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Sammanfattning 
I denna studie vill vi undersöka ensamkommande flickors erfarenheter av studie- och 
yrkesvägledning samt hur de resonerar kring framtiden, där vi vill fokusera på deras upplevda 
möjligheter och framtidsdrömmar. Till vår hjälp med detta har vi våra tre frågeställningar; Hur 
beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning?, Hur ser de 
ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de kom till 
Sverige?, samt Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till arbete? Vi valde 
att göra en kvalitativ studie där vi genomför intervjuer med fem ensamkommande flickor. Våra 
intervjuer har därefter analyserats utifrån Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus samt 
Hodkinson och Sparkes begrepp handlingshorisont. Resultatet visar på att de ensamkommande 
flickorna framhåller vikten av utbildning i syfte att nå framtida yrkesdrömmar samtidigt som 
deras upplevda möjligheter att få ett arbete skiljer sig. Några har kvar samma yrkesdröm som i 
hemlandet medan några av flickornas yrkesdrömmar förändrats, av olika anledningar. Skolans 
studie- och yrkesvägledning uppges vara betydelsefull för eleverna, där lärarnas vägledande 
insatser särskilt framhålls.  

 
 

Nyckelord: ensamkommande flickor, studie- och yrkesvägledning, språkintroduktion, 
migration, etnicitet, karriärutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte .................................................................................................................................. 2 

1.2 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.3 Definitioner ....................................................................................................................... 2 

1.3.1 Ensamkommande barn ............................................................................................... 2 

1.3.2 Nyanländ elev ............................................................................................................ 2 

1.3.3 Förberedelseklass ....................................................................................................... 2 

1.3.4 Språkintroduktion ...................................................................................................... 2 

1.3.5 Yrkesintroduktion ...................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

2.1 Nyanlända och lärande ..................................................................................................... 3 

2.2 Definitionen av vägledning .............................................................................................. 4 

2.3 Mötet mellan förväntningar och behov ............................................................................ 5 

2.4 Att bana vägen mot framtiden .......................................................................................... 6 

3. Teori ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Pierre Bourdieu och Careership ........................................................................................ 6 

4. Metod ..................................................................................................................................... 8 

4.1 Genomförande .................................................................................................................. 8 

4.2 Analys och bearbetning .................................................................................................... 9 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 10 

4.4 Etiska överväganden ....................................................................................................... 10 

5. Resultat ................................................................................................................................. 10 

5.1 Presentation av informanter ............................................................................................ 11 

5.2 Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning? ............ 11 

5.3 Hur ser flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de kom till Sverige?
 .............................................................................................................................................. 13 

5.4 Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett arbete? ........... 15 

6. Analys ............................................................................................................................... 16 

6.1 Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning? ........ 16 

6.2 Hur ser de ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats 
sedan de kom till Sverige? ................................................................................................ 17 

6.3 Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett arbete? ........ 18 

7. Diskussion ........................................................................................................................ 19 



 
 

 
 

7.1 Metoddiskussion ......................................................................................................... 20 

7.2 Framtida forskning ...................................................................................................... 21 

8. Referenser ............................................................................................................................. 21 

Bilaga 1 – intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 
Under 2015 utkom en rapport av Aycan Çenikaksy och Eskil Wadensjö; ”De ensamkommande 
flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden”(Rapport 2015:2). I den undersöker 
författarna hur det gått för de ensamkommande barnen som kom till Sverige mellan 2003 – 
2012, att etablera sig på arbetsmarknaden. Jämförelser görs med barn som kommit från samma 
länder men som inte har varit ensamkommande utan kommit tillsammans med förälder eller 
annan legal vårdnadshavare, och med individer i samma ålder som är födda i Sverige av 
föräldrar som i sin tur är födda i Sverige.  

Det vi fångas av i deras studie är att ensamkommande pojkar i betydligt högre grad än 
ensamkommande flickor etablerar sig på arbetsmarknaden. Författarna delger siffror som säger 
att endast 45 procent av de flickor som kommit ensamma som barn till Sverige yrkesarbetar vid 
27 års ålder medan 65 procent av männen yrkesarbetar vid samma ålder. Författarna menar på 
att detta delvis kan återspegla kulturella skillnader från personernas hemländer där det inte är 
lika vanligt att kvinnorna yrkesarbetar. 

Nyanlända elever har av naturliga skäl en liten förståelse kring det svenska skolsystemet och 
hur arbetsmarknaden fungerar och därför lyfter Skolinspektionen att vägledande insatser är 
viktiga för dem (2014:3). Samtidigt framhålls att bristerna i utbildningen för nyanlända elever 
innebär att de inte får likvärdiga möjligheter att nå skolans mål och att de därtill inte blir 
delaktiga i och kan bidra till skolans och samhällets gemenskap. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) är skolans uppdrag att skapa en likvärdig utbildning för 
alla som ska utgå från varje elevs bakgrund, kunskap och språk och där undervisningen också 
ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Skolverkets allmänna råd med 
kommentarer (2013) menar att även vägledningen ska utgå från elevens behov. Detta kan 
resultera i att vissa elever har rätt till mer vägledning än andra.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn i alla skolformer utom förskolan och 
förskoleklassen rätt till studie- och yrkesvägledning. I Skolverkets Allmänna råd med 
kommentarer (2013) betonas att eleverna i vägledningssamtal skall ges möjlighet att reflektera 
kring sina föreställningar om studier och yrken i frågor som rör elevens egen könsidentitet och 
bakgrund. SOU 2006:102 framhåller att eleverna i gymnasieskolan behöver få kunskap om 
olika studievägar efter gymnasieskolan och dess kvalifikationskrav samt delges information om 
hur arbetsmarknaden ser ut till den utbildning de valt.   

Lovén (2015) betonar att betydelsen av att bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 
begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund följt med läroplanerna som en målsättning 
sedan början av 1970-talet och var en viktig del av Skolinspektionens granskning 2013. I 
granskningen lyfter man fram att det finns oklarheter om vad man kan få hjälp med av en 
vägledare samt att individen ofta gör val utifrån en begränsad handlingshorisont på grund av 
hens sociala position, kön eller etniska bakgrund (Lovén, 2015).  

Det har skett en stor ökning av de barn som kommit ensamma till Sverige under de senaste åren 
(Fälldin & Strand 2010). Vi väljer i vår studie att fokusera på flickornas svårigheter att komma 
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ut i studier och arbeten med tanke på Çenikaksy och Wadensjös forskningsresultat som 
nämndes tidigare. Detta resulterar i att vi vill undersöka vilka drömmar de bär med sig om 
utbildning och arbete, och i samband med det – hur de ser på sina möjligheter till att kunna få 
ett arbete. Dessutom vill vi undersöka flickornas erfarenheter av studie- och yrkesvägledning. 

 

 

1.1 Syfte 
I studien avser vi att undersöka ensamkommande flickors erfarenheter och upplevelser av 
studie- yrkesvägledning. Därtill kommer vi studera flickornas handlingshorisonter samt deras 
syn på arbetsmarknaden. 

1.2 Frågeställningar 
¾ Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning? 
¾ Hur ser de ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan 

de kom till Sverige? 
¾ Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett arbete? 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Ensamkommande barn 
Ensamkommande barn är personer under 18 år som när de kommer till Sverige är skilda från 
båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas 
ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (Fälldin & Strand, 2010). 

1.3.2 Nyanländ elev 
Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 
landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens 
start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses nyanländ efter 
fyra års skolgång här i landet (3 kap. 12 a § skollagen). 

1.3.3 Förberedelseklass 
Förberedelseklass kan väljas för att ge de nyanlända eleverna de kunskaper de behöver för att 
så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2016). 

1.3.4 Språkintroduktion 
Språkintroduktion riktar sig till nyanlända ungdomar för att ge dem en utbildning med fokus på 
det svenska språket. Syftet är att läsa in de ämnen som krävs för behörighet till ett nationellt 
program eller till annan utbildning. Utbildningen på språkintroduktion ska påbörjas senast det 
första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år (Skolverket, 2016). 

1.3.5 Yrkesintroduktion 
Yrkesintroduktion ger eleverna en yrkesinriktad utbildning i syfte att etablera sig på 
arbetsmarknaden eller nå behörighet till ett yrkesprogram. Här kan eleven läsa ämnen från 
grundskolan som hen inte är behörig i och ämnen från nationella program (Skolverket, 2016). 
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2. Bakgrund  
Författarna Fälldin och Strand redogör i boken Ensamkommande barn och ungdomar (2010) 
en beskrivning av vad vi alla bör tänka på i bemötandet av ensamkommande flyktingbarn i stort 
men även vad myndigheter, där skolan är en institution, har för ansvar. De ensamkommande 
barnen möter i Sverige en främmande kultur där de inte kan språket, ett språk som de behöver 
lära sig så fort som möjligt. Författarna framhåller att de skall ses som enskilda individer som 
samtliga behöver hjälp och stöttning för att komma in i det svenska samhället. Litteraturen 
beskriver exempelvis att de befinner sig mitt emellan två kulturer som har olika förväntningar 
på dem, exempelvis kanske det som varit en merit i hemlandet inte visar sig vara en merit i det 
nya landet. De lyfter därför betydelsen av att de som möter de ensamkommande barnen lyssnar 
på dem, vägleder samt uppträder som förebilder.                                                                                                                         

Det visar sig att de ensamkommande barnen söker sin tillflykt till Sverige av olika anledningar. 
Pojkar söker ofta skydd från förföljelse på grund av sexuell läggning eller tvångsrekrytering till 
krig, medan flickor främst söker skydd från tvångsgiften och våldtäkter. Alla barn i Sverige har 
rätt till skolgång och därför har Sveriges alla kommuner en skyldighet att ta emot nyanlända 
barn och ungdomar och se till att de ges tillgång till skolan (Fälldin & Strand, 2010). Forskaren 
Ulrika Jepson Wigg beskriver i litteraturen Nytt land och ny skola (2011) betydelsen av att 
ensamkommande ungdomar får en bra skolgång i Sverige där de i sin tur som en följd av detta 
blir en resurs för samhället. Hon menar på att skolan har ett ansvar att lära av och ta till sig av 
elevernas erfarenheter och att eleverna skall respekteras för sina olikheter som de unika 
individer de är, inte utifrån att de är flyktingbarn.  

2.1 Nyanlända och lärande  
Nihad Bunar delger i litteraturen Nyanlända och lärande (2015) studier som visar på att 
förberedelseklasserna varit ifrågasatta och kritiserade. Anledningar till detta anses vara att 
eleverna blir fysiskt isolerade från den övriga skolan, att de läser åldersintegrerat och med olika 
förutsättningar samt att de hålls kvar för länge i dessa klasser. Men det framkommer även 
fördelar med dem, exempelvis att barnen lär sig grundläggande svenska i en trygg miljö, att de 
får introduktion till den svenska skolkulturen och det svenska skolsystemet samt att de får 
stöttning i språkutveckling av personal som är utbildad i svenska som andraspråk. 

Bunar menar vidare att en förutsättning för att kunna möta nyanländas utvecklingsbehov är att 
eleverna betraktas och behandlas utifrån individuella förutsättningar och behov. Brister det i 
detta samt saknas en genomtänkt organisatorisk modell för skolan, resurser samt en uppföljning 
i hur eleverna utvecklas, riskerar elevernas motivation att tryta och deras framtidsutsikter 
minskar. 

Hertzberg (Hertzberg 2015a) påpekar att formuleringen i skollagen, Skolverkets allmänna råd 
samt läroplanerna visar på hur vägledningen borde se ut men att verkligheten är något annat. 
Det visar sig i studier att nyanlända elever saknar kunskaper om arbetslivets kvalifikationskrav, 
vilka olika yrken som finns, yrkenas olika innehåll samt hur vägen till de olika yrkena ser ut. 
Hertzberg menar:  
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Eftersom eleverna snart ska välja gymnasieprogram krävs att vägledarna informerar dem både om 
programvalets alternativ och de utbildningsvägar som leder till de yrken som eleven är intresserad av. 
Eleven behöver kunskap om alternativen (de olika programmen), reglerna för tillträde, och förhållandet 
mellan hans eller hennes egen prestationsnivå (mätt i betyg) och dessa krav (Hertzberg, 2015a, s.194). 

I en annan studie av Hertzberg beskriver vägledare sitt arbete med ungdomar med utländsk 
bakgrund samt vad de tror förväntas av dem, i professionen, i en vägledningssituation 
(Hertzberg 2015b). Det framkommer att vägledare i sitt arbete vill skapa autonoma individer, 
vilket de visar genom att hjälpa eleverna att formulera mål kring saker de vill uppnå, exempelvis 
yrkesmål, samt en strategi för hur de kan uppnå detta. Hertzberg uttrycker att det handlar om 
att implementera en medvetenhet om att individen själv kan bestämma inriktning på sitt liv. 
Detta kan i sin tur bidra till att eleverna inkluderas inte bara i arbetslivet utan i samhället i stort 
på lika villkor som alla andra. Samtidigt betonas att strävan efter autonomi ibland behöver 
överges till ett annat förhållningssätt i syfte att förhindra att eleven exkluderas istället för 
inkluderas i samhället. En grupps särskilda kvalitéer eller situationer som lämnas utan 
erkännande kan exempelvis få exkluderande effekter.  Sundelin (2015a) framhåller att ett sätt 
för att undvika exkludering är att undersöka samtalets innebörd för eleven och den 
känslomässiga upplevelse som samtalet bidrar till samt att vägledaren aktivt erkänner elevens 
eventuella upplevelse av diskriminering. 

Åsa Sundelin ger i sin avhandling Att skapa framtid (2015b) en beskrivning av 
vägledningssamtalet mellan studie- och yrkesvägledare och nyinvandrade elever i 
gymnasieskolans introduktionsprogram språkintroduktion. Sundelin framhåller att det finns 
studier som visat på att vägledaren i vissa fall intar en grindvaktsfunktion, medan vägledaren 
andra gånger fungerar som en hävstång till vad elever kan se som möjligt i livet. Sundelin pekar 
på betydelsen av att vägledaren balanserar mellan migrantens behov och sammanhangets ramar 
och villkor. Det är med andra ord viktigt att vägledare har insikt i dessa maktdimensioner och 
har utvecklat förmåga att både uppfatta och aktivt erkänna outtalade kränkningar som är 
inbyggda i system. 

2.2 Definitionen av vägledning 
I boken Karriärvägledning (2015) presenteras en tydlig bild av vad vägledning omfattar. 
Begreppet kopplas samman med skola och arbetsliv, och syftar kortfattat till att erbjuda 
individer ett stöd vid orienteringen inför framtiden samt utvecklandet av en lärandeprocess som 
ska underlätta för hur olika möjligheter hanteras. Hos den som vägleder ska det i sin tur finnas 
goda kunskaper om utveckling hos såväl individer, arbetsliv och utbildning. I de etiska 
riktlinjerna (2007) hos Sveriges vägledarförening ges en beskrivning som är snarlik 
ovanstående. I dessa definieras vägledning till att handla om att hjälpa grupper och individer 
med det som handlar om livsplanering, och utöver det också med valet av karriär, utbildning 
och/eller yrke. Förutom detta pekar de etiska riktlinjerna (2007) på att vägledning är något som 
ska utgå ifrån det likvärdiga värdet hos alla individer – varför de menar att diskriminering ska 
motverkas och rättvisa ska främjas. Individen ska stå i centrum och vägledningsinsatser ska 
vara anpassningsbara för att kunna möta olika behov. 
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I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer – Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) 
uttrycks att: 

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som 
rör val av studier och yrken. Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan 
uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående 
samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar ytterligare till 
svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i det 
livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess (Skolverket, 2013, 
s. 11). 

Vid sidan av ovanstående exemplifierar och lyfter Skolverket (2013) också fram hur vägledning 
förekommer både i snäv och vid bemärkelse. Den sistnämnda handlar om att bredda elevernas 
horisont kring arbetslivet och bidra med ökad kunskap om dem själva – något som tillämpas 
rent praktiskt i form av möjligheten till att göra studiebesök, erhålla erfarenheter från 
arbetslivet, ta del av undervisning om arbetslivet, engagemang i aktiviteter som inriktar sig på 
självkännedom samt delges information om vilka utbildningar som finns tillgängliga. Den 
snäva vägledningen omfattar i sin tur de vägledningssamtal som förekommer såväl enskilt som 
i grupp. 

När det kommer till vägledningens utformning och innehåll visar det sig vara skillnader mellan 
den vägledning som erbjuds i grundskolan, och exempelvis i vuxen ålder. Grundskolans 
vägledning beskrivs som en process centrerad kring valkompetens – vilket innebär att öka 
elevernas kunskaper om såväl självkännedom, arbetsmarknad, utbildning och yrken (Lovén, 
2015). Men det visar sig genom Skolinspektionens granskning (2013) att verklighetens studie- 
och yrkesvägledning ser annorlunda ut; ”Verksamheten begränsas ofta till enskilda satsningar 
inför gymnasievalet och studie- och yrkesvägledningen ses inte som en process som löper 
genom hela elevernas utbildning och inte heller som ett område där all personal på skolan 
samverkar (Skolinspektionen, 2013). 

2.3 Mötet mellan förväntningar och behov 
I en studie av Dresch & Lovén (2010) med unga vuxna i åldrarna 16-18 år uttrycks behovet 
kring vägledning till att handla om att kunna få information om fler alternativ och hur 
informationen kan vara svår att överblicka, att kunna få hjälp med förståelse kring sig själv och 
själva beslutsfattandet, stöd och motivation till hur det är möjligt att blicka framåt, att känna 
bekräftelse samt att få möjlighet till att lätta sitt hjärta. Det här är i sin tur något som ska svara 
mot de förväntningar och krav som olika personer och organisationer ställer kring hur 
vägledningen bör utformas och genomföras – några som inte alltid tycks vara i samklang med 
varandra. Enligt Lovén (2015) befinner sig vägledaren i mitten av allt detta och ska försöka 
möta krav och förväntningar som ställs från bl.a. politiker, föräldrar och anhöriga, rektorer och 
lärare, företrädare från olika organisationer i arbetslivet, utbildningssystem och slutligen från 
den vägledningssökande. 

Skolverket (2013) sammanfattar i sin tur att behovet kring studie- och yrkesvägledning handlar 
om att: ”bli medveten om sig själv, bli medveten om olika valalternativ, såsom olika 
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utbildningar och yrken, bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära 
sig att fatta beslut, lära sig att genomföra sina beslut” (Skolverket, 2013, s. 12). 

Vidare menar Skolverket (2013) att behovet kring vägledning skiljer sig åt beroende på vilken 
skolform det är fråga om. Kortfattat innebär det att vägledningen anpassas utifrån vilka 
erfarenheter och bakgrunder eleverna bär med sig. Yngre elever framhålls t.ex. inte ha hunnit 
erhålla samma livserfarenheter som de äldre eleverna. 

2.4 Att bana vägen mot framtiden 
I Lundahl (2010) utgår resultaten ifrån enkätsvar och intervjuer med ett betydande antal 
individer. Individerna delger deras erfarenheter och de val de gjort till utbildning och yrkesliv 
i Sverige, och hur deras individuella resor sett ut inom dessa arenor. Därtill analyseras 
exempelvis hur kön, etnicitet och bakgrund påverkar individens val samt hur möten med 
studie- och yrkesvägledare sett ut. Det lyfts exempelvis fram att flickor har ett större behov av 
vägledning än pojkar eftersom de förmedlar att de har svårt att välja till gymnasieskolan. Till 
begreppet etnicitet framhävs det att elever med utländsk bakgrund visar på ett större behov till 
vägledning än vad etniskt svenska elever gör och att eleverna med utländsk bakgrund har 
högre krav och större förväntan på sig av föräldrar än vad de etniskt svenska eleverna har. 
Ofta förekommer det en bristande kunskap hos eleverna om vad ett vägledningssamtal skall 
innehålla.   
 

I Lidströms studie (2010) redovisas resultatet från en studie med 52 arbetslösa unga vuxna i 25-
29 årsåldern, där syftet var att undersöka hur deras övergångar från skola till arbete har sett ut. 
Flertalet av ungdomarna i studien menar på att familjemedlemmar påverkat dem i deras 
utbildnings- och yrkesval men att de även fungerat som praktiskt, ekonomiskt och 
känslomässigt stöd. Dessutom framhålls betydelsen av individens egen upplevelse av styrkor 
och svagheter till utbildningsval och samtliga ungdomar belyser betydelsen av ett kontaktnät i 
syfte att få ett arbete. När det kommer till studie- och yrkesvägledning delges resultat om att 
unga från länder utanför Västeuropa erhållit åsikter från vägledare om exempelvis vilket 
gymnasieprogram de skall välja. Denna ”cooling down”- strategi från vägledare kan i sin tur 
resultera i mindre kvalificerade arbeten än individens egen ambition. 

3. Teori   

3.1 Pierre Bourdieu och Careership 
Careership-teorin som ligger till analytisk grund för vår studie har sina rötter i Pierre Bourdieus 
teori kring nyckelbegreppen om habitus, fält, kapital. Habitus är, enligt Bourdieu, ett system av 
dispositioner som varje individ orienterar sig i när beslut ska fattas eller olika handlingar ska 
genomföras – dvs. ett omedvetet handlingsmönster som skapas genom individens familj, 
vänner, skoltid, vanor, minnen och erfarenheter (Lundqvist, 2012). Habitus är med andra ord 
vad som styr individens vardag men som också ständigt omformas i samspel med omgivningen. 
Vad som till en början framstod som omöjligt för individen kan sedermera bli möjligt – och 
tvärt om – om omgivningen och förutsättningarna förändras (Bourdieu 2008). 
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Fält beskrivs i sin tur som ett system som innehåller relationer mellan positioner. Förenklat 
uttryckt innebär det ett samhällsområde som befinner sig i ständig förändring där människorna 
och/eller institutionerna som befinner sig inom fältet utkämpar en strid om något som är 
intressant och värdefullt för dem (Lundqvist, 2012). Inom det pedagogiska fältet är det t.ex. 
skolans mål och mening som intresserar individerna som befinner sig inom fältet. Fältet är i sin 
tur uppdelat i två, dvs. ett produktionsfält och ett konsumtionsfält. Produktionsfältet omfattar 
de pedagogiska idéer som politiker, forskare och journalister formulerar – medan 
konsumtionsfältet omfattar föräldrar, lärare och elever (Broady, 1998). Att studera skolans fält 
är vad vi funnit intressant till vår egen studie. 

Kapital definierar Bourdieu som resurser och tillgångar – dvs. sådant som hos andra människor 
erkänns ha ett visst värde. Detta är något som förekommer i olika former genom bl.a. symboliskt 
kapital, kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital. Det symboliska kapitalet 
innebär kortfattat det samspel som finns mellan marknad och de resurser och tillgångar som 
individen äger – t.ex. att en akademisk titel anses som värdefullt i andra människors ögon 
(Broady, 1998). 

Det kulturella kapitalet förekommer, enligt Bourdieu, i tre olika former – förtingligat, 
förkroppsligat och institutionaliserat. Böcker, betyg, tidskrifter, akademier, titlar och examina 
är några exempel på sådant som räknas som kulturellt kapital. Vid sidan av det talas det också 
om hur kapitalet är möjligt att förvärva och/eller koncentrera till vissa släkten genom giftermål 
eller utbildning. Bourdieu menar att det är möjligt att ärva till sig egenskaper och färdigheter 
som ger utdelning i skolan på ett mer eller mindre fördelaktigt sätt – något som stärktes av de 
studier som han lät utföra om tillvaro, socialt och geografiskt ursprung hos 
universitetsstudenter. Där visade resultaten på att föräldrar som hade pengar och var 
välutbildade kunde se till att barnen fick tillträde och möjlighet att nå högre positioner (Broady, 
1998).  

Socialt kapital beskriver Lundqvist (2012) som alla de förbindelser som individen kan ta hjälp 
av för att t.ex. hitta ett arbete – dvs. släkt och vänner som tillsammans utgör individens sociala 
nätverk av kontakter. Det sociala kapitalet kan i sin tur ge avkastning på det ekonomiska 
kapitalet – något som sker genom att individen t.ex. arbetar och tjänar pengar. Vid det 
ekonomiska kapitalet handlar det helt enkelt om att se till individens materiella tillgångar i form 
av pengar och övrigt där det finns ett pengamässigt värde. 

Careership-teorin är en sociologisk karriärvalsteori vars upphovsmän är Phil Hodkinson och 
Andrew C. Sparkes. Teorin utgår från tre dimensioner som samverkar vid karriärval och ska 
ses som en helhet, vilka är: pragmatiskt-rationellt beslutsfattande som tas utifrån individens 
livsvärld (habitus), individens samspel med aktörer inom utbildningssfären samt brytpunkter 
och mellanliggande rutiner som formar karriärutvecklingen. 

Hodkinson och Sparkes menar på att ungdomarna delvis är rationella i sina yrkesval där de 
exempelvis påverkas av tidigare praktikplatser, sommarjobb samt åsikter från släktingar och 
vänner, men även pragmatiska eftersom de också är påverkade av känslor och sinnesstämningar 
när besluten tas.  
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Brytpunkterna kan vara strukturella (t.ex. gymnasievalet), frivilliga (t.ex. att påbörja en ny 
utbildning/arbete) eller påtvingade (t.ex. arbetslöshet eller sjukdom). Tiden innan och efter en 
brytpunkt kallas för perioder av rutin – där individen hanterar den förändring som skett i livet. 
En individ som får positiv bekräftelse på det beslut som tagits utvecklas medan motsatsen sker 
vid negativ bekräftelse. Överhuvudtaget menar Hodkinson och Sparkes (1998) att identiteten 
förändras i och med att individen formas av de nya erfarenheter som hen är med om samt att 
dessa perioder mellan brytpunkterna är lika viktiga som själva brytpunkterna i sig. 

Med sin karriärvalsteori vill Hodkinson och Sparkes kombinera sociala faktorer med 
individuella faktorer eftersom de menar att många teorier enbart fokuserar på en av dessa 
faktorer. Genom att göra detta menar de att resultatet blir en mer heltäckande analys av 
individens karriärutveckling (Hodkinson och Sparkes, 1997). Författarna poängterar att 
individernas yrkesval blir en reaktion på de möjligheter och förutsättningar som de erfar och 
lyfter att en förutsättning för att förstå individens karriärbeslut är att exempelvis ta hänsyn till 
faktorer som individens familjebakgrund och livshistoria. 

Handlingshorisonten beskrivs i sin tur som individens arena där denne fattar sina karriärbeslut. 
Handlingshorisonten visar sig i hur individen agerar och tar beslut utifrån den position på fältet 
som individen innehar samt vilka och hur stora kapital individen har med sig. De beslut som 
individen tar inom handlingshorisonten påverkas även av den rådande arbetsmarknaden och 
därtill av kön, klass och etnicitet (Lundahl 2010). Yrkesval kan komma att förkastas om 
individen själv upplever att yrket inte finns inom individens handlingshorisont där de inte 
överensstämmer med individens uppfattning om sig själv eller upplevs som omöjliga att nå. 

Vår analys kommer att utgå ifrån ovanstående begrepp, dvs. brytpunkter, handlingshorisont, 
habitus, fält och kapital – med anledning av att skapa insikt och förståelse för våra informanters 
berättelser. Med detta menas att informanternas svar kommer att kopplas till beskriven teori 
och dess begrepp. 

4. Metod 

4.1 Genomförande 
Vi har låtit göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Varför vi valde den 
kvalitativa metoden är med anledning av att vi hade som avsikt att kunna ta del av våra 
informanters känslor, erfarenheter och åsikter. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade 
intervjuer till att handla om att ha en färdig mall med frågor och teman – men trots det ändå låta 
informanten få möjlighet till att utveckla eventuella tankar och idéer. Informanten ges en större 
möjlighet vid semistrukturerade intervjuer till att själv utveckla sina svar, istället för de mer 
ytliga svar som kan förekomma i den strukturerade intervjun. När studien ämnar undersöka 
ensamkommande flickors handlingshorisonter, deras erfarenheter av vägledning och hur de ser 
på sina möjligheter till arbete anser vi därför att den kvalitativa metoden är att föredra. 

Till att börja med kontaktade vi studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i två län över 
telefon, och berättade om vår studie och att vi önskade att komma i kontakt med 
ensamkommande flickor för att tillfråga dem om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
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Vid det tillfället bestämdes att studie- och yrkesvägledarna skulle kolla upp hur det såg ut med 
ensamkommande flickor på skolan, och sedan återkomma med ett telefonsamtal till oss. Efter 
att vi fått svar på detta åkte vi därefter till skolan och träffade de unga kvinnorna som vi blivit 
tipsade om, och berättade om vår studie samt gav information om det som ingår i de fyra 
forskningsetiska principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2011). Vid detta tillfälle bokades 
fem intervjuer in, och de genomfördes under kommande vecka, dvs. i mitten av april 2016. 

Inför intervjuerna lät vi utforma en intervjuguide innehållande tre teman; Utbildning och 
arbetsmarknad, vägledning och framtid. Till dessa formulerades frågor som knöt an till varje 
tema samt att vi också tog med bakgrundsfrågor som vi inledde våra intervjuer med.  

Denscombe (2009) framhåller att det är viktigt att skapa en god atmosfär mellan informanten 
och sig själv vid inledningen av en intervju, och att ett bra sätt är att t.ex. ställa frågor kopplade 
till informantens bakgrund. Våra bakgrundsfrågor inriktade sig därför på vart informanterna är 
födda och uppväxta, hur gamla de är, vad de tycker om att göra på fritiden, hur deras familjer 
ser ut, hur de skulle beskriva sig själva etc. (se Bilaga 1, intervjuguide). 

Trost (2005) framhåller i sin tur att det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg med 
den omgivande miljön, och att det förekommer så få störningsmoment som möjligt under tiden 
intervjun genomförs. Alla fem intervjuer tog ca en timme vardera, och vi träffade flickorna på 
skolan där de studerar i dagsläget. Där satte vi oss ner i ett enskilt rum, och lät sätta upp en skylt 
på dörren utanför med texten ”stör ej – samtal pågår”.   

Under intervjuernas genomförande använde vi våra telefoner – efter att ha tillfrågat de unga 
kvinnorna om de godkände att vi spelade in samtalen – för att spela in det våra informanter 
berättade. En fördel med att vi träffade informanterna, och inte lät genomföra telefonintervjuer, 
är att vi har haft möjlighet att ta del av våra informanters icke-verbala budskap – t.ex. 
ansiktsuttryck, miner och gester. Sådant som med andra ord inte ljudinspelningen har fångat 
upp. 

4.2 Analys och bearbetning  
När samtliga fem intervjuer var genomförda, hjälptes vi åt med transkriberingen av dem. Med 
det menas att de intervjuer som vi själva genomfört, lyssnade vi igenom och lät omvandla från 
ord till text. Intervjuernas utskrifter blev totalt 22 A4-sidor med text. När vi var färdiga med 
transkriberingen bytte vi texter med varandra för att få möjlighet till att ta del av allt material, 
och läste sedan igenom alla intervjuer noggrant. Därefter påbörjades arbetet med att urskilja 
likheter och samband mellan det våra informanter uttryckt. De likheter som hittades i texten 
rödmarkerades för att vi skulle få en bättre överblick om vart de fanns att hitta, och därefter 
lades de in i ett nytt dokument kopplat till respektive tema som finns med i vår intervjuguide. 
Detta gjordes för att skapa tydlighet kring vilka delar som skulle ge svar på våra frågeställningar 
när vi skulle påbörja sammanställningen av våra resultat. 

De data som vi funnit användbara finns presenterade under vår resultatdel, där vi valt att 
använda oss av våra tre frågeställningar som huvudrubriker – dvs. ”hur beskriver de 
ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning?, ”hur ser de ensamkommande 
flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de kom till Sverige?” samt ”hur ser 
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de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett arbete?”. Till detta har citat valts 
ut vars syfte är att förstärka de resultat som delges. Analysen över våra resultat sker främst i 
förhållande till aktuella begrepp som finns inom den teoretiska delen – dvs. handlingshorisont, 
brytpunkter, habitus, fält och kapital – men också till den empiri som presenteras i vår 
bakgrundsdel. Kortfattat är detta vad som kommer att ligga till grund för att våra 
frågeställningar slutligen besvaras. 

4.3 Urval 
Vårt urvalsförfarande är grundat på ett kvoturval, där speciella kriterier som är nödvändiga att 
ha med i urvalet har fastställts (Denscombe, 2009). I urvalsprocessen riktade vi därför in oss på 
flickor som har erfarenheter av att ha kommit till Sverige som ensamkommande barn. I förväg 
visste vi att de flickor vi avsåg att intervjua skulle vara mellan 17 -21 år åldersmässigt, ha gått 
i en svensk skola under en period av minst 1,5 år samt ha fått uppehållstillstånd i Sverige. I 
syfte att undvika behovet av tolk till våra intervjuer valdes de flickor som var språkstarka ut till 
vår studie. Vi valde dock inte ut flickorna själva, utan fick hjälp med detta av lärarna på 
skolorna. Eftersom lärarna träffar flickorna dagligen och är medvetna om deras språkkunskaper, 
uppskattade vi att de skulle kunna göra en god bedömning av vilka flickor som skulle kunna 
passa för oss att intervjua. 

4.4 Etiska överväganden 
Studien har genomförts i enlighet med de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) anger i 
de forskningsetiska principerna – dvs. genom informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (http://www.codex.se/texts/HSFR.pdf).  

Inledningsvis träffade vi våra informanter och informerade dem om studiens syfte och om deras 
möjlighet till att kunna ta del av den när den är färdigställd – varav informationskravet 
uppfylldes. I samband med detta informerade vi dem också om att allt deltagande skedde på 
frivilliga grunder och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande om de av någon 
anledning skulle vilja göra det – något som skedde i enlighet med samtyckeskravet. När det 
kommer till konfidentialitetskravet handlar det om frågan på sekretess och att bevara 
deltagarnas anonymitet – varför vi berättade för våra informanter att deras deltagande skulle 
vara anonymt och att vi avsåg att avkoda såväl den geografiska platsen och deras namn när vi 
presenterade resultaten. De citat vi tar med i vår studie har vi omarbetat till korrekt talspråk i 
syfte att bevara ungdomarnas anonymitet. Eftersom ungdomarna inte har korrekt svenska vill 
vi undvika att läsaren skall kunna avgöra vilken ungdom som sagt vad. Slutligen berättade vi 
också för våra informanter att allt de delat med sig av under intervjuerna inte skulle komma att 
användas till andra studier än till denna – varför vi uppfyllt nyttjandekravet. 

5. Resultat 
Vårt resultat utgår ifrån våra fem genomförda intervjuer där samtliga informanter är anonyma 
och har fått fingerade namn. Inledningsvis följer en kort presentation av de flickor som har 
deltagit i vår studie. Resultaten som presenteras kommer att knyta an till de frågeställningar 
som har formulerats för studien. 
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5.1 Presentation av informanter 
Mirah är 19 år och har bott i Sverige i 2 år och 7 månader. Mirah är född i Afrika, och uppväxt 
i Asien där hon gått i skola i nästan 9 år. Hennes mamma arbetar som städerska men pappans 
yrke är okänt eftersom Mirah inte haft någon kontakt med honom på många, många år. Nu läser 
Mirah på språkintroduktion. 

Zia är 17 år gammal och har bott i Sverige i 2 år och 4 månader. Zia är född och uppväxt i 
nordöstra Afrika, men saknar skolbakgrund från hemlandet. Hennes pappa arbetar som snickare 
och hennes mamma saknar arbete, hon hjälper dock till i en butik ibland genom att t.ex. hämta 
varor. Nu läser Zia på språkintroduktion. 

Hanna är 19 år och har bott i Sverige i 2 år och 9 månader. Hanna är född i nordöstra Afrika 
där hon har gått i skola i 7 år. Hennes mamma är barnmorska och hennes pappa är veterinär. 
Nu läser Hanna på vård- och omsorgsprogrammet. 

Emma är 18 år och har bott i Sverige i 1 år och 6 månader. Emma är född i Östafrika där hon 
gått i skola i 7 år. Hennes mamma saknar arbete och hennes pappa arbetar som kock. Nu läser 
Emma på språkintroduktion. 

Sarah är 19 år och har bott i Sverige i 1 år och 7 månader. Sarah är född i Asien där hon har 
gått i skola i 9 år. Hennes mamma saknar arbete och hennes pappa lever inte längre. Nu läser 
Sarah på språkintroduktion. 

5.2 Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av 
vägledning? 
I skolan nämns lärare som ett stort stöd för samtliga informanter, speciellt deras respektive 
mentor. Mirah berättar att lärarna på språkintroduktion redan från start frågat henne om vilka 
mål hon har med skolan. Hon uttrycker; ”Något jag lärt mig efter snart tre år här i Sverige är 
att har man bra utbildning får man bra jobb, för så säger lärarna hela tiden” (Mirah). 

Under intervjun med Mirah framkommer det att hon vill utvecklas. Hon kämpar på med språket, 
främst med grammatiken, och hon berättar att lärarna uppmuntrar henne att läsa mycket.  Mirah 
berättar vidare att inför det kommande valet har studie- och yrkesvägledaren informerat hennes 
klass om gymnasieskolans olika program men att man även kan studera på vuxenutbildning och 
folkhögskola. Hon har haft ett eget samtal med studie- och yrkesvägledaren där de pratade om 
vilket gymnasieprogram hon var intresserad av att söka och vad som krävdes i betyg för att vara 
behörig att söka. Hon berättar att hon tycker att möjligheten att träffa en studie- och 
yrkesvägledare är jättebra och att det kändes bra efter samtalet, hon kände hopp till att kunna 
komma in på det programmet hon var intresserad av men att hon efter några dagar kände att 
hon ville veta mer; ”[...]det här programmet jag väljer, jag vet inte vilka ämnen det har. Det 
enda jag vet är vilka ämnen jag behöver för att vara behörig att söka, men jag behöver veta 
mer” (Mirah). Något ytterligare samtal har hon ännu inte haft men hon uppger att hon kommer 
kontakta studie- och yrkesvägledaren senare under terminen för att boka in en tid till detta. 

Samtliga informanter berättar att studie- och yrkesvägledaren varit till deras klass och hållit i 
en information. Zia berättar om den gången studie- och yrkesvägledaren haft en 
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klassrumsinformation i hennes klass men förklarar att det var mycket ny information på samma 
gång och att hon har lite svårt att minnas exakt vad som sas, men att det handlade om olika 
gymnasieprogram och vilka yrken det kan leda till.  Zia har haft ett eget samtal med studie- och 
yrkesvägledaren; ”Hon berättade om yrkesintroduktion, vilka betyg jag hade och vilka betyg 
jag behövde för att komma in på ett gymnasieprogram” (Zia). 

Zia uttrycker att hon känner sig nöjd med detta samtal för tillfället; ”[…] jag har inte fler frågor 
nu, men det kommer kanske. Eventuellt behöver jag fråga vilka ämnen man läser där. Den här 
månaden eller i maj ska vi i min klass besöka olika gymnasieprogram” (Zia).  

Och hon lyfter betydelsen av att det finns studie- och yrkesvägledare på skolan; ”Det är bra att 
vi kan prata om framtiden, var man kan jobba. Och det är bra att förstå vilka betyg du behöver 
till olika program. Hon förklarar för oss” (Zia). 

Men det framkommer också under intervjun att Zia anser att studie- och yrkesvägledaren i det 
stora hela är osynlig. Istället är det lärarnas vägledning som framhålls där hon berättar att lärarna 
exempelvis tagit med hennes klass till en utbildningsmässa där de fick information om 
utbildningar och yrken, vilket hon upplevde som något mycket bra, även om hon då kände sig 
för osäker i språket för att våga ställa frågor till utbildningsanordnare. Zia menar på att lärarna 
varit avgörande för hennes utveckling. 

Hanna berättar att hon haft ett enskilt samtal med en studie- och yrkesvägledare; ”Vi pratade 
inte så mycket, jag visste vad jag ville läsa så det var lätt och jag hade behörigheten till ett 
nationellt program” (Hanna), men att hon innan dess haft de flesta samtalen om utbildningar 
och yrken med lärarna på skolan; ”vi sa till dem vad vi ville bli, vilka drömjobb vi 
hade”(Hanna).  

När det sedan närmade sig tiden till att göra valet till ett nationellt gymnasieprogram tog hennes 
mentor med hennes klass på studiebesök i en vård- och omsorgsklass där de fick vara med under 
en lektion och ställa frågor till läraren och eleverna, vilket hon upplevde som väldigt givande. 
En möjlighet att få en inblick i vad som väntade ifall hon skulle komma att välja det 
programmet.                                                                                                                                     

Hanna uttrycker att hon har svårigheter med att få till den svenska grammatiken vid 
skrivuppgifter och därför brukar hon gå till något som kallas för lärstudio. Denna möjlighet 
finns några gånger i veckan berättar hon och det är specialpedagoger som möter upp eleverna 
som kommer dit och hjälper dem med de behov de har, vilket Hanna uppskattar väldigt mycket.                                                                                                                                           

Under detta första studieår på vård- och omsorgsprogrammet har hennes klass varit på ett 
studiebesök på ambulansen där de fått ta del av ambulanspersonalens arbetsvardag och när 
denna intervju sker har Hanna praktik på ett äldreboende där hon trivs och lär sig nya saker hela 
tiden och hon har själv ordnat sommarjobb på samma arbetsplats.                                                                                                                                          
Hanna upplever att den studie- och yrkesvägledning som hon erbjuds är tillräcklig och hon 
uttrycker vidare; ”De gör allt som man frågar dem om, de hjälper till”(Hanna). 

Emma har läst på språkintroduktion i 1,5 år. Hon berättar att hon upplever det som väldigt svårt 
att komma in på ett nationellt gymnasieprogram, i princip omöjligt för hennes del slår hon fast. 
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Emma har ännu inte träffat någon studie- och yrkesvägledare för ett individuellt samtal och är 
även osäker på vad en studie- och yrkesvägledare har för uppgifter på skolan. Däremot har 
studie- och yrkesvägledaren varit till hennes klass och informerat kring de utbildningar som 
finns på skolan, men hon berättar att hon upplever det som svårt att förstå den information som 
ges eftersom det blir så mycket information på en gång och då upplever hon all information 
som snurrig. Emma uttrycker även ett misslyckande i skolan och hon berättar; ”De som började 
med mig går nu i grupp 4 och ska börja på ett gymnasieprogram men jag är bara i grupp 2. 
Det är jobbigt. Jag försöker studera men det går inte in” (Emma). Samtidigt menar hon på att 
lärarna gör ett jättebra jobb och finns för henne och de andra eleverna men under intervjun 
kommer hon flera gånger tillbaka till hennes egna uteblivna framgångar i skolan. 

Sarah berättar att hon får mycket stöd från lärarna. När hon exempelvis funderar kring 
sommarjobb frågar hon mentorn hur hon skall gå tillväga. Studie- och yrkesvägledaren har hon 
träffat en gång i helklass; ”Vi träffade henne under en lektion, men hon pratade mest om 
program på gymnasiet.  Jag kan inte gå där, jag ska gå på komvux istället eftersom jag fyller 
20 snart”(Sarah). 

Sarah nämner också att hon kommer träffa studie- och yrkesvägledaren i ett individuellt samtal 
senare i vår. Hon tycker det är viktigt att det finns studie- och yrkesvägledare på skolan som 
kan svara på elevernas funderingar kring utbildningar och yrken. Sarah beskriver att hon gärna 
haft mer hjälp inom de olika ämnena hon läser; 

 […] för det är många ämnen som jag inte fattar. Det är svårt för mig […] Kanske få mer tid 
på lektioner med lärare,, ibland har vi bara 40 minuter, men det är för lite tycker jag. Och jag 
skulle också vilja ha egen tid med lärare, det har jag ingenting (Sarah). 

5.3 Hur ser flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de 
kom till Sverige? 
Flickornas framtidsdrömmar har för de flesta av flickorna grundlagts i deras respektive 
hemländer medan några tycker att det är svårt att fokusera på framtiden. Samtliga är dock 
överens om att det är situationen som de befinner sig i just nu i Sverige som påverkar deras 
tankar om framtiden. Flickorna tycker i det stora hela att Sverige är ett bra land och att de har 
fått god hjälp och tagits emot väl i landet. De personer som visat sig vara mest betydelsefulla 
för flickorna är lärarna och deras tidigare boendehandledare på deras respektive boenden. När 
de fyllt 18 år har de fått flytta ut från deras boenden och idag bor alla flickor i egna lägenheter. 
Zia beskriver exempelvis att det inledningsvis var en svår tid att flytta till en egen lägenhet där 
saknaden efter gemenskapen med de andra flickorna från boendet blev stark, vilket gick ut över 
studiemotivationen. Samtidigt berättar hon att livet i hemlandet var svårt – att det där saknades 
respekt för människan och att hon har det mycket bättre här i Sverige.   

Flickorna lyfter fram betydelsen av utbildning för att kunna nå det de vill. Alla berättar att de 
trivs i skolan, och att de har favoritämnen som de tycker är roliga – likväl som de tycker att 
vissa ämnen är mindre roliga. Emma är dock en av flickorna som sticker ut och uttrycker en 
längtan över att hellre ha ett arbete; ”Det är bra här, men egentligen vill jag arbeta” (Emma). 
Tjejerna varierar mellan att tycka att svenska, engelska, fysik och matematik är roligt. Att få 
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möjlighet till att lära sig engelska tycker Sarah är mycket betydelsefullt därför att det är möjligt 
att använda i alla delar av världen. 

 I samband med vad tjejerna tycker om att gå i skolan svarar Mirah: ”Jättebra. När jag kom hit 
frågade läraren vad jag ville med skolan, vad jag hade för mål och så, jag sa att jag ville ha en 
utbildning med ekonomi, och jag vill fortsätta och nå mitt mål” (Mirah). 

Sarah menar i sin tur att det är skillnad på skolan här i Sverige jämfört med i hemlandet och 
uttrycker sig med; ”Här är det bättre, här kan jag säga det jag vill. Det kunde jag inte förut, 
lärarna hade alltid rätt även om de hade fel. Här är det fritt, vi kan göra vad vi vill” (Sarah). 
Även om det mesta är svårt med ett nytt språk menar hon på att om hon bara vill och kämpar 
tillräckligt mycket har hon goda chanser att lyckas med det hon vill göra i Sverige. 

Emma uttrycker sig också om jämförelser med skolan i Sverige och hemlandet; ”Det var 
ganska hårt, om du inte gjort läxan slog de dig” (Emma). 

Hanna är en av flickorna som har behållit yrkesdrömmen från hemlandet, hon berättar: 

Min mamma är barnmorska och min dröm i hemlandet var att bli sjuksköterska. 
Men det är fortfarande samma. Nu läser jag på gymnasiet, vård- och 
omsorgsprogrammet. Men först läste jag bara ämnet svenska som andraspråk 
tillsammans med andra flyktingar.  Sen började jag med de som gick i nionde 
klass och innan jag började på vård- och omsorgsprogrammet gick jag ett år på 
språkintroduktion (Hanna). 

Mirah håller också yrkesdrömmen vid liv. Hon berättar att hon alltid velat arbeta med ekonomi 
och att matematik är ett av favoritämnena. Drömmen om en ekonomiutbildning finns 
fortfarande kvar efter några år i Sverige och hon har bestämt sig för att inte ge upp, en 
universitetutbildning är målet. Till hösten 2016 hoppas hon komma in på Ekonomiprogrammet. 
Mirah menar att det är hennes begåvning inom matematik som bidragit till hennes 
utbildningsval men att hon även är påverkad av att lärarna tycker att ekonomiprogrammet är ett 
bra program att välja. Lärarnas åsikter till utbildningsval tycker hon väger tyngre än 
föräldrarnas. Mirah är tydlig med att hon har ett bra liv i Sverige. Hon gör jämförelsen med 
tillvaron i Sverige idag som sådan den såg ut i hennes hemland innan kriget. Däremot vet hon 
inte vilket yrke hon vill arbeta med i framtiden, hon kan inte nämna ett yrke med ekonomisk 
inriktning som hon vill arbeta med. 

Emma däremot uttrycker hur framtidsplaner ändrats sedan hon kom till Sverige. Hon säger: 
”Ibland ville jag bli doktor, ibland pilot. Men nu går det inte. Då behöver jag studera för länge. 
Nu vet jag inte vad jag vill göra. Kanske målare” (Emma). Överlag beskriver hon hur hon 
misslyckas i skolan där hon upplever att hon inte kommer framåt i de olika ämnena. På frågan 
vilket yrke hon skulle välja om det bara var att ”plocka” något, har hon inget svar; ”Jag vet 
inte, jag tycker att det är lite jobbigt och svårt att tänka. Men jag vill jobba, det vill jag, men 
att välja, nej det är svårt” (Emma). Hon berättar att föräldrarna ställer sig frågande till varför 
hon uttrycker att hon fortfarande bara kan lite svenska och att mamman gärna ser att hon 
utbildar sig till läkare eftersom hon menar på att hon vill hennes bästa. 
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Sarah berättar att hon tidigare drömde om att arbeta på bank eller att möjligen ha en egen affär, 
men att det inte är hennes utbildningsdrömmar längre – utan idag vågar hon drömma större. 
När hon funderar på utbildning i dagsläget berättar hon att hon skulle vilja läsa IT och media. 
Hon berättar att hennes mamma via telefon uppmuntrar henne att söka en utbildning som hon 
är intresserad av och att satsa på ett yrke som ger jobb. Sarah berättar att hon avser att söka in 
till Komvux eftersom att hon snart fyller 20 år.  

Zia hänvisar till att hon saknade skolbakgrund när hon kom till Sverige, men berättar att hon i 
hemlandet hade en dröm om att i framtiden arbeta som sekreterare. Att hon inte har gått i skola 
i hemlandet menar hon är en av anledningarna till att hon inte hinner nå behörigheten till ett 
nationellt gymnasieprogram innan hon fyller 20 år utan istället väljer att söka till 
yrkesintroduktion. Hon berättar: 

När jag kom till skolan tyckte jag att det var jättetråkigt eftersom jag inte kunde 
läsa och det var jättesvårt att lära sig. Och så var det jobbigt att lära sig skriva, 
jag förstod inte hur jag skulle göra. Det tar jättelång tid att lära sig svenska. 
När jag förut ville berätta något vågade jag inte, jag var rädd att säga fel. Men 
nu är det bättre. Jag har lärt mig svenska och nu försöker jag lära mig engelska 
(Zia). 

Överlag visar det sig att flickorna fäster stor vikt vid att utbilda sig och få ett arbete. Hanna är 
övertygad: ”Med utbildning kan man bli det man vill” (Hanna).  En stark motivering till att ha 
ett arbete och som återkommer hos fyra av flickorna är att det handlar om att tjäna pengar. Om 
det uttrycker Zia: ”Därför att i framtiden med ett jobb, då klarar man sig själv, man har pengar. 
När du jobbar kan du betala allt i huset och sånt. Du kan hjälpa andra människor också om du 
jobbar” (Zia). 

5.4 Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett 
arbete? 
Samtliga flickor har haft sommarjobb och antingen arbetat inom städ, vård eller 
restaurangbranschen. Inom vården rör det sig om äldreboende och hemtjänst, och de flickor 
som arbetat där berättar att de planerar för att göra det även denna sommar.                                                                                                    

Emma berättar att hon fått sommarjobb som lokalvårdare under tre veckor, men att hon gärna 
skulle velat ha fler arbetsveckor. Hon menar på att när hon har en uppgift att utföra får hon 
annat att tänka på och saknaden till familjen i hemlandet känns inte lika betungande. ”Om jag 
jobbar kan jag inte ligga kvar i sängen, jag måste stiga upp, det är bra” (Emma). Dessutom 
uttrycker hon att hon med ett arbete får möjlighet att ta körkort, vilket hon i dagsläget inte har 
möjlighet till. Hennes uppfattning om den svenska arbetsmarknaden är att det överlag är lätt att 
få jobb men att det är svårt för henne, där hon nämner språket, saknaden av familj samt en brist 
på kontakter som tre anledningar till detta. Hon lyfter särskilt att det är svårt att lära och att orka 
med skolan när familjen befinner sig så långt bort men betonar samtidigt betydelsen av att 
studera och lära sig svenska.  

Zia är inne på Emmas linje där hon berättar att tanken på att fortsätta vara utan hennes familj i 
Sverige är väldigt tung och att det därför också blir jobbigt att fundera över framtiden och 
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hennes möjligheter att få ett arbete. Hon uttrycker; ”…om jobb vet jag inte, det kommer i 
framtiden. Det är jättesvårt att tänka på men jag tror ändå att om jag får bra betyg så får jag 
ett bra jobb också” (Zia). 

Hanna, å sin sida, har uppfattningen att det är lätt att få sommarjobb och hon har själv ordnat 
sommarjobb på den praktikplats hon är på nu, men säger i samma andetag att hon inte har en 
aning om huruvida det är lätt eller svårt att få ett jobb andra tider på året. Hon menar på att 
utbildning är jätteviktigt eftersom det är en förutsättning till att kunna bli det man vill. I sommar 
planerar hon att ta körkort, hon säger att hon har en plan för framtiden vilket hon inte haft 
tidigare på samma sätt och uttrycker; ”…förut handlade jag direkt jag fick pengar, kläder och 
sånt” (Hanna). 

Mirah framhåller betydelsen av ett arbete: ”Annars är jag bara hemma, jag har ingenting och 
jag träffar ingen. På ett jobb träffar jag andra, och jag har någon att prata med” (Mirah). Hon 
tror att hennes chanser till att få ett arbete är goda om hon fortsätter att studera och fram för allt 
utvecklas i det svenska språket. 

Sarah återkommer till att hon vill arbeta med något inom IT och media. Hon tror dock att hennes 
mål ligger flera år bort. Hon säger: ”Det är svårt nu, svårt med språket. Jag har inte erfarenhet 
och inte heller utbildningen som behövs” (Sarah). Samtidigt menar hon på att det är upp till 
henne att göra det bästa av situationen i Sverige, att hon är tacksam för de större möjligheter 
hon har här jämfört med i hennes hemland och menar att ett sätt för henne att i framtiden kunna 
få ett arbete är att höra sig för med andra som har erfarenhet från arbetsmarknaden. 

Kring huruvida tjejernas val av utbildning är deras eget berättar två av tjejerna att de känner sig 
påverkade av det föräldrarna anser är viktigt att studera medan de övriga tre menar att de inte 
låter sig påverkas alls, utan att det handlar mer om att de känner stöd från föräldrarna i frågan 
och att de ser sig själva fria att välja att arbeta med det de önskar. Hanna uttrycker exempelvis; 
”De tycker det är viktigt att jag studerar och att jag får ett jobb. Men jag får välja att göra det 
som passar här i Sverige” (Hanna). 

6. Analys 
Under följande avsnitt avser vi analysera resultaten från våra intervjuer i förhållande till den 
bakgrund och teori som vi låtit presentera i vår studie. Vi utgår ifrån våra frågeställningar:  

6.1 Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning? 
Vi ser utifrån resultatet av vår studie att flickornas erfarenheter av vägledning till viss del 
överensstämmer med Skolinspektionens granskning från 2013, där exempelvis Emma visar på 
bristande kunskap i vad en studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med. Dessutom 
framkommer det under våra intervjuer att de saknar kunskap kring vad som ingår i de program 
som de är intresserade av att söka – med andra ord vilka kurser som programmet innehåller. 
Enligt Skolverkets anvisningar (2013) är det viktigt att den vägledningssökande erbjuds 
ordentlig information om utbildning och arbetsliv för att individen ska bli medveten om hur 
alternativen ser ut. Detta är något som Skolinspektionen (2014:3) framhåller är särskilt viktigt 
för ensamkommande barn eftersom de av naturliga skäl har en liten förståelse kring hur det 
svenska skolsystemet och arbetsmarknaden fungerar.  
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Det framkommer att ingen av våra informanter haft mer än ett enskilt samtal med vägledare 
hittills under sin tid i Sverige och att det bara är de tre informanter som befinner sig i en 
strukturell brytpunkt som erbjudits individuell vägledning. Detta bekräftar Skolinspektionens 
granskning (2013) som visar att studie- och yrkesvägledningen idag ofta begränsas av enskilda 
satsningar inför gymnasievalet.  Å andra sidan framhåller samtliga informanter att deras kontakt 
med respektive mentor är väldigt god och att de av mentorer och lärare redan vid 
språkintroduktionens start får frågan om vad deras utbildningsmål är, och till skillnad från 
Dresch och Lovéns studie (Dresch & Lovén 2015) framkommer att lärarna har större betydelse 
i deras utbildningsbeslut än studie- och yrkesvägledarna. Hertzbergs forskningsresultat 
(Hertzberg 2015b) visar på att vägledare genom sitt arbete vill skapa autonoma individer genom 
att exempelvis hjälpa dem att formulera utbilningsmål till vad de själva anser att de vill satsa 
på i framtiden. I vår studie lutar det mer åt att det är flickornas lärare som bidrar med detta och 
som även har en vägledande funktion för dem. 

Samtliga informanter uttrycker att de är nöjda med den studie- och yrkesvägledning som de 
erbjuds idag. Det framkommer att deras respektive studie- och yrkesvägledare har svar på de 
frågor som de undrar över, och att hen är en betydelsefull person att prata framtidsdrömmar 
med. Detta trots att de i likhet med Dresch och Lovéns studie (2015) inte erfarit några 
perspektivvidgande inslag utan istället endast en kartläggning av deras utbildningsplaner.  

6.2 Hur ser de ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats 
sedan de kom till Sverige? 
Det visar sig i vår studie att eleverna ges möjlighet att drömma och uttrycka utbildningsmål 
genom att lärare frågar eleverna om deras framtidsdrömmar vid utbildningens start.  Ingen av 
våra informanter delger upplevelser om att framtidsdrömmar släckts på grund av lärare eller 
annan personal på skolan som det visar sig i Lundahl (2015). Istället är det ålder eller bristande 
kunskap som nämns som två av orsakerna till detta, och de har därmed själva ändrat inriktning 
när egna erfarenheter och upplevelser påverkat eller tvingat dem till att göra förändringar i 
yrkesval. 

Två av flickorna i vår studie, Hanna och Mirah har kvar samma framtidsdrömmar som de haft 
i respektive hemland, medan Emma och Zia av olika anledningar sett sig tvungna att revidera 
sina framtidsplaner, medan Sarah fått nya idéer. 

Emmas yrkesdrömmar har förändrats från läkare och pilot till att hon upplever en osäkerhet till 
vad hon skall välja eller vad som är möjligt att nå, hennes handlingshorisont har därmed 
påverkats sedan ankomsten till Sverige, men hon nämner målare som ett eventuellt möjligt 
yrkesalternativ. Emma saknar liksom de andra unga kvinnorna det sociala kapitalet i form av 
släktingar och arbetsgivarkontakter, hon är den som särskilt starkt uttrycker saknaden av 
föräldrastöd till hennes utbildningsval, att i avsaknad av föräldrastöd försvåras hennes studier 
här i Sverige och att mycket hade sett annorlunda ut om hon haft sina föräldrar hos sig. Hon är 
väldigt påverkad av saknaden av familjemedlemmar, och det är något som sätter käppar i hjulet 
för hennes studier. Kortfattat befinner hon sig på ett fält där hon upplever att hon inte hör 
hemma. Om det inte hade varit så betydelsefullt med studier och en gymnasieexamen hade hon 
hellre haft ett arbete idag.  Hennes skolsituation är betungande och det framtida valet känns 
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både smärtsamt och frustrerande, där den stora informationsmängden i helklass i form av 
utbildningsinformation blir för svår att överblicka och hantera, vilket Dresch och Lovén (2015) 
visar på är fallet för vissa elever inför utbildningsval, men det blir extra tydligt i Emmas fall. 

Tre av våra informanter, Sarah, Mirah och Zia, står vid en strukturell brytpunkt inför deras 
kommande studieinriktning. Sarah blir åldersmässigt hindrad från att fortsätta inom 
gymnasieskolan men har en förhoppning om att komma in på det hon önskar inom 
vuxenutbildningen istället. Av intervjun med Sarah framkommer att hennes handlingshorisont 
vidgats både vad gäller utbildning och framtidsplaner. Detta eftersom hon inom skolans fält kan 
uttrycka det hon vill (lärarna har inte alltid rätt även om de har fel, som situationen såg ut i 
hennes hemland), och att möjligheten att satsa på det man vill arbeta med finns i Sverige.  

Mirah, i sin tur, känner sig förhoppningsfull till att komma in på ekonomiprogrammet. Att 
arbeta inom ekonomiområdet har varit hennes målbild ända sedan uppväxten i hemlandet, men 
hon kan inte uppge ett yrke inom detta område som hon kan komma att arbeta med, vilket 
bekräftar Hertzbergs studie (2015b) som exempelvis delger resultat om att nyanlända saknar 
kunskaper om vilka olika yrken som finns. Universitetsutbildning ligger i framtiden men först 
kommer hon fokusera på att ta en gymnasieexamen.  

Zia stod helt utan skolbakgrund vid ankomsten till Sverige och hade därmed ett starkt försvagat 
kulturellt kapital. Eftersom hon inte kommer upp i behörighet till ett nationellt program har hon 
valt att söka in till yrkesintroduktion. Hennes dröm om att i framtiden arbeta som sekreterare är 
nästan borta men ett litet hopp finns fortfarande kvar.  

För Hanna ser allt ut att ”rulla på”. Hanna är också den enda som gått en tid i förberedelseklass, 
där hon berättar att hon fick bra hjälp med det svenska språket. Hon vill fortfarande bli 
sjuksköterska och lyckades relativt snabbt med att ta sig in på det nationella program hon själv 
önskade gå. Hennes föräldrar har båda eftergymnasial utbildning där mamman är barnmorska 
och pappan veterinär, vilket stärker hennes kulturella kapital. Trots att Hanna saknar en stor del 
socialt kapital här i Sverige ordnade hon sommarjobb själv. 

6.3 Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till att få ett arbete? 
När flickorna formulerar sig kring sina möjligheter att få ett arbete på den svenska 
arbetsmarknaden framhålls betydelsen av utbildning. Några av flickorna tror att de kommer 
möta svårigheter till att få ett arbete och orsaker som de anger till detta är språksvårigheter, 
avsaknad av erfarenhet och det faktum att inte ha stöd från familjen när de befinner sig så långt 
ifrån varandra och den saknad som därmed visar sig så stark. Bristen på det sociala kapitalet, i 
form av föräldrars frånvaro samt ett bristande nätverk, blir därmed det som starkast kan komma 
att sätta käppar i hjulet för deras kommande möjligheter att få ett arbete. Å andra sidan 
framhåller flickorna lärarnas insats och det visar sig att de i vissa fall bidrar till elevernas första 
arbeten.  

De ensamkommande flickorna i vår studie lyfter alla betydelsen av att få ett arbete där de 
nämner argument som att tjäna pengar, gemenskap samt betydelsen av att ha något meningsfullt 
att göra. Något vi ser och som vi kopplar till Lidströms studie (2010) med arbetslösa unga vuxna 
är att flickornas ursprungsfamilj blir en referenspunkt till deras egen karriärutveckling, 
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samtidigt som några av dem beskriver en egenmakt. Hanna menar exempelvis att hennes 
föräldrars utbildning inspirerar henne i hennes egna studier eftersom de inte befinner sig i 
Sverige har de inte hela bilden av hur arbetsmarknaden ser ut och låter henne därför själv 
bestämma yrke. De anser att huvudsaken är att hon kommer ut i arbete. 

Betydelsen av att komma ut i arbete är även något som de övriga ensamkommande flickorna 
menar på att deras föräldrar anser är viktigt. Något annat som flera av flickorna i vår studie 
uttrycker och som vi också kopplar till Lidströms studie (2010) är att ensamkommande barn 
saknar stöd vid valsituationer men i motsats till den studien visar inte våra informanter på att 
de fått direkta råd av studie- och yrkesvägledare som bidragit till sänkta ambitioner. Istället 
framkommer det, som även visar sig i Lidströms studie (ibid) att en individs upplevda styrkor 
får betydelse för individens kommande yrkesval vilket resultatet från Mirahs intervju visar på, 
som själv upplever en talang för matematik. 

7. Diskussion 
Vi valde att genomföra denna studie med anledning av rapporten ”De ensamkommande barnen 
och den svenska arbetsmarknaden” av Aycan Çenikaksy och Eskil Wadensjö. Det resultat som 
fångar vår uppmärksamhet i den studien är att ensamkommande pojkar i betydligt högre grad 
än ensamkommande flickor etablerar sig på arbetsmarknaden. I vår studie ville vi undersöka 
hur ensamkommande flickor i åldrarna 17-21 år upplever den vägledning de möter i skolan, 
vilka framtidsdrömmar de har samt hur de upplever möjligheten att få ett arbete. 

Vi ser av vårt resultat att de som har mest tid med de ensamkommande flickorna och som är de 
mest betydelsefulla ”vägledarna”, är lärarna. Utifrån detta anser vi att det kan vara 
betydelsefullt att utöka elevernas möten med studie- och yrkesvägledarna, och utöver det också 
arbeta för ett ökat samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Vårt resultat visar 
på att studie- och yrkesvägledaren behöver bli mer synlig på skolan, och särskilt för gruppen av 
elever som läser på språkintroduktion. Anledningen till det anser vi talar för sig själv – dvs. att 
dessa utländska elever möter helt andra förutsättningar än vad svenska elever gör. Något som 
t.ex. sker i form av avsaknad på språkliga kunskaper, och avsaknad på ordentliga kunskaper för 
att kunna orientera sig i det svenska utbildningssystemet. 

Ett utvecklingsområde inom gymnasieskolan är att arbeta mot är att avsätta mer tid till gruppen 
av elever som läser på språkintroduktion – inte bara genom individuella samtal utan också 
genom att studie- och yrkesvägledaren gör sig mer synlig i klassrummet och exempelvis pratar 
mer om hur olika studie- och yrkesmöjligheter ser ut. Två av de tre elever som, i vår studie, har 
erbjudits enskilda samtal med studie- och yrkesvägledaren berättar t.ex. att de har fått ett ökat 
behov och intresse till samtal med vägledare – ytterligare en anledning till betydelsen av 
repetition av information som kan utveckla och förstärka elevernas uppfattningar och kunskaper 
om utbildning och arbetsmarknad till nyanlända elever i allmänhet – men för ensamkommande 
elever i synnerhet. 

Vid sidan av detta uttrycker å andra sidan eleverna en tillfredsställelse över att det finns studie- 
och yrkesvägledare på deras respektive skolor och anser att de fyller deras behov av vägledning. 
Det faktum att ingen av flickorna bär med sig erfarenhet av studie- och yrkesvägledning från 
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sitt respektive hemland tror vi bidrar till en viss okunskap kring vad en studie- och 
yrkesvägledare kan bidra med. Detta tror vi kan vara en orsak till att flickorna inte gör större 
anspråk och ansträngning till att få veta gymnasieprograms innehåll, samt att de inte ger uttryck 
för ett missnöje över att de utifrån sin situation som ensamkommande hittills som mest haft ett 
individuellt samtal med studie- och yrkesvägledare. Vi anser i likhet med Lundahl (2010) vilket 
vi även kopplar till Careershipteorin att studie- och yrkesvägledning bör ske även i rutinerna 
mellan brytpunkterna, vilket också kan komma att bidra till att valen blir mer underbyggda. 

Vi tolkar det som att Sarahs handlingshorisont har ökat sedan hon kommit till Sverige utifrån 
hennes synsätt om att allt är möjligt bara man satsar. Vi är dock övertygade om att samtliga 
elevers handlingshorisonter kan vidgas i och med att de erbjuds studie- och yrkesvägledning 
som leder till ökade kunskaper om sig själv, utbildningssystem och arbetsmarknad. Detta kan i 
sin tur leda till att eleven exempelvis får ny motivation, vågar prova egna vägar, sätta upp nya 
mål och så vidare – sådant som är jätteviktigt att de ensamkommande flickorna tar med sig inför 
val de kommer att göra på sikt, det vill säga i framtiden. 

Med kunskaper om Hodkinson och Sparkes karriärvalsteori uppfattar vi att flickornas 
uppväxtmiljö och bakgrund blir drivkraften och motivationen till att kämpa för att lyckas med 
utbildning och arbete. Sarah beskriver det t.ex. som att hon fått en ny chans i Sverige. Faktum 
är att flera av flickorna kommer från fattiga familjer och förhållanden i Afrika och Asien, där 
exempelvis Zia inte hade någon skolerfarenhet med sig från sitt hemland.  Dessutom är det 
endast Hanna som har föräldrar med universitetsutbildning. Hanna är också den enda flickan i 
vår studie som gått i förberedelseklass där hon erhållit en god introduktion i det svenska språket. 
Detta är två faktorer som vi tror starkt bidrar till att hon idag följer sina framtidsdrömmar och 
studerar på ett nationellt program – och som också stärker resonemanget om att individens 
habitus har en stark påverkan på hens väg mot gymnasiet (Lundahl, 2010). 

Det visar sig att det bemötande som flickorna har mött, och de relationer som de utvecklat i 
samband med såväl flytten till Sverige och i den svenska skolan – faktiskt är något som har 
betydelse för flickornas agerande, och för hur de ser på sina mål och möjligheter i skolan. Med 
det menas att ifall flickorna hade kunnat fortsätta bo tillsammans på gruppboendet något år till 
hade de kunnat stötta och hjälpa varandra bättre – varav vi tror att de hade känt sig i ett mindre 
utsatt läge. Ytterligare ett sätt att se på saken är ifall flickorna inte hade uttryckt att de trivdes 
så bra i skolan som de gör, eller fått den hjälp de fått av såväl boendepersonal och lärare, så 
misstänker vi att de hade haft en annan syn på till exempel sin studiesituation. 

När det kommer till hur flickorna ser på sina möjligheter till arbete, menar de att de skulle ha 
haft bättre förutsättningar ifall de haft familjen vid sin sida – något som även en av flickorna 
också uttrycker gäller vid valet av utbildning. Betydelsen av relationer är därför något som 
återkommer. Att dessa ensamkommande flickor är i stort behov av att ha någon som stöttar dem 
och hjälper dem med praktiska saker som att skriva ett CV och personligt brev, tror vi är viktigt 
för att de ska få en knuff i rätt riktning för att närma sig arbetsmarknaden. 

7.1 Metoddiskussion 
Vi valde en kvalitativ metod till vår studie i syfte att göra djupgående intervjuer och ta del av 
de ensamkommande flickornas erfarenheter och upplevelser av vägledning. Genom öppna 
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frågor och ett engagemang från oss intervjuare där vi vid exempelvis missförstånd kan upprepa 
frågan eller ställa den på ett annorlunda sätt, menar vi på att vi med denna metod når vårt syfte 
och svar på frågeställningarna, och vi hade förmodligen inte erhållit lika utförliga svar vid en 
kvantitativ metod. Till våra intervjuer genomfördes dock ingen pilotintervju vilket hade varit 
att föredra men på grund av svårigheter till att få intervjutid med ett tillräckligt stort antal 
ensamkommande flickor valdes detta bort. Till vår hjälp att komma i kontakt med de 
ensamkommande flickorna hade vi studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasieskolor. 
Utan deras hjälp hade vår studie varit betydligt svårare för oss att genomföra. Här vill vi även 
nämna att vårt positiva urval sannolikt kan ha påverkat resultatet. 

7.2 Framtida forskning 
Under arbetet med vår studie har vi fått flera nya tankar kring framtida forskning. Exempelvis 
blir vi intresserade av att ta del av forskning om hur rektorer anser att studie- och 
yrkesvägledning bör bedrivas inom språkintroduktion. Vilken förväntan har de på studie- och 
yrkesvägledarens arbete med de nyanlända eleverna och hur ställer de sig kring skolverkets 
allmänna råd som framhåller betydelsen av hela skolans ansvar när det kommer till vägledning. 
Dessutom vore det intressant att undersöka lärares uppfattningar om den nyanländas behov till 
studie- och yrkesvägledning. Hur anser de som möter de ensamkommande eleverna varje dag 
att skolans vägledning bör se ut? En tredje studie som vi vill lyfta fram är att undersöka hur 
samarbetet mellan vägledare och lärare ser ut inom språkintroduktion. 
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Bilaga 1 – intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Vilket land kommer du ifrån? 
Kan du berätta om din familj? (Relationen till dem? Syskon? Dina föräldrars arbeten?) 
Hur länge har du bott i Sverige?  

Tema 1 – Utbildning och arbetsmarknad  
Hur har din skolgång i Sverige hittills sett ut? 
Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? (vilken utbildning behövs? vem stöttar dig i det? 
hur viktigt är det att ha någon som stöttar?) 
Hur ser du på dina möjligheter att i framtiden kunna arbeta med det du vill? 
Vilken bild har du av den svenska arbetsmarknaden? (lätt/svårt att få ett arbete?) 
Varifrån hämtar du information och hjälp kring utbildning och arbete? 
Vad är viktigt för dig för att nå dit du vill gällande utbildning och arbete?                                                               
Vad kan du själv göra för att nå dina studie- och yrkesdrömmar? 
Vad/vem påverkar dig i valet av yrke och utbildning? 

Tema 2 – Vägledning 
Hur anser du själv att ditt behov till studie- och yrkesvägledning ser ut? 
På vilket sätt upplever du att ditt behov tillfredsställs alternativt inte tillfredställs? 
Kan du beskriva hur ett samtal mellan dig och en studie- och yrkesvägledare gått till? (vad har 
mötet innehållit?) 
Vad betyder det för dig att ha tillgång till studie- och yrkesvägledning? 
Kan du berätta om hur det känns efter att du har fått möjlighet till att prata med en studie- och 
yrkesvägledare? 

Tema 3 – Framtid 
Vilka alternativ ser du framför dig? (önskvärda/troliga/möjliga) 
Finns det något som du är orolig över? 
Är du klar över olika konsekvenser av olika val? 
Vilket är ditt drömyrke? 
Vad vet du om ditt drömyrke? 
Hur tänker/planerar du framåt? 
Vad tror/vill du att du gör om fem år? 
Hur ser du på din framtid? (mörk/ljus?) 
Vad/vilka underlättar/försvårar dina framtidsplaner? 
Vilket råd skulle du vilja ge till andra ensamkommande ungdomar som befinner sig i samma 
situation som dig? 


