterna som ett första steg av fyra i 
sin utbildning erhålla en Bachelor’s Degree, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De 
vanligaste grundexamina man erhåller som blivande vägledare i USA är Bachelor’s Degree in 
Psychology, - Counseling eller - Education. Steg två går ut på att komplettera sin tidigare 
utbildning med en Master’s Degree vilket motsvarar den svenska masterexamen. Det är 
egentligen först på avancerad nivå som vägledarstudenterna börjar specialisera sig mot 
vägledning. Utbildningen kan ha fokus på vägledning av olika slag, vilket kan vara till 
exempel skolvägledning eller karriärvägledning. På Best counseling degrees (2016) förklarar 
de att en skolvägledare arbetar på skolor med förskolebarn upp till tonåren. En skolvägledare 
arbetar med att bedöma elevers kunskap och intressen samt hjälpa dem att sätta upp mål för 
studier och framtida karriär. De kan också hjälpa elever med olika problem i livet av social- 
eller beteendemässig karaktär. En karriärvägledare arbetar på arbetsplatser som högskolor, 
universitet, rehabilitering, fängelse eller regeringsledda karriärcentra för arbetslösa. De 
arbetar med individer i alla åldrar för att planera deras framtida karriär inom utbildning eller 
arbetsliv. Study.com (2016) förklarar att det tredje och fjärde steget varierar beroende på var i 
USA man befinner sig. Vissa stater kräver att man endast genomgår steg tre, andra kräver 
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både steg tre och fyra medan en del stater enbart kräver steg fyra. I steg tre ansöker 
vägledarna om en vägledarlicens som förutsätter att man har en erhållen Master’s Degree, en 
slutförd praktik samt avklarat prov. I delstaten Wisconsin krävs endast steg tre. I det fjärde 
steget måste vägledarna ansöka om lärarbehörighet vilket är en typ av certifikat som erhålls 
genom att slutföra en lärarutbildning, läsa ett alternativt program eller genom flera års 
erfarenhet av undervisning.  

4. Metod 
Nedan presenteras metodval och genomförande, informanturval, tolkningsmodell för analys, 
etiska överväganden samt hur vi har bearbetat empirin. Slutligen följer en metoddiskussion. 

4.1 Metodval och genomförande 
Enligt Denscombe (2009, 266 ff) bör man använda triangulering för att säkerställa att empirin 
har så hög reliabilitet som möjligt. Han menar att man exempelvis kan kontrollera att 
intervjuinnehållet överensstämmer med verkligheten genom att använda flera metoder 
parallellt, exempelvis fältobservationer och skriftliga källor. 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 
Trost (2005, 13 ff) påpekar att syftet och frågeställningarna spelar en avgörande roll för valet 
av metod. I enlighet med Trost och hans syn på kvalitativa studier var vi mer intresserade av 
att nå ökad förståelse och hitta gemensamma teman och mönster i informanternas berättelser 
än att mäta statistik kring hur ofta, hur många eller hur vanligt något tedde sig i 
organisationen. Trost (2005, 16) hävdar att kvantitativ empiri generellt sett möts med mindre 
misstänksamhet än kvalitativ empiri eftersom kvantitativ empiri bygger på större urval som 
därmed är representativa för befolkningen i statistisk mening. Samtidigt menar han (2005, 36) 
att det i vissa forskningssammanhang inte finns någon objektiv verklighet och att kvalitativ 
empiri då kan vara att föredra i form av exempelvis djupintervjuer, vilket vi valde att använda. 

Vi utgår från Trosts (2005, 19 ff) beskrivning av standardisering och strukturering, där 
kvalitativa intervjuer rent allmänt utmärks av låg grad standardisering och hög grad av 
strukturering. För oss innebar hög grad av struktur stora variationsmöjligheter eftersom vi 
ställde frågor i den ordning som kändes naturligt i situationen vilket ibland även kunde styras 
av informanten. Det här hänger samman med det Denscombe (2009, 234 ff) benämner som 
semistrukturerad intervjuform. I enlighet med denna metod utgick vi från ett färdigt 
frågeformulär (se bilaga 1 och 2) som berörde vissa teman som alla skulle besvaras, men inte 
nödvändigtvis i en förutbestämd ordningsföljd. Vi upplevde även att det gavs mer utrymme 
för informanten att utveckla sin berättelse och sina synpunkter mer fritt.  

Vi spelade in intervjuerna med vägledarna vilket Denscombe (2009, 259) menar är 
fördelaktigt då det ger forskaren en i princip komplett dokumentation, samt en möjlighet att 
kontrollera det som sagts under intervjun. Vi höll våra intervjuer på informanternas kontor 
eller samtalsrum som de själva valt och bokat i förväg, där vi visste att vi skulle få prata 
ostört. Enligt Trost (2005, 45) bör man låta informanten bestämma var intervjun ska hållas för 
att hen ska känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen. Samtidigt menar han att man 
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som intervjuare bör säkerställa att det är en lugn och ostörd plats för att det inspelade 
materialet ska bli lättare att bearbeta.  

4.1.2 Fältforskning 
Vi utgick också från forskningsansatsen etnografi eller fältforskning, som i huvudsak handlar 
om deltagande observation. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, 218) förklarar att 
forskaren ska närvara i den verksamheten hon observerar, samla information genom samtal, 
intervjuer samt genom att själv se och notera händelser. För oss innebar denna 
forskningsansats i praktiken att vi besökte två vägledningsverksamheter där vi deltog i det 
dagliga arbetet och samlade material genom observation. Denscombe (2009, 97) förklarar att 
etnografi lätt vid första anblick kan förknippas med uppgiften att skriva enkla beskrivningar 
av saker som forskaren själv har bevittnat på fältet. Han menar dock att den avgörande faktorn 
i slutändan är beskrivningens djup och detaljer. Detta påstår Denscombe erbjuder läsaren en 
insikt och precision i den studerade situationen. 

4.1.3 Sökord 
När vi sökte efter relevanta skriftliga källor använde vi de centrala begreppen för studien som 
sökord, exempelvis: studie- och yrkesvägledning, karriärvägledning, vägledning, 
karriärcentrum, karriärteorier, vägledningsmetoder, samtalsmodeller, kompetens med mera. 
Dessa sökord användes också på engelska. Litteratur vi tagit del av är både på svenska och 
engelska då vi inte ville begränsa oss till enbart svensk forskning. 

4.2 Informanturval 
Eftersom vi genomförde vår praktikperiod i USA vid UWW föll det sig lämpligt att intervjua 
vägledarna vid deras vägledningscentra. Vägledarna vid UMUs vägledningcentra var 
intressanta att intervjua på grund av att vi studerar vid det universitetet. Denscombe (2009, 
39) skriver att detta är ett urval med en grund i forskarens bekvämlighet. Precis som 
Denscombe skriver tog vi i princip det första som fanns tillgängligt då tid och ekonomiska 
resurser var begränsade. Möjligheten fanns att välja mellan flera likvärdiga alternativ, men vi 
upplevde det skäligt att ta det närmsta universitetet eftersom det inte fanns någon bra 
anledning att ta det som låg längre bort.  

Vi började insamlingen av empirin med att intervjua de tre vägledare som är verksamma vid 
UWW när vi ändå var där på plats och gjorde vår utbytespraktik. När vi sedan kom tillbaka 
till Sverige bestämde vi oss för att intervjua samma antal vägledare från UMU för att få 
samma mängd muntlig information från respektive vägledningsverksamhet. Denscombe 
(2009, 251) menar att kvalitativa intervjuer grundar sig på ett ”icke-sannolikhetsurval”. Valet 
av informanter bestäms utifrån den kompetens, befattning eller erfarenhet intervjuaren anser 
att informanterna bör ha för att vara relevanta för studien. Problematiken som uppstår i 
samband med denna typ av urval är att det inte finns några konkreta regler för hur man ska gå 
tillväga när urvalet genomförs. Det är intervjuarens personliga preferenser och förutfattade 
meningar som styr urvalet. Eftersom vi tillämpade bekvämlighetsurval valde vi medvetet att 
inte ta hänsyn till ålder, kön och erfarenhet utan fokuserade på att de skulle vara utbildade 
vägledare.   
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4.3 Tolkningsmodell för analys 
Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015, 218) skriver med hänvisning till Fangen (2005) att 
våra tolkningar av omvärlden sker på flera plan samtidigt vilket gör en uppdelning i flera 
tolkningsnivåer för analys- och tolkningsarbetet lämpligt. Författarna nämner då tre nivåer av 
tolkning som vi använde oss av i modellen vi skapat nedan. 

Tolkningsgrader Organisation Kompetens Arbetssätt Utvecklingsbehov 
Grad 1     
Grad 2     
Grad 3     

Figur 1: Tolkningsmodell för fältforskning. 

 
Tolkningsgrad 1: innebar att vi noterade och konstaterade i beskrivande form det vi sett och 
hört i det första mötet. 
Tolkningsgrad 2: innebar att vi antecknade våra tolkningar och associationer av grad 1 med 
vetenskaplig förankring. 
Tolkningsgrad 3: innebar att vi reflekterade och ifrågasatte de tidigare tolkningarna samt 
försökte hitta gemensamma mönster och kopplingar mellan de olika områdena i modellen.  

Utifrån forskningsfrågorna i syftet, konstruerade vi olika tolkningsområden i modellen: 
organisation, kompetens, arbetssätt och utvecklingsbehov. Med organisation avsåg vi att 
undersöka bland annat vilket stöd, service och tjänster respektive vägledningsverksamhet 
erbjuder. Vi valde kompetens som ett tolkningsområde för att ta reda på vilka 
utbildningsbakgrunder, kunskaper och färdigheter personalen har, och arbetssätt som ett 
område där det framgick vilka karriärteorier, metoder och tekniker som används i det dagliga 
arbetet. Det fjärde och sista tolkningsområdet utvecklingsbehov täcker in de områden som 
skulle kunna förbättras. Genom att använda denna tolkningsmodell skapade vi en översiktlig 
bild av respektive verksamhets vägledning. 

4.4 Etiska överväganden 
Vi har avidentifierat våra informanter vilket styrks av Vetenskapsrådets (2002, 12 ff) 
konfidentialitetskrav då uppgifter om informanterna ska ges konfidentialitet i största möjliga 
mån. Innan intervjuerna upplyste vi informanterna om informerat samtycke. Informanterna 
fick ta del av studiens syfte och vår problemställning, därefter informerades de om att 
deltagandet är frivilligt och aldrig påtvingat under några omständigheter. Enligt Denscombe 
(2009, 197) är informerat samtycke en viktig etisk princip att ta hänsyn till. Gällande 
fältobservationen valde vi att endast begära samtycke från informanterna. I etnografiska 
undersökningar menar Bryman (2011, 135 ff) att det inte är praktiskt genomförbart att låta 
alla ge sitt samtycke då forskaren högst troligt kommer i kontakt med många olika människor. 

Vi har i studien valt att återberätta det informanterna sagt i skriftspråk vilket stöds av Trost 
(2005, 134) då han menar att talspråk praktiskt taget är ett annat språk än det skrivna. Då 
informanternas formuleringar inte är av betydelse för själva förståelsen av innehållet, hävdar 
Trost att man bör undvika att citera ordagrant. 
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Informanterna har fått pseudonymer då ett av de etiska problemen Denscombe (2009, 287) 
lyfter vid fältobservation är risken att forskarens empiri inkluderar konfidentiellt material. 
Vissa saker kan framkomma genom den tillit och relation som utvecklas mellan forskaren och 
de som studeras. 

4.5 Bearbetning av empirin 
Vi valde att använda ljudinspelning under intervjuerna för att med större precision kunna 
transkribera det som sagts. Det innebar att vi senare kunde jämföra de svenska vägledarnas 
svar med de amerikanska vägledarnas nästan ordagrant. Våra fältobservationer 
dokumenterades i loggböcker likt dagböcker. Det var därför enkelt för oss att sätta 
vägledarnas svar i förhållande till våra fältobservationer och de skriftliga källor vi studerat. 
Då vi tillämpade analys av kvalitativ empiri rörde vi oss ibland fram och tillbaka mellan de 
olika steg i bearbetningsprocessen Denscombe (2009, 369 ff) benämner som att förbereda, 
tolka, verifiera och presentera empiri. Vi var tvungna att exempelvis vid presentationen av 
empiri inse att vi behövde tolka den på nytt eller verifiera om den ytterligare och så vidare. 
Denscombe skriver att principerna för kvalitativ analys av empiri grundar sig på 
tillämpningen av induktiv logik vilket går ut på att forskare generaliserar sina slutsatser 
utifrån de upptäcker som görs i empirin. Därmed försökte vi att göra mindre generaliseringar.  

4.6 Metoddiskussion 
När vi förde loggbok under våra fältobservationer gjorde vi det ur ett så objektivt perspektiv 
som möjligt. Denscombe (2009, 272) framför tre viktiga aspekter att ha i åtanke vid 
observation och som framhävts av verksamma psykologer inom området.  Psykologerna 
pratar om att minnet är selektivt, att minnet via sinnena filtrerar inkommande information 
samt hur vår mottaglighet tilltar beroende på våra tidigare erfarenheter, fysiska och 
känslomässiga tillstånd. Utifrån detta krävdes det också att vi som forskare reflekterade över 
våra personliga erfarenheter, värderingar och föreställningar Denscombe (2009, 272). 

Vi har genom hela studien försökt motivera materialets relevans för forskningssyftet. Hartman 
(2003, 44) betonar vikten av att man som forskare redogör för forskningsmaterialets validitet 
och reliabilitet. Precis som Hartman skriver bör det bli en symbios mellan 
forskningsmaterialet och problemställningen vilket vi fick eftersom forskningsmaterialet var 
relevant för forskningsfrågorna och empirin trovärdig. Lincoln och Guba (refererad i 
Denscombe 2009, 380) menar att det kan vara svårt att validera forskningsmaterialets 
trovärdighet när man använder kvalitativ metod. Genom att försöka visa på att proceduren 
gått till på ett korrekt sätt upplever vi att vi redogjort för forskningsmaterialets trovärdighet.  

5. Resultat 
Studiens resultat presenteras utan inbördes ordning utifrån de fyra tolkningsområdena i vår 
etnografiska tolkningsmodell: organisation, kompetens, arbetssätt och utvecklingsbehov. 
Resultatdelen inleds med bakgrundsfakta om universiteten för att ge läsaren övergripande 
förståelse för universitetens storlek i relation till varandra därefter följer avsnitten: 
informanternas utbildningsbakgrund och andra relevanta erfarenheter, 
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vägledningsverksamheternas organisation, arbetssätt, samverkan internt och externt, 
styrdokument och regleringar samt utvecklingsbehov. 

5.1 Bakgrundsfakta om universiteten 
UWW ligger i Whitewater som är en liten stad i Wisconsin, USA med cirka 15 000 invånare 
år 2010 (United States Census Bureau, 2016). Hösten 2015 hade universitetet 12 351 
registrerade studenter (Office of Institutional Research and Planning, 2016).  

UMU ligger i Umeå, en av de största städerna i norra Sverige med cirka 115 000 invånare år 
2010 (Umea.se, 2016). Hösten 2015 hade universitetet 30 957 registrerade studenter (Umu.se, 
2016). 

5.2 Informanternas utbildningsbakgrund och andra relevanta erfarenheter 
UWW 
Informanterna är tre vägledare från UWWs ”Career and Leadership Development Center” 
vilket är universitetets mest utvecklade vägledningsverksamhet. Carol har i grunden en 
kandidatexamen i kläddesign samt en fristående kurs i psykologi. När hon senare i livet 
bestämde sig för att ta upp sina högskolestudier valde hon att bygga på sin fristående kurs i 
psykologi med en masterexamen i vägledning. Ryan hade också en kandidatexamen som till 
en början inte hade några kopplingar till vägledarsyrket, nämligen geografi. Efter att ha jobbat 
med geografisk analys och kartkonstruktion inom olika rikstäckande myndigheter insåg han 
att han ville byta yrkesbana. Ryan upplevde att hans volontärarbete vid sidan av jobbet, där 
han träffade människor genom att delge information, var roligare än hans heltidsjobb. Han 
återvände till högskolan där han läste mastersprogrammet i vägledning precis som Carol. 
James började sin karriär med en kandidatexamen i sociologi vilket gav honom chansen att 
delta i projekt där man undersökte karriärutveckling utifrån socioekonomiska faktorer. Efter 
att ha ägnat sig åt denna typ av forskning bestämde James sig för att han ville lära sig mer om 
karriärutveckling och studerade därför mastersprogrammet i vägledning. 

Carol och James är anställda som vägledare på vägledningscentrat, medan Ryan är både 
vägledare och biträdande chef för verksamheten. Sedan några år tillbaka har de arbetat 
tillsammans på UWW. 

UMU 
Informanterna är tre vägledare från UMUs ”Studentcentrum” vilket är universitetets centrala 
vägledningsverksamhet. Anders är personalvetare i grunden men har gjort allt möjligt från att 
vara egenföretagare två gånger till att jobba som projektledare, utbildningsledare och 
verksamhetsledare. Den röda tråden i Anders yrkesverksamma liv har varit att coacha andra 
människor till personlig utveckling med samtal som verktyg. För tre år sedan började han läsa 
studie- och yrkesvägledarprogrammet som överbryggare. Enkelt förklarat har Anders 
tillgodoräknat sig hälften av kurserna genom tidigare studier och arbetslivserfarenhet, och 
behövde därför endast läsa halva vägledarutbildningen. Linus började sin karriär efter 
gymnasiet inom restaurangbranschen. Han insåg dock snabbt att han ville jobba med 
människor istället, i synnerhet inom samhällsvetenskapliga områden. Hans nya insikter ledde 
honom så småningom till att studera på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Björn hade 
svårt att bestämma sig för vad han ville göra efter gymnasiet. Han provade många olika 
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utbildningar däribland musik, filmvetenskap, lärare med mera. Han visste att han ville jobba 
inom skolan men det var först när han jobbade på ett lager, där han pratade med ungdomar om 
deras framtidsdrömmar, som han kom på att han ville jobba med studie- och yrkesvägledning.  

Anders, Linus och Björn är alla anställda som vägledare på UMUs Studentcentrum. Där har 
de arbetat tillsammans i flera år. 

5.3 Vägledningsverksamheternas utformning 
UWW 
Det var inte svårt för oss att hitta till UWWs vägledningscentra då det låg mitt på campus i en 
byggnad kallad University Center (UC). Som namnet antyder är den en central mötesplats för 
studenter dit de bland annat kan vända sig för att få information angående sina studier eller 
svar på andra frågor om livet på campus. Studentorganisationerna har sina kontor i samma 
byggnad och de största lunchrestaurangerna ligger där. När man kommer in i 
vägledningscentrat möts man av en reception där man beroende på ärende hänvisas vidare 
alternativt ombeds vänta på vidare hjälp. Bakom receptionen ligger vägledarnas kontor i vilka 
de också har sina vägledningssamtal.  

Vägledningsverksamheten riktar sig till alla invånare i Whitewater. Det är dock inget som 
marknadsförs på grund av för få resurser. Ryan säger att han inte känner till några lagar eller 
riktlinjer som kräver att universiteten har anställda vägledare. James berättar att han har 
vägledningssamtal med allt från elever som precis slutat High School till alumner från 
universitetet som funderar på att återuppta sina studier. Carol pratar om att de ibland anordnar 
gruppvägledningsträffar för föräldrar till presumtiva studenter, då vägledarna ofta möter 
oroliga föräldrar. Under studenternas utbildning erbjuder vägledarna individuella samtal. I 
början av varje termin presenterar sig vägledarna för de nya studenterna i samband med den 
information som ges om universitetet. Även om vägledarna är bra på att sprida information 
om sina tjänster händer det ibland att de träffar studenter som är inne på slutet av sin 
utbildning som säger att de inte kände till deras utbud. Carol säger att det gör henne ledsen 
när hon får höra av studenter att de inte visste om att de hade möjlighet att få vägledning. 
Carol och de andra vägledarna siktar mot att alla studenter ska veta vilken hjälp de kan få. 
Vägledarna håller alla i varsin kurs med fokus på övergången från universitetsstudier till 
arbetsliv. Kurserna kan innehålla förberedelser inför arbetsintervju såsom CV-skrivning, 
personligt brev, vilka klädkoder som gäller i olika sammanhang etcetera. Kurserna innehåller 
även intervjuträning där studenterna får lära sig vanliga frågor och svar, hur man beter sig 
professionellt samt prova på arbetsintervju med inhyrda rekryterare. De studenter som inte 
läser dessa kurser kan få hjälp av ”Resumé Doctor” vilket är en aktivitet vägledarna anordnar 
i biblioteket en gång i veckan. Där finns de på plats och granskar studenternas CV och 
personliga brev.  

Varje termin anordnar universitetet en karriärmässa som Ryan har huvudansvaret för. Under 
karriärmässan får studenterna träffa potentiella arbetsgivare i form av rekryterande företag 
som står i olika uppställda montrar. Det finns möjlighet för företagen att intervjua studenterna 
på plats i särskilda intervjurum. James säger att det är vanligt förekommande i hans 
individuella samtal att studenterna känner oro inför att avsluta universitetsstudierna och ge sig 
ut i arbetslivet. Carol berättar att det är väldigt vanligt att denna typ av karriärvägledning 
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faller på vägledningsverksamheten på universiteten. Carol förklarar att alla studenter som ska 
ta examen, kan via hemsidan ”Salute to grads”, se om de uppfyller alla examenskrav samt 
svara på frågor så som ”hur går det med ditt jobbsökande?” och ”om du har ett jobb, kan du 
tänka dig att fylla i vår enkät?”.  Det blir då deras ansvar att notera vilka som tagit examen, 
vart de flyttar, ingångslönen och så vidare.  

UMU 
Centralt på campus ligger byggnaden Universum. I Universum återfinns vägledningscentrat, 
studiesalar, lunchrestauranger, en informationsdisk och universitets största konferenslokal. 
Vägledningsverksamheten är förlagt mitt i byggnaden i anslutning till det som kallas 
Infocenter. Av Infocenters hemsida (2016) framgår det att man kan få hjälp med alla olika 
typer av frågor hos dem och att man hänvisas vidare till vägledarna om det anses nödvändigt. 
Infocenter fungerar som ett filter där många av studenternas ärenden kan åtgärdas direkt utan 
att behöva boka in vägledningssamtal. Vill studenterna träffa en vägledare direkt kan de 
besöka vägledarna på deras drop-in tider varje dag mellan kl.12:00-13:30. 

Vägledningsverksamheten är avsedd för alla. Det kan vara doktorander eller andra anställda 
likväl som registrerade studenter, individer som funderar på att studera vid UMU eller 
liknande. Linus understryker dock att de självklart inte nekar de som har frågor om andra 
universitet. Att vägledningsverksamheten är så pass öppen för allmänheten är ingenting de 
marknadsför då det skulle krävas större resurser för att vara tillgänglig för den typen av 
målgrupp. Linus säger att det enligt högskoleförordningen ska finnas vägledning på 
universitet. Björn förklarar att det är en del av basverksamheten, att hålla enskilda 
vägledningssamtal, drop-in vägledning, telefonvägledning, vägledning via mail och e-
vägledning via Skype. Information och vägledning utgör grunden. Trycket på vägledning är 
som störst innan ansökningstiden till högskoleutbildningarna går ut därefter följer en lugn 
period. Som tidigare nämnt finns det en drop-in tid varje dag där vägledarna gör ett kortare 
vägledningssamtal med kartläggning och bokar vid behov in fortsättningssamtal. De studenter 
som redan studerar vid UMU kan få vägledning av vägledare som jobbar vid institutionen de 
tillhör och som har specifika kunskaper om just deras utbildningsprogram. Anders nämner 
utbildningsmässor som ett annat sätt att vägleda presumtiva studenter. Linus säger ”Man 
kanske kan tänka att vi jobbar med studenter in i utbildning och under utbildning, men med 
studenterna på väg ut finns det en annan enhet som är inblandad – ”Enheten för externa 
relationer”. Vidare förklarar vägledarna att det är vid den enheten som den huvudsakliga 
karriärvägledningen är förlagd, även om de själva också jobbar med karriärvägledning i viss 
mån. Linus berättar att vägledning ut ur utbildning till exempel CV, personligt brev, jobb sök 
och intervjuträning inte förekommer i deras verksamhet i dagsläget men att de diskuterar 
kring var den ska förläggas. I nuläget är det vid enheten för externa relationer som man kan få 
ta del av ett karriärvägledningspaket kallat kompetensportföljen. Det är två personer som 
arbetar med kompetensportföljen och detta erbjuds endast till studenter vars program har köpt 
in tjänsten. Anders säger ”Det är alltså något som inte alla får ta del av. Det är något som 
program som har pengar kan köpa in.” Vidare menar Anders och de andra vägledarna att de 
ofta kan beröra karriärvägledningsfrågor i sitt arbete men att det finns en linje som de brukar 
dra när det kommer till jobb sök eller rekryteringsbitar. ”Vi är där och petar men det är inte 
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vårt uppdrag” säger Anders. Björn fyller i det Anders nämner och säger ”Vi har inte någon 
sådan tjänst på universitetet, det är en brist […] det där är en lite svårare fråga, hur gör vi med 
de studenterna (på väg ut ur utbildning)?”.  

5.4 Vägledarnas arbetssätt 
UWW 
Alla tre vägledarna utgår från John L. Hollands matchningsteori. De berättar att de arbetar 
mycket med olika tester och Carol säger att många studenter förväntar sig att de ska få göra 
ett test när de kommer till en vägledare. Ett verktyg de använder är Career Locker som är 
utvecklat av University of Wisconsin - Madison. I Career Locker kan studenterna göra 
självtester som matchar intressen, värderingar, egenskaper och förmågor mot passande 
yrkeskategorier. Under tiden James studerade vid University of Wisconsin – Madison var han 
med och utvecklade detta verktyg. Förutom självtester kan studenterna använda Career 
Locker till att undersöka utbildningar, yrken, söka jobb och planera sin finansiering av vidare 
studier. Det är inte sällan förekommande att vägledarna använder sig av något som kallas 
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Vägledarna beskriver det som ett frågeformulär som 
bygger på Carl Gustav Jungs teori om psykologiska typer. Enkelt förklarat tilldelas man en 
kategori beroende på hur man är som person utifrån svarsalternativen. Varje kategori har 
förklaringar på varför man beter sig som man gör i olika sammanhang och vilka 
utvecklingsbara sidor man bör jobba på. Det tredje testet som är vanligt förekommande i 
informanternas vägledning, i synnerhet James, är Strenghts Quest konstruerat av företaget 
Gallup. Genom att klicka i ett av fyra svarsalternativ utifrån påståenden relaterade till 
egenskaper och värderingar får du ett resultat som beskriver dina fem största styrkor. Detta 
test tar ca 30 minuter att genomföra då man ges max 20 sekunder per påstående.  

Alla vägledare förklarar att de gör en eklektisk mix av alla de karriärteorier de lärt sig. Carol 
föredrar Carl Rogers teori och John Krumboltz teori. Hon är speciellt förtjust i Krumboltz 
teori då hon menar att den är öppen för alla grupper och i sitt yrke möter hon väldigt olika 
typer av studentgrupper. Carol hävdar att teorin fungerar bra eftersom den handlar om 
studenternas egna tolkningar av de erfarenheter de har sedan tidigare. Vidare berättar Carol att 
hon träffade Krumboltz efter en presentation han haft vilket hon tyckte var väldigt spännande. 
”I actually got to meet him, so I said I felt kind of silly – It was like meeting a rockstar! My 
favourite rockstar!”. Efter att Carol träffade Krumboltz i egen hög person blev hon ännu mer 
förtjust i hans teori. James utgår mycket från Social Cognitive Career Theory (SCCT) då han 
anser den kan hjälpa studenterna att öka sin självkänsla och känna egenmakt. Han säger att 
studenterna tror att det är han som bidrar till deras ökade tilltro till sin egen förmåga när de 
ska fatta karriärbeslut. James menar dock på att han endast ger dem uppgifter och verktyg, där 
de själva ökar sin upplevda självförmåga genom att klara av uppgifterna på egen hand så som 
att söka jobb. Ett exempel på något utmärkande för James är att han tillämpar humor som en 
naturlig del i vägledningen när han träffar studenter som känner ångest i övergången från 
barndomen till vuxenlivet. Han menar att det är viktigt att de ser att vuxna människor också 
bara är människor. Liksom Carol och James använder Ryan flera karriärteorier i sin 
yrkesutövning, han är dock den enda som inte försöker använda någon teori mer än någon 
annan. Ryan säger skämtsamt att han tillämpar ”Ryan’s eclectic career theory”. Enligt honom 
är karriärteorier något som man funderar mer på i början av sin karriär som vägledare när man 
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nyligen gått ut utbildningen. Han tror mer på att ha personliga samtal där man vägleder 
studenten genom livets skeden snarare än att vara fokuserad på det akademiska.  

UMU 
Björn poängterar att även om karriärteorier är något som faller bort ur minnet relativt fort 
efter att man gått ut utbildningen, att det är viktigt att ha karriärteorier som en grund i 
vägledningen. Han menar att olika människor behöver olika hjälp, därav olika karriärteorier 
som utgångspunkt i hjälpen. Han pratar också om att det finns en stor risk att man som 
vägledare börjar använda karriärteorierna utifrån hur de funkar på sig själv personligen istället 
för att se till hur studenterna reagerar på dem. Att ha en stor minnesbank av karriärteorier 
anser Björn är viktigt för att kunna analysera studenternas individuella behov av vägledning. 
Björn säger att det han använder sig av i sin vägledning idag är en eklektisk mix av olika 
teorier. Björn nämner att självkännedom är ett viktigt inslag i CIP-teorin som frågeställningar 
”Vad är viktigt för dig? Vad tycker du är intressant? Och så vidare”. Han hävdar att 
studenterna lär sig mer om sig själva samt får större förståelse för vad de olika alternativen 
innebär och vad de skulle kunna ge för konsekvenser. Vidare tillämpar Björn Hollands 
matchningsteori, Krumboltzs Planned Happenstance teori samt Peavys Life Space inom den 
konstruktivistiska teorin. Linus använder liksom Björn en eklektisk mix av karriärteorier, men 
tänker inte i vägledningssamtalet på vilken karriärteori han utgår ifrån i just den stunden. För 
att nämna en metod Linus ofta använder säger han att Gerard Egans samtalsmodell är ett bra 
stöd, särskilt vid kartläggning av studenters vägledningsbehov. En annan metod han nämner 
är Motiverande intervjuer (MI) vilket han tycker är bra när man arbetar med att höja 
motivationen hos studenterna och väcka nya frågeställningar, det vill säga vidga studenternas 
perspektiv. Generellt sett vill Linus påstå att han har ett konstruktivistiskt synsätt, oavsett 
vilken vägledningsmetod han tillämpar. Anders beskriver att han ser vägledningen som en 
process, där han och de andra vägledarna försöker titta inåt, utåt och framåt. Inåt – Vem är 
jag? Vad har jag för värderingar och egenskaper? Utåt – Vart är jag? Åt vilket håll ska jag? 
Framåt – Handlingsplan. Vad ska jag göra för att komma dit? Anders säger att han tillämpar 
CIP-teorin och Krumboltz Planned Happenstance precis som Björn. Däremot håller Anders 
med Linus om att han inte alltid tänker så mycket på vilka karriärteorier han använder i den 
dagliga vägledningen, snarare att vägledarna tillsammans reflekterar över teorier, modeller 
och verktyg att använda och utveckla.  

Anders berättar att de ibland använder sig av tester när de vägleder studenter. Enligt Anders 
brukar vägledarna hänvisa till SACOs hemsida där de har ett personlighetstest som heter ”Vad 
passar jag som?”. SACOs test ger studenterna förslag på akademiska utbildningar och yrken 
baserat på deras intressen och egenskaper i form av ett webbaserat frågeformulär. Testet i sig 
är en väldigt förenklad version av Hollands personlighetstest baserat på hans matchningsteori. 
Ytterligare en form av test som Anders säger att vägledarna brukar använda är 
arbetsområdeskort, vilket han förklarar som en mer kreativ form av testande än 
standardiserade frågeformulär. Här ges möjlighet för vägledaren att tillsammans med 
studenten utforska korten och ta det i den takt som behövs. Då Anders har lång erfarenhet 
inom personlig utveckling och coaching har han med sig ett test från den tiden som han även 
använder i vägledningen idag. Testet är ursprungligen skapat för ledare och gruppdynamik där 
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de olika utfallen blir producerare, entreprenör, integratör eller administratör. Syftet med testet 
är att se personligheter och egenskaper hos individerna utifrån de olika kategorierna, där både 
bra och mindre bra egenskaper finns representerade. 

5.5 Samverkan internt och externt 
UWW 
Vägledarna berättar att de till största delen arbetar individuellt när de håller samtal, lektioner, 
planering och så vidare. Tillsammans hjälps de åt att arrangera karriärmässan även om Ryan 
har huvudansvaret. Varje månad ses vägledarna och har ett möte där de pratar om saker som 
dykt upp föregående månad eller saker som de tillsammans vill utveckla framåt. Tidigare 
nämndes det att vägledarna arbetar med Resumé Doctor en gång i veckan då alla tre finns 
tillgängliga i biblioteket. Carol berättar att de har ett särskilt center för studenter med 
funktionsnedsättningar av olika slag. Hon säger att chefen för den verksamheten är väldigt 
mån om studenterna och ser till att campus är mer tillgängligt för alla. Varje år har regeringen 
exempelvis ett program som kallas Workforce Recruitment då Carol arbetar tillsammans med 
chefen och övrig personal från detta center. Tillsammans kompletterar de varandra med sin 
kompetens. Personalen från centrat känner till studenternas funktionsnedsättningar väl, medan 
Carol kan hålla i intervjuträningen för de studenterna. Vidare berättar Carol att man försöker 
arbeta tillsammans med andra institutioner och avdelningar. Hon har ansvar för att finnas som 
stöd för en grupp med krigsveteraner och ingår i deras kommitté som rådgivare. Hon är även 
involverad i en studentgrupp för HBTQ studenter. James jobbar liksom Carol med två 
studentföreningar och några andra kommittéer och förklarar att det är en naturlig del i 
vägledarens arbete att gå på möten och där ha en rådgivande roll. Ryan sitter huvudsakligen 
inte med i några kommittéer utan ansvarar istället för att kommunicera med arbetsgivare om 
rekrytering på campus. Det är också han som kommunicerar med arbetsgivarna för att 
koordinera karriärmässan. Även vid insamlingen av material för karriärcentrats Primary 
Report, där man tar reda på var studenterna hamnar efter examen, ingångslön, vilken typ av 
tjänst etcetera, är det Ryan som ansvarar för att ha kontakt med näringslivet. 

UMU  
Björn säger att vägledarna på Studentcentrum har ett samarbete med institutionernas 
vägledare där varje vägledare på Studentcentrum har en kontaktperson på varsin fakultet, 
detta för att vägledarna ska hålla sig à jour med varandras verksamheter. Björn berättar vidare 
att de har samverkan med vad de kallar för Studsnätverk som är ett studentstödsnätverk där de 
två gånger per termin bjuder in till lunchseminarium där de tillsammans med samordnare för 
funktionsnedsatta studenter och studenthälsan samtalar utifrån bestämda teman. Björn har 
tidigare hållit i en kurs i samtalsmetodik med en grupp institutionsvägledare vilket är ett 
exempel på en aktivitet de gärna skulle vilja fortsätta anordna. Vägledarna på Studentcentrum 
försöker främja vägledande och kompetenshöjande vägledningsinsatser. Vägledarna 
samverkar också med International Office gällande mobilitetsvägledning. Ett projekt de har 
tillsammans är hur man får fler studenter att åka utomlands till exempel. Linus samarbetar 
mycket tillsammans med studenträtten och universitetets jurister gällande studenters 
problematik. Linus tar också upp att deras samverkan med institutionerna kan bestå av mer än 
bara kontakt med vägledarna de har som kontaktperson. Det kan gälla kontakt med 
administratörer eller att anordna föreläsningar. Anders inflikar att vägledarna från de olika 
institutionerna kan hänvisa studenterna till de som arbetar på Studentcentrum och tvärtom 
beroende på om ärendet gäller utbildningsspecifika frågor eller allmänna. Han ger som 
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exempel ”Om jag är student och vill prata om tingsnotarietjänsten eller om jag har 
funderingar kring handelsrättskursen då pratar jag med institutionens vägledare […] men om 
jag inte vet vad jag vill fast jag läst flera terminer på juristprogrammet, då blir jag hänvisad 
till den allmänna studievägledningen”. Vad gäller samverkan med externa aktörer säger Björn 
att man träffar vägledare från Viva Komvux i Umeå och SFI-vägledare en gång per termin. 
Denna samverkan har de för att hålla sig uppdaterade om vad som händer inom de olika 
verksamheterna. Björn ger ett annat exempel på samverkan med gymnasieskolor och 
grundskolor som externa aktörer, där de höll ett mindre seminarium om MI – motiverande 
samtal. 

5.6 Vägledningsverksamheternas utvecklingsbehov 
UWW 
Carol och Ryan pratar i sina intervjuer om att de vill röra sig från tester och mer mot 
individuella samtal på ett djupare plan. Detta är något de pratar mycket om och något som de 
vill utveckla tillsammans. Ryan vill att vägledarna ska arbeta mindre administrativt för att få 
ännu mer kontakt med studenterna. Han ger som förslag att vägledarna kan jobba mer med 
karriärutforskning och säger ”I think sometimes people don’t spend enough time generating 
more on ideas and exploring things and they’re just limiting their selves to what they know or 
what their family or friends know”. Han menar att det handlar om att vidga studenternas 
perspektiv och se fler potentiella karriärvägar. Carol är med i Wisconsin Association of 
Colleges and Employers där de träffas två gånger per år och diskuterar vad som är på gång 
inom vägledning. Det som kommer fram där tar de med sig tillbaka till arbetsplatsen och kan 
på så vis uppdatera kollegorna med det senaste inom vägledning – där väcks många idéer som 
ibland blir förslag till utveckling. Som vi skrev tidigare är ytterligare ett utvecklingsbehov att 
få fler studenter medvetna om deras vägledningsverksamhet. De anser att det är en utmaning 
och de diskuterar i nuläget hur de ska kunna nå ut till fler studenter. Ett annat 
utvecklingsbehov Carol nämner som ganska självklart är att vägledningsverksamheten skulle 
behöva få in mer pengar för att kunna anställa fler vägledare och på så vis nå ut till en bredare 
målgrupp. James nämner att allt inom vägledning inte bör grundas på psykologi utan att även 
filosofi, existentialism och frågor som rör meningen med livet borde vara naturliga inslag i 
vägledningen. Han säger att dessa tankar kan vara väldigt stressande för studenter och bör 
således tas itu med. För att ge ett exempel på existentiell ångest pratar James om studenters 
funderingar som kommer i samband med den frihet som vuxenlivet innebär och att det kan 
kännas överväldigande, i synnerhet för de som ska ta examen och börja jobba. Ryan menar att 
man under utbildningen till vägledare får en bild av att studenterna är medvetna om att 
vägledningsprocessen kan vara lång och krokig. Däremot ser inte verkligheten ut så, säger 
han. Han upplever att studenterna rent generellt sett inte är medvetna om detta, utan de 
förväntar sig att komma in på en timmes vägledningssamtal där de får allt serverat på 
silverfat. Lever man som vägledare inte upp till den föreställningen påstår han att studenterna 
blir besvikna och tänker ”I gave him one chance and he couldn’t come up with the answers, 
so I won’t go back to him again”. Det Ryan tror skulle behöva utvecklas på den här fronten är 
att utbildning och arbetsliv måste komma närmare varandra och man måste hitta vägar att nå 
studenter tidigare. Han säger att man måste göra studenterna medvetna om vad vägledning 
innebär och hur det kan hjälpa dem i det långa loppet. Avslutningsvis säger Ryan ”Maybe it’s 
a cultural thing. Everyone in America is impatient and I sometimes think that maybe the 
Scandinavians are more patient”.  

UMU  
Alla tre vägledare nämner e-vägledning som en form av vägledning under utveckling. E-
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vägledning innebär i första hand samtal med Skype som teknisk redskap även om mail och 
telefonsamtal är det som har använts mest tidigare. Björn säger att det är ett bra sätt att nå 
presumtiva studenter, studenter i inlandet eller från andra länder samt studenterna på 
distansorterna som inte har möjlighet att komma till universitetet. Anders menar att det 
behövs andra former att möta människor på än det traditionella sättet. Han säger ”Kommer vi 
överhuvudtaget ha vägledning i denna form (vägledning på plats) i framtiden, finns det ens 
studenter här i samma omfattning om 20 år?”. Enligt Björn är e-vägledning också ett sätt att 
faktiskt öka tillgängligheten och möjligheten till vägledning på distans, inte bara att ge 
information utan att faktiskt metodiskt jobba med vägledning. Vidare anser alla vägledare att 
breddad rekrytering är ett svar på det utvecklingsbehov som finns vad gäller att försöka få 
studenter att studera på olika program oavsett social bakgrund, kön eller etnicitet. Det handlar 
alltså om att bredda målgruppen som väljer att studera de olika programmen på universitetet. 
Linus och Björn anser att vägledningen skulle behöva ske mer i grupper och klasser än vad 
den gör i dagsläget, exempelvis genom seminarium och workshops. Björn ser det som ett sätt 
att också utveckla och stärka vägledarkompetensen ute på institutionerna. Vidare anser Björn 
att vägledarna skulle kunna jobba mer med internationalisering i form av 
mobilitetsvägledning som tidigare nämnts. Ytterligare ett utvecklingsområde Björn ser är att 
göra studenterna delaktiga i hur man jobbar med vägledningsmetoder utifrån karriärteorier. 
Han säger ”Hur skulle vi mer metodiskt med exempel kunna förklara olika karriärteorier eller 
perspektiv?”. Anders funderar kring hur utvecklingen av karriärvägledning på UMU kommer 
att se ut. Han säger att det finns mycket att göra med karriärvägledningen men att man inte vet 
i dagsläget om det kommer att utvecklas på en annan enhet eller inom deras verksamhet. Han 
ser också uppföljning som ett utvecklingsområde hos vägledningen mer riktat mot 
karriärvägledning. Han säger att det är en brist att de inte får veta vad studenterna gör efter ett 
år och hur det gick för dem efter vägledningssamtalen. ”Det vi har nu, det är att vi använder 
enkäter som egentligen bara säger någonting om själva besöket eller slutet av besöksperioden. 
[…] Det är den utvärderingen vi får. 

6. Sammanfattande resultatanalys 
Först redovisas och beskrivs vägledningsverksamheternas likheter kortfattat. Därefter listas 
vägledningsverksamheternas skillnader i tabellform för att ge en lättöverskådlig bild av de 
största olikheterna. Skillnaderna i tabellen utgör underlaget för uppsatsens avslutande 
diskussion. Slutligen sammanfattas de områden vägledarna själva ansåg vara viktigast att 
utveckla. 

6.1 Likheter 
Det som är gemensamt för vägledarna på UWW och UMU är att de innan de utbildade sig till 
vägledare hade provat på andra yrken. Båda vägledningsverksamheterna är förlagda centralt 
på campus och de intervjuade vägledarna har arbetat tillsammans i flera år. Man möts av en 
reception eller en informationsdisk som fungerar som ett första filter innan studenterna får 
kontakt med vägledarna. Eftersom vägledningsverksamheterna är allmänna är de till för alla 
vilket innebär att presumtiva studenter, studenter, personal eller andra i behov av vägledning 
har möjlighet att söka hjälp där. Basverksamheten på respektive vägledningscentra består till 
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största delen av att delge information samt vägleda genom individuella samtal. För att åter 
hänvisa till Christensen och Søgaard Larsens (2011, 14) internationella publikation där 
resultatet visade att det individuella samtalet var det viktigaste i vägledningen, är det 
förståeligt att fokus hos vägledarna i bägge länderna ligger på det individuella samtalet. Även 
om det individuella samtalet visade sig vara av stor betydelse kom det också fram i 
publikationen att flera insatser i kombination i större utsträckning förbättrar individers 
beslutskompetens.  

Enligt Christensen och Søgaard Larsens publikation är det fördelaktigt vid arbete med 
vuxenvägledning att ha en psykologiskt inriktad utbildningsbakgrund. Den amerikanska 
utbildningen utgår från den psykologiska/counselor-traditionen vilket utmärks av vägledarnas 
tillämpning av de tre verktygen: Career Locker, Myers Briggs och Strengths Quest. 
Vägledarna på UMU arbetar inte med tester i lika hög grad utan försöker kombinera kreativa 
verktyg i kombination med andra vägledningsmetoder för att på så vis ”testa”, utmana och 
vidga individens perspektiv. Både på UWW och UMU används testerna i kombination med 
vägledarnas egna eklektiska mixar av karriärteorier. I USA är utbildningen förlagd på en 
högre nivå än den svenska, samtidigt klargör Christensen och Søgaard Larsens (2011, 20) att 
vägledarnas utbildningsnivå inte nödvändigtvis påverkar vägledningens effektivitet. De menar 
att vägledarens kompetens inte enbart handlar om kunskap utan också om färdigheter, vilket 
vägledarna i Sverige får öva på under två praktikperioder. På både UWW och UMU använder 
vägledarna en eklektisk mix av karriärteorier de lärt sig under utbildningen. Vägledarna i de 
båda verksamheterna har även gemensamt att de använder sig mycket av Krumboltzs Planned 
Happenstance teori och Hollands matchningsteori. Vägledarna på UMU har dessutom ett 
utvecklat konstruktivistiskt synsätt som påverkar hur de arbetar med vägledning, men nu 
börjar även vägledarna på UWW att röra sig från matchningsteorin mot den konstruktivistiska 
karriärteorin.  

På UWW och UMU vill vägledarna bredda rekryteringen. På UWW handlar det om att nå 
studenter tidigare, göra fler studenter medvetna om att vägledning finns samt öka deras 
medvetenhet kring vägledningsprocessen. På UMU utvecklar vägledarna e-vägledningen för 
att nå fler studenter exempelvis på andra orter i Sverige eller rentav studenter i andra länder. 
De svenska vägledarnas fokus vad gäller breddad rekrytering ligger på att studenter oavsett 
kön, social bakgrund och etnicitet ska se studier oberoende av program på Umeå universitet 
som en möjlighet. De amerikanska vägledarnas satsning handlar om att nå fler av de studenter 
som redan är registrerade på utbildningar vid UWW för att vidga deras perspektiv, hjälpa dem 
se fler potentiella karriärvägar och därmed indirekt undvika att begränsas av exempelvis kön 
och klass.  

Inom de båda undersökta vägledningsverksamheterna träffas vägledarkollegorna regelbundet i 
form av olika möten där de håller sig uppdaterade om vad som händer på olika områden. De 
diskuterar även hur de tillämpar olika metoder och teorier samt hur de kan utveckla detta. 
Tillsammans i grupp hjälps vägledarna åt att arrangera olika evenemang eller att driva projekt. 
Som Christensen och Søgaard Larsen (2011, 14) skriver kan mindre grupper tillämpade som 
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diskussionsforum gynna deltagarna för att underlätta möjligheten för diskussion. I övrigt 
arbetar vägledarna mycket individuellt.  

UWW har ett utvecklat samarbete med centrat för funktionsnedsättningar gällande 
karriärvägledning i form av intervjuträning. UMU har ett utvecklat samarbete med 
studsnätverket där de pratar utifrån bestämda teman snarare än med studenterna själva. Då det 
förekommer vägledare på de olika institutionerna vid UMU sker mycket samverkan med 
dessa vägledare. Ytterligare samarbeten som är viktiga för vägledarna på UMU är de med 
International Office och universitetsjuristerna. 

6.2 Skillnader 
Med figur 2 (se bilaga 3) som underlag analyseras identifierade skillnader. Vi har valt att 
djupare analysera de skillnader vi anser vara relevanta för studiens syfte. I vår tidigare 
forskning hänvisar vi till Nilsson (2010, 189) som förklarar värdet av kvalité och 
tillgänglighet gällande vägledning under hela vuxenlivet. Han menar att det är en del i att 
bidra till individers livslånga lärande. Enligt högskoleförordningen måste vägledning finnas 
tillgänglig på UMU medan UWW endast har vägledning då universitetet identifierat ett 
behov. På UWW genomsyras vägledarnas arbete av karriärvägledning, de arbetar med 
studenters övergångar i synnerhet från studier på universitetet till att etablerar sig i arbetslivet. 
Vägledarna följer upp hur väl studenterna lyckas med sitt arbetssökande efter avslutande 
universitetsstudier. De finns också tillgängliga för alumner som senare i livet söker 
vägledning. Att vägledningsverksamheten bedriver renodlad karriärvägledning bidrar till att 
vägledningen blir mer inom räckhåll för vuxna i behov av livslång vägledning. 
Karriärvägledningen vid UMU är dessvärre förlagd vid en annan enhet vilket medför att 
endast ett fåtal studenter har möjlighet till den typen av karriärvägledning där de får hjälp med 
CV, personligt brev, intervjuträning och jobbsökande. Med detta sagt tar de ändå emot 
alumner för vägledning. Det blir dock problematiskt om alumnerna är i behov av praktisk 
hjälp och stöd vid exempelvis jobbsökande. Vägledarna säger uttryckligen att de är medvetna 
om bristen på karriärvägledning men att den typen av verksamhet tyvärr inte ligger inom 
ramen för deras organisation. Trots att det finns en annan enhet som erbjuder viss 
karriärvägledning menar vägledarna att det är ett område där det finns mycket kvar att 
utveckla. Vid UWW erbjuder vägledarna karriärvägledning i universitetets kursutbud. Enligt 
Christensen och Søgaard Larsen (2011, 14) visade de internationella studierna att workshops 
och klassbaserad vägledning i kombination med individuella samtal kan ha en positiv effekt 
på vägledningen. Även här visar UWW att de arbetar med effektiva vägledningsmetoder 
gällande karriärvägledning och når därmed studenter i behov av livslång vägledning. 
Vägledarna på UMU vill jobba mer med gruppbaserad vägledning exempelvis i form av 
workshops och seminarium. Vidare funderar de kring att i kombination med andra 
insatsformer göra karriärteorier och vägledningsmetoder mer tillgängliga och lättförståeliga. 
På så sätt skulle studenterna kunna bli mer delaktiga i vägledningsprocessen. På UMU är man 
medveten om teknikens snabba utveckling och lägger därför resurser på att utveckla och 
förbättra vägledning online. De tror att den kan komma att få stor betydelse då det ökar 
tillgängligheten och gör att de når fler studenter med olika förutsättningar. Christensen och 
Søgaard Larsen (2011, 15) lyfter datorbaserad vägledning som en effektiv vägledningsmetod. 
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Enligt författarna kan datorbaserad vägledning fungera som ett forum för vägledning likväl 
som att det blir lättåtkomlig för individer att få tillgång till skriftligt material på internet. 
Författarna varnar dock för att detta tillvägagångssätt inte är fördelaktigt för individer från 
utbildningsfrämmande miljöer och därför bör kombineras med andra vägledningsåtgärder. På 
UMU försöker vägledarna efterlikna det personliga vägledningssamtalet via till exempel 
Skype för att vägledningen ska bli individcentrerad istället för informationscentrerad. Den 
datorbaserade vägledningen på UWW förekommer i viss mån i form av självtester och andra 
nätbaserade verktyg men saknar den personliga kontakten i vägledningen online. 

7. Diskussion  
Diskussionen inleds med studiens syfte för att läsaren lättare ska kunna se hur diskussionen är 
kopplad till syftet. Med utgångspunkt i de identifierade skillnaderna diskuteras konkreta 
förslag på hur vägledningsverksamheterna kan förbättras. Till sist lyfter vi nya insikter och 
frågeställningar som skulle kunna vara intressanta att undersöka vidare i framtida forskning. 

Syftet med studien är att identifiera betydande skillnader mellan vägledningsverksamheterna 
på University of Wisconsin-Whitewater och Umeå universitet. Ytterligare ett huvudsyfte är 
att ge förslag på hur studie- och yrkesvägledarna kan utveckla sina vägledningsverksamheter 
med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat.  

Resultatet visar att det förekommer skillnader. De skillnader vi anser är av störst betydelse är 
att UMU har utvecklat sin e-vägledning och drop-in vägledning, däremot saknar de 
karriärvägledning tillgänglig för alla studenter. Karriärvägledning är något UWW lägger stora 
resurser på och som utgör kärnan i deras verksamhet vilket också hörs på namnet Career and 
Leadership Development Center. UWW saknar istället e-vägledning och drop-in vägledning. 
För att svara på syftet: båda vägledningsverksamheterna kan utveckla sin vägledning genom 
att lära av de skillnader som finns.  

Efter sista ansökningsdag till högskoleutbildningarna följer en lugn period för vägledarna på 
UMU där de skulle kunna utnyttja tiden till att jobba mer med karriärvägledning. Som vi har 
förstått det finns det inte resurser för vägledningsverksamheten att arbeta med 
karriärvägledning till fullo idag. En tanke vore att vägledarna avsätter en arbetsdag där de 
anordnar till exempel seminarier/workshops för CV, personligt brev, intervjuträning etcetera. 
Planering inför detta skulle kunna ske genom att vägledarna samarbetar med vägledare på 
institutionerna angående vilka utbildningar/yrken studenterna kan jobba med efter avslutad 
utbildning. Vägledarna skulle exempelvis också kunna samverka med de vägledare som 
arbetar med kompetensportföljen eftersom de har ett utvecklat karriärvägledningsverktyg. 

UWW arbetar i dagsläget varken med e-vägledning eller drop-in vägledning men det är två 
vägledningsåtgärder som skulle hjälpa dem att möta sina utvecklingsbehov. Vägledarna på 
UWW uttrycker att det finns ett behov av att nå fler studenter, bredda rekryteringen och öka 
tillgängligheten av vägledning. Genom e-vägledning har vägledarna en chans att nå 
presumtiva studenter och studenter som inte har möjlighet att närvara fysiskt. Genom e-
vägledning kan vägledarna på UWW också marknadsföra sina tjänster. UWW har redan en 
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befintlig hemsida med olika webbformulär, det de skulle behöva utveckla är den personliga 
kontakten online. För att visa på en alternativ väg skulle vägledarna rent praktiskt kunna 
koppla upp sig mot till exempel Skype för att därmed uppnå mer individfokuserade samtal 
med personlig kontakt.  

Drop-in vägledningen kan vara en första kontakt för studenterna som exempelvis söker 
information och som under samtalet kanske inser att de är i behov av mer vägledning. Under 
våra fältobservationer såg vi att UWW hade särskilda intervjurum ämnade för att genomföra 
intervjuträningar i. I dessa rum skulle vägledarna möjligen kunna ha drop-in vägledning. 
Beroende på hur mycket tid vägledarna har att avsätta för drop-in vägledning skulle de till en 
början kunna ha aktiviteten en gång i veckan. Med hänsyn till att Carol pratar om resurser i 
sin intervju, kan det räcka med att en vägledare en gång i veckan á två timmar håller i drop-in 
vägledningen. Är behovet stort kan de sedan utöka med fler vägledare. 

Vi reflekterade över att UMU måste ha vägledning på universitetet enligt 
högskoleförordningen. Något sådant krav finns inte på UWW, utan de har inrättat vägledning 
eftersom universitet identifierat ett vägledningsbehov. Å ena sidan kan det vara bra att det 
finns en lag som säger att universitet måste ha vägledning eftersom högre instanser då 
tillhandahåller resurser. Å andra sidan tror vi att lagstadgad vägledning kan bidra till att 
universitetet endast lyssnar på de krav som finns formulerade och inte på behovet. På UWW 
finns inte något uttalat krav på vägledning utan de anpassar vägledningen utifrån de behov 
som identifierats och inrättar vägledning därefter. Det negativa när vägledning inte är 
lagstadgad är att universitetet måste hitta egna resurser för att finansiera vägledningen som 
därmed måste prioriteras före andra insatser. Vi ser fördelar och nackdelar med lagstadgad 
vägledning men har dock svårt att avgöra vilket som är att föredra samt i vilken utsträckning 
det påverkar vägledningen i en positiv riktning.   

När vi försöker se det hela ur ett större perspektiv - förutom vad vägledningsverksamheterna 
kan lära av varandra - ser vi att utbildningarna på de båda universiteten kan vinna på att utbyta 
kunskap av varandra. I litteraturbakgrunden redogör vi för de olika vägledningstraditionerna 
där USA utgår från den psykologiska/counselor traditionen och Sverige vägledartraditionen. 
De olika traditionerna tycks ha påverkat hur vägledarutbildningarna utformats och vi funderar 
på om det skulle finnas ett intresse av att även se och lära av varandras utbildningar. Som vi 
skrev om den svenska vägledarutbildningen kan studenten efter examen arbeta i princip var 
som helst.  

I den amerikanska vägledarutbildningen måste studenterna välja mer specifikt inom vilket 
område de vill arbeta. Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig att vägledarstudenterna i 
Sverige kan arbeta inom alla vägledningsområden utan någon specifik spetskompetens från 
utbildningen, medan vägledarna i USA måste ha specialiserat sig. Förekommer det högre krav 
från arbetsgivarna i USA eller är utbildningens längd och innehåll påverkad av 
vägledningstraditionen? Vi tänker oss att en förklaring till varför längden på utbildningarna 
skiljer sig åt mellan länderna kan vara att Sveriges vägledarutbildning är formad av 
vägledartraditionen där yrkesprofessionen är stark vilket förmodligen bidragit till att 
utbildningen genererar i en yrkesexamen istället för en kandidatexamen eller högre examina. 
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Den amerikanska vägledarutbildningen bygger på psykolog/counselor traditionen och följer 
samma struktur som de andra högre utbildningarna i USA då det är ett annat upplägg på 
högskoleutbildningar där än i Sverige rent generellt. Det är allmänt känt att unga vuxna i USA 
påbörjar sin universitetsutbildning tidigare än unga vuxna i Sverige. Kan den amerikanska 
vägledarutbildningens längd vara påverkad även av det? Vi tänker oss att anledningen till att 
de amerikanska vägledarstudenterna behöver en längre utbildning kan vara för att de ska 
hinna mogna som individer samt skaffa sig mer allmänbildning innan de ger sig ut i 
arbetslivet. Vad som påverkat utbildningarnas omfattning och innehåll är något som skulle 
vara intressant att undersöka vidare i en annan studie. Avslutningsvis vore ytterligare en 
aspekt intressant att undersöka i en framtida studie, nämligen hur de olika kulturerna i Sverige 
och USA påverkat utvecklingen av vägledarnas profession. Precis som Ryan säger ”Maybe 
it’s a cultural thing”. 
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
Informerat samtycke 

Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan när som helst säga nej eller dra dig ur, även 
efter genomförd intervju. Du som informant har rättigheten att vara anonym, dock kan vi inte 
garantera total anonymitet. Ditt samtycke krävs för att utföra intervjun. 

Vid ditt samtycke och för att vi lättare ska kunna bearbeta materialet efteråt, vill vi gärna 
använda oss av röstinspelning. 

Studiens syfte 

Syftet med studien är att identifiera betydande skillnader mellan vägledningsverksamheterna 
på University of Wisconsin-Whitewater och Umeå universitet. Ytterligare ett huvudsyfte är 
att ge förslag på hur studie- och yrkesvägledarna kan utveckla sina vägledningsverksamheter 
med utgångspunkt i de skillnader vi identifierat.  

Intervjufrågor 

Om informanten 

- Berätta lite om dig själv!  

Kompetens (utbildningsbakgrund) 

- Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  
- Tidigare erfarenheter som är relevanta för ditt nuvarande yrke? 

Organisation (stöd, service och tjänster) 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
- Vilka tjänster erbjuder ni? 
- På vilket sätt påverkar styrdokument och andra regleringar ditt arbete? 

Arbetssätt (karriärteorier, metoder och tekniker i det dagliga arbetet) 

- Hur arbetar du med karriärteorier, metoder och tekniker i det dagliga arbetet? 
- Arbetar du något med personer som är i behov av särskilt stöd? I så fall hur?  
- Hur ser samarbetet ut med andra studie- och yrkesvägledare/yrkesgrupper på din 

arbetsplats gällande studie- och yrkesvägledning? 
- Hur sker er samverkan med andra aktörer? 

Utvecklingsbehov 

- Vad ser du för utvecklingsbehov inom vägledningsfältet? 
- Är det något du vill tillägga? 



  

 
 

9.2 Bilaga 2 Interview guide 
Informed consent  

Your participation in this interview is voluntary and you can always say no, even after the 
interview. You have the right to remain anonymous and your consent is required to conduct 
the interview. To easier process the material afterwards, we would like to use a voice 
recording device. 

The study's purpose 

The purpose of the study is to identify significant differences between the counseling centers 
at the University of Wisconsin-Whitewater and Umeå University. Another main objective is 
to provide suggestions on how the study and career counselors can develop their counseling 
centers on the basis of the differences we have identified. 

About the informant 

Tell us a little about yourself! 

Competence 

- What does your educational background look like?  
- Can you tell us about any of your previous experience that is relevant to your current 

profession? 

Organization 

- What are your work tasks? 
- What services does your career center offer? 
- What local policy’s or state laws affects your work? 

Working methods 

- How do you work with career theories, methods and techniques on a daily basis? 
- How do you work with individuals in need of special support? 
- How do you cooperate with other career counselors in your workplace? 
- How do you cooperate with other staff at campus? 

Areas for development 

- What development possible do you see right now in the counseling field?  
- Is there anything you would to add? 

  



  

 
 

9.3 Bilaga 3 Tabell över skillnader vi identifierat i resultatet 
 

 UWW USA UMU SVERIGE 

PLATS FÖR SAMTAL Samtal på SYVs kontor Samtalsrum som bokas i 
Infocenter. 

TERMINSSTART En kort presentation där 
SYV berättar om vad de kan 
bistå med. 

Ingen presentation. 

KURSER SYV ansvarar och 
undervisar varsin kurs som 
genererar högskolepoäng 

SYV anordnar främst 
fortbildningskurser för andra 
SYVare eller övriga 
skolutövare 

KARRIÄRVÄGLEDNING Genomsyrar SYV som 
hjälper till med CV, 
personligt brev, Resumé 
Doctor, jobbsökning, 
intervjuträning m.m. 

Karriärvägledningen är 
förlagd vid en annan enhet. 
Studenterna erbjuds ett 
SYV-paket som 
institutionerna måste köpa 
in. 

KARRIÄRMÄSSA Anordnas för studenterna av 
SYV två gånger per år. 

Anordnas ej. SYV åker på 
utbildningsmässor etc. för 
att representera UMU och 
svara på presumtiva 
studenters frågor. 

UPPFÖLJNING SYV följer upp studenterna 
1 år efter examen – var de 
tar vägen, om de fått jobb, 
ingångslön m.m. 

Ingen uppföljning görs. 

DROP-IN Ingen sådan verksamhet. SYV finns på plats för att ta 
emot studenter som kommer 
med spontana frågor eller 
för att boka SYV-samtal. 

E-VÄGLEDNING Ingen utvecklad vägledning 
online. 

Onlinevägledning som 
tillgodoser behovet från 
studenter som inte har 
möjlighet att träffas på 
UMU. 

LIVSLÅNG 
VÄGLEDNING 

Finns tillgänglig för alla in, 
under och ut ur utbildning. 

Finns tillgänglig för alla in i 
utbildning och under 
utbildning, ej ut ur 
utbildning. 

VÄGLEDNINGSKRAV Ej krav på vägledning. Högskoleförordningen säger 
att det skall finnas 
vägledning. 



  

 
 

RÅDGIVNING Ingår i SYVs arbetsuppgift 
att vara rådgivare i 
studentorganisationer och 
kommittéer. 

Inget krav men vägledarna 
kan själva välja att engagera 
sig i olika organisationer på 
Campus. 
 

EXTERNA AKTÖRER Kommunicerar främst med 
arbetsgivare för att 
underlätta studenternas 
övergång från studier till 
arbetsliv. 

Kommunicerar främst med 
vuxenutbildning, 
gymnasieskolor eller dylikt 
angående 
informationsutbyte, 
kompetenshöjande 
verksamhet m.m. 

Figur 2: Tabell över skillnader vi identifierat i resultatet. 


