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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare använder karriärteorier i 
sitt arbete. Syftet leder fram till följande frågeställningar; Använder vägledare karriärteorier i 
sin vägledning? Hur använder vägledare karriärteorier i vägledningen? Vad kan det finnas för 
problem när dessa karriärteorier ska omsättas i arbetet? Hur skiljer sig arbetssättet med 
karriärteorier för vägledare vid olika institutioner?  
För att besvara syftet har vi gjort en en kvalitativ metod med fyra semistrukturerade 
intervjuer. Respondenterna har varit studie- och yrkesvägledare som arbetar vid fyra olika 
institutioner; komvux, gymnasiet, grundskola och universitet. Resultatet av respondenternas 
svar analyseras med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som har varit 
Claesson (2007), Lovén (2015) och Andergren (2015). Följande teman konstruerades utifrån 
intervjumaterialet; karriärteorier som verktyg, karriärteorier som hinder och prioriteringar 
och tidsbrist.  
Resultaten har visat att vissa vägledare använder karriärteorier medan andra inte gör det. 
Teorierna har visat sig komma till användning för att förstå en klient samt för att användas 
som metoder och verktyg i vägledningssamtal. Ett gemensamt problem som nämnts bland 
respondenterna har varit att karriärteorierna kan låsa en om man fokuserar på dem för mycket 
i sin vägledning.  
 
 
 
 
Nyckelord: Studie- och yrkesvägledare, vägledningssamtal, vägledare.
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1. Inledning 
 

Studie - och yrkesvägledarutbildningen innehåller en hel del studier om karriärteorier. Både 
teoretisk kunskap samt hur de olika teorierna tillämpas praktiskt i vägledningsarbetet. Enligt 
Lovén (2015, 83) hjälper karriärteorier en vägledare att förstå en klient och se sammanhang 
utifrån vad personen berättar. De hjälper också vägledaren att utveckla verktyg och metoder 
som kan användas i samtal så att klienter får ökad självinsikt och egenkraft så den själv kan ta 
välgrundade karriärbeslut. Vidare är den övriga definitionen av karriärteorier att förklara och 
förutsäga anledningar till att individer väljer som de gör och hamnar i yrken där de finner sig, 
samt vad det finns för inre och yttre påverkan på individen (Lovén 2000, refererad i Lovén 
2015, 65). Med andra ord är det bra för blivande vägledare att ha kunskap om karriärteorier 
eftersom det ger en ökad förståelse för sökande samtidigt som det ger fler metoder och 
verktyg att använda sig av för att ge en bättre vägledning. Målet är att ge de sökande bästa 
möjliga förutsättningar till välgrundade karriärbeslut. 
 
Oavsett vad karriärteorier har för betydelse så verkar det som att många vägledare inte är 
medvetna om karriärteoriernas eventuella vikt och att teorierna gör arbetet mer komplicerat än 
vad de faktiskt hjälper till (Lovén 2015, 64). Stewart (refererad i Lovén 2015, 64) gjorde en 
rapport med amerikanska vägledare om i vilken grad de använder karriärteorier i sitt 
vardagliga arbete där få angav att de använde de. Dessutom är många vägledare fångar i sin 
”egna” vägledningsteori och hur de uppfattar omvärlden och de vägledningssökande. 
Vägledaren bär, liksom den sökande, på sin egna erfarenheter, värderingar och attityder som 
påverkar dem (Lovén 2015, 65). Dessutom har vi själva erarenheter från utbildningens praktik 
att många studie- och yrkesvägledare inte får den tid som krävs till vägledning med klienter 
eftersom de tvingas ta tag i arbetsuppgifter som inte alltid har med deras kompetens att göra. 
Ett sådant exempel är administrativa arbetsuppgifter. Mindre tid till vägledning leder också 
till mindre möjlighet till praktik av karriärteorier. Det kan ha bidragit till en uppfattning som 
Lovén (2015, 50) menar att många vägledare bär på. Det är att de upplevt karriärteorier som 
verklighetsfrånvarande kring de utmaningar som vägledare ställs inför. Ett sätt att förklara det 
här på är det som Lipsky (1980, xiii) beskriver som att många arbetare ofta arbetar i en 
arbetsplats med strukturer som missgynnar ens kompetens eller som man tvingas anpassa sig 
efter. Vidare förklarar författaren att många känner en oro över att inte utföra de 
arbetsuppgifter de faktiskt ska göra (Lipsky 1980, 143). 
 
Karriärteoriers implementering i det praktiska arbetet är intressant att studera utifrån flera 
synvinklar. Dels från en yrkesmässig synvinkel för att ta reda på varför vissa vägledare inte 
använder karriärteorier och varför andra gör det samt vad de får ut av det. Det går också in i 
samhället eftersom det är av vikt att individer får möjlighet att ta välgrundade karriärbeslut 
med hjälp av bra vägledning. Där kan karriärteorier ha en viktig roll. Samtidigt är 
karriärteorierna präglade av respektive tid och samhället kontra individens behov (Lovén 
2015, 81). 
 
Ur vår synvinkel är ämnet intressant att studera eftersom karriärteorier troligen kommer bli ett 
stort verktyg för många kommande studie- och yrkesvägledare som tar examen kommande 
åren. Det är även intressant att se om och hur teorierna används i praktiken i det vardagliga 
arbetet hos studie- och yrkesvägledare, samt hur användandet i sådant fall skiljer sig beroende 
på vilken institution man arbetar på. Det tycks finnas en förväntan på vägledare att ha 
kompetens att nyttja olika verktyg och metoder, däribland vägledningsteorier i sitt arbete. 
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Exempelvis slår skollagen fast att för att man ska få anställas som studie- och yrkesvägledare 
utan tidsbegränsning så är ett av kraven att ha teoretiska kunskaper inom karriärval och 
metoder för val, väljande och undervisning (Skolverket 2013, 21). Vidare förväntas vägledare 
genom kunskaper om olika vägledningsteorier möta elevens behov (Skolverket 2013, 36). 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att beskriva och förklara om och hur vägledare använder karriärteorier i 
sitt dagliga arbete samt hur arbetet med teorierna skiljer sig bland vägledare i olika 
institutioner. För att svara på syftet har vi formulerat följande forskningsfrågor. 
 

x Använder vägledare karriärteorier i sin vägledning? 
x Hur använder vägledare karriärteorier i vägledningen?  
x Vad kan det finnas för problem när dessa karriärteorier ska omsättas i arbetet? 
x Hur skiljer sig arbetssättet med karriärteorier för vägledare i olika institutioner? 

 

1.2 Studieobjekt 
 
För att uppfylla syftet kommer vi studera studie- och yrkesvägledare inom fyra olika 
institutioner: komvux, grundskola, universitet och gymnasiet. 

1.3 Disposition 
 
I det andra kapitlet (teori) har vi beskrivit huvuddragen i de vanligaste karriärteorier som 
studenter lär sig på studie- och yrkesvägledarutbildningen idag. Vi har även beskrivit hur de 
kan användas i vägledningen praktiskt. I samma kapitel har vi redovisat tidigare forskning 
som gjorts inom ämnet samt de teoretiska ramverk som vi valt att analysera för att förstå 
problemområdet. I andra kapitlet (metod) har vi beskrivit hur vi valt att studera 
problemområdet och de tillvägagångssätt vi arbetat med för att kunna besvara syftet och 
forskningsfrågorna. I tredje kapitlet (resultat och analys) har vi redovisat de resultat vi fått 
fram efter fyra intervjuer med studie- och yrkesvägledare. Vi har även analyserat resultaten 
med hjälp av teoretiska ramverk för att lättare förstå och förklara det vi kommit fram till. Vi 
har delat in de olika resultaten i teman i form av underrubriker där varje tema belyser studiens 
forskningsfrågor. I kapitel fyra (diskussion) har vi gjort en sammanställning av 
undersökningens huvudsakliga resultat samt vänt och vridit på en del resonemang som vi 
funnit intressanta och anmärkningsvärda under arbetets gång. I kapitel fem har vi redovisat 
den litteratur som vi tagit hjälp av för att finna tidigare forskning inom ämnet, samt de 
teoretiska ramverk som vi utgått ifrån under arbetets gång. Avslutningsvis har vi bifogat 
bilagor som innehåller den intervjuguide som vi har använt oss av och brevet vi skrev för att 
kontakta respondenterna.  
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1.4 Begreppsförklaringar 
 
Det finns ett antal begrepp som vi frekvent använder i denna uppsats och här vill vi förklara 
vad dessa betyder.  

Vägledning 
 
Med vägledning avser vi den vägledning som verksamma studie- och yrkesvägledare 
praktiserar, inom området utbildning. Vidare så är definitionen att vägledningen skall 
underlätta samt utveckla en lärandeprocess så att individen när denne står inför framtida val, 
kan fatta väl underbyggda beslut (Lovén 2015, 26).  

Karriärteori 
 
Med karriärteori syftar vi till Lovéns övergripande beskrivning, som är att karriärteorier skall 
förklara, förutsäga och beskriva varför människor väljer på ett visst sätt eller hamnar i de 
utbildnings- och yrkesval de gör, och vad det är som påverkar individen (Lovén 2000, 45).  

Vägledare  
 
En vägledare kan arbeta inom många områden, men i denna uppsats avser vi de som arbetar 
som studie- och yrkesvägledare inom utbildningsområdet, och som har genomgått en studie- 
och yrkesvägledarutbildning.  

Vägledningssamtal 
 
För att det ska vara ett vägledningssamtal, så definierar vi det som ett professionellt samtal. 
Ett sådant professionellt samtal skall utföras i en verksamhet, i samband med sin 
yrkesutövning och att det har en mening (Andergren 2015, 33).   
 

2. Teori 
 
I följande avsnitt går vi igenom de vanligaste karriärteorierna som det undervisas om i studie- 
och yrkevägledarutbildningen samt hur varje teori kan användas av vägledare i arbetet. Detta 
gör vi för att läsaren ska få en grundläggande förståelse för vad karriärteorier är. Vi redogör 
för tidigare forskning kring ämnet samt teoretiska utgångspunkter som vi kommer använda 
som verktyg för att förstå och analysera de resultat vi får fram. 
 

2.1 Karriärteorier 
 
 
Careership theory (Hodkinson & Sparkes) 
 
Careership är en teori som är utarbetad av Hodkinson & Sparkes, och som hämtar mycket från 
Pierre Bourdieus teori kring habitus. ”Habitus” är det som vi människor har ärvt och format 
oss som individer genom tidigare upplevelser och erfarenheter. Habitus fungerar också som 
en slags värderingsskala när det gäller vad vi individer uppfattar som bra och dåligt (Lundahl 
2010, 25).  
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Teorin har tre huvudbegrepp:  

1) Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

2) Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt 

3) Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner  

(Lundahl 2010, 25-26).  

Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande 

Individer gör karriärbeslut utefter deras handlingshorisont. Handlingshorisonten är det som 
personen uppfattar som valbart och möjligt. Individens habitus påverkar i sin tur ens 
handlingshorisont och är relaterade till etncitet, klass och kön. När karriärbesluten fattas 
kommer alltså individen att välja det som hen uppfattar som valbart och möjligt och bortse 
från det som hen inte uppfattar som valbart. Individen kanske förkastar vissa alternativ på 
grund av att de är ointressanta eller som de anser inte vara möjliga (Lundahl 2010, 25).  

Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt  

Karriärbesluten fattas även i samspel med omgivningen såsom olika aktörer inom utbildnings- 
och arbetsmarknaden och föräldrar. Dessa aktörer har olika mycket kapital i form av 
kulturellt, ekonomiskt och socialt (Lundahl 2010, 26).  

Karrärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner 

Hodkinson och Sparkes menade på att dessa karriärval som individerna gör sker i så kallade 
vändpunkter eller brytpunkter. Dessa vändpunkter kan ske vid olika tillfällen och det finns tre 
olika brytpunkter. Den strukturella brytpunkten är den förutsägbara brytpunkten då individen 
är medveten om att den kommer att ske. En sådan brytpunkt kan vara när gymnasiet har tagit 
slut och personen ska ut i arbetslivet och påbörja ett nytt kapitel i sitt liv. Den frivilliga 
brytpunkten är det som personen fattar själv. Ett sådant exempel kan vara en arbetare som har 
tröttnat på sitt arbete och vill göra något annat. Den sista brytpunkten är den påtvingande. En 
sådan brytpunkt är en som individen inte kan styra över som att exempelvis bli uppsagd från 
en arbetsplats (Lundahl 2010, 27).  

Arbetar man som studie- och yrkesvägledare och utgår från denna teori kan man informera 
sina sökanden om begreppet handlingshorisont. Att vidga deras perspektiv och visa på 
alternativa vägar. Det kan vara vägar som som kanske tidigare inte varit synliga för individen 
av orsaker som att de varit ointressanta eller omöjliga på grund av deras begränsade 
handlingshorisont. Denna handlingshorisont har i sin tur påverkats av individens habitus 
(Andergren 2015, 207).  

 
Planned Happenstance Theory 
 
Krumboltz m.fl. utformade en teori som de kallade för Planned Happenstance Theory. De 
menade att man ska se oförberedda händelser som sker i en människas liv som något positivt 
och lärorikt. Teorin visar på fem färdigheter som är viktiga för en karriärsökande att ta till sig 
och utveckla  (Andergren 2015, 96).  
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1) Nyfikenhet – Individen skall vara öppen för nya möjligheter. 

2) Uthållighet – En individs karriär är allt annat än rak och det kommer efter vägen att 
dyka upp hinder, då gäller det att vara uthållig och fortsätta kämpa fast det kan vara 
tungt. 

3) Flexibilitet – Då oväntade händelser dyker upp, skall du vara beredd på att hantera 
dessa. 

4) Optimism – Att ha en positiv attityd till den förändrade situationen. 

5) Risktagande – Att ta en risk, trots att man inte vet resultatet av utfallet. Man kanske lär 
sig något nytt samt att nya tillfällen dyker upp  

(Andergren 2015) 

För att arbeta med denna teori som vägledare kan man fråga klienterna hur de har agerat när 
de har ställts inför oplanerade tidigare i livet. På så sätt kan man be klienterna att se dessa 
erfarenheter som något man kan lära sig av i framtiden. Som vägledare kan man även sporra 
sina klienter till att leta efter potentiella möjligheter, men också sudda ut sådant som 
klienterna uppfattar som hinder och som står i vägen för att de ska våga agera (Andergren 
2015, 97).  

 
Cognitive Information Processing (CIP) 
 
Cognitive Information Process, förkortat CIP, är en teori som utvecklades av Sampson, 
Reardon m.fl. och som förklarar hur beslutsfattande går till. Klienterna är i ett befintligt 
tillstånd som de inte tycker är önskvärt, men de vill ta sig till det önskade tillståndet 
(Andergren 2015, 57). Sampson, Reardon m.fl. presenterade detta beslutsfattande i en 
triangel. Denna triangel är indelad i fyra områden där man i den nedersta delen av triangeln 
finner självkännedom och kunskap om arbetslivet. Den mittersta delen av triangeln är det som 
beskriver hur beslutsfattandet går till och det beskrivs som CASVE (Andergren 2015, 58).   

C = Communication, kommunikation –  Du märker att det finns ett glapp mellan det befintliga 
tillståndet och det önskade tillståndet. 

A = Analysis, analysera – Vad är det som har orsakat denna känsla av du befinner dig i ett 
glapp? 

S = Synthesis – Tar fram olika valalternativ för att överbrygga känslan av att man befinner sig 
i ett glapp. 

V = Valuation – Värdering av de olika alternativen, och väljer ett av alternativen. 

E = Execution – Upprättar en handlingsplan med ett mål och aktiviter att sikta mot, som du 
sedan genomför  

(Andergren 2015, 58). 

När den sökande har genomgått denna process, och resultatet blev att glappet är borta, så 
fungerade det. Skulle denna känsla av glapp återstå, får man utvärdera och gå tillbaka till att 
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välja ett annat alternativ. Meta-kognition finner man i den överesta delen av triangeln, som 
handlar om tänkandet kring väljandet och beslutet. Tankar som uppstår när individer precis 
har gjort ett val eller precis står inför ett, så kanske det dyker upp tankar om det var rätt val? 
Det blev inte som förväntat, vad kan man göra för att ställa det till rätta igen och så vidare 
(Andergren 2015, 58). Om det inte blev som förväntat kan man undersöka nya alternativ.  

För att använda sig av denna karriärteori i vägledningssamtal så finns det en metod som är 
vanligt förekommande och det är brainstorming. Brainstorming är ett bra verktyg om man 
som vägledare tillsammans med klienten vill få fram så många valalternativ som möjligt. I 
slutändan är det klienten som ska välja det alternativ som för hen känns mest realistiskt och 
uppnåeligt (Andergren 2015, 59).  

En annan metod som vägledare kan använda sig av är att göra en så kallad yrkesexpansion. 
För att göra en sådan så tar man ett papper eller en tavla, och ritar en rund ring och skriver till 
exempel ett yrke. Från denna ring med yrket drar man sedan pilar och ritar nya cirklar med 
liknande yrken.  

 
The Theory of Circumscription and Compromise (Linda Gottfredson)  
  
Ett centralt tema i denna karriärteori är hur individen uppfattar sig själv. Detta betyder att det 
val av yrke som individen gör, måste överensstämma med hur personen ser på sig själv 
(Andergren 2015, 102). När individen sedan skall fatta ett karriärbeslut så sker detta med så 
kallade kompromisser och begränsningar. Begränsningar i den form att personen förkastar de 
olika valalternativen som han eller hon inte ser som lämpliga (Andergren 2015, 102). 
Kompromisser innebär att personen väljer bort vissa val som den kanske är tilltalad av, för att 
istället välja något som känns mer realistiskt och möjligt.  

För att ett karriärval skall vara förenat med ens självuppfattning så skall det först, enligt 
Gottfredson, passa in med deras uppfattning om det är könstypiskt. Därefter ska yrket enligt 
individen ha en rimlig status, uppfattas som acceptabelt och vara intressant nog (Andergren 
2015, 101). Det som oftast sker är att individerna till slut väljer ett yrke som de ser som ”good 
enough” då dessa yrken är lättare att hitta än de yrken som är de själva uppfattar som de bästa.  

För att använda sig av denna karriärteori i det praktiska arbetet, kan man som vägledare se till 
att individerna tänker utanför den stereotypiska ”könsboxen”. Vidare handlar det om att de 
inte ska bortse de yrkesalternativ som finns tillgängliga på arbetsmarknaden för att de väljer 
efter kön (Andergren 2015, 103). Vidare menar Andergren att studiebesök kan vara ett 
alternativ för att på så sätt visa individerna på hur arbetsmarknaden ser ut.  

 
Theory of Vocational Personalities in work enviroments (J.L. Holland) 
 
Teorin handlar i stort om att människor söker sig till yrken som överensstämmer med sina 
intressen. För vägledare gäller det att matcha dessa människor till yrken som har med deras 
intressen och personlighet att göra. Teorin visas i en sexhörnig hexagon där individen har 
olika personlighetstyper. För att få fram en klients personlighetstyp använder man sig av ett 
test som heter Self Directed Search (Andergren 2015, 106). Det finns sex olika 
personlighetstyper och det är följande: 
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Realistic – realistisk, teknisk, praktisk.  

Investigative – teoretisk, analyserande, undersökande. 

Artistic – skapande, konstnärlig, artistisk.  

Social – stödjande, undervisande, social.  

Enterprising – företagsam, entreprenöriell, driftig. 

Conventional – systematisk, förvaltande, konventionell. 

(Andergren 2015, 104-105). 

Förutom personlighetstyper, så kan man även dela in miljöer i dessa personlighetstyper. Varje 
miljö kännetecknas av en personlighetstyp som är ledande i denna miljö (Andergren 2015, 
106). För att ta ett exempel så domineras en artistisk miljö av människor som har 
personlighetstypen A (Artistic). Då kommer denna miljö innehålla många människor som är 
konstnärliga och kreativa. Människor söker sig till miljöer som passar med deras personlighet, 
så om en individ anser sig vara social och undervisande, kommer denne också att söka sig till 
sådana miljöer (Andergren 2015, 106).   

I vägledningen kan man använda sig av denna teori genom personlighetstestet Self Directed 
Search och med resultatet utvärdera vad man kommit fram till tillsammans med klienten. Man 
kan även titta på liknande yrken som påminner om de poäng man fått i testet. Denna 
karriärteori används med fördel i samtal med klienter som har låg kännedom om sig själv, 
exempelvis yngre personer utan större erfarenhet av arbetslivet.  

 
Social Cognitive Career Theory (SCCT) 
 

Ett centralt begrepp i denna teori är ordet self-efficacy (upplevd självförmåga) vilket är 
indivdens tro till att klara av en uppgift (Andergren 2015, 180-181). Om personen tar sig an 
en uppgift och klarar av den, kommer personens upplevda självförmåga att höjas. Om den 
upplevda självförmågan är låg hos individen kommer den snarare att tänka att den uppgiften 
som personen har blivit tilldelad inte kommer att gå att lösa. Hens upplevda självförmåga har 
formats genom tidigare erfarenheter, fördomar och omvärldens värderingar (Andergren 2015, 
181). Fler centrala begrepp i teorin är outcome expectation och personal goals. Outcome 
expectations (förväntat utfall) är personens uppfattning på det förväntade resultatet. Till 
exempel om det är av belöning etc som blir resultatet av ens insats så kommer det att ha 
betydelse för resultatet (Andergren 2015, 181-182). Det förväntade resultatet har en 
motiverande orsak till hur individen handlar.  

Det tredje och sista begreppet i teorin, personal goals, är vilken handlingskraft som individen 
har för att uppfylla sitt ställda mål. Dessa tre centrala begrepp samverkar med varandra. Om 
en individ exempelvis har svårt för matematik och ska ha en tentamen i det ämnet, så kommer 
hens self-efficacy vara låg och personen kommer inte tro att den kommer att skriva ett 
godkänt resultat eftersom hen tidigare har misslyckats. Detta kommer i sin tur att påverka 
individens outcome expectation genom att den insats som personen lägger ned på att nå sitt 
uppställda mål, att bli godkänd, också kommer att vara låg (Andergren 2015, 182).  
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För att sammanfatta kan man inte vara intresserad av något som man tidigare inte har provat 
på eller har erfarenheter ifrån. Andergren (2015) menar på att när vägledare sitter med klienter 
i vägledningssamtal är det oftast klienternas intressen som vägledarna fokuserar på medan det 
som individen kan tänkas vara intresserade av inte ens diskuteras. Skulle vägledare däremot 
ställa frågan vad personen kan tänkas vara intresserad av så kan detta resultera i att den 
sökande får sina perspektiv vidgade och kanske börjar tänka annorlunda (Andergren 2015, 
182-183).  

Fler sätt att använda sig av denna karriärteori som studie- och yrkesvägledare kan vara att 
lyfta fram vikten av att göra praktik. Då får klienterna chansen att prova på något nytt som de 
tidigare aldrig har gjort. Då kan man som vägledare utvärdera med klienten hur det var. Om 
klienten uppfattade praktiken som något roligt och lärorikt, kan vägledaren diskutera 
fördelarna med att lära sig något nytt och se ”utanför boxen” (Andergren 2015, 183).  
 

2.1.1 Sammanfattning av karriärteorier 
 
Karriärteorier beskriver och förstår hur människor resonerar och hamnar i de yrkes- och 
utbildningsvägar som de gör och har gjort. Varje karriärteori har även förslag på metoder och 
verktyg vilka man kan arbeta med som vägledare.  
 

           

2.2 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för vår studie. Dessa delas upp i 
underrubrikerna: yrke med oklara riktlinjer och ris och ros mot karriärteorier. Det var 
problematiskt att finna tidigare forskning som gick att knyta till studiens område eftersom det 
inte gjorts så mycket forskning om ämnet tidigare.  

2.2.1 Yrke med oklara riktlinjer 
 
För att anses vara vägledare bör det förekomma allmänna teorier som man utgår ifrån i sin 
vägledning (Andergren 2015, 66). Det förekommer vissa vägledare som inte kan definiera sin 
kompetens på ett bra sätt samt att en tredjedel av de som är anställda som studie- och 
yrkesvägledare saknar relevant utbildning. ”National Career Development Association 
NCDA” är en nordamerikansk karriärvägledningsförening och identifierade år 2003 de 
kompetenser som ses nödvändiga och som krävs för att kunna bedriva karriärvägledning. En 
sådan kompetens är att man ska ha teorikunskap (Career development theory) vilket betyder 
att man ska ha en teoretisk bas och de nödvändiga kunskaper för att professionellt vara 
lämpad åt karriärutveckling och karriärvägledning (Andergren 2015, 83). I vissa omgivningar 
verkar den allmänna uppfattningen vara att vem som helst kan utföra yrket som studie- och 
yrkesvägledare, med eller utan utbildning. Andergren (2015, 60) nämner att detta 
förhållningssätt är förödande för en yrkeskår.  Författaren utvecklar detta vidare och frågar sig 
om det kan vara så att vägledningen inte vilar på någon teoretisk grund och kommer fram till 
att det hos vissa vägledare nog kan vara så (Andergren 2015, 60). Forskningen kring 
vägledningen är även ofta utsatt för kritik. Enligt Lovén (2015, 57) kritiseras den med all rätta 
eftersom forskningen inte uppfyller sitt syfte.  
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De som är kritiska mot forskningen menar att de slutsatser och resultat som redovisas, är 
krångliga för verksamma studie- och yrkesvägledare att ta till sig. Detta för att de är allt för 
komplicerade, men också ofullständiga och att de saknar förslag på hur dessa slutsatser ska 
implementeras i vägledningen (Lovén 2015, 57). Om studie- och yrkesvägledningen ska 
kunna växa och utvecklas, menar Lovén på att yrket måste vara förankrad i forskning. De som 
arbetar som studie- och yrkesvägledare behöver forskningen. Inte bara för att ta del av teorier, 
olika strategier och ramar som kan underlätta för sökanden att hantera de svåra ekonomiska 
och sociala omständigheter som utmärker dagens arbetsmarknad (Lovén 2015, 59). 
 

2.2.2 Ris och ros mot karriärteorier 
 
Stewart (refererad i Lovén 2015, 64) har gjort en rapport med amerikanska vägledare om i 
vilken grad de använder karriärteorier i sitt vardagliga arbete där få angav att de använde de. 
Kritik mot användandet av teorier i arbetet är något som funnits bland vissa vägledare en tid. 
De har haft uppfattningen att det varit svårbegripligt och problematiskt att få in i det 
vardagliga arbetet. De har dessutom upplevts som verklighetsfrånvarande kring de utmaningar 
som vägledarna har (Lovén 2015, 50). Motargument från teoretiker har varit att teorierna ska 
vara som ett hjälpmedel där de ska hjälpa vägledare till en mer effektiv vägledning med 
klienterna, genom att fungera som en karta eller ramverk (Lovén 2015, 50).  
 

2.2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Tidigare forskning har visat att vägledare inte kan definiera sin kompetens på ett bra sätt 
samtidigt som vägledningen bland vissa vägledare, möjligen inte vilar på någon teoretisk 
grund. Det leder till att bilden av att vem som helst kan utföra arbetsuppgifterna vilket kan 
vara förödande för yrket. Samtidigt som vi ser detta som  problematiskt med tanke på yrkets 
framtid ser vi det också som intressant ur ett undersökningsperspektiv. Vi kommer ta reda på 
vilken teoretisk kunskap som de vägledare vi kommer intervjua har och hur de i sådant fall 
använder den. Med teoretisk kunskap kommer vårat fokus ligga på kunskap om karriärteorier 
och hur och om de används i vägledningen. Många vägledare har dessutom riktat kritik mot 
forskningen kring yrket eftersom de ansetts som krångliga och komplicerade. Det ser vi som 
problematiskt eftersom vi anser att forskning inom yrken är viktigt för att utveckla 
kompetensen hos de som utför yrket. För studie- och yrkesvägledare kan ny forskning ge nya 
perspektiv och ideer inom områden som bla innehåller karriärteorier.  
 
Forskning som gjorts har även riktat kritik mot karriärteoriernas roll i vägledningsarbetet. 
Anledningar till kritiken har varit att de ansetts som komplicerade, verklighetsfrånvarande och 
svåra att få in i vägledningen. En mer optimistisk syn på karriärteorier har varit att de kan 
användas för att förbättra vägledningen för vägledare.Vi tänker undersöka om det stämmer i 
vårt fall samt vilka eventuella hinder de vägledare som vi kommer intervjua upplever med 
karriärteorier. Vi kommer även ta reda på om och hur de informanter vi kommer tala med 
använder karriärteorier för att förbättra sin vägledning. 
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande kapitel beskriver vi de teoretiska ramverk som vi kommer att analysera och förstå 
problemområdet utifrån. Det har varit Lovén (2015), Claesson (2007) och Andergren (2015).  

 
2.3.1 Brister i vägledningen 
 
Att ha kunskaper om sin omgivning är i yrket som studie- och yrkesvägledare främst 
förknippat med att ha kunskaper om olika yrken, arbetslivet samt utbildningar. En del av 
denna kännedom är att sitta på information, vilket innebär att eleverna måste ta till sig denna 
information och förstå sig på den. När eleven sedan står inför ett val, så kommer denne att 
växla mellan sin självuppfattning och vilka alternativ som är tillgängliga. För att tackla detta 
bör vägledaren i samtal, kunna behärska tekniker för att på så sätt hjälpa eleven att kunna öka 
sin självkännedom, men också kunskaper för att göra eleven medveten om arbetsmarknad och 
utbildning (Lovén 2015, 31). Tidigare rapporter har fastställt brister i vägledningen som 
handlar om att vägledare i skolor haft svårt att bredda elevers perspektiv (Lovén 2015, 31-33). 
Det har framkommit att vägledare inte kartlägger elevernas självkännedom tillräckligt, utan 
det som har tagit mest tid i vägledningssamtalen är att delge information. Detta är något som 
vägledare inom vissa kretsar tycker bör reduceras, och att man istället bör lägga mer tid på att 
låta eleverna få mer ökad självkännedom (Lovén 2015, 34). Vid sidan av det vill eleverna 
också ha fler och tidigare samtal. 
 

2.3.2 Trender i professionen och vägledarens frihet  
 
Metoder grundar sig i olika karriärteorier, så vilka arbetsmetoder använder sig vägledare av? 
Detta varierar av en rad olika anledningar, och en sådan anledning kan vara att en vägledare 
har en förkärlek till en viss metod, att den metoden som den vägledaren använder är den rätta, 
och passar så bra så det har inte funnits någon anledning till att testa någon annan metod 
(Andergren 2015, 47-48). Vissa gånger kan det bero på att den metod som man tycker passar 
bäst, är den metod som man har lärt sig och tagit till sig under sin utbildning. Kanske för att 
denna metod är den man har använt sig mest av i vägledningssamtalen och att den upplevs av 
vägledaren som mest effektiv. En annan orsak, som Andergren ser som det professionella och 
mest kompetenta uppfattningen är att man skall använda den metod som bäst förklarar 
klientens situation och som avgör vilken metod vägledaren använder sig av (Andergren 2015, 
47-48).  
 
Eftersom många vägledare men även för den delen studenter på utbildningen, tycker det är 
svårt att se sambandet mellan teorier och det praktiska arbetet som studie- och 
yrkesvägledare, har frågan väckts om vilken nytta det är för vägledare att ha kunskaper om 
teorier i professionen som studie- och yrkesvägledare. Att inte ha någon teori att utgå ifrån i 
sin vägledning, har arbetssättet istället blivit genom den så kallade ”beprövade erfarenheten”. 
Andergren (2015, 48) menar på att detta synsätt är rätt ogenomtänkt, och vill istället att 
vägledarna skall ha ett mer reflektivt och vetenskapsbaserat arbets- och förhållningssätt. 

2.3.3 Spår av teorier i praktiken 
 
Något som har framkommit från lärarutbildningen är att studenter som är nyutexaminerande, 
och som skall ut i arbetslivet, inte har den kompetensen som krävs för att kunna arbeta då de 
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inte är tillräckligt kunniga inom sitt yrke. Det som pekas ut som en brist är att deras praktiska 
kunnande av arbetet inte är det som förväntas, och detta gäller fler yrkesgrupper än bara 
lärare. Detta är inte något som är speciellt för Sverige, utan denna kritik riktas i fler länder 
(Claesson 2007, 11). Med anledning av att det inte har forskats så mycket tidigare på hur 
studie- och yrkesvägledare implementerar teorier som de har lärt sig från utbildningen in i det 
praktiska arbetet, så anser vi att detta även går att applicera på studie- och 
yrkesvägledningsområdet. 
  
Vidare refererar Claesson (2007, 11-12) till Donald Schön (1983), som menar på att om 
studenterna inte har ett stort utrymme för att testa det som de har lärt sig från sin utbildning 
(teorierna) i det praktiska arbetet för att se om de fungerar, så kommer de att ifrågasätta varför 
de överhuvudtaget läste om teorierna. Schön menar också på att de positivistiska teorierna 
som har präglat yrkesutbildningarna skall ses som tekniskt rationella i och med det att de ser 
på människor som robotar – gör du si, så kommer utfallet att bli så, alltså att utfallet redan på 
förhand är determinerat (Claesson 2007, 11-12), (Schön 1983).  
 
Frågan är hur en utbildning ska göra för att studenterna ska bli medvetna om hur relationen 
mellan teori och praktik ser ut, eller för den delen hur praktiken står i relation med teorin. 
Vissa forskare och politiker menar på att teorin ska vara något som omsätts i praktiken. Har 
man detta synsätt anser man också att det går att implementera teorier i praktiken. Ett annat 
sätt att se på sambandet mellan teori och praktik är att man kan tänka sig att det praktiska är 
det som är gällande, och inte teorin. För att specificera – lärare kommer då att göra teorier av 
det praktiska, av det dem gör i det dagliga arbetet (Claesson 2007, 13-14). Eftersom Claesson 
har valt att skriva denna bok utifrån lärarnas perspektiv, så är vår uppfattning att detta även 
kan gälla andra yrkesgrupper, och i vårt fall studie- och yrkesvägledare. Det sista synsättet att 
se det här på är att man låter teorin och praktiken vara likvärdiga och att de interagerar med 
varandra. Man kan inte på förhand veta hur teorin fungerar i praktiken, utan varje enskild 
situation får avgöra vilken teori som bäst lämpar sig (Claesson 2007, 14).  
 

2.3.4 Sammanfattning av teoretiskt avsnitt 
 
Teoretiska utgångspunkter har visat sig att vägledare använder sig av vissa karriärteorier av 
olika orsaker. De har visat sig vara faktorer som berott på att man haft en förkärlek till en viss 
metod som man alltid använt och upplevs som mest effektiv. Det har också berott på att man 
fastnat för en viss metod som man tagit till sig under utbildningen eller att man använder den 
metod som bäst förklarar klientens situation.  
 
Det har visat sig ha varit problematiskt att ta med sig det teoretiska ut i arbetet eftersom 
många studenter inte varit medvetna om hur relationen sett ut i verkligheten. En anledning har 
varit att man inte fått utrymme att praktisera teorierna tillräckligt i själva arbetet under 
utbildningen. Vi vill se hur mycket av den kunskap om karriärteorier våra intevjupersoner 
använder i det faktiska arbetet. Det är också av intresse att undersöka hur respondenterna ser 
på glappet mellan arbetslivet och skolbänken och vad som skiljer från vad man lär sig i 
utbildningen och faktiskt utför i arbetet. 
 
I kapitlet resultat och analys kommer vi förstå resultat av interjuer med hjälp av tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. 
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3. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga för att förstå problemområdet och samlat 
in empirisk data. Vi presenterar val av fall, forskningsmetod, intervjumetod, genomförande 
samt etiska överväganden. 
 

3.1 Val av fall 
 
Vi gjorde ett subjektivt urval av intervjupersoner som bestod av vägledare bosatta i Umeå. 
Samtliga har arbetat olika länge inom yrket i syfte att ta reda på hur och om användandet av 
karriärteorier skiljer sig dem emellan av den orsaken. Vi har även valt att intervjua vägledare 
som arbetar inom fyra olika institutioner för att se om arbetet med karriärteorier skiljer sig 
beroende på vilken institution man arbetar på. Dessa fyra är komvux, gymnasiet, grundskola 
och universitet. Vi ville ha variation gällande vägledarnas arbetsuppgifter, ålder och 
erfarenheter vilket ett subjektivt urval är bra för (Denscombe 2016, 75). Nackdelen med att ha 
valt ett subjektivt urval var att tillgängligheten var begränsad och det var stundtals svårt att få 
tid och datum att passa för intervjuerna med vissa av respondenterna (Denscombe 2016, 89).  

Vi skickade en förfrågan till samtliga via mail om de skulle vara intresserade av att delta i en 
intervju där vi även skrev syftet med intervjun. Vi skrev hur lång tid vi räknade med att 
intervjun skulle ta, och till de som önskade skickade vi frågorna i förväg så intervjupersonerna 
kunde förbereda sig.  

Resultatet skulle möjligen blivit annorlunda om vi hade valt att intervjua fler vägledare i 
andra kommuner och städer för att se och jämföra om och hur användandet av karriärteorier i 
vägledningen skiljer sig. Dock valde vi en kvalitativ forskningsmetod efersom vi var 
intresserade av en förståelse på djupet och inte bredden som en kvantitativ metod hade 
bidragit med (Bryman 2011, 355). Dessutom upplevde vi att vi fick tillräckligt med empiriskt 
material från de intervjuer vi gjorde för att uppfylla studiens syfte. 

3.2 Forskningsmetod 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. Kvalitativa studier är 
bra för att förstå det man vill undersöka detaljerat och på djupet (Denscombe 2009, 398). 
Eftersom vi undersöker hur individer arbetar med karriärteorier i sin vägledning tror vi det är 
den bästa metoden, eftersom det också ger oss utrymme till alternativa förklaringar av 
problemet. Vi är dessutom intresserade av respondenternas synsätt och perspektiv. Om man 
ska jämföra kvalitativ forskning som metod jämfört med en kvantitativ metod är det desto 
vanligare att forskarens intressen och frågor sätter struktur för undersökningen (Bryman 2011, 
371). Kritik mot kvalitativa forskningsresultat har varit att de inte går att generalisera då man 
gjort intervjuer med få personer i en viss kommun eller stad (Bryman 2011, 369). Det är vi väl 
medvetna om, dock är syftet med denna studie inte att generalisera, utan att förstå hur ett antal 
studie- och yrkesvägledare arbetar mer djupgående. Det hade varit intressant att göra en 
deltagande observation vid sidan av intervjuerna för att addera ännu ett perspektiv till 
förståelsen. Då skulle man kunna jämföra med vad informanterna säger men också analysera 
hur väl det överrensstämmer med verkligheten. Anledningen till att det valts bort beror på 
praktiska skäl. 
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3.3 Intervjumetod 
 
Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för att samla data eftersom de ger oss djupgående 
och detaljerad information (Denscombe 2009, 267). Kvalitativa intervjuer hjälper oss 
dessutom att lättare förstå meningen i det som sägs av respodenten. Det kan inkludera allt från 
tonfall i rösten till ansiktsuttryck och att läsa det som sägs "mellan raderna" (Kvale och 
Brinkmann 2009, 45). Det hjälper oss även att få höra så exakt och beskrivande som möjligt 
varför respondenten upplever och handlar som den gör (Kvale och Brinkmann 2009, 46). En 
annan fördel är att man kan vara flexibel och frångå intervjuguiden om man kommer in på 
andra riktningar i intervjun och ställer följdfrågor på det intervjupersonen svarat (Bryman 
2011, 413). 
En möjlig nackdel med intervjuer är det som Denscombe (2016, 270) beskriver som 
intervjuareffekten. Respondenterna gå in i försvarsställning och svarar det som de tror att vi 
som intervjuare förväntar oss av dem och för att göra oss tillfredställda. Det gäller särskillt 
ämnen och frågor som kan vara besvärande. Eftersom vi som blivande vägledare är väl insatta 
i arbetsområdet och intervjuar aktiva vägledare om deras arbetssätt kan risken för det vara 
stor. Möjligen vill respondenterna inte visa sig vara en vägledare som inte använder metoder 
och verktyg som till stor del är ens kompetens och som man lärt sig under utbildningen. Kvale 
och Brinkmann (2009, 32) menar att det är viktigt att måna om klientens integritet och att 
intervjupersonen ska kunna känna sig säker och fri att kunna tala om saker som kan uppfattas 
som känsliga och personliga i ens arbete. Dessutom kan det lätt bli en maktasymmetri, dvs att 
vi som intervjuare sitter på en högre stol med vetenskaplig kunskap om ämnet och de som styr 
intervjun med frågor (Kvale och Brinkmann 2009, 48). Med det i åtanke såg vi till att varje 
intervju skedde på respondenternas arbetsplast och i samtliga fall; deras arbetsrum. 
 
Om vi exempelvis genomfört en kvantitativ intervjumetod som utgått ifrån på förhand 
formulerade frågor och svar hade vi inte kunnat uppfatta motsägelser i respondentens 
påståenden och få en uppfattning i hur ärliga svaren egentligen är (Denscombe 2009, 227). 
Dessutom hade vi inte haft samma möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 
En annan nackdel om vi genomfört ett frågeformulär eller enkät hade varit kortfattade svar 
(Denscombe 2009, 208). Fördelen med en annan metod som exempelvis enkät eller 
frågeformulär skulle vara att vi skulle få empirisk data från en större mängd vägledare som 
dessutom är verksamma på fler ställen runtom i Sverige och även i andra länder. Intervjuerna 
var personliga och fördelen med de är att de är lätta att arrangera samt att man får 
respondentens egna uppfattningar och erfarenheter som dessutom härstammar från en källa: 
respondenten (Denscombe 2016, 267). Dessutom är det mer bekvämt att skriva ut intervjuens 
ljudinspelning när samtalet bara innehåller en deltagare som pratar i taget, jämfört med om det 
hade varit fler i till exempel en gruppintervju.  

 
3.4 Genomförande 
 
Innan första intervjun genomförde vi en testintervju med en vän till oss, ett 
bekvämlighetsurval för att bespara tid. I den upptäckte vi att vi hade orelevanta frågor, till 
exempel två frågor som var utformade på olika sätt men gav samma svar. Vi insåg även att vi 
hade ledande frågor som vi gjorde om till öppna frågor. 
 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer där vi hade en intervjuguide som vi utgick ifrån 
under intervjuerna för att ha en struktur över frågor som kunde täcka vårt syfte (Bryman 2011, 
419). Samtidigt var vi öppna och flexibla kring frågornas ordningsföljd och lät respondenten 
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tala fritt och utveckla sina svar på sitt eget sätt (Bryman 2011, 415). Under intervjun utgick vi 
från några av de frågekategorier som Kvale (refererad i Bryman 2011, 422) beskriver. Vi 
började med en inledande fråga där vi undrade hur länge de arbetat som studie- och 
yrkesvägledare. Av egna erfarenheter vet vi att det är ett bra sätt att börja en intervju med för 
att lätta upp stämningen och för att undvika stel stämning som en intervjusituation ibland kan 
vara. Det finns heller ingen anledning att gå in på frågor som kan uppfattas som känsliga 
direkt i en intervju. Vidare ställde vi följdfrågor där vi bad respondenterna utveckla vissa svar 
och sonderingsfrågor där vi bad den intervjuade att fördjupa ett visst svar.  
 
En utmaning som vi båda hade under intervjun var att hantera tystnader som kunde uppstå 
efter en fråga eller medans respodenten funderade. Precis som Trost (2010, 97) nämner är det 
lätt att känna sig misslyckad om man inte snabbt följer upp med en ny fråga. I efterhand kan 
vi konstantera att vi ofta fick breda resonemang och innehållsrika svar ju mer vi gav 
respondenten möjlighet att tänka eller komplettera sina svar som framkom efter just tystnader. 
 
Vi använde en ljudupptagare under intervjun eftersom vi ville få med allt som sades under 
intervjun när vi sedan skulle lyssna igenom den. När man lyssnar på sin egen röst i efterhand 
kan man också lära sig av vad man gör bra, samt mindre bra vad gäller röstläge, tonfall och 
tystnader i samtalet (Trost 2010, 74). Innan vi startade inspelaren såg vi till att få en 
bekräftelse på att vi fick spela in intervjun och att det som sades kommer att behandlas 
konfidentiellt (Denscombe 2016, 277).  
Nackdelen är att ljudupptagare inte får med kroppspråk och ansiktsuttryck som anteckningar 
eller en videoinspelad intervju kunnat snappa upp (Denscombe 2009, 259). Samtliga 
intervjuer tog mellan 20 och 30 minuter 

 
3.5 Empirisk databearbetning 
 
Efter intervjuerna transkriberade vi dem i sin helhet för att finna eventuella underförstådda 
budskap samt att få en bildlig överblick över datan (Bryman 2011, 428). För att analysera 
materialet gjorde vi en tematisk analys av datan där vi strukturerade materialet under olika 
teman och sammanfattade resultaten utifrån dem. Bland annat reagerade vi på repetitioner 
som är ofta återkommande teman bland respondenternas berättelser (Bryman 2011, 529). Vi 
höll ögonen öppna för likheter och skillnader i respondenternas förklaringar av hur de 
använde karriärteorier i sin vägledning och deras olika sätt att diskutera eventuella hinder och 
problem. Vi uppmärksammade även saknad data där vi reflekterade över vad respondenterna 
inte valde att berätta om eller hade med i sina svar i olika ämnen. Efter att ha strukturerat 
materialet utifrån ovanståenden teman kunde vi sammanfatta resultaten. För att underlätta för 
läsaren delade vi sedan in empirin i olika underrubriker. 
 

3.6 Etiska överväganden  
 
Det finns en del etiska principer att ta hänsyn till för de personer som är inblandade i 
forskningen. De grundläggande frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet (Bryman 2011, 131). 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagaren ska få så mycket information som möjligt om 
arbetet så den kan ge ett samtycke till att medverka (Bryman 2011, 135). Under 
planeringsstadiet när vi kontaktade respondenterna via mail var vi tydliga med syftet för 



 

15 
 

arbetet och intervjun som också är en del av informationskravet. Innan varje intervju 
presenterade vi även kortfattat bakgrunden till arbetet, varför det var av intresse för oss att 
undersöka det samt gav utrymme till eventuella frågor. Kravet innebär även att deltagaren 
deltar i processen frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst (Kvale och Brinkmann 
2009, 87). Ingen av informanterna har känt ett behov till ett skriftligt informerat samtycke.  
 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet så anonymiserar vi respondenterna med hänsyn för 
deras integritet (Bryman 2011, 132). I arbetet har det visat sig genom att vi aldrig skrivit ut 
någon av respondenternas namn utan använt oss av beteckningen på vilken institution de 
arbetar på som exempelvis ”vägledaren på grundskola”, ”vägledaren på gymnasiet” osv. Det 
ska inte finnas någon risk att respondenterna får det sämre ställt vid slutet av deltagandet än 
vad de hade från början. En sådan personlig skada skulle kunna ske om någon av 
respondenterna uttalar sig om hur den arbetar på ett sätt som arbetsgivaren inte uppskattar och 
senare skulle få reda på (Denscombe 2016, 428). Det som menas med nyttjandekravet är att 
alla uppgifter och information om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultat och analys  
 
För att läsaren ska få en förståelse för respondenternas bakgrund kommer detta kapitel inledas 
med en kortare presentation av var och en. Vi redogör även för hur man som studie- och 
yrkesvägledare vanligen arbetar på respektive institution. Sedan kommer vi presentera analys 
och resultat kopplat till de teoretiska utgångspunkter som vi valt samt tidigare forskning. Vi 
har även med betonande citat från det empiriska materialet. Resultaten är uppdelad i tre olika 
teman som framkommit under bearbetningen av insamlad data och är följande: karriärteorier 
som verktyg, karriärteorier som hinder och prioriteringar och tidsbrist. 
 

4.1 Presentation av intervjupersoner och institutioner 
 
Samtliga intervjupersoner är bosatta i Umeå kommun och arbetar som studie- och 
yrkesvägledare på fyra olika institutioner. Dessa är grundskola, gymnasiet, komvux samt 
universitet. 
 
Vägledaren på universitetet tog studie- och yrkesvägledarexamen 2010. På universitet arbetar 
syv vanligen med individuella vägledningssamtal, informera om olika utbildningar och 
antagningsfrågor, hjälpa studenter med studieplanering med mera.  
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Vägledaren på grundskolan tog examen 2014. I grundskolan är vanliga arbetsuppgifter för en 
studie- och yrkesvägledare vid sidan av vägledningssamtal att anordna praktikplatser, ansökan 
till gymnasiet, informationslektioner rörande antagningsregler och högskoleprovet med mera.  
 
Vägledaren på komvux tog examen 1999. Inom komvux arbetar studie- och yrkesvägledare 
vanligen med vägledningssamtal och att utarbeta individuella studieplaner. 
 
Vägledaren på gymnasiet tog examen 2000. I gymnasiet är vanliga arbetsuppgifter som syv 
att vid sidan av vägledningssamtal att informera elever, lärare och föräldrar om frågor som rör 
utbildning, yrken och arbetsmarknaden. En vanligt förekommande arbetsuppgift är även att 
anordna praktikplatser. 
 

4.2 Karriärteorier som verktyg 
 
Detta tema handlar om att förstå hur respondenterna använder karriärteorierna i sin 
vägledning. Fokus ligger på hur man kan använda teorierna som något positivt och för att 
eventuellt göra vägledningen mer effektiv. 
 
Det visar sig att intervjupersonerna både ser lika och olika på hur de önskar använda och 
faktiskt använder karriärteorier i sin vägledning. Den generella kunskapen om de vanligaste 
karriärteorierna är varierande bland respondenterna. Vägledaren på grundskola menar att hon 
har stor kunskap om de olika karriärteorierna och använder de som ett verktyg för att förstå 
hur elever tänker och varför de resonerar som de gör (Intervju, grundskola, 2016-04-22). 
Exempelvis träffar hon ofta elever i grundskolans årskurs 9 som har tydliga idéer om vad de 
vill göra och har redan bestämt sin framtid. Därför förkastar de allt annat än vad de bestämt 
sig för. 

 
”När jag möter en elev som är fast beslutsam om sin framtid kan jag exempelvis använda Careership-teorin för 
att bredda deras handlingshorizont och vidga deras perspektiv. Då kan det visa sig att de får upp ögonen för fler 

liknande yrken, eller helt andra som de finner minst lika intressanta (Intervju, grundskola, 2016-04-22) 
 

Vägledaren på grundskolans arbetssätt med karriärteorier i vägledningen går in i Lovéns 
(2015, 31) resonemang om utbildningsval för en elev som pendlar mellan sin självuppfattning 
och de val som finns till hands. Då ska en vägledare kunna använda tekniker som ger den 
sökande större självkännedom men också mer medveten om utbildningar och 
arbetsmarknaden. 

 
”Då kan det ofta visa sig att de tidigare känt till väldigt få yrken, eller ett visst yrke som deras föräldrar arbetat 

med hela livet som ett familjeföretag eller liknande.” (Intervju. grundskola, 2016-04-22) 
 

Om vägledaren på grundskola träffar elever som är i behov av särskilt stöd, kan hon 
exempelvis använda sig av APS som står för ”Active Problem Solving”. Det är en metod som 
går ut på att tillsammans med en klient lägga upp en handlingsplan för hur man ska kunna 
bearbeta ett problem som uppstått. Andergren (2015, 47-48) menar att det mest professionella 
arbetssättet i vägledningen är att vara anpassningsbar och använda den metod som bäst 
förklarar klientens situation.  
 
”Det gäller att vara anpassningsbar eftersom alla individer är olika och behöver olika vägledning. Det bästa är att 
ha flera teorier i bakhuvudet och kombinera dom vilket också fungerar bra för mig.” (Intervju, grundskola, 2016-

04-22). 
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Vägledaren på grundskolans arbetssätt att använda karriärteorier som en anpassning efter 
individen går in i Claessons (2007, 14) resonemang. Författaren menar att man inte på 
förhand kan veta hur en teori fungerar i praktiken, utan att varje enskild situation får avgöra 
vilken teori som lämpar sig bäst (Claesson 2007, 14). 
 
Att använda karriärteorier i vägledningen har visat sig vara annorlunda beroende på vart man 
arbetar och vilken tid till vägledningssamtal man har. Lovén (2015, 34) menar att mycket tid 
tagits från vägledare till att delge information i vägledningssamtal. Vidare beskriver Lovén 
(2015, 50) hur vägledare ansett att det har varit problematiskt att få in karriärteorier i det 
vardagliga arbetet.  
 

”När jag arbetade på gymnasiet gick det mer tid till att delge information än att sitta i renodlade 
vägledningssamtal. Nu i min tjänst på universitet har jag mycket mer tid för samtal och att jobba med 

karriärteorier i vägledningen” (Intervju, universitet, 2016-04-18). 
 

Vägledaren på universitet nämner först att han inte medvetet använder sig av karriärteorier när 
han lyssnar på en klient (Intervju, universitet, 2016-04-18). Dock använder han sig av 
karriärteorier som verktyg i samtal och kombinerar ett antal olika vid sådana tillfällen. 

 
”Jag använder Hollands matchningsteori eftersom det är viktigt att undvika snedrekrytering. CIP använder jag 
och så gillar jag att arbeta holistiskt ufriån Peavys konstruktivistiska teori som handlar om att inte bara se till 

studieläget hos en klient utan även kartlägga aspekter som täcker hela personens livssituation.” (Intervju, 
universitet, 2016-04-18). 

 
Lovén (2015, 34) menar att karriärteorier hjälper vägledaren att utveckla verktyg och metoder 
som kan användas i samtal så att klienter får ökad självinsikt och egenkraft så den själv kan ta 
välgrundade karriärbeslut. Det överrensstämmer med vägledaren på universitetets sätt att 
använda sig av teorierna i samtal. 

 
”Jag som studievägledare ska inte säga till en klient vad den ska göra utan det ska klienten komma fram till själv 

genom hjälp och stöd av mig” (Intervju, universitet, 2016-04-18). 
 
Vägledaren på komvux använder inte karriärteorierna i samtal av den orsaken att hon inte 
studerade karriärteorier när hon utbildade sig på det sätt som man gör idag (Intervju, komvux, 
2016-04-22). Dock menar hon att vissa känns bekanta när man ser och läser om dem. 
 

”Jag använder inte karriärteorier medvetet i vägledningssamtal utan jag har använt dem som en del i 
samtalsmetodiken som att knyta ihop, se mönster och samband […]. Man har själv sett olika mönster, olika saker 

som hjälpt människor framåt och så har man jobbat med det.” (Intervju, komvux, 2016-04-22). 
 
Vägledaren på gymnasiet menar att hon känner till vissa av karriärteorierna mer än andra. 
 
”Det är väl mest Peavy jag känner till […] men har även hört talats om Planned Happenstance-teorin. Jag tror jag 

har en liten hum om teorierna, men jag har ingen aning om vad gubbarna som konstruerat teorierna heter.” 
(Intervju, gymnasiet, 2016-04-15). 

 
Vägledaren på gymnasiet berättade att hon inte använder sig av karriärteorier medvetet i 
vägledningen (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15). Vidare menar hon att hon möjligen använder 
karriärteorier omedvetet och uttrycker sig i stil med att hon ”ritar ibland” och ”pratar ibland”. 
Det resonemanget fick oss att tänka på det som Andergren (2015, 48) menar med att det är 
ogenomtänkt att inte utgå från någon teori i sin vägledning. Han beskriver det som ”beprövad 
erfarenhet” och vill att vägledare ska arbeta mer reflektivt och vetenskapsbaserat.  
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Karriärteorier hjälper en vägledare att förstå en klient och se sammanhang utifrån vad 
personen berättar (Lovén 2015, 83). De hjälper vägledare också att utveckla verktyg och 
metoder. Intervjupersonerna har visat sig ha olika arbetssätt som stämmer in på den 
beskrivningen. De två vägledare som arbetar på grundskolan och universitetet tog examen 
nyligen jämfört med respondenterna som vägleder på universitetet och komvux. De 
förstnämnda använder karriärteorier mer medvetet och utstuderat i sin vägledning jämfört 
med de andra. Vägledaren på universitetet använder vissa teorier som verktyg medan 
vägledaren på grundskolan också använder dem som verktyg men även för att förstå en klient. 
Vissa karriärteorier har visat sig kunnat användas för att vidga perspektiv hos elever i 
grundskolan som tidigare inte sett särskilt många utbildnings- eller arbetsalternativ. De har 
visat sig kunnat utmana tidigare föreställningar om yrken och studier hos elever som är 
påverkade av sin familjs studie- och yrkesbakgrund. Andra teorier har visat sig kunna 
användas på ett mer kartläggande- och matchningsinriktat sätt som vägledaren på universitetet 
förespråkar. Det har framgått att de två vägledare som arbetar på gymnasiet och komvux anser 
sig ha en begränsad kunskap om teorierna, och använder av den anledningen inte teorierna 
medvetet över huvudtaget i vägledningen.  
 
 
 

4.3 Karriärteorier som hinder 
 
I detta tema lyfts de hinder och utmaningar som respondenterna upplevt eller upplever med 
karriärteorier i vägledningen. 
 
Vägledaren på grundskolan menar att hon hade stora svårigheter att hantera karriärteorierna 
och var osäker på hur hon skulle hantera yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare när hon 
var nyexaminerad (Intervju, grundskola, 2016-04-22). Hon beskriver sig själv som att hon var 
som en robot. Schön (Refererad i Claesson 2007, 11-12) menar på att de positivistiska 
teorierna som har präglat yrkesutbildningarna skall ses som tekniskt rationella i och med det 
att de ser på människor som robotar – gör du si, så kommer utfallet att bli så, alltså att utfallet 
är förutbestämt. 
 
”Jag var låst och pressad av en uppfattning av hur en studie- och yrkesvägledare förväntades vara. Nu är jag mer 

en människa och jag har insett att man inte behöver låsa sig till en karriärteori och stirra sig blint på den. Då 
förvirrar man både sig själv och klienten, snarare än att ge bra vägledning”. (Intervju, grunskola, 2016-04-22). 

 
Vägledaren på universitet är inne på samma spår som vägledaren på grundskola och beskriver 
karriärteorier som hinder på det sätt att de kan låsa en (Intervju, universitet, 2016-04-18). 
 

”Man får inte bli för låst, stelbent och standardiserad. Om man drar alla över samma kam och använder samma 
karriärteori som man personligen tycker om eller känner till väl så är man inte flexibel eller lyhörd.” (Intervju, 

universitet, 2016-04-18). 
 

”Om man följer skolbänken till punkt och pricka försvinner kreativiteten” (Intervju, Universitet, 2016-04-18). 
 
 
Det hinder som vägledaren på komvux ser med karriärteorier i vägledningen är om man snöar 
in sig för mycket på karriärteorierna och glömmer bort själva vägledningen (Intervju, 
komvux, 2016-04-22). 
 



 

19 
 

”Man får inte knyta fast sig i en teori och låta den bli det viktigaste. Den ska vara till hjälp för att vägleda en 
person som en verktygslåda, inte vara en självuppfyllande profetia.” (Intervju, komvux, 2016-04-22). 

 
Vägledaren på universitet är av liknande uppfattning. 

 
”… man ska inte sitta i ett samtal och tänka: ’nu är det ”Krumboltz” och nu är det den karriärteorin’ utan 

samtalet ska ju flyta.” (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15). 
 
I Stewards rapport (refererad i Lovén 2015, 64) har vägledare haft uppfattningen att 
karriärteorier har varit svårbegripliga och problematiska att få in det vardagliga arbetet. 
Vägledarna på grundskolan och komvux är av liknande uppfattning. 
 

”Jag tror dom som gick ut med mig alltså för länge sedan tycker att karriärteorier kan vara komplicerade. Man 
har glömt bort det här med karriärteorier”. (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15) 

 
”Jag förstår dem som tycker karriärteorier är krångligt och stundtals kan jag tycka likadant.” (Intervju, komvux, 

2016-04-22) 
 

Samtliga intervjupersoner betonar vikten i att undvika att hamna i en sits där man låser sig 
och tänker för mycket på karriärteorierna mer än själva vägledningen i sig. Det kan leda till att 
användningen av teorier kan begränsa en istället för att underlätta. Det har även visat sig att 
två av respondenterna upplever karriärteorierna som krångliga och komplicerade. 
 

4.3.1 Prioriteringar och tidsbrist 
 

”Jag skulle vilja ägna mig åt mer vägledning om jag hade utrymme men får bara besök av eleverna på deras 5-
minuters raster” (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15) 

 
I detta tema nämns hinder vad gäller prioriteringar och tid som kan uppstå. Det påverkar 
möjligheten att använda karriärteorier i vägledningen. 
 
När vägledaren på grundskolan tog examen och började arbeta inom yrket fick hon en chock 
(Intervju, grundskola, 2016-04-22). Föväntningarna från ledningen upplevde hon som höga 
samtidigt som hon insåg att hon behövde lära sig massor av saker som man inte lär sig under 
utbildningen. Lovén (2015, 34) beskriver problemet i termer att tidigare rapporter slagit fast 
att vägledare tycker att den stora tid man lägger på att delge information bör minskas.  

 
”Jag trodde jag skulle få god tid till vägledningssamtal men verkligheten såg annorlunda ut. Det var korta 

informationssamtal och tid som inte räckte till. Det var en stor process att komma in i yrket att jag lade allt med 
teorier åt sidan.” (Intervju, grundskola, 2016-04-22). 

 
Vägledaren på gymnasiet är inne på samma spår och menar att en anledning till att hon inte 
använder karriärteorier är att hon inte har den tid som krävs i vägledningssamtal (Intervju, 
gymnasiet, 2016-04-15). När hon väl har samtal finns det inget utrymme för karriärteorier. 

 
”Det blir snabba frågor och det blir mycket information”. (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15). 

 
Lipsky (1980) förklarar de båda vägledarnas upplevelser med att många människor arbetar på 
en arbetsplats vars strukturer man tvingas anpassa sig efter. Det leder till att många känner en 
oro över att de inte utför arbetsuppgifter som de faktiskt ska göra. Ingen av vägledarna 
nämnde att de var oroade men det framgick tydligt att det var en arbetssituation som de inte 
var tillfredställda med. 
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Vägledaren på universitet började efter sin examen att arbeta på en gymnasieskola (Intervju, 
universitet, 2016-04-18). Då lade han teorierna åt sidan eftersom det var mer administrativt 
arbete och mer metodfokus än teorifokus. 
 
”Jag var så upptagen med att komma in i arbetsuppgifterna och organisationskulturen så jag lade karriärteorierna 

på is.”  (Intervju, universitet, 2016-04-18). 
 
Två av respondenterna betoner det faktum att det är stort glapp mellan utbildning och arbete. 
Båda lade karriärteorier på is och satte andra prioriteringar före karriärteorier tills de kommit 
in i organisationskulturen och det arbetssätt som förväntades av dem. En av intervjupersonen 
menar att tiden till samtal är knapp och att fokus då handlar om att delge information under 
korta samtal. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys  
 
Med ovanstående teman har det stått klart att sättet att använda karriärteorier i vägledningen 
skiljer sig mellan intervjupersonerna. Samtidigt har det visat sig finnas många likheter 
gällande deras arbetssätt. Resultatet bekräftade vissa av de teoretiska utgångspunkter som vi 
valt att analysera ämnet utifrån samtidigt som vissa nya teman uppkommit.  

Det har visat sig att kunskapen om karriärteorier generellt är varierande bland respondenterna. 
Samtliga intervjupersoner känner till åtminstone en karriärteori medan andra känner till 
betydligt flera. Det som genomsyrat respondenternas arbetssätt med karriärteorier har visat sig 
bero på faktorer som vilken organisation de jobbar i och vilken tid och utrymme de har till 
vägledningssamtal. De som inte använder karriärteorierna medvetet i sin vägledning läste inte 
om karriärteorier i utbildningen på det sätt man gjort på senare år. Karriärteorier har ansetts 
vara komplicerade och problematiska att få in i vägledningen enligt Lovén (2015, 57) vilket 
delvis bekräftats av vägledarna som arbetar på komvux och gymnasiet. Ingen av dem 
använder karriärteorier medvetet i sin vägledning. Dock visade påståendet inte stämma för 
vägledarna som arbetar på grundskola och uniersitet och som tog examen mer nyligen. De 
båda har även tydliga tankar för vilka situationer de använder sig av karriärteorier i sin 
vägledning och till vilket syfte. Vägledaren på universitetet tar hjälp av karriärteorier för att 
använda som verktyg i samtal medan vägledaren på grundskolan använder karriärteorier både 
som verktyg i samtal men också för att förstå klienter när hon lyssnar. 

Vad som varit gemensamt för alla intervjupersoner som ett upplevt hinder som kan uppstå 
med karriärteorier är att teorierna kan låsa en om man fokuserar på dem för mycket. 
Exempelvis har det framkommit att om man som vägledare snöar in sig för mycket på vilken 
teori man ska använda istället för att lyssna på klienten fullt ut så kan kreativiteten försvinna.  

Ett nytt hinder uppkom i temat ”priorteringar och tidsbrist påverkar användandet”. Där 
framkom det att två av respondenterna fick lägga kunskapen om karriärteoreirna åt sidan när 
det började arbeta efter examen. Prioritet låg på att komma in i organisationskulturen samt ta 
itu med andra arbetsuppgifter än vägledningssamtal, exempelvis administrativa 
arbetsuppgifter och korta informationssamtal. Det bekräftar tidigare påståenden om att 
karriärteorier upplevts som verklighetsfrånvarande kring de utmaningar vägledare ställs inför 
(Lovén 2015, 50). Det stämmer även in på vägledaren på gymnasiets sätt att arbeta då hon 
endast har korta vägledningssamtal på fem minuter där hon bara hinner delge information. 
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Det har visat sig att sättet att använda karriärteorier inte skiljt sig mellan respondenterna av 
anledningen att man arbetar på en viss institution. Det som snarare har påverkat deras sätt att 
använda karriärteorier i vägledningssituationer har berott på orsaker som generell kunskap om 
karriärteorier men även vilket tidsutrymme man har till vägledningssamtal i stort. 

 
 
 

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar och sammanställer vi de resultat vi kommit fram till i 
undersökningen. Vi diskuterar även studiens metod och begränsningar. Avslutningsvis 
redogör vi förslag till vidare forskning kring ämnet. 

5.1 Resultat 
 
Syftet med studien var att förklara hur studie- och yrkesvägledare använder karriärteorier i sin 
vägledning. Även att jämföra hur sättet att använda karriärteorierna skiljer sig mellan 
vägledarna beroende på vilken institution de arbetar på. De fyra frågeställningarna vi använt 
för att svara på syftet har varit: Använder vägledare karriärteorier i sin vägledning? Hur 
använder vägledare karriärteorier i vägledningen? Vad kan det finnas för problem när dessa 
karriärteorier ska omsättas i arbetet? Hur skiljer sig arbetssättet med karriärteorier för 
vägledare i olika institutioner? 

Det huvudsakliga resultatet har visat att två av våra fyra respondenter använder karriärteorier i 
sin vägledning medan de andra två inte använder det. Vi har urskiljt olikheten med att de två 
som använder karriärteorierna i sitt arbete har en färsk kunskap om dessa från utbildningen. 
Båda tog examen inom ett spann av sex år. De två respondenter som däremot inte använder 
karriärteorier i sitt vägledningsarbete har en mer begränsad kunskap om dem. Vi tolkar det 
som att det var längesen de båda tog examen, i slutet av 90-talet och början av 00-talet, och att 
det inte undervisades om karriärteorier på samma sätt som det gör idag. Ett tecken på 
okunskap var särskilt tydlig när vägledaren på gymnasiet talade om karriärteorier och 
uttryckte sig i form av ”[…] jag har ingen aning om vad gubbarna som konstruerade teorierna 
heter” (Intervju, gymnasiet, 2016-04-15). 
 
Sättet att använda karriärteorier i vägledningen skiljer sig mellan respondenterna som 
använder det. Tidigare forskning (Lovén 2015, 57) har redogjort att vägledare upplevt 
karriärteorier som komplicerade att få in i vägledningen. Våra resultat har visat att det 
stämmer in på några av respondenterna men inte alls på andra. Vägledaren på gymnasiet 
nämnde exempelvis att hon tyckte teorierna var ”krångliga stundtals” (Intervju gymnasiet, 
2016-04-15). Två av respondenterna har å andra sidan tydliga idéer i sina arbetssätt vad gäller 
att applicera karriärteorier i vägledningen. Exempelvis använder vägledaren på grundskolan 
karriärteorier som ett filter till att lättare förstå en elevs synsätt och resonemang. Vägledaren 
på grundskolan använder även, liksom vägledaren på universitetet, karriärteorier för att 
utveckla metoder och verktyg i vägledningssamtalen baserat på klientens behov.  

Vår förförståelse om att karriärteorier varit och är verklighetsfrånvända från utmaningar som 
vägledare har i sitt arbete har stämt in på de flesta av respondenterna. Bland de utmaningar 
som nämnts bland respondenterna, och som gjort att karriärteorier fått stå åt sidan har varit att 
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anpassa sig till organisationskulturen som råder på arbetsplatsen. Det har varit arbetsplatser 
där man tvingats genomföra arbetsuppgifter där renodlade vägledningssamtal fått stå åt sidan. 
Några exempel är administrativa arbetsuppgifter och korta informationssamtal. Det har lett till 
brist på tid till vägledningssamtal och därmed också möjlighet att praktisera karriärteorier. 

Ett nytt intressant mönster som framkom och som inte nämnts i tidigare forskning var temat: 
”Prioriteringar och tidsbrist”. Där ansåg samtliga respondenter att karriärteorier kan bli ett 
hinder om man som vägledare fokuserar för mycket på dem. Vi tolkar det utefter Claessons 
(2007, 11-12) resonemang om för mycket teorifokus som gör att man blir som en robot. Då 
kan det låsa och begränsa en vägledare, istället för att använda det som Lovén (2015, 50) 
beskriver som ett effektivt verktyg. Den fjärde punkten som vi undersökte var hur 
användandet av karriärteorier skiljer sig mellan vägledarna på de olika institutionerna. 
Eftersom arbetsuppgifterna påminner mycket om varandra på samtliga institutioner, där 
vägledningssamtal har en central roll, har inte institutionerna i sig någon påverkan i hur 
responterna har visat sig arbeta med karriärteorierna. Vår tolkning av det som snarare 
påverkar hur man använder karriärteorier har vi nämnt tidigare i detta avsnitt och det är 
generell kunskap om karriärteorierna.  
 
Avslutningsvis är vi medvetna om att resultaten vi fått fram i denna studie inte går att 
generalisera eftersom vi genomfört ett fåtal intervjuer. Det går inte att påstå att vägledaren 
som i denna studie arbetar på universitetet representerar samtliga vägledare som arbetar på 
universitet och deras sätt att använda karriärteorier. Det som studien däremot gett oss är nya 
insikter och en bredare kunskap i hur studie- och yrkesvägledare på olika institutioner 
upplever och arbetar med karriärteorier. 

Vägledaren på gymnasiet och komvux använder inte teorier medvetet. Vi tolkar det som att 
det var längesen de tog examen och inte har den riktiga kunskapen om det. Det uttrycktes 
bland annat ”dom där gubbarna” (Intervju gymnasiet, 2016-04-15) medan de andra två hade 
ett syfte med användandet och tydliga ideer. Vi ser att respondenternas användande av 
karriärteorier i vägledningen skiljer sig av orsaker som grundläggande kunskap om teorierna 
och det är också slutsatsen som vi drar.  
 

5.2 Genomförande 
 
Vi genomförde en kvalitativ studie eftersom vi ville få en förståelse på djupet kring studiens 
problem. Semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och ge 
respondenterna möjlighet till att beskriva och utveckla sina resonemang och tankar. Det hade 
vi inte kunnat uppnå om vi exempelvis använt en kvantitativ metod med en 
enkätundersökning. Dock hade vi möjligen nått ut till flera vägledare i ett större område 
geografiskt.  

Studiens begränsningar är att den endast innehåller fyra respondenter där det endast visade sig 
att två av respondenterna använder karriärteorier i sin vägledning. Om vi hade intervjuat fler 
vägledare hade vi fått en ännu större förståelse och bild av hur vägledare arbetar med 
karriärteorier. Att det funnits begränsat med tidigare forskning kring ämnet har även varit en 
nackdel. Om vi haft ett större material av teori i förförståelse och att utgå ifrån hade resultaten 
av den empiriska datan blivit ännu mer innehållsrik och analytisk.  

Vi anser att trovärdigheten i denna studie är hög och att respondenternas svar varit ärliga. 
Något som talar för det är att samtliga respondenter utlovats anonymitet. Eftersom 
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intervjuerna varit frivilliga har vi också upplevt att respondenterna tyckt det varit kul att dela 
med sig av sina tankar och erfarenheter. Något som vi också försökt redovisa på ett så rättvist 
sätt som möjligt i ett ämne som det inte forskats kring så mycket tidigare. Det gör att studien 
tillför en bredare förståelse för hur vägledare arbetar med karriärteorier.  
 

5.3 Framtida forskning 
 
Denna studie innehåller fyra respondenter där samtliga är yrkesaktiva och bosatta i Umeå. 
Gällande framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om och hur vägledare 
arbetar med karriärteorier i resten av Sverige och i övriga världen. Om karriärteorier har en 
lika stor roll i utbildningen eller i vägledningen och hur denna studies resultat i sådant fall 
överrensstämmer eller skiljer sig. 

Det hade även varit intressant att genom observation som metod se om man kunnat få nya 
perspektiv i sin förståelse kring ämnet. Att sitta med i vägledningssamtal och faktiskt se med 
egna ögon hur vägledare använder karriärteorier i sin vägledning kanske skulle ge en annan 
förståelse. Man skulle kunna se om det som respondenterna själva beskriver också 
överrenstämmer med verkligheten. 
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Här är intervjuguiden som vi utgick ifrån vid varje intervju. 
 

x Hur länge har du arbetet som studie- och yrkesvägledare? 
x Hur väl känner du till karriärteorierna? 
x Använder du karriärteorier i din vägledning? Om ja, på vilket sätt och vilka 

karriärteorier använder du? Om inte, vad beror det på? 
x Vad för fördel, respektive nackdel ser du med att använda dig av karriärteorier i ditt 

dagliga arbete? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 
Denna text skickade vi ut via mail till informanterna. 
 
Hej! Vi är två studenter som går på studie- och yrkesvägledarprogrammets sista termin vid 
Umeå universitet. Vi skriver på ett examensarbete där vi undersöker hur (och om) 
karriärteorier används i vägledningen samt anledningar till det. 

Vår plan är att intervjua ett antal vägledare som är verksamma inom olika institutioner, såsom 
komvux, gymnasiet, grundskolan, universitet m.fl. för att få en så bred bild som möjligt. 

Vi vore oerhört tacksamma om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju med oss 
och dela med dig av dina tankar kring karriärteorier. Du får självklart vara anonym om du så 
önskar och vi räknar med att intervjun inte kommer ta mer än 20 minuter. 

Med vänliga hälsningar 

Jonas Boudabous och Johan Nilsson 

Jonas: Mobil 073 xxx, mail xxx@hotmail.com 

Johan: Mobil 070 xxx, mail xxx@hotmail.com 

 


