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Sammanfattning 

Studie- och yrkesvägledare arbetar företrädesvis inom svensk skola med vägledning för 
elevers val av studier och kommande yrke. Den treåriga högskoleutbildningen omfattas i hög 
grad av karriärteorier och samtalsmetodik. Studien syftar till att få en fördjupad förståelse för 
hur verksamma studie- och yrkesvägledare ser på den utbildning till studie- och 
yrkesvägledare som de genomgått med särskilt fokus på utbildningens inslag av karriärteorier 
och samtalsmodeller. Syftet var också att få en bild av hur vägledarna ser på sitt yrke. Som 
teoretiska verktyg användes Bourdieus sociologiska teorier. Studien har en kvalitativ ansats 
och sex verksamma studie- och yrkesvägledare intervjuades. Resultatet och analysen visar att 
alla informanter mer eller mindre med utgångspunkt i den utbildning de fått, använder och 
konstruerar egna karriärteorier och samtalsmodeller som de använder i sitt arbete. De trivs bra 
med sitt yrke som de beskriver ger utrymme för kreativitet, flexibilitet, lyhördhet och 
framförallt ett värdefullt möte med människor. Slutsatsen är att intervjupersonerna ser 
karriärteorier och samtalsmodeller som viktiga verktyg, där samtalsmetodiken har en 
särställning. De ser yrket studie- och yrkesvägledning som viktigt och intressant. 

Nyckelord: Studie- och yrkesvägledning, utbildning, arbetsliv 
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1. Inledning 

Nedan ges en introduktion till uppsatsens problemområde. Därefter presenteras syftet och 
frågeställningar och uppsatsens avgränsning. Slutligen ges en begreppsförklaring, detta för att 
lättare förstå några centrala begrepp, teorier och modeller som förekommer i vägledarens 
utbildning samt yrkespraktik. 

 
1.1 Introduktion 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet är en treårig yrkesutbildning som leder till studie- och 
yrkesvägledarexamen som företrädesvis ger möjlighet till arbete och karriärmöjligheter inom 
utbildningsområdet.1 Därutöver kan utbildningen ge karriärmöjligheter inom ett stort antal 
olika branscher och områden, exempelvis inom privat sektor och i näringslivet, samt inom 
offentlig sektor och i dess olika skolformer. Genom hela utbildningen får studenterna lära sig 
att använda ett stort antal olika verktyg i form av samtalsmodeller och karriärteorier för sitt 
kommande arbetsliv. 

Modeller som används i vetenskapliga sammanhang kan se olika ut och ha olika syften men 
har gemensamt att de utgör en förenklad beskrivning av verkligheten. De används ofta för att 
synliggöra ett specifikt fenomen.2 En samtalsmodell inom studie- och yrkesvägledning 
försöker således synliggöra olika sätt för vägledaren att på ett systematiskt sätt samtala om 
klientens olika önskemål, erfarenheter, drömmar, svårigheter och ambitioner för att 
därigenom hitta relevanta vägval. Dessa vägval kan sedan karriärteorierna appliceras på, för 
att få en helhetsbild över klientens situation.  

Medan en modell utgör en förenklad bild av verkligheten kännetecknas en teori av ett antal 
antaganden eller påståenden som på ett djupare plan försöker förklara något specifikt 
fenomen.3 Därigenom försöker en karriärteori förklara hur olika vägval, på olika sätt, kan 
påverka eller influera klienten till att göra vissa välgrundade val gällande sina studier och sitt 
yrkesval. Detta är då vägledarens verktyg för att hjälpa sin klient mot den eftertraktade 
utbildningen eller det efterlängtade yrket. 

Att arbeta inom utbildningsväsendet innebär att studie- och yrkesvägledaren kommer i 
kontakt med såväl ungdomar som vuxna som både söker utbildning och arbete. Ibland båda 
dessa samtidigt. Studie- och yrkesvägledaren kan således, särskilt när det gäller ungdomar, bli 
kompassen i den annars så snåriga terräng som gränsen mellan barndomen och vuxenlivet kan 
vara. Att hantera ungdomar och deras funderingar kring studier och arbete ingår nämligen i 
dessa studie- och yrkesvägledares dagliga arbete. Det finns alltså fog för studie- och 

                                                           
1 Lokal examensordning vid Umeå Universitet, Umeå Universitet: Umeå, 2007, s. 10. 
2 Vernersson, Folke. Undervisa om samhället: Didaktiska modeller och läraruppfattningar. Studentlitteratur: 
Lund, 1999, s. 221. 
3 Vernersson, Folke. Undervisa om samhället: Didaktiska modeller och läraruppfattningar. Studentlitteratur: 
Lund, 1999, s. 222. 
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yrkesvägledaren att ha bra verktyg för att kunna hjälpa ungdomarna att finna den väg som de 
letar efter. 

Därför vore det intressant att undersöka hur det ser ut på arbetsplatser inom 
utbildningsväsendet när det kommer till användandet av samtalsmodeller och karriärteorier i 
praktiken samt hur vägledare ser på sin yrkesroll. Är verkligen dessa samtalsmodeller och 
karriärteorier till någon nytta? Vad anser egentligen vägledare om studie- och 
yrkesvägledaryrket? 

 
1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för studie- och yrkesvägledares syn 
på användandet av karriärteorier och samtalsmodeller i sitt arbete som vägledare. Slutligen är 
syftet också att undersöka hur väl studie- och yrkesvägledarpraktiken stämmer överens med 
de kunskaper och erfarenheter de har med sig ifrån studie- och yrkesvägledarutbildningen, 
samt vad de anser om själva yrket som vägledare. 

Frågeställningar: 

� Vilka erfarenheter har vägledare från den utbildning till studie- och yrkesvägledare 
som de har genomgått och hur ser de på de karriärteorier och samtalsmodeller som de 
har tagit del av under sin utbildning? 

� Använder vägledare karriärteorier och samtalsmodeller i sitt arbete? Om ja, vilka är 
dessa och på vilket sätt används de? Om nej, varför inte? 

� Hur ser vägledare på studie- och yrkesvägledaryrket? 

 
1.2.1 Avgränsning 

Den tidsram som finns för den här uppsatsen är en halv termin. Syftet har formulerats och 
avgränsats för att svara mot den begränsade tiden. Det innebär att enbart verksamma studie- 
och yrkesvägledare medverkar, inte skolledning eller elever. 

Uppsatsen är dessutom avgränsad till en mellanstor kommun i mellersta Norrland. 

Studien kommer inte att ge någon heltäckande bild för landet, men kan däremot ge en 
indikation om hur det ser ut i vägledarens verklighet på lokal nivå, vilket är vad studien avser 
att göra. 

 
1.3 Begreppsförklaring 

Nedan presenteras de centrala begrepp samt de karriärteorier och samtalsmodeller som är 
viktiga att känna till för att kunna förstå vägledarens profession.  
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1.3.1 Centrala begrepp i studien 

Snäv vägledning syftar till de klassiska vägledningssamtalen, då man sitter tillsammans en 
och en för ett samtal. Dessa samtal kan även ske i en mindre grupp. Vägledaren jobbar 
tillsammans med en eller flera klienter och ger personlig vägledning. Denna vägledning syftar 
till att hjälpa den enskilda individen att utifrån sina personliga preferenser, när det kommer till 
val av studier, yrkesorientering eller livssituation i allmänhet. Lindh menar att det är ett led i 
den karriärs- och socialisationsprocess som pågår under hela individens livstid.4 

Den breda, eller vida vägledningen syftar, till skillnad från den snäva vägledningen, till att 
jobba på ett mer övergripande plan. Det som innefattas av bred vägledning är när vägledaren 
till exempel jobbar ute i skolklasser, håller föredrag eller har olika ”workshops”. I dessa 
presenterar vägledaren olika teman och verktyg samt jobbar tillsammans med en grupp av 
klienter. Detta innefattar ofta att vägledaren involverar hela skolan, eller arbetsplatsen, på 
något sätt. Således är fler aktörer, utöver vägledaren, med och arbetar mot just det på förhand 
uppsatta syftet eller målet.5 

Motiverande samtal är en samling av metoder och tekniker som syftar till att hjälpa klienten 
till att förändra sitt beteende till det bättre. Med hjälp av dessa tekniker och metoder i samtal 
så använder vägledaren tydliga instrument för att exempelvis kunna förbättra klientens 
studiemotivation och/eller studieteknik samt andra områden som klienten upplever sig ha ett 
behov av vägledning inom. Inom motiverande samtal används ofta begreppet empowerment 
som en viktig del, vilket syftar till att stärka individen genom att se till dess styrkor och 
använda dessa för att bättre ta itu med sin situation.6 

Gruppvägledning är ett speciellt verktyg som kräver lite mer planering och arbete av 
vägledaren än vad ett vanligt vägledningssamtal gör. Det innebär att vägledaren under ett par 
tillfällen, tillsammans med en grupp på ett par klienter, jobbar mot ett gemensamt mål och har 
ett utbyte tillsammans med varandra. Vägledaren agerar ofta samtalsledare och använder sig 
av deltagarna för att skapa intressanta utbyten, samt leder arbetet mot målet av det tema som 
behandlas i just denna grupp. Gruppvägledning används i regel oftast mot grupper som har 
någon form av gemensam faktor. Detta kan till exempel vara grupper av arbetslösa, 
sjukskrivna eller nyanlända, där vägledaren på så vis kan fokusera på en gemensam utmaning 
för den aktuella gruppen. En fördel med gruppvägledning, enligt Sonstegard, är att även den 

                                                           
4 Lindh, Gunnel. Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Stockholms Universitets förlag: Stockholm, 
1997, s. 23-24. 
5 Lindh, Gunnel. Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Stockholms Universitets förlag: Stockholm, 
1997, s. 18-19. 
6 Miller, R. William och Rollnick, Stephen. Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Natur och 
kultur: Stockholm, 2013, s. 29. 
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klient som kanske i vanliga fall är tyst och inte riktigt vågar delta i samtalen ändå får chansen 
att vara med och lyssna, och på så vis dra lärdom av de andras erfarenheter.7 

 
1.3.2 Karriärteorier 

Eftersom en del av syftet är att få en djupare förståelse för studie- och yrkesvägledares syn på 
användandet av karriärteorier och samtalsmodeller i sitt arbete, kopplat till de karriärteorier 
och samtalsmodeller som används i studie- och yrkesvägledarprogrammet, ser jag det som 
nödvändigt att översiktligt presentera några av de karriärteorier och samtalsmodeller som i 
alla fall används i utbildningen idag. Dessa avser jag att använda som avstamp i hanteringen 
av empirin.  

Vance Peaveys konstruktivistiska teori är en teori som sätter absolut fokus på klienten i sig 
självt. Konstruktivismen syftar till att det, först och främst, är individen som äger sina 
upplevelser och erfarenheter, samt att denne också äger tolkningsföreträde på dessa och de 
känslor som finns kopplade till dessa. Vägledarens uppgift blir således att inta en relativt 
passiv position och låta klienten berätta hur den upplever omvärlden, den problematik eller 
den utmaning som personen står inför. Det är då upp till vägledaren att, med hjälp av frågor 
och ett aktivt lyssnande med mera, hjälpa klienten att bygga upp och berätta sin historia, 
samtidigt som vägledaren aktivt försöker att förstå berättelsen ur klientens perspektiv. Viktigt 
för vägledaren är att förhålla sig neutral och helt fri från fördomar och personliga åsikter i 
frågan, då det är klienten som äger upplevelsen och detta som vägledaren ska utgå ifrån. Till 
sin hjälp, för att stötta klienten i sin berättelse, så finns det flera verktyg som vägledaren kan 
använda sig av för att lättare få både en tidsaxel över klienten och därmed en konkret 
överblick över både samtalet och berättelsen. Det vägledaren även gör aktivt under klientens 
berättelse är att också försöka se samband mellan olika nyckelpunkter i berättelsen för att hitta 
just orsaker, samband och bakgrunder till vissa frågor som klienten själv kanske missat eller 
inte har tänkt på innan.8 

John Krumboltz Learning Theory of Career Counselling (LTCC) och  
Happenstance Learning Theory är en teori som syftar till att förstärka och förklara hur samt 
varför människor kan använda sin kreativitet och sin målmedvetenhet till att förbättra sina 
karriärmöjligheter.  Genom att vara aktiv och inte låsa fast sig vid vissa mönster och rutiner, 
så kan klienten således prova nya vägar i livet. Detta, menar Krumboltz, kommer öppna upp 
möjligheterna för fler positiva erfarenheter, ytterligare kontakter, andra karriärmöjligheter och 
övrigt som klienten kan dra nytta av i livet. Krumboltz menar vidare att eftersom vi lever i en 
sådan dynamisk värld där villkor och marknaden förändras så är det viktigt att kunna vara 
flexibel. Anledningen är att man inte bör låsa sig och planera för något som kanske ändå inte 
kommer att ske. Eftersom saker och ting ändå inte går exakt så som man har tänkt, så är det 
därför extra viktigt att ha ett öppet förhållningsätt gentemot de nya möjligheterna som kan 

                                                           
7 Sonstegard, Manford A. A Rationale for group counseling. The Journal of Individual Psychology: Texas, vol. 
54, 1998, s. 168-169. 
8 Peavy, R. Vance. Sociodynamic counseling: A constructivist perspective. Trafford: St. Victoria, 1997, s. 33-39. 
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dyka upp. Det är viktigt att arbeta aktivt med klienten och förmå klienten att våga förändra sin 
inställning och sitt förhållningsätt till hur denne brukar göra saker.  Krumboltz trycker även på 
det ständiga lärandet. Han menar att man inte ska bli bekväm, sluta inspireras och lära sig nya 
saker. Han ser ingen anledning för människor att slå sig till ro, i sin yrkesroll och på sin 
arbetsplats, utan istället, satsa på att lära sig nya saker och fortsätta utvecklas. Vikten av att 
hänga med i samhällets dynamiska förändringar som sker idag, exempelvis på arbetsplatserna, 
kan vara avgörande för den framtida karriären. Genom att förbättra förutsättningarna, och se 
till att de är så förmånliga som möjlig, kan betyda att man vågar prova på nya saker och 
försätta sig i situationer där slumpen faktiskt har någon chans att utspela sig. Genom att prova 
på nya aktiviteter så som att sticka iväg på resor och konferenser, att delta i olika evenemang 
eller vara delaktig i föreningar så hittar man ofta både nya kontakter och möjligheter. Dessa 
kan man då dra lärdom av, eller så kan de även leda till nya karriärmöjligheter. Om man 
aldrig försätter sig i situationer där dessa möjligheter kan ske, så minskar ju slumpens chans 
markant att det ska inträffa.9 

John Hollands matchningsteori bygger på hans kategorisering av människor i sex stycken 
olika personlighetstyper. Dessa i sin tur, menar Holland, att vägledaren sedan ska matcha 
gentemot det karriärområde som passar klientens personlighet och intresse. De sex olika 
personlighetstyperna som Holland tar upp är Realistic, Investigative, Artistic, Social, 
Enterprising och Conventional. Dessa olika personlighetstyper går även att kombinera i viss 
mån, där vissa är närmare besläktade med varandra än andra. Hollands teori lägger därför till 
grund för en hel del olika personlighetstester och karriärtester som finns för att en klient ska 
kunna få sig en överblick om vilka eventuella yrken som man skulle kunna passa som.10 

 
1.3.3 Samtalsmodeller 

På samma sätt som jag i föregående avsnitt presenterar karriärteorier, ger jag här även en 
presentation av de samtalsmodeller som används i studie- och yrkesvägledarutbildningen 
idag. 

I Gerard Egans samtalsmodell så arbetar vägledaren i flera steg, där början är ganska bred för 
att sedan smalna av till ett rent konkret handlande. Modellen består totalt av tre steg, som i sin 
tur består av tre underkategorier, eller olika stages och steps som Egan kallar dem. 

Det första steget kan kallas för en form av kartläggning. Klienten får berätta sin historia eller 
sin problematik med vägledaren som stöd. Vägledaren är samtidigt uppmärksam och kommer 
i den andra underkategorin att se ifall något har missats i klientens berättelse, för att på ett 
djupare plan försöka förstå vad problemet verkligen handlar om. Då kanske vägledaren kan 
hjälpa klienten att se sin berättelse med ett utifrånperspektiv. Den sista underkategorin går i 

                                                           
9 Krumboltz, John D. m.fl. Planned happenstance: Constructing unexpected career opportunities. Journal of 
counseling development, volume 77, 1999, s. 116-119. 
10 Holland, John L. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. 
Odessa: Florida, 1997, s. 15ff. 
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sin tur ut på att hitta fokus och hjälpa klienten att prioritera vad som var viktigt under 
berättelsen. 

I det andra stegets inledningsskede så får klienten drömma fritt om framtiden, om önskvärda 
yrken och olika karriärmöjligheter samt vilka mål som klienten hade velat uppnå. Vidare den 
andra underkategorin så försöker vägledaren och klienten tillsammans utröna vilka av dessa 
möjligheter som är genomförbara och vad som är realistiskt. Den sista underkategorin går 
sedan ut på att hitta motivationen hos klienten, vad denne är villig att göra och vad som 
fungerar som drivkraft för att faktiskt kunna arbeta gentemot sin dröm eller sitt mål. 

Slutligen i det tredje och sista steget så ligger fokus på praktiskt tillvägagångsätt för att 
klienten nu ska nå fram till de mål och de drömmar som man tillsammans har kommit fram 
till tidigare under samtalet. Den första underkategorin går då ut på att undersöka vilka 
strategier som finns och som kan vara till hjälp för att klienten ska nå målet. Den andra 
underkategorin är att, bland dessa strategier som man finner, tillsammans med vägledaren 
identifiera och välja ut just den strategi som passar klienten, där man tar hänsyn till klientens 
levnadssituation och resurser. Slutligen, under den tredje underkategorin, upprättas en konkret 
handlingsplan utifrån den valda strategin tillsammans med vägledaren. 

Värt att notera är att vägledaren under samtalets gång kan behöva gå tillbaka, börja om och 
hoppa mellan de olika stegen när det uppkommer någon ny och relevant information.11 

Norman Amundsons samtalsmodell ”hjulet” är ett verktyg som vägledaren kan använda sig av 
för att hjälpa sin klient att uppnå en överblick när denne ska göra ett visst karriärval. Hjulet 
indelas i olika faser, som beskriver intressanta delar som klienten kan ha nytta av. Till 
exempel så får klienten fråga sig vad denne har för passioner i livet, vilka intressen och 
värderingar, färdigheter samt personlig stil, sociala nätverk, utbildning och erfarenheter. 
Dessa frågor reder vägledaren tillsammans med klienten ut för att skapa en övergripande bild 
över dennes liv och intressen, som sedan kan jämföras mot ett eller flera andra yrken. Detta 
för att sedan kunna se vilket yrke som anses passa klienten bäst utifrån de svar som man 
tillsammans kommit fram till. Således blir detta ett värdefullt stöd för att klienten sedan ska 
kunna göra ett väl underbyggt val.12 

 
1.4 Disposition  

Denna uppsats börjar med ett inledningskapitel där uppsatsens ämne och problemområde 
presenteras och där syfte och forskningsfrågor preciseras. Här tydliggörs vissa för studien 
centrala begrepp, karriärteorier samt samtalsmodeller. 

                                                           
11 Egan, Gerald. The skilled helper. Thompson Brooks/Cole: Belmont, 2007. 
12 Amundson, Norman och Poehnell, Gray. Career pathways. ErgonCommunications: Richmond, 2003. 
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Därefter följer en översikt av tidigare forskning varefter de teoretiska begrepp jag valt för 
analys av resultaten presenteras. 

Vald metod, urval av informanter och datainsamling samt bearbetning av empiri, studiens 
säkerhet och slutligen hur de etiska övervägandena har beaktats beskrivs i det fjärde kapitlet. 

Studiens resultat presenteras utifrån tre olika teman, vilka är vägledarens 
utbildningserfarenheter, vägledarens yrkespraktik samt vägledarens syn på yrket studie- och 
yrkesvägledare. Detta sker i det femte kapitlet. 

Slutligen analyseras och diskuteras resultaten i kapitel sex. 

I slutet av uppsatsen återfinns källförteckningen samt bilagorna. 
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2. Tidigare forskning 

Enligt Skolverkets skrift ”Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering” så 
ska studie- och yrkesorientering i skolan bidra till att motverka begränsningar i elevernas 
studie- och yrkesval som kan grunda sig i kön, social och/eller kulturell bakgrund. Vidare ska 
studie- och yrkesorienteringen innefatta vägledningssamtal, där elevernas intresseområden ska 
ringas in. Deras val ska baseras på elevens intressen, förutsättningar och preferenser samt 
information om olika kvalifikationskrav.13 Detta tyder på att vägledarna ska använda 
karriärteorier och samtalsmodeller i sin yrkespraktik, men det är inte preciserat något 
ytterligare om vilka karriärteorier och samtalsmodeller som bör användas, eller på vilket sätt. 
Det viktiga är att samtal sker där elevens intressen tas till vara, samt att karriärteorier 
appliceras gentemot deras aktuella situation. 

Denna bild förmedlas också i Skolverkets skrift ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” 
genom information, råd och riktlinjer kring vad som ska göras och i vilket syfte det 
genomförs, men inget om hur det praktiska arbetet med karriärteorier och samtalsmodeller ska 
göras finns med.14 

Teorier om studie- och yrkesval, karriärutvecklingsteorier, bearbetas däremot i ytterligare en 
skrift från Skolverket, nämligen i ”Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras 
ögon”. Här beskrivs karriärutvecklingsteoriernas värde i att de fungerar beskrivande, 
förklarande samt att de förutsäger vad som sker i själva karriärutvecklingsprocessen. Karriär 
innebär således positioner som en person innehar innan, under eller efter dennes arbetsliv, 
exempelvis som studerande, anställd och pensionär. Hollands teori nämns som den främsta 
inom perspektivet där klientens egna intressen och erfarenheter står i fokus när det kommer 
till dennes val, samt Hodkinson och Sparkes teori om vilka karriärbeslut som tas och varför. 
Även Bourdieus begrepp habitus anses vara viktig för att kunna förstå processerna bakom 
klienternas önskemål och val. I övrigt har Fransson och Lindh valt att inte bearbeta 
karriärteorierna, av omfångsmässiga skäl. Det är en avgränsning som de har valt att göra. 
Istället fokuserar de på vikten av att vägledare använder sig av karriärteorier och 
samtalsmodeller för att kunna förstå klienten, och således kunna anpassa vägledningen för att 
ge bättre råd och stöttning.15 Här nämns faktiskt ett antal karriärteorier, samt dess relevans för 
vägledarens arbete. Tydligt är i alla fall att karriärteorier är något som hjälper till att 
synliggöra komplexa föreställningar hos människor och deras förutsättningar. Genom att 
använda karriärteorier kan dessa lättare förstås och användas till nytta för vägledningen. 

Denna bild delas av Lena Lidström som, i sin doktorsavhandling ”En resa med osäkra mål: 
Ungas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv”, tar upp hur frågor som rör 
vägledning hamnar på en central plats i skolan genom ökade krav, och insatser, på 

                                                           
13 Skolverket. Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. Skolverket: Stockholm, 2009, s. 
14-16. 
14 Skolverket. Arbete med studie- och yrkesvägledning. Skolverket: Stockholm, 2013, s. 12-14, 31-34 + 35-37. 
15 Fransson, Karin och Lindh, Gunnel. Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon. 
Skolverket: Stockholm, 2004, s. 15-20. 
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anställningsbarhet. Detta eftersom arbetsmarknaden är snabbt föränderlig, det råder en relativt 
hög arbetslöshet hos unga samt det utbyggda utbildningssystemet.16 

Denna bild av det konkurrenskraftiga klimatet i Sverige delas av Laura Hartman, som 
beskriver konkurrensens konsekvenser i det svenska välfärdssystemet och den press om 
utbildning och arbete som råder hos landets ungdomar.17 

Lidström använder vidare Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes samt Bourdieus 
begrepp habitus, kapital och fält för att förklara hur ungas övergångar mellan skola och arbete 
kan se ut.18 Dock appliceras inte vägledarens roll i användandet av dessa karriärteorier i deras 
yrkespraktik, utan de fungerar mer som en teoretisk utgångspunkt i hennes avhandling. 

Vägledarens roll, när det kommer till val av utbildning, har nämligen stor betydelse. I en 
annan av Skolverkets skrifter, ”Det svåra valet: Elevers val av utbildning på olika slags 
gymnasiemarknader”, så beskrivs studie- och yrkesvägledarnas information och vägledning 
när det kommer till olika gymnasieprogram som ibland direkt avgörande för elevernas val. 
Många ungdomar känner sig osäkra inför gymnasievalet, och därför blir behovet av 
vägledning, stöd och information oerhört viktig.19 Här blir då vägledarens sätt att arbeta med 
karriärteorier och samtalsmodeller avgörande för hur eleven uppfattar vägledningen, stödet 
och informationen som denne får ta del av. Dock preciseras det heller inte här hur vägledare 
bör jobba med dessa verktyg för att hjälpa eleverna på bästa sätt. 

Studie- och yrkesvägledarens betydelse för klienter av annat etniskt ursprung bekräftas 
ytterligare i Catarina Lundqvists ”Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i 
ungas berättelser om karriärer”. Hon tar upp unga med utländsk bakgrund och deras problem 
med att möta den svenska arbetsmarknaden, och att vägledarna då, som aktörer, kan orientera 
sina bedömningar om klienternas behov och möjligheter utifrån deras etniska tillhörighet. 
Detta kan då innebära att ett felaktigt användande av karriärteorier snarare kan skapa 
uteslutande kategoriseringar som bygger på normalitet och avvikelse, istället för att utgå från 
individen.20 

Denna bild av att studie- och yrkesvägledare kan bidra till att skapa negativa kategoriseringar 
vid felaktigt tolkande av olika karriärteorier delas också av Lena Sawyer, som skriver i ”Att 
koppla drömmar till verkligheten: SYO-konsulenters syn på etnicitet i övergången från 
grundskolan till gymnasiet” att vägledarna har en viktig roll när det kommer till 
karriärvägledning. De blir de ”grindvakter” som bidrar till att upprätthålla vissa 

                                                           
16 Lidström, Lena. En resa med osäkra mål: Ungas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. 
Umeå Universitet: Umeå, 2009, s. 25-31. 
17 Hartman, Laura. Konkurrensens konsekvenser: Vad händer med svensk välfärd? SNS förlag: Stockholm, 
2011, s. 9-12. 
18 Lidström, Lena. En resa med osäkra mål: Ungas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv. 
Umeå Universitet: Umeå, 2009, s. 32-41. 
19 Skolverket. Det svåra valet: Elevers val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader. Skolverket: 
Stockholm, 2013, s. 123. 
20 Lundqvist, Catarina. Möjligheternas horisont: Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om 
karriärer. Linköpings Universitet: Linköping, 2010, s. 30. 



 

10 
 

samhällsstrukturer. Genom att, i sitt arbete, försöka skapa struktur och ordning i en persons 
erfarenheter och preferenser kan det finnas en risk att vägledarna upprätthåller normer som 
sorterar människor utifrån deras bakgrund. Hon hävdar således att vägledare blir 
institutionella ”medlare” som kan bidra till den uppdelning av individer som finns i samhällets 
olika positioner.21 Här spelar givetvis vägledarens användning av karriärteorier och 
samtalsmodeller stor roll, eftersom de kan hjälpa till att motverka denna uppdelning som både 
Sawyer och Lundqvist identifierat, ifall de används på rätt sätt. 

Det verkar finnas rikligt med forskning inom området karriärteorier och samtalsmodeller. 
Denna forskning handlar då oftast om hur karriärteorierna och samtalsmodellerna uppkommit, 
fungerar och bör appliceras i verksamheten. Däremot är forskningen bristfällig när det 
kommer till huruvida studie- och yrkesvägledare faktiskt använder dessa karriärteorier och 
samtalsmodeller, samt vad de anser om dem. Viss forskning talar emot dess användbarhet, 
eftersom det kan finnas en risk i att vägledaren upprätthåller negativa kategoriseringar. Här 
vore det givetvis intressant att få höra vägledarnas egna åsikter om användandet av 
karriärteorier och samtalsmodeller samt deras för- och nackdelar. Forskningen är även 
bristfällig när det kommer till hur studie- och yrkesvägledare ser på sitt yrke.  

                                                           
21 Sawyer, Lena. ”Att koppla drömmar till verkligheten: SYO-konsulenters syn på etnicitet i övergången från 
grundskolan till gymnasiet” i Sawyer, Lena och Kamali, Masoud, Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal 
och andrafierande praxis, SOU: Stockholm, 2006, s. 187-192. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Jag avser att använda Bourdieus kapital-, habitus- och fältbegrepp som analysverktyg. De blir 
därmed teoretiska utgångspunkter för att försöka förstå resultatet. 

Bourdieus kapitalformer består av flera så kallade kapital, där varje kapital representerar ett 
värde inom ett visst område. Den vanligaste formen av kapital är ekonomiskt kapital, 
exempelvis arbete, pengar och tillgångar. Bourdieu menar dock att det finns fler former, än 
just ekonomi, för att kunna beskriva vilka tillgångar människor har som kapital. Människor 
besitter även ett kulturellt kapital, vilket innefattar de traditioner, normer och språkbruk som 
en viss människa känner till eller kan använda sig utav. Vidare så har människor också ett 
socialt kapital, som man skulle kunna beskriva som människors sociala nätverk, till exempel 
familj och släkt, vänner, arbetskamrater eller andra former deltagande i exempelvis föreningar 
eller organisationer. Dessa olika kapitalformer går att applicera ensamma eller tillsammans 
beroende på i vilket sammanhang som man befinner sig i. 

Bourdieus begrepp habitus syftar till att förklara individen, vad det är som har präglat denne 
att bli och agera just som den gör. Enligt Bourdieu så producerar varje individ sin egen 
habitus på nytt, hela tiden. Det blir en form av gårdagens jag, som på grund av sina 
erfarenheter i livet nu interagerar med omgivningen efter vad den har blivit lärd. Detta sker 
både medvetet och omedvetet. Habitus är således de nedärvda kunskaper, förhållningsätt och 
förståelser för sig själv och för omgivningen som en individ blivit uppfostrad in i. Detta 
innebär att när två individer möts, som har en liknande habitus, så vet de hur de ska agera och 
vad som förväntas av dem inom det sociala fältet som de befinner sig i. 

Bourdieus fältbegrepp syftar till att förklara på vilket sätt människor, som befinner sig inom 
samma område, interagerar med varandra. Bourdieu menar att det sociala rummet, som 
människor befinner sig i, är kodat med olika normer eller regler som de som befinner sig där 
både upprätthåller och agerar efter. När det uppstår meningsskillnader, där kampen om 
symboliska eller materiella tillgångar blir uttalad mellan olika grupper av aktörer inom ett fält 
så kallar Bourdieu detta för ”strider inom fältet”. Detta kan ha olika konstellationer, inom en 
skola, mellan lärare och kommunens politiker eller mellan olika organisationer som på något 
sätt i just den aktuella frågan tillhör ”fältet” Ett exempel skulle vara ett klassrum, där alla 
fältets deltagare interagerar med varandra, och samtidigt använder sig av sina olika kapital 
och habitus för att undervisningen ska kunna fungera. Hierarkin i klassrummet kan således 
förklaras med hjälp av dessa begrepp. En lärare hamnar högst upp i ”näringskedjan” i 
klassrummet, i och med att både dennes utbildningskapital och sociala kapital överstiger det 
som eleverna innehar. Samma hierarki kan ses bland eleverna, beroende på hur fältet är 
utformat. I en ordningsam och studiemotiverad klass så värderas studiekapitalet högst. I en 
stökig klass så värderas det sociala kapitalet högre.22  

                                                           
22 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
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Det sätt som jag avser att använda dessa teoretiska utgångspunkter på är genom att försöka 
förstå vägledarnas svar om hur de väljer att arbeta med karriärteorier och samtalsmodeller, 
samt hur de ser på sitt yrke, utifrån Bourdieus begrepp kapital, habitus och fält. Dessa begrepp 
förklarar nämligen hur människor agerar exempelvis utifrån sina utbildningserfarenheter och 
yrkespraktik.  
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4. Metod och material 

Nedan presenteras metoden och det urval som ligger till grund för uppsatsen. Efter detta 
beskrivs processen för hur insamlingen, bearbetningen och tillämpandet av intervjuerna gick 
till. Därefter presenteras hur de forskningsetiska principerna har beaktats. 

 

4.1 Metod 

Den metod som har valts för att besvara frågeställningarna, och därmed uppnå syftet, är en 
kvalitativ intervju eftersom jag då kan upptäcka och förstå olika beskaffenheter hos 
någonting.23 I detta fall vägledarens val att använda, eller inte använda, karriärteorier och 
samtalsmodeller i sin yrkespraktik. 

Målet är därmed att kvalitativt utreda hur utvalda vägledare använder, eller inte använder, de 
karriärteorier och samtalsmodeller som de fått med sig från utbildningen. Genom att ställa ett 
antal öppna frågor som berör deras yrkespraktik får jag reda på hur dessa vägledare känner 
inför en specifik företeelse, nämligen att använda karriärteorier och samtalsmodeller.24 

Därmed öppnas det, i intervjuerna, upp för mer ingående samtal om varför de gör som de gör, 
hur de gör sina val samt även i förlängningen vilka effekter detta kan få för studie- och 
yrkesvägledningen. Frågorna blir, från att i början varit öppna, allt eftersom mer avsmalnade 
och specifika och kan därför kategoriseras som en semistrukturerad intervju. Anledningen är 
att de mer öppna och generella frågorna i början bidrar till en avslappnad stämning som 
resulterar i en mer naturlig dialog.25 

Detta är som framgår ovan en kvalitativ undersökning, som genomförs med ett mindre antal 
intervjuer, för att utreda hur vägledarna ser på användning av karriärteorier, samtalsmodeller 
och dess betydelse i sin yrkesutövning. Därigenom är det inte relevant med en kvantitativ 
undersökning av hur vägledare i allmänhet ser på detta. Däremot kan jag inte få en 
heltäckande och representativ bild av hur alla vägledare ser på sin användning av olika 
karriärteorier och samtalsmodeller, som jag lättare hade kunnat få vid en kvantitativ studie,26 
men det är inte heller undersökningens syfte. 

 
4.2 Urval 

De kriterier som har ingått när valet av vägledare gjorts är att de är utbildade studie- och 
yrkesvägledare, arbetar i nuläget som studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, 

                                                           
23 Svensson, Per Gunnar och Starrin, Bengt. Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1996, 
s. 56. 
24 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 5. 
25 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder.  Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 13. 
26 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 81-82. 
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gymnasieskolan eller vuxenutbildningen samt att vägledarna själva kände att de hade tid att 
delta. 

De vägledare som ligger till grund för undersökningen har alla gått studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid olika tillfällen och vid olika lärosäten. De har alla arbetat olika 
lång tid som vägledare, samt att de arbetar inom olika skolformer. Alla vägledarna är i 
medelålder. Två av vägledarna jobbar inom grundskolan, två inom gymnasieskolan samt två 
inom vuxenutbildningen. Alla vägledare, förutom en, är kvinnor. Den manlige vägledaren 
arbetar för övrigt på vuxenutbildningen.27 

Dessa vägledare kom jag i kontakt med då jag genomförde min verksamhetsförlagda del av 
utbildningen på gymnasieskolan i kommunen och hade planeringsmöten tillsammans med 
vägledarna. Under denna period så tillfrågade jag alla kommunens vägledare ifall intresse 
fanns för att delta i min studie, och de som anmälde sig som intresserade är de som sedan 
intervjuats. Detta anser jag vara till studiens fördel, då dessa vägledare upplever studien som 
viktig och därmed är välvilligt inställda till att besvara dess frågor, samt att de upplever att de 
kan avsätta den tid som krävs och att intervjuerna därmed inte behöver bli stressade. 

Dessa urvalskriterier gav således ett begränsat underlag av vägledare att tillgå, då det inte 
finns särskilt många vägledare vid skolorna att tillgå, vilket i sin tur är något som jag måste ha 
i beaktande när jag ska besvara mina frågeställningar28. Därigenom har fördelningen av 
vägledarna blivit ett resultat av hur det ser ut, och att få till en jämn könsfördelning är tyvärr 
något som inte gick att genomföra till följd av det underlag av studie- och yrkesvägledare som 
fanns inom kommunen. Däremot ger studien en bild av hur vägledarnas yrkespraktik ser ut i 
den valda kommunen. 

 
4.3 Datainsamling 

De tillfrågade vägledarna har, i förväg, blivit informerade om syftet med uppsatsen och vad 
deras bidrag till denna studie kommer att vara. Därefter har datum och tidpunkt för intervju 
satts av vägledarna själva, för att passa deras arbetssituation, och sedan har intervjuerna 
genomförts. Alla intervjuer har genomförts under april och maj månad 2016. 

Intervjuerna har utgått från en frågeguide som har tre teman. Det första temat har frågor som 
behandlar vägledarens syn på vägledaryrket där ett antal generella frågor, som hur länge de 
har arbetat som studie- och yrkesvägledare samt deras syn på vägledarbehovet och deras egen 
kompetens, avhandlas. Det andra temat behandlar frågor mer specifikt kopplade till 
karriärteorier och samtalsmodeller som kan användas av vägledare, exempelvis vad de 
föredrar att använda för vägledarverktyg och vilken nytta de anser att de har av dessa. Det 

                                                           
27 Se bilaga 1 - Beskrivning av intervjupersoner. 
28 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 101. 
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tredje temats frågor är av mer sammanfattande och förtydligande karaktär, där vissa delar av 
intervjun konkretiseras och klargörs.29  

Intervjuerna har genomförts i vägledarnas arbetsrum. Anledningen till att dessa platser valdes 
är att de är en välbekant miljö för vägledarna och en plats där de känner sig hemma. Platserna 
förbereddes även innan intervjuns början för att undvika störande moment som telefoner, 
övriga vägledare, elever med mera.30 Tiden som avsattes för varje intervju var drygt en 
timme. Intervjuerna har sedan avslutats efter att den önskade informationen har samlats in.31 

Alla intervjuerna har också spelats in för att kunna säkerställa en korrekt transkribering samt 
korrekt citering. Dessutom fördes skriftliga anteckningar under intervjuernas gång. 
Transkribering av det inspelade och skrivna materialet har skett i anslutning till varje intervju. 

Viktigt att komma ihåg är att en intervjuundersökning skulle kunna bli selektiv. Anledningen 
till detta är då jag, den som utformat frågorna och som har ett bakomliggande syfte med min 
studie samt ett antal frågeställningar som ska besvaras, som ska tolka vad vägledarna sagt och 
sedan nedteckna min tolkning av det inspelade materialet. Detta är svårt att undvika, men kan 
åtgärdas någorlunda genom att vara extra noggrann vid transkribering och vid tolkning av 
insamlat material.32 Det faktum att intervjuerna spelats in underlättar detta. 

I transkriberingsarbetet har det, för min egen del, varit viktigt att inte bara skriva ner det som 
vägledarna sagt, utan även på vilket sätt det har sagts. Detta har gjorts för att försöka undvika 
missförstånd och för att underlätta en eventuell citering. Då vägledarna har funderat, tagit 
långa pauser i samband med sina svar eller skrattat och gestikulerat så har detta återgivits i 
transkriberingen. 

Sedan har kategorisering av materialet skett genom att strukturera resultatet utifrån 
intervjuerna, varje persons svar, i enlighet med de uppställda frågeställningarna. Därefter har 
varje frågeställning analyserats utifrån alla intervjusvar för att se vilka gemensamma nämnare 
som framkommer i de olika intervjupersonernas svar. Dessa gemensamma nämnare ligger 
sedan till grund för resultatkapitlet.33  

Analys och diskussion av resultatet kommer att ske i uppsatsens två sista kapitel. Där kommer 
en analys att presenteras där resultaten kopplas till teorierna för att fördjupa förståelsen av 
resultatet. Diskussionen omfattar hela arbetet och kommer att mynna ut i en slutsats om det 
valda problemområdet.34 

                                                           
29 Se bilaga 2 – Intervjuguide. 
30 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 73-74. 
31 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 73. 
32 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2009, s. 157. 
33 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2009, s. 33. 
34 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Stockholm: Liber, 2009, s. 133. 
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4.3.1 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå mitt syfte valde jag som framgår under 4.2 att intervjua vägledare från olika 
skolformer med mångårig erfarenhet av just studie och yrkesvägledning. Mina intervjufrågor 
är utformade på så sätt att de ska ge svar på just de forskningsfrågor som jag har formulerat, 
som i sin tur är till för att konkretisera syftet. 

Intervjufrågorna blir mitt redskap för att sedan kunna utföra de intervjuer som ligger till grund 
för bearbetning, analys och diskussion. Detta arbete kommer att fortlöpa smidigare ifall jag 
har ett redskap som fungerar, som hjälper mig i mitt arbete och inte begränsar mig.35 Den 
intervjuguide som jag konstruerat är inte ett statiskt instrument, utan en plan att ha som stöd 
under intervjuerna, vilket säkerställer kvalitén på intervjun. En statisk plan skulle istället 
kunna komma att förstöra det eventuellt naturliga samtalet med vägledaren.36 

Alla de tillfrågade vägledarna har yrkeserfarenhet av att vägleda ungdomar till studier 
och/eller arbete. Därigenom anser jag att den information som jag får är valid, då validitet 
beskriver hur väl jag mäter det som jag avsett att mäta, det finns alltså en avsaknad av olika 
systematiska mätfel.37 De intervjufrågor som konstruerats har valts för att kunna uppnå 
uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar. Då frågorna som ställts till 
intervjupersonerna direkt är kopplade till frågeställningarna så mäter frågorna det som jag vill 
mäta. Därigenom uppnås validitet i studien. 

Genom mina intervjufrågor, som är utformade att undersöka det jag är intresserad av att veta, 
och det faktum att jag intervjuar personer med erfarenhet av just detta, så blir resultatet 
tillförlitligt och därmed reliabelt. Reliabilitet beskriver hur väl min undersökning mäter det 
som det är avsett att faktiskt mäta - nämligen resultatet som, i detta fall, utgår från mitt syfte 
och mina frågeställningar.38 Jag har även valt att delvis använda öppna frågor i mina 
intervjuer för att kunna få ett naturligt samtal och en diskussion kring vägledarnas svar. 
Därigenom kan de uppsatta frågorna även öppna upp till andra diskussioner kopplade till 
ämnet som också ger en mer nyanserad bild av studien. Att ha stängda frågor, som leder till 
ett visst svar, har jag även försökt att undvika genom att ha frågor som är öppna, neutrala och 
som ger en möjlighet till att svara på vilket sätt som intervjupersonen själv finner rätt. Detta 
säkerställer i sin tur resultatets reliabilitet.39  

                                                           
35 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2009, s. 142. 
36 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 56. 
37 Nationalencyklopedin, sökord ”Validitet”. Hämtad 27.04 2016. 
http://www.ne.se/lang/validitet/338295. 
38 Nationalencyklopedin, sökord ”Reliabilitet”. Hämtad 27.04.2016 
http://www.ne.se/lang/reliabilitet/292172.  
39 Rienecker, Lotte och Stray Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber, 2002, s. 108-109.  
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Alla frågor följs upp med följdfrågor, där vägledarna själva får svara varför de tycker och gör 
som de gör. Genom att göra så får jag en indikation på om de är konsekventa i sina svar, samt 
att vägledarna får ytterligare en chans att förtydliga sina uttalanden.40 

 
4.4 Etiska överväganden 

Det finns flera etiska överväganden som enligt vetenskapsrådet ska efterföljas när en 
kvalitativ forskningsstudie med intervjuer genomförs. Det är viktigt att informanterna blir 
informerade om dessa innan intervjun påbörjas. Detta för att det inte ska uppstå några 
problem under, eller efter, arbetet.  

Till att börja med så omfattas informationskravet av att informera deltagaren i intervjun vad 
forskningens syfte är, samt att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta intervjun, eller välja att inte svara på vissa frågor. Utöver det så ska forskaren 
informera om att den information som framkommer under intervjun inte kommer att spridas 
vidare, utan att endast användas till just denna undersökning.41 

Innan intervjun påbörjas beaktas samtyckeskravet. Det innebär att ett samtycke alltid ska 
inhämtas från deltagarna där de själva bestämmer i vilken utsträckning de vill delta i 
intervjun. De ska också kunna avbryta intervjun när som helst utan att riskera någon form av 
negativ påföljd.42 

För att skydda intervjupersonen så tillämpas konfidentialitetskravet, som innebär att man ska 
jobba aktivt med att skydda deltagarnas integritet. Personuppgifter med mera ska 
anonymiseras för inte kunna identifiera intervjupersonen.43 

Enligt Vetenskapsrådet informeras intervjupersonerna därutöver om nyttjandekravet, som 
innebär att alla uppgifter som inhämtas under intervjun endast kommer att användas till just 
denna forskning och ingenting annat. Intervjupersonerna får inför intervjun en 
sammanfattning av de etiska riktlinjerna samt intervjufrågorna. Man bör också informera 
intervjupersonerna om att varken deras ort eller arbetsplats kommer att avslöjas.44 

  

                                                           
40 Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 
41 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002. 
42 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002. 
43 Lantz, Annika. Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2007, s. 70. 
44 Patel, Runa och Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 73ff. 
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5. Resultat  

Här nedan presenteras studiens resultat i tre delar: vägledarnas erfarenheter av sin studie- och 
yrkesvägledarutbildning, karriärteorier och samtalsmodeller som används i vägledarnas 
yrkespraktik samt vägledarnas syn på yrket som studie- och yrkesvägledare. 

 
5.1 Vägledarnas erfarenheter av sin studie- och yrkesvägledarutbildning 

Alla tillfrågade vägledare som deltagit i studien ansåg att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet har varit givande, dock i olika stor utsträckning och på olika sätt. 
Vägledare tre hade exempelvis inga föreställningar om vad själva utbildningen skulle gå ut 
på, eller vad innehållet skulle vara, men menar att det inte spelade så stor roll eftersom det var 
själva yrket som lockade i slutändan. 

När det kommer till yrkets överensstämmande med förväntningarna under studietiden så går 
meningarna isär. Vägledare fyra beskriver hur hon saknade mötet med eleverna i klassrummet 
under studietiden. Vägledare två förstod inte riktigt vitsen med att hålla lektioner under 
vägledarpraktiken. Vägledare fem ansåg att det var mycket under utbildningen som, just då, 
kändes onödigt och att han inte riktigt förstod varför man skulle kunna vissa saker. Detta 
ändrades dock då han började jobba, eftersom han nu i efterhand ser nyttan med de saker som 
han fick lära sig. 

En del klagar ju på att utbildningen inte ger exakt verktygen men det är arbetsgivarens 
ansvar att utbilda. En högskoleutbildning ska ju också ge teorier och bakgrund och  
kanske lite mer flyga i luften, så att jag tycke inte man ska ha en utbildning som är  
exakt som ett jobb, jobb förändras ju (vägledare 5). 
 

De utbildningserfarenheter som vägledare fem har är alltså att utbildningen i mångt och 
mycket gett honom karriärteorier och viss bakgrund, och att sedan det praktiska arbetet är 
något som man bör lära sig på plats. Därigenom anser han också att det är arbetsgivarens 
ansvar att utbilda i det praktiska arbetet, eftersom detta behov kan skifta beroende på 
arbetsplats, tidpunkt och behov för stunden. Alla vägledare ansåg även att utbildningen 
kändes väldigt inriktad på skolan som framtida arbetsplats, och övriga potentiella 
arbetsplatser behandlades i väldigt liten utsträckning. Därav vägledare fems syn på att 
arbetsgivaren har ett ansvar i att utbilda vägledaren på plats. 

Vägledare sex har en mycket god utbildningserfarenhet, eftersom hon anser att hon fick 
redskapen och kunskaperna som sedan behövdes när hon kom ut i arbetslivet. Detta gjorde att 
hon kände sig väl förberedd för arbetsuppgifterna redan direkt efter examen. Trots detta så 
säger hon även att hon inte förstod i början av utbildningen varför vissa saker lästes, men 
ansåg att detta knöts ihop mot slutet, i och med en praktikperiod, och gav således henne bra 
erfarenheter. Hon beskriver det såhär: ”Jag minns så väl under sista praktiken att jag kände, 
att jag kan sitta och diskutera med lärare här och jag kan diskutera med rektor, jag kan såna 
saker, och de tycker man är intressant”. Hennes känsla av att kunna tillföra något i en 
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diskussion med en grupp av personer som har betydligt mer erfarenhet än hon själv, endast på 
grund av de verktyg som hon har fått under utbildningen, anser hon visar på 
utbildningserfarenhetens betydelse för yrkespraktiken. 

Det vägledarna anser saknades under utbildningen är dels kontakten med elever i 
klassrumssituationer, som nämnts av vägledare fyra här ovan. En annan aspekt som togs upp 
av vägledare fyra är ungdomar och vuxna med särskilda behov och hur man som vägledare 
ska bemöta dessa. Detta anser hon att utbildningen behandlade i så liten utsträckning att hon 
inte ens minns det: ”Det är väl något som jag tänkt på emellanåt, att det har varit en lucka i 
utbildningen”. Hon ansåg även att kurslitteraturen emellanåt kändes föråldrad, även om detta 
inte nödvändigtvis påverkat henne negativt i det ”långa loppet”. 

När det kommer till de karriärteorier och samtalsmodeller som ingick i vägledarnas utbildning 
så beskriver alla vägledarna hur viktig och aktuell samtalsmetodiken är. Vägledare tre 
beskriver arbetet som präglat av rent praktiska frågor, där just samtalsmetodik med fokus på 
öppna frågor som ett viktigt verktyg att ha i åtanke. Vägledare ett beskriver något av ett 
motsatsförhållande när det kommer till utbildningen kontra praktiken: ”Där på praktiken som 
man började förstå, ’okej det här är verkligheten och utbildningen var en annan sak’... Men 
utbildningen, man behöver ändå de här teorierna för att komma vidare”. Hon anser alltså att 
utbildningen lärde henne om karriärteorierna, men att lära sig själva yrkesutövandet skedde på 
praktiken. 

Vägledare fem nämner Peavy som minne ifrån utbildningen, men säger också att han inte 
kommer ihåg alla namn eller exakt vad de olika karriärteorierna eller samtalsmodellerna går 
ut på. Däremot anser han att de flesta karriärteorier och samtalsmodeller har varit till nytta 
eftersom han, efter samtal med elever, brukar reflektera över vilken eller vilka karriärteorier 
och/eller samtalsmodeller som han har använt sig utav: ”Alltså det vi gör är vetenskap och 
beprövad erfarenhet, det är inte bara och babbla på, det är ju ändå teorier vi håller på med 
till skillnad från folk som bara babblar på...”. 

Han berättar också att hans lärare under utbildningen var kritisk till Hollands matchningsteori, 
vilket inneburit att han också är kritisk till den. Detta innebär inte att han förkastat den helt, 
men använder den däremot inte lika aktivt som andra karriärteorier, exempelvis Peavys. 
Slutligen åberopar han vikten av att själv läsa in sig på ämnet, vilket han gjort aktivt och anser 
att det har varit givande. Anledningen till detta är för att kunna bibehålla sin kunskap 
angående karriärteorier och samtalsmodeller, samt att det fanns ett personligt intresse för just 
olika karriärteorier. 

Även vägledare fyra nämner Peavy och Amundsen och ”en del andra”, vilket visar på att 
vissa karriärteorier och samtalsmodeller har fastnat, men långt ifrån alla. Hon nämner även 
empowerment, förstärkning och spegling. Hon säger det däremot också rakt ut, att hon knappt 
alls minns dem från utbildningen. 
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Vägledarna är överens om att de karriärteorier och samtalsmodeller som de tagit del av under 
sin utbildning har gett dem en god grund för att kunna utöva sitt yrke, även om de inte direkt 
kommer ihåg dess namn, innehåll eller detaljerna kring de olika. De flesta ansåg också att 
under utbildningen så kändes det onödigt och inte relaterat till deras kommande yrke, men när 
de väl var ute på praktik eller i arbete efter examen så insåg de deras värde. Denna inställning 
kan ha bidragit till att de inte riktigt har minne av de karriärteorier och samtalsmodeller som 
ingick i utbildningen, men minns tillräckligt för att kunna applicera dem praktiskt i vardaglig 
verksamhet. 

 
5.2 Karriärteorier och samtalsmodeller som används i vägledarnas 
yrkespraktik 

När det kommer till vägledarnas yrkespraktik så har de alla olika erfarenheter och färdigheter 
med sig från sina nuvarande arbetsplatser, utöver att alla vägledarna har arbetat med andra 
yrken innan de valde att gå studie- och yrkesvägledarprogrammet. De anser att detta har varit 
till nytta för både för den utbildning de gick, men även i den nuvarande yrkespraktiken. 
Vägledare två beskriver det på följande sätt: ”Att man har erfarenhet från tidigare, så att man 
kanske inte kastas ut som en tjugoåring och börjar plugga...” Detta bekräftas av både 
vägledare tre och fyra, som båda tidigare har jobbat inom vården, och känner därför att 
erfarenheten av att jobba med människor har varit av stor betydelse för det vardagliga 
yrkesutövandet, vilket vägledare tre beskriver såhär: ”Så man har något att referera till, man 
är liksom inte lika tom och blank som om man gått ut direkt ur gymnasiet”. De anser alla att 
det är en fördel som vägledare att ha gjort något annat än att bara plugga, eftersom 
livserfarenheten spelar stor roll i vägledande samtal med klienter. De menar att om man ska 
vägleda någon så är det av stor betydelse ifall man själv har liknande erfarenheter som 
klienten, då detta kan bidra till ett bredare och mer nyanserat perspektiv i vägledningsarbetet 
samtidigt som det blir en mer naturlig dialog och inte bara ”babbel”. De anser också att det 
krävs vissa yrkeserfarenheter för att kunna applicera vissa karriärteorier och samtalsmodeller 
på aktuella situationer för att kunna ha en förståelse för klientens situation. 

När det gäller speciella verktyg i form av karriärteorier och/eller samtalsmodeller som 
vägledarna föredrar att använda i samtal så nämner både vägledare ett, tre och fyra den 
konstruktivistiska teorin, där de försöker läsa mellan raderna för att förstå vad klienten 
egentligen är ute efter. De försöker alltid att sätta klienten i fokus och utgå från klientens egen 
synvinkel samtidigt som de är noga med att försöka hålla sig själva fria från värderingar, 
eftersom det är klienten och dennes upplevelser som är viktiga. 

Även vägledare fem nämner Peavys konstruktivistiska teori utöver massor av andra olika 
karriärteorier och samtalsmodeller, exempelvis Egans samtalsmodell, Amundsens ”walking 
the problem” och Krumbolz ”planned happenstance”. Dessa använder han vid olika tillfällen, 
beroende på situation och klientens problem eller önskemål. Han anser att han har nytta av att 
använda dessa, eftersom det ger ytterligare ett perspektiv för att kunna förstå klienten bättre, 
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samt för att kunna hitta vägar att nå fram till klienten som person alternativt till dennes mål. 
Även vägledare två nämner Egan. 

Vägledare sex talar också om att utgå från eleven, något hon kallar för ”bakvänd vägledning”. 
Det innebär att hon inte bara svarar på elevens konkreta fråga, exempelvis om 
antagningspoäng, utan funderar hur det kommer sig att eleven hamnat på det spåret och tar 
sedan vägledningen vidare därifrån. Att arbeta mer lösningsorienterat är något som även 
vägledare fyra nämner, baserat på att hon har testat detta en hel del och upptäckt att hon är 
duktig på det – det har blivit som hennes sätt att arbeta på. 

Det alla vägledare tar upp när det kommer till deras yrkespraktik är att de nog använder fler 
karriärteorier och samtalsmodeller än vad de är medvetna om, eftersom de efter en längre tid 
som yrkesverksamma har låtit de olika karriärteorierna och samtalsmodellerna sammanfogas. 
Detta innebär att de har plockat bitar från olika teorier och samtalsmodeller som de anser 
fungerar i just deras yrkespraktik, och har således skapat ett eget arbetssätt som de utgår ifrån. 
Vägledare fyra beskriver det såhär: ”att man använder sig av en blandning utav teorier utan 
att man är riktigt medveten om det”. Så även om de har viss kunskap om olika karriärteorier 
och samtalsmodeller från utbildningen, så används inte dessa i renodlad form utan mer som en 
korsning av olika aspekter som fungerar för just dem. Detta varieras beroende på situation, 
där olika klienter med olika önskemål och funderingar kräver olika tillvägagångssätt. 
Vägledare ett beskriver det på följande sätt: ”Jag vet ju naturligtvis att man har haft nytta av 
dem, och det är ju det som ändå är, man har det här skelettet som man sen får bygga på”. 

Vägledare fyra förklarar detta tillvägagångssätt på så vis att klienterna ofta har rent praktiska 
frågor, och att det därigenom inte blir så mycket vägledande samtal utan istället mer 
informativt utbyte. Detta påverkar givetvis användandet av karriärteorier och 
samtalsmodeller, eftersom ”det blir att man tappar bort en del emellanåt, det blir liksom… Så 
praktiskt, de är de här frågorna...”. 

Sammanfattningsvis beskriver vägledarna sin yrkespraktik som avhängig klienternas 
önskemål när det kommer till vägledning. De vägledare som har klienter med mycket 
informativa frågor tenderar att arbeta på ett visst sätt, där inte karriärteorier och 
samtalsmodeller nödvändigtvis spelar en lika stor roll som hos de vägledare där klienterna har 
mer funderingar kring vilken väg i livet de ska ta. 

Alla vägledare däremot är överens om vikten av att utgå från klienten, och att låta dennes 
erfarenheter, upplevelser och ambitioner stå i centrum. Vidare så nämner vägledarna ett antal 
olika karriärteorier och samtalsmodeller, där Peavys konstruktivistiska teori nämns mest 
frekvent. De anser däremot alla att karriärteorierna är viktiga att ha som utgångspunkt, en 
referens att förhålla sig till.  

Däremot använder de inte karriärteorierna och samtalsmodellerna i deras ursprungliga form, 
utan anpassar dessa utifrån sin egen verksamhet. De plockar även bitar från olika 
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karriärteorier och samtalsmodeller för att sätta ihop ett eget, för deras verksamhet, väl 
fungerande arbetsredskap. 

 
5.3 Vägledarnas syn på yrket som studie- och yrkesvägledare 

Alla vägledare är överens om att det bästa med yrket är kontakten med människor. Att träffa 
barn, ungdomar och vuxna samt att hjälpa dessa mot sina mål och drömmar är något som 
samtliga upplever som en stor yrkesmässig drivkraft. Vägledare tre försöker beskriva denna 
känsla på följande sätt: ”de har ett behov och jag kan vara till hjälp, med dem på vägen, fram 
tills där de ska”. De beskriver också den dynamik som finns mellan klienten och vägledaren, 
där klienten ibland bara har en informativ fråga och ger sig av när de fått svar på den – 
jämfört med andra där vägledarna känner sig som en del i att hjälpa eleven att komma vidare i 
livet. Vägledare två poängterar meningen med yrket såhär: ”Det känns som man måste tycka 
om människor och utvecklas i det här yrket”. Det kan vara en klar fördel, eftersom det är ett 
yrke där man arbetar med andra människor hela dagarna. 

Det som alla vägledare upplever som negativt med yrket är att det ibland kan upplevas som 
ensamt. Detta sker särskilt ifall vägledaren hamnar i en verksamhet där denne är ensam 
vägledare, och således inte har någon kollega att fundera och ventilera med. Detta anser 
vägledare fyra inte var något som kom fram under utbildningen, utan blev något av en chock 
när denne sedan hamnade i en mindre verksamhet. 

När man gick ut utbildningen så förstod man kanske inte riktigt att det är ett rätt så  
självständigt jobb som kan upplevas som lite ensamt beroende på vilken liten  
verksamhet man hamnar i, som till exempel på grundskolan så är man ju ofta själv,  
man har ju arbetskollegor som är lärare och så men det är den ju bara en själv som  
är den som jobbar med vägledning, och det blev mer påtagligt än vad man trodde  
kanske på utbildningen (vägledare fyra). 
 

Vägledare fem beskriver fördelarna med just sin skolform, kommunal vuxenutbildning, 
genom att han träffar klienter från olika kulturer samt personer med bra erfarenheter av skolan 
(oavsett bakgrund). Han träffar givetvis även andra som ”misslyckats helt”. Han ser det som 
en fördel att få jobba med ett stort spann av olika människor, för ”Ingen dag är den andra lik, 
man vet aldrig vem som kommer”. Han upplever också att han får mer tillbaka av att jobba på 
vuxenutbildningen, jämfört med exempelvis grundskolan. Därutöver nämner han hur fåfängan 
påverkar viljan av att få bekräftelse, vilket är lättare med mer vuxna klienter, då 
uppskattningen från klienterna är mer uttrycklig och tydlig. 

Vägledare sex beskriver hur hennes yrke som studie- och yrkesvägledare är tätt kopplat till 
hennes identitet: ”Jag känner att jag är vägledare, från topp till tå och det är positivt, mycket 
positivt”. Hon beskriver svårigheterna med att alltid vilja ge hundra procent till alla sina 
klienter, men att det kanske inte alltid går. Anledningarna till detta kan vara att det är för 
många som är i behov av vägledning jämfört med antalet vägledare, men även hur 
dagsformen är och vilken problematik som klienten kommer med: ”Det tycker jag är tufft, att 
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man ska ställa om hela tiden, pang.”. Detta innebär en påfrestning för de vägledare som 
upplever denna problematik. 

När det kommer till vad som skiljer en vägledare i dess profession jämfört med övriga 
yrkesgrupper inom elevhälsoteamet så är det främst deras expertis inom arbetsmarknad, 
valstrategier och vägledning inom utbildning. Samtalsmetodik är något som även 
skolpsykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagoger besitter, men studie- och 
yrkesvägledare använder samtalsmetodiken inom andra områden än de andra yrkesgrupperna. 
Vägledare fem förklarar relationen inom elevhälsoteamet på följande sätt: 

Vi jobbar ju rätt nära skolsköterskan och kuratorn och såhär va... Men vi har ju  
vårt specialområde, och det är egentligen utbildning och... Jag tycker i det teamet  
är vi... Eller jag känner, jag får tala för mig själv. Vi är ganska lösningsfokuserade  
vi ska hitta en lösning i vårt system (vägledare 5). 
 

För en studie- och yrkesvägledare handlar det alltså, utifrån vägledarnas uttalanden, om att 
hitta lösningar på klienternas problem, och sedan gå vidare därifrån. Vägledarna beskriver de 
övriga grupperna inom elevhälsoteamet som att de lägger ner mer tid på att hitta själva 
problemet, något som klienterna hos vägledarna ofta har ganska god självkännedom om. 
Vägledarens roll blir därmed att bredda perspektivet, hitta nya vägar och försöka nyansera 
klientens önskemål. Därigenom anser vägledarna att studie- och yrkesvägledare som yrke är 
relativt dynamiskt och präglat av framsteg och lösningsinriktat fokus. 

Behovet av studie- och yrkesvägledare i samhället upplever samtliga vägledare som stort, 
eftersom samhället har utvecklats gentemot ett större behov av utbildning samt ett större 
utbud av olika karriärmöjligheter. Detta leder i sin tur till att människor har möjlighet till fler 
val, men även fler begränsningar att ta hänsyn till. Här har vägledaren en stor roll, för att 
försöka hjälpa sina klienter ut i samhället. Vägledare fyra anser att ”behovet är jättestort, nu 
mer än någonsin, eftersom det finns så många valmöjligheter idag”. Även vägledare sex 
beskriver samhällsklimatet som att: 

Människor kommer och vill ha en nystart så som att dem kommit på vad dem vill  
göra, de är arbetslösa eller vill göra karriärbyten, eller vet inte vad dem ska göra,  
har varit sjuk, eller kommit från ett annat land, alla som kommer hit kommer för  
att göra en nystart, jag brukar säga att alla som kommer till mitt rum vill göra  
någonting, dem vill något (vägledare 6). 
 

Alla vägledare upplever en stor frihet i sitt yrke, när det kommer till möjligheterna att påverka 
sin arbetssituation. Däremot anser många att okunskapen är stor i samhället kring vad en 
studie- och yrkesvägledare faktiskt gör. Arbetsuppgifterna kan tendera att bli sådant som 
ingen annan inom verksamheten har ansvar för, men vägledarna anser att de ändå har 
möjlighet att kunna styra detta på ett bra sätt. Vägledare tre exemplifierar med att hon fick en 
fråga av skolans rektor om hon kunde kolla upp en del saker och hon upplevde då ”en liten 
farhåga att bara se mig som en administratör som är bra att ha och kan ge uppgifter, men det 
är ju lite upp till mig vad jag gör det till”. Här upplever vägledarna dessa extra-uppgifter som 
något valbart, men som ändå kan vara gynnsamt för eventuella framtida samarbeten. De 
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upplever således att de själva kan styra över mängden administrativt arbete, vägledning, 
klassrumsbesök och så vidare. 

Det vägledarna önskar göra mer är att ha ett tätare samarbete med näringslivet, vara ute mer i 
klassrummen samt ha ”SYV på schemat”. Dock är det inget som hindrar dem från att göra 
dessa saker, utan det handlar mer om att få in det som en vana och därmed lägga om sin 
arbetssituation något. Detta är inget som vägledarna direkt kopplar till ett utökat arbete med 
karriärteorier och samtalsmodeller, även om de går att applicera på ovanstående önskade 
arbetsuppgifter. 

Sammanfattningsvis är vägledarnas syn på studie- och yrkesvägledare som yrke är mycket 
positivt. Alla upplever den täta kontakten med människor som den absolut mest värdefulla 
aspekten inom yrken, men framhållet också variationen, flexibiliteten och friheten som viktiga 
faktorer. De nackdelar som de upplever är att arbetet ibland kan vara ensamt, beroende på 
arbetsplats. Emellanåt kan även arbetsbördan vara hög, särskilt om det går många klienter per 
vägledare. Detta resulterar i en känsla av att inte kunna ge klienterna lika mycket som de 
skulle vilja, eftersom orken och engagemanget inte alltid kan vara på topp. 

De anser även att yrket är av stor vikt för samhället, eftersom deras vägledning bidrar till att 
människor kommer ut i studier och sedermera arbete. Detta är något som är avgörande för ett 
väl fungerande samhällsklimat där alla har en möjlighet att känna sig delaktiga och som att de 
bidrar med något. Även den personliga vinsten hos klienterna, där de uppnår sina mål och 
känner sig bekräftade i sina karriärval är viktiga då det ger en känsla av värde och 
sammanhang. 

Alla vägledarna ger exempel på alternativa arbetsuppgifter och projekt, och anser samtidigt att 
inget egentligen hindrar dem från att sätta igång dessa. Det som flera av vägledarna tar upp är 
olika samarbeten inom kommunen vägledare emellan, men även mellan vägledare och olika 
delar inom näringslivet. Här upplever de att det finns en hel del att utveckla, och den 
ambitionen verkar finnas. 
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6. Analys och diskussion 

Först genomförs en analys utifrån underrubrikerna vägledarnas erfarenhet av sin studie- och 
yrkesvägledarutbildning, karriärteorier och samtalsmodeller som används i vägledarnas 
yrkespraktik samt vägledarnas syn på yrket som studie- och yrkesvägledare. Dessa är direkt 
kopplade till frågeställningarna, och avser att ge en fördjupad förståelse av dessa. 

 
6.1 Vägledarnas erfarenheter av sin studie- och yrkesvägledarutbildning 

Till att börja med så har det varit intressant att få lyssna till de olika vägledarnas berättelser 
om sin respektive studie- och yrkesvägledarutbildningar. Komplext, men också intressant, är 
att vägledarna genomgått sin utbildning vid olika lärosäten och utbildningarna har genomförts 
under olika tidsperioder. De utbildningsansvariga har således också, av olika skäl, förändrat 
sina kursutbud. Detta gör att även om de vägledare som jag har intervjuat visserligen har gått 
ett studie- och yrkesvägledarprogram, så har ändå vissa förändringar som genomförts under 
åren i sin tur bidragit till att de i viss utsträckning har skilda utbildningserfarenheter. Det 
faktum att vägledarna genomgått en, i någon utsträckning, likvärdig utbildning och numera 
arbetar inom skolan innebär att de utifrån Bourdieus teori kan sägas befinna sig inom samma 
fält.45 Det fält vägledarna befinner sig i kan alltså dels vara vägledarna själva, alltså vägledare 
som grupp, men de kan också ses som en del i skolans fält och därutöver en del av arbetslivets 
fält. Detta eftersom de främst vägleder unga människor bland annat inför deras kommande 
yrkesliv. Studie- och yrkesvägledarnas fält varierar alltså beroende på vilka fokus som tas i 
praktiken. 

Det som var gemensamt för samtliga studie- och yrkesvägledare, var att de upplevde att 
utbildningen varit bra, och att den gett en grund eller en plattform för dem att utgå ifrån när de 
efter examen påbörjat sina karriärer som studie- och yrkesvägledare. Det som å andra sidan 
skiljde några av vägledarna åt var hur mycket fokus utbildningen ägnade åt skolsystemet 
jämfört med arbetslivet. Det tycks alltså som att fältet skolan dominerar inom de olika 
utbildningarna till studie- och yrkesvägledare, på bekostnad av frågor kopplade till arbetslivet. 
Här kan det vara så att eftersom studie- och yrkesvägledarnas utbildning i Sverige, enligt 
examensordningen, tydligt definierar skolan som huvudsakligt kommande uppdrag så har 
respektive utbildningsanordnare i uppgift att följa detta.46 Skolan blir därmed, i 
utbildningsanordnarnas uppdrag, det centrala fältet. Det kan således föra med sig att 
arbetslivet framstår som ett mer perifert fält.47 Jag tolkade det som att det fanns en efterfrågan 
från de intervjuade om att utbildningen kunde lagt mer tid och fokus på exempelvis 
arbetsförmedlingen. Hur aktörerna där väljer att vägleda människor emot ett yrke eller 
utbildning, och vilken problematik det hade inneburit samt vilka eventuella karriärteorier och 
samtalsmodeller man då hade fått ta hänsyn till, hade varit intressant? De intervjuade lärarnas 
åsikter skulle om de utvidgas och drivs vidare kunna utvecklas till vad Bourdieu kallar 
                                                           
45 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
46 Lokal examensordning vid Umeå Universitet, Umeå Universitet: Umeå, 2007, s. 10. 
47 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
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”strider inom fältet”48  Informanterna, som för övrigt var nöjda med utbildningen ifrågasätter 
alltså den tradition som vuxit fram inom den svenska studie- och yrkesvägledarutbildningen. 

Intervjupersonerna menar vidare att praktiken var en av de absolut mest lärorika inslagen 
under hela utbildningen. Detta tillsammans med att några av de vägledare som också 
upplevde att det hade varit värdefullt att få utbildningen mer kopplat till arbetslivet tyder på 
att informanterna kan identifiera områden för förbättring i SYV-utbildningen. Detta skulle 
också utifrån Bourdieu kunna tolkas så att intervjupersonerna har en liknande habitus, och 
liknande åsikter utifrån det gemensamma de har från SYV-utbildningen. Även om 
informanternas tidigare erfarenheter inte studerats här så menar Bourdieu att varje individ 
producerar sin egen habitus på nytt, hela tiden vilket ju innebär att de gemensamma 
erfarenheter som informanterna har från sin utbildning ger dem gemensamma handlingsramar.  

Det intervjupersonerna menade att de haft absolut mest nytta av under sin utbildning var 
framförallt samtalsmetodiken. Vad jag kunde förstå så menade de att samtalsmetodiken var 
det som blev grunden till allting annat, och som krävdes för att man i sin tur skulle kunna 
applicera både karriärteorier och samtalsmodeller i praktiken på ett vettigt sätt. Återigen kan 
vi koppla detta till deras gemensamma habitus, som tydligt visar hur utbildningen gett dem 
liknande erfarenheter och syn på dess innehåll. De är även noga med att poängtera att 
samtalsmetodiken är användbar såväl i yrket som privat, alltså i olika fält. I linje med 
Bourdieus teorier om kapital så har informanterna genom att ha utbildat sig utökat sitt 
utbildningskapital.  De uttalar tydligt också att de via utbildningen fått oersättliga verktyg för 
att kommunicera vilket kan tolkas som att de stärkt möjligheterna att utveckla sitt sociala 
kapital.49 

 
6.2 Karriärteorier och samtalsmodeller som används i vägledarnas 
yrkespraktik 

När det kommer till karriärteorier och samtalsmodeller så är intervjupersonerna överens och 
hade i stort sett samma uppfattning; att de var bra, men att de anpassade dem efter eget tycke. 
Ingen av intervjupersonerna hade endast en karriärteori eller samtalsmodell som de enbart 
utgick ifrån, och ständigt tillämpade. I stället så valde de att se de olika karriärteorierna och 
samtalsmodellerna ungefär som en verktygslåda. Man behöver inte alltid alla verktyg som 
finns för att bygga en byggnad eller fixa något, utan det beror lite på vad det är, som i detta 
fall, beroende på vad för klient eller problematik man hade att göra med. Där så kunde de 
därför också välja att ta delar ifrån olika karriärteorier och samtalsmodeller, för att matcha 
behovet hos just den enskilde klienten. Intervjupersonerna utgick ifrån sina liknande habitus 
som de gemensamt lärt i utbildningen och därefter byggt på med tiden, allt eftersom de arbetat 

                                                           
48 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
49 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
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inom studie- och yrkesvägledning. Detta kan förklara varför det finns så många likheter i hur 
studie- och yrkesvägledarna väljer att verka inom sitt fält. 

Intervjupersonerna ansåg att deras kunskap om karriärteorier och vägledningsmodeller ger 
dem en fördel i sina samtal med klienterna, att det ger en grund för att arbeta professionellt 
vilket i sin tur ger trygghet till den klient de försöker vägleda till en bättre framtid. De menar 
att utan någon riktig karriärteori eller samtalsmodell att utgå ifrån så hade de haft svårt att 
sätta sitt samtal, och den information de får ut, i relation till något. Alltså krävs dessa 
komponenter för att kunna särskilja ett vägledningssamtal gentemot ett ”vanligt” samtal, eller 
som en av intervjupersonerna väljer att kalla det, vanligt ”babbel”. De anser även att man, 
som vägledare, behöver tidigare yrkes- och livserfarenhet för att kunna applicera 
karriärteorierna och samtalsmodellerna på olika situationer, samt för att bättre kunna förstå 
klienterna. Här kopplar intervjupersonen samman sin upplevelse av sin habitus med sitt 
utökade fält, och menar då att med hjälp av det ökade utbildningskapital han införskaffat sig 
genom sin utbildning, så har fältet han nu kan agera inom, utökats.50 

I övrigt så berättar intervjupersonerna att arbetet är varierande och uppgifterna skiljer sig åt en 
del under en arbetsdag. Varje samtal är inte ett vägledningssamtal där en karriärteori behöver 
appliceras. Ibland så kan det vara rent administrativa frågor, eller rent informativa frågor 
kring olika utbildningar eller yrken. I de fallen så är det inte alltid läge att försöka krysta fram 
ett samtal, eller att försöka applicera någon teori, utan bara ta det för vad det är. Samtidigt så 
kan dessa frågor såklart öppna upp för framtida samtal, och att man redan vid detta första 
möte skapar ett första intryck och relation, som gör att klienten sen i sin tur vill bli vägledd av 
vägledaren. Kopplar vi detta till den habitus som en klient tar med sig in till en vägledare, så 
kan det naturligtvis se annorlunda ut. Varje klient har sin bakgrund och sin förståelse för vad 
en vägledare kan hjälpa till med. Detta gör också att klientens fält, som den kan verka inom, 
blir begränsat fram tills dess att en relation skapas mellan vägledaren och klienten, för att på 
så vis vidga bådas handlingshorisont. Klientens handlingsfält ökar när denne får kännedom 
om vad för hjälp vägledaren kan erbjuda, precis som vägledarens fält ökar när den lär sig vad 
för problematik eller frågeställning som klienten har. 

Således blir vägledarens användning av teorier och samtalsmodeller ett resultat av dennes 
yrkespraktik, där vägledare som arbetar gentemot klienter med mycket praktiska frågor 
använder sig mindre av karriärteorier och samtalsmodeller gentemot de vägledare som har 
mer vägledande samtal med klienter som vill ha hjälp med att hitta en riktning i livet när det 
kommer till studier och arbete. Uppenbart är att vägledarnas uppfattningar präglas av att 
individen, människan ska vara utgångspunkten för deras arbete och att alla verktyg som kan 
bidra till att förbättra det arbetet är värdefulla. 

                                                           
50 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
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6.3 Vägledarnas syn på yrket som studie- och yrkesvägledare 

Gemensamt för vägledarna var att samtliga uttrycker att just arbeta med människor var det 
som var det bästa med yrket. Många av dem nämner att deras karriärbakgrund innan också har 
innefattat mötet med människor, och menar att detta är en central del i deras engagemang. Här 
kan en tydlig koppling till Bourdieus begrepp habitus skönjas, eftersom det framstår som att 
deras tidigare erfarenheter och liv har hjälpt till att forma och styra in dem på denna 
gemensamma väg, där de låtit sina yrkesval baseras på just detta, intresset för människor.51  

Vidare så är det inte bara själva mötet med människor som vägledarna upplever är det 
positiva, utan de uppskattar även sin egen roll i mötet, där de själva får vara en del som gör 
positiv skillnad i andra människors liv. Den vägledare som tydligt uttalar att ”jag är vägledare 
från topp till tå” bekräftar tillfullo hur hennes habitus kopplat till arbetet med människor 
upplevs som ”fulländat”. Detta kan kopplas till Bourdieus begrepp som en form av symboliskt 
kapital, eftersom dessa värderingar som vägledarna upplever är eftersträvansvärda, är något 
som har ett värde. Att hjälpa andra människor är alltså värdefullt för dem eftersom det är en 
norm och symbolisk handling som ses upp till.52  

Intervjupersonerna upplevde att på grund av det utbildningskapital som de införskaffat så 
hade de en unik ställning i sitt arbetsfält, det vill säga i skolan. De samarbetar i många olika 
frågor med skolsköterska, kurator, skolledning, lärare etc. I och med att de besitter kompetens 
beträffande just skolsystem, arbetsmarknad och utbildning så upplevde de också de hade en 
värdefull ställning inom sitt fält. Däremot anser alla, trots deras samarbete med övriga 
professioner inom skolan, att yrket ibland kan upplevas som ensamt till följd av det ringa 
antal vägledare som är anställda vid skolorna.53  

Intervjupersonernas arbetsplatser skiljer sig åt, även om samtliga jobbar inom skolvärlden. På 
så vis arbetar de generellt inom liknande fält, men med vissa lokala skillnader. Det 
gemensamma för dem är dock övergången hur deras fält överlappar med andra, så som 
samhället i stort. Behovet av studie- och yrkesvägledare, samt vägledning i stort var 
intervjupersonerna överens om, att det var väldigt stort idag även ute i samhället. De förklarar 
att det tidvis är stor arbetsbelastning, där de upplever att de är för få vägledare sett till antal 
elever. Vidare så önskas ett närmre sam arbete med näringslivet, vilket pekar mot att de vill 
utöka sitt arbetsfält till att även omfattas av fler områden.  

                                                           
51 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 16. 
52 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 6. 
53 Broady, Donald. Kulturens fält: Om Pierre Bourdieus sociologi. Daidalos: Göteborg, 1998, s. 2-9. 
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6.4 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för studie- och yrkesvägledares syn 
på användandet av karriärteorier och samtalsmodeller i sitt arbete som vägledare. Slutligen är 
syftet också att undersöka hur väl studie- och yrkesvägledarpraktiken stämmer överens med 
de kunskaper och erfarenheter de har med sig ifrån studie- och yrkesvägledarutbildningen, 
samt vad de anser om själva yrket som vägledare. 

Frågeställningarna var, vilka erfarenheter vägledare har från den utbildning till studie- och 
yrkesvägledare som de har genomgått och hur de ser på de karriärteorier och samtalsmodeller 
som de har tagit del av under sin utbildning, använder vägledare karriärteorier och 
samtalsmodeller i sitt arbete och vilka är dessa och på vilket sätt används de och slutligen hur 
vägledare ser på studie- och yrkesvägledaryrket. 

Jag anser att jag har nått syftet och besvarat frågeställningarna. Här nedan för jag en 
diskussion kring uppsatsen som helhet, där jag först diskuterar metoden och därefter 
innehållet. 

 
6.4.1 Metoddiskussion 

Metodvalet framstår som adekvat då jag fått svar på mina frågeställningar och eftersom 
proceduren avlöpt friktionsfritt. Urvalet av informanter var ett praktiskt sätt att få tag på 
studie- och yrkesvägledare. Eftersom kommunen är liten fanns inte så många andra alternativ. 
Just att kommunen är liten och att jag själv arbetar som studie- och yrkesvägledare i 
kommunen medför att vi i någon utsträckning kan ses som ”arbetskamrater”. Vi vet vilka vi är 
och de känner till mig sedan tidigare. Däremot tror jag inte att det haft någon negativ inverkan 
på studien. Att de själva valde att medverka utifrån en allmän information visar att det fanns 
en positiv inställning vilket i sin tur kan innebära att det var ett positivt urval som i sin tur 
påverkar resultatet. Resultatet visade också en positiv bild av både utbildningen och yrket. 
Bilden kunde ha blivit en annan om andra informanter hade intervjuats. Dessutom vill jag 
kommentera att intervjufrågorna var vidare än forskningsfrågorna. Avsikten med dessa frågor 
som inte självklart var direkt kopplade till någon forskningsfråga var att få information som 
skulle stödja resultatet. Så blev det till viss del medan vissa av dessa frågor inte kom att bli 
något bidrag till resultatet. Men sammantaget är jag nöjd med metodval och genomförande av 
datainsamlingen. 

 
6.4.2 Innehållsdiskussion 

Det jag har kommit fram till är att studie- och yrkesvägledaryrket i den här studien framstår 
som ett otroligt fritt och flexibelt yrke, som också ger breda karriärmöjligheter och många bra 
verktyg som kan appliceras både i yrket och privat. Arbetsplatserna kan skilja sig åt väldigt 
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mycket från skola till skola, och således även arbetsuppgifterna i och med detta. Å ena sidan 
så ger det den kreativa och ambitiösa arbetstagaren friheten att påverka sin egen 
arbetssituation och möjligheten att driva igenom de projekt eller åtaganden som denne 
personligen finner lämpliga eller upplever behövs på just sin arbetsplats. Detta ger då en 
flexibel och anpassningsbarhet utifrån lokala behov, som gör det lättare att tillgodose och 
tillmötesgå nya situationer som uppstår. En av nackdelarna som jag ser med detta är dock att 
om det inte finns någon fast centralstyrning så kan det hända att studie- och yrkesvägledarens 
uppgifter inte är lika tydliga, som i sin tur kan göra att studie- och yrkesvägledningen kan 
skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilken skola man som elev går på. Det kan alltså leda 
till att det inte blir en likvärdig vägledning för eleven, och att det även kan bli lite rörigt för 
andra instanser så som lärare, rektorer och föräldrar, att få en helt klar bild av hur en studie- 
och yrkesvägledare arbetar och vad denne kan erbjuda. 

Sedan så finns det såklart en poäng med att yrket är såpass fritt, eftersom studie- och 
yrkesvägledaryrket är, som jag nämnde tidigare, ett brett verksamhetsområde. Vägledningen 
på en grundskola skiljer sig till exempel från ett gymnasiums vägledning, och en 
vuxenutbildning skiljer sig även från en arbetsförmedling. I samtliga fall så handlar studie- 
och yrkesvägledarens primära uppgift om att vägleda sina klienter så att de kan göra väl 
underbyggda val i sina liv. Men eftersom klienternas behov och livssituation skiljer sig 
avsevärt om man jämför en elev som ska välja gymnasieprogram med en vuxen person som 
vill göra en karriärväxling mitt i livet. Med det sagt så måste vägledaren naturligtvis anpassa 
sig därefter och använda olika strategier och verktyg för att på bästa sätt hjälpa sin klient. 

Kopplat till utbildningen så hade flera vägledare synpunkter på att det saknades fokus på 
arbetslivet. Eftersom yrkets titel faktiskt är studie- och yrkesvägledare så finns det väl en 
poäng att ha lite mer fokus på just hur arbetsmarknaden fungerar. Ett större fokus kring vad 
några av de vanligaste yrkesgrupperna faktiskt gör hade på så vis kunnat vara intressant, för 
att kunna nyansera och väcka intressanta frågor när det kommer klienter som har funderingar. 
Om någon till exempel vill bli läkare, så kan det vara bra för studie- och yrkesvägledare, att 
utöver vilka betyg och behörigheter som krävs, var utbildningen finns med mer, så kan det 
vara bra att veta lite mer om hur yrket faktiskt ser ut i praktiken. Vilka olika inriktningar som 
finns, hur karriärmöjligheterna ser ut, vilka områden som man kan arbeta inom, och kanske 
det absolut viktigaste: vilka arbetsuppgifter en läkare egentligen har när denne stämplar in på 
jobbet på morgonen. 

Att fördjupa sig i arbetslivet, och hur arbetsmarknaden fungerar, kan jag tänka mig att många 
studie- och yrkesvägledare kanske väljer att göra själva, i och med alla frågor de får kring 
olika yrken. På så vis väljer de att ta reda på detta för att kunna ge en så bra vägledning som 
möjligt. Det som jag upplevde att intervjupersonerna efterfrågade var dock att någon form av 
detta hade kunnat implementeras redan under utbildningen för att ge en lite bättre grund. 

Intervjupersonerna upplevde att samtalsmetodiken var det mest centrala i hela yrket. Det var 
också den del som intervjupersonerna var mycket nöjda med eftersom de ansåg att den var till 
stor hjälp för att kunna genomföra till exempel olika samtalsmodeller på ett bra sätt. Att 
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applicera ett verktyg, som en samtalsmodell, kräver såklart man har kunskap att använda den 
på ett bra sätt. Annars blir det ungefär som att man vet hur man kör bil, men saknar själva 
bilen, eller tvärt om, att man har en bil men man vet inte hur man ska köra den, alternativt att 
man kör ändå och hamnar i diket som följd. Att intervjupersonerna sedan nämner att 
samtalsmetodiken även har givit dem bättre kunskap när det kommer till kommunikation rent 
allmänt, så är det värdefulla kunskaper de har med sig både privat genom resten av livet, men 
även om de vill engagera sig i till exempel föreningar eller andra instanser där 
kommunikation är viktig. 

Denna kompetens ger även ett försprång i alla framtida yrken där man arbetar tillsammans 
med människor, vilket är en tämligen bred marknad. Därför finns det väl egentligen ingen 
direkt nackdel med att utbildningen fortsätter att lägga ett stort fokus på just 
samtalsmetodiken. 

Vägledarna verkar arbeta konstruktivistiskt när de är lyhörda inför klienten och sedan 
konstruerar sina egna teorier med utgångpunkt från vad de fått med sig från utbildningen. 
Eftersom vägledarna upplever att mötet med människor, samt att kunna vara någon annan 
behjälplig, som det bästa med yrket så föredrar vägledarna därmed en teori som betonar både 
empati och förståelse. 

Resultatet visar hur lika men ändå olika erfarenheter vägledare kan ha inom samma yrke. Det 
visar också vilken nytta vägledarna kan ha av utbildningen även utanför just sitt yrke, 
eftersom de fått goda kunskaper inom olika utbildningar, hur arbetsmarknaden fungerar och 
samtalsmetodiken. Utbildningen ger en bred grund och kunskaper som gör att vägledarna 
även kan jobba utanför skolans värld. Resultatet visar att vägledarna upplever att dem har ett 
väldigt fritt och självständigt jobb, med stor möjlighet att påverka och vara kreativa om de så 
skulle vilja. 

 
6.4.3 Slutsatser 

Studie- och yrkesvägledarutbildningen var värdefull för vägledarna, både när det kommer till 
karriärteorier och samtalsmodeller, som har satt sina spår hos vägledarna. De önskar mer 
utbildning för vägledning mot arbetslivet. 

Karriärteorier och samtalsmodeller används av vägledarna i arbetet, och kronan på verket är 
samtalsmetodiken. De anser att den är ett optimalt verktyg för att kunna utöva yrket.  

Yrket som studie- och yrkesvägledare har sin potential när det kommer till att arbeta med 
människor. Där krävs det lyhördhet, flexibilitet och självständighet. Även en god kunskap om 
människan samt grupper av människor och de interaktioner som inryms i det arbetet.
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Bilaga 1 – Beskrivning av intervjupersoner. 

Här nedan kommer en redogörelse för de medverkande intervjupersonerna: 

Vägledare 1 är en kvinna mellan 50-60 år och har jobbat som vägledare sedan början av 1990-
talet. Hon vägleder elever vid en kommunal grundskola. 

Vägledare 2 är en kvinna mellan 40-50 år och har jobbat som vägledare sedan mitten av 2000-
talet. Hon vägleder elever vid en kommunal grundskola, och hon tar även hand om studie- och 
yrkesvägledarstudenter som genomför sin VFU vid denna skola. 

Vägledare 3 är en kvinna mellan 40-50 år och har jobbat som vägledare till och från sedan 
början av 2000-talet. Hon vägleder elever vid en kommunal gymnasieskola, och hon tar även 
hand om studie- och yrkesvägledarstudenter som genomför sin VFU vid denna skola. 

Vägledare 4 är en kvinna mellan 40-50 år och har jobbat som vägledare sedan början av 2000-
talet. Hon vägleder elever vid en kommunal gymnasieskola, och hon tar även hand om studie- 
och yrkesvägledarstudenter som genomför sin VFU vid denna skola. 

Vägledare 5 är en man mellan 60-70 år och har jobbat som lärare sedan början av 1990-talet. 
Han vägleder elever vid den kommunala vuxenutbildningen. 

Vägledare 6 är en kvinna mellan 50-60 år och har jobbat som lärare sedan början av 1990-
talet. Hon vägleder elever vid den kommunala vuxenutbildningen, och hon tar även hand om 
studie- och yrkesvägledarstudenter som genomför sin VFU vid denna skola.  



 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide. 

Synen på SYV-yrket 

1. Hur ser du på jobbet som studie- och yrkesvägledare? Finns det för- och/eller nackdelar 
med yrket? I så fall vilka? Vad är det bästa med jobbet som studie- och yrkesvägledare enligt 
dig? 

2. Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? Har du haft några liknande 
arbeten innan som du har kunnat dra nytta av i SYV-utbildningen eller vice versa? 

3. Var SYV-programmet som du föreställde dig (när du bestämde dig för att börja studera till 
det)? Hur upplever du att yrket överensstämde med dina förväntningar som du eventuellt hade 
under studietiden? 

4. Skiljer sig utbildningen och det verkliga arbetslivet åt på något sätt? I så fall hur? 

5. Hur upplever du att elevernas kunskap om vad de tror att de kan få för hjälp av en SYV 
överensstämmer med din kompetens och vad du kan erbjuda för hjälp? 

6. Hur tycker du att behovet av studie- och yrkesvägledare ser ut på din arbetsplats? 

7. Vad anser du att det är som skiljer studie- och yrkesvägledare mest från andra typer av 
närliggande professioner (elevhälsoteam)? Vilka styrkor ser du hos SYVen som de andra 
saknar? 

8. Vad anser du om behovet av studie- och yrkesvägledning i samhället? 

 

Metoder och teorier som SYV 

9. Har du några speciella verktyg och/eller metoder som du föredrar att använda i samtalen? 

10. Vilken är den vanligaste problematik som du ser hos elever idag, eller som eleverna väljer 
att ta upp? Hur hanterar du det? 

11. Vilken typ av elev tycker du är ”lättast” att ha och göra med? Hur behandlar du dem? 

12. Finns det någon typ av elev, eller typ av frågor, som du upplever som extra knepiga eller 
svåra? 

13. Upplever du att det finns något speciellt arbetssätt som passar dig extra väl, som du gärna 
använder i din yrkesutövning? 



 

 
 

14. Finns det någon speciell metod eller övning som du brukar tillämpa? Finns det någon teori 
som du anser är särskilt bra lämpad att använda i din yrkesutövning? 

15. Hur ofta upplever du att du har nytta av de teorier och de modeller som ni fick lära er 
under utbildningen? 

16. Om du fick välja fritt, vad tycker du att utbildningen skulle ha lagt mer fokus på för att 
bättre ha förberett dig för arbetslivet? 

17. Vad tror du att man hade kunnat göra för att utveckla SYV-yrket till det bättre? 

18. Anser du att det finns några luckor eller ”blinda fläckar” i yrket, eller i dess närliggande 
områden som beträffar yrket, och som hade behövts ses över? 

19. Hur ser fördelningen av arbetsuppgifterna ut? Administrativt arbete kontra vägledning? 

 

Sammanfattning och förtydligande frågor 

* Minns du några konkreta karriärteorier eller samtalsmodeller som det var extra fokus på 
under din utbildning, och hur väl tycker du dem stämmer överens med ditt verksamma 
arbetsliv idag? 

* Har du någon uppfattning om hur man kan tillämpa karriärteorier och samtalsmodeller som 
SYV? I vilka sammanhang anser du att de är bra verktyg? 

* Hur upplever du att du använder karriärteorier och samtalsmodeller idag i ditt arbete? 

* Om du fick välja fritt, utifrån de behov som du upplever att det finns på din arbetsplats, hur 
hade du då utformat din arbetssituation? Finns det några teorier, modeller eller verktyg som 
du hade tagit till hjälp eller velat utveckla mer? 


