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Abstract	
The	purpose	of	this	study	is	to	investigate	how	professional	career	counselors	look	at	the	concepts	
self-reflection,	self-awareness	and	the	shadow	side;	“what	happens	underneath	the	surface	of	a	
conversation”.	Furthermore,	if	they	believed	that	this	was	something	that	was	highlighted	as	
important	during	their	education	and	if	they	have	the	necessary	tools	for	self-reflection.	I	also	wanted	
to	find	out	if	they	spent	time	self-reflecting	in	their	daily	work,	and	if	so,	in	what	way.	The	study	has	
resulted	in	the	following	questions:	
	

• How	do	career	counselors	argue	about	the	concept	of	self-reflection,	self-awareness	and	the	
shadow	side	of	a	conversation?	

• How	do	career	counselors	view	the	importance	of	reflecting?	
• What	role	does	self-reflection	play	for	the	career	counselors	in	their	daily	work?	

	
In	order	to	answer	these	questions,	I	have	used	a	qualitative	approach	with	in-depth	interviews.	These	
in-depth	interviews	have	been	performed	with	professional	career	counselors	in	the	municipality	of	
Gothenburg.	The	collected	data	has	then	been	analyzed,	with	previous	research	as	a	theoretical	
starting	point.	The	result	of	the	study	illustrates	the	views	of	these	three	professional	career	
counselors	on	the	concepts;	self-reflection,	self-awareness	and	the	shadow	side;	“what	happens	
underneath	the	surface	of	a	conversation”.	The	study	found	that	self-reflection	is	a	central	part	of	the	
work	for	all	three	career	counselors.	The	three	counselors	believe	self-reflection	is	a	prerequisite	for	
self-awareness.	They	also	believe	that	in	order	to	be	a	good	career	counselor,	it	is	important	to	be	
aware	of	yourself	and	your	behavior.	Taking	time	to	reflect	and	to	get	to	know	yourself	also	helped	
develop	their	professional	roles.	The	professional	development	of	self-reflection	was	beneficial	for	
both	themselves	and	their	students.	The	result	also	shows	that	an	encouraging	and	positive	attitude	is	
required	for	self-reflection	to	be	part	of	the	work.	
	
Keywords:	self-reflection,	reflection,	self-awareness,	shadow	side,	career	counselor,	counselor,	helper,	
guidance,	conversation.	

	 	



	

Sammanfattning	
Syftet	 med	 denna	 uppsats	 är	 att	 undersöka	 hur	 verksamma	 studie-	 och	 yrkesvägledare	 ser	 på	
begreppen	självreflektion,	 självkännedom	och	skuggsidan,	det	 som	händer	under	ytan	 i	ett	 samtal.	
Vidare	om	de	upplever	att	detta	var	något	som	lyftes	fram	som	viktigt	under	deras	utbildning	och	om	
de	upplever	sig	ha	redskap	för	att	själva	kunna	reflektera.	Jag	vill	också	ta	reda	på	om	de	ägnar	tid	åt	
självreflektion	och	på	vilket	sätt	i	sitt	arbete.	Studiens	syfte	har	utmynnat	i	följande	frågeställningar:	
	

• Hur	resonerar	studie-	och	yrkesvägledare	kring	begreppet	självreflektion,	självkännedom	och	
skuggsidan	av	ett	samtal?	

• Hur	ser	studie-	och	yrkesvägledare	på	vikten	av	att	reflektera?	
• Vilken	roll	spelar	självreflektion	i	studie-	och	yrkesvägledarnas	yrkesutövande?	

	
För	 att	 besvara	 mitt	 syfte	 och	 frågeställningar	 har	 jag	 använt	 mig	 en	 kvalitativ	 metod	 med	
djupintervjuer.	Dessa	djupintervjuer	har	gjorts	med	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare	i	Göteborgs	
kommun.	 Empirin	 har	 sedan	 analyserats	 med	 tidigare	 forskning	 som	 teoretisk	 utgångspunkt.	
Resultatet	 av	 studien	belyser	dessa	 tre	 verksamma	 studie-	 och	 yrkesvägledares	 syn	på	begreppen;	
självreflektion,	självkännedom	och	skuggsidan;	”det	som	händer	under	ytan	i	ett	samtal”.	I	studien	har	
det	framkommit	att	självreflektion	är	en	central	del	av	arbetet	för	de	tre	studie-	och	yrkesvägledare	
som	intervjuats.	Dessa	vägledare	menar	att	självreflektion	är	en	förutsättning	för	självkännedom.	Att	
ha	god	självkännedom	anser	de	är	avgörande	för	att	vara	en	bra	vägledare.	Att	ägna	tid	åt	att	reflektera	
och	lära	känna	sig	själv	leder	också	till	att	de	utvecklas	i	sin	yrkesroll.	Den	professionella	utvecklingen	
som	självreflektion	leder	till	gynnar	både	dem	själva	och	deras	elever.	Resultatet	visar	också	att	för	att	
självreflektion	ska	vara	en	del	av	arbetet,	så	krävs	en	uppmuntrande	och	positivt	inställd	organisation.	
	
Nyckelord:	 Självreflektion,	 reflektion,	 självkännedom,	 skuggsidan,	 studie-	 och	 yrkesvägledare,	
vägledare,	hjälpare,	vägledningssamtal,	samtal.	
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Inledning	
Intresset	 för	ämnet	väcktes	 tidigt	under	studie-	och	yrkesvägledarprogrammet.	Flera	av	våra	 lärare	
betonade	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 ha	 självkännedom	 som	 studie-	 och	 yrkesvägledare	och	 att	 fortsätta	
reflektera	och	lära	känna	sig	själv.	De	betonade	också	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	fördomar,	
värderingar	och	vår	egen	kulturs	inverkan	gällande	vad	vi	anser	vara	rätt	och	fel,	för	att	vara	en	bra	
studie-	och	yrkesvägledare.	Detta	var	även	något	vi	fick	lära	oss	genom	den	litteratur	vi	fick	ta	del	av	
inom	utbildningen	till	studie-	och	yrkesvägledare.	Redan	vid	första	träffen	i	Umeå	fick	vi	spela	in	våra	
vägledningssamtal	och	sedan	ägna	tid	åt	att	reflektera	kring	vad	som	gått	bra	och	vad	man	skulle	kunna	
utveckla	både	enskilt	och	i	grupp.	Genom	hela	utbildningen	har	det	varit	centralt	att	ge	och	ta	emot	
feedback	och	att	reflektera	och	analysera.		
	
Inom	utbildningen	fick	vi	läsa	”The	skilled	helper”	där	författaren	tar	upp	begreppet	”skuggsidan”	av	
ett	 samtal.	 (Egan	 2010,	 33-35)	 Han	 skriver	 att	 det	 behövs	mer	 än	 intelligens	 för	 att	 skapa	 ett	 bra	
vägledningssamtal	och	att	man	som	vägledare	bör	vara	medveten	om	att	ens	egna	begränsningar	kan	
påverka	samtalet	på	ett	negativt	sätt.	Egan	(2010,	33-35)	poängterar	att	det	är	av	stor	vikt	att	man	som	
vägledare	är	medveten	om	detta	och	om	att	saker	händer	”under	ytan”	i	ett	samtal.	Dessa	utmaningar	
kan	dock	leda	till	fördelar	om	de	hanteras	på	ett	bra	och	klokt	sätt.	Detta	kan	man	som	vägledare	göra	
genom	att	vara	nyfiken	på	och	vilja	lära	sig	mer	om	sig	själv	i	mötet	med	andra.	Och	vidare	att	se	denna	
strävan	som	en	ständigt	pågående	resa	genom	sitt	yrkesliv.		
	
Att	ägna	tid	åt	är	att	reflektera	över	vem	du	är	och	vara	medveten	om	de	utmaningarna	som	existerar	
i	vägledningsprocessen	anses	alltså	vara	viktigt	för	att	vara	en	god	studie-	och	yrkesvägledare.	Detta	
tas	även	upp	i	den	etiska	deklarationen	och	de	etiska	riktlinjerna	för	vägledare.	Där	anses	det	viktigt	
att	 en	 vägledare	 har	 förmåga	 till	 ett	 reflekterat	 handlande	 och	 att	 en	 medvetenhet	 om	 vad	 ens	
handlande	 kan	 få	 för	 konsekvenser.	 Alla	 vägledare	 skall	 sträva	 efter	 god	 självkännedom	 och	
medvetenhet	om	egna	attityder	och	värderingar	gentemot	individ	och	samhälle.		
(http://www.vagledarforeningen.se/deklaration/)	
	
Jag	är	lärare	i	botten	och	under	min	lärarutbildning	lyftes	också	vikten	av	självkännedom	och	att	ägna	
tid	åt	självreflektion	fram	som	avgörande	för	att	vara	en	bra	lärare.	När	jag	kom	ut	i	verksamheten,	
fanns	 mycket	 litet	 utrymme	 för	 reflektion	 och	 detta	 var	 inte	 heller	 något	 som	 jag	 upplevde	
prioriterades	där	 jag	arbetade.	Ville	man	ägna	sig	åt	självreflektion,	 fick	det	ske	på	förtroendetiden	
eller	på	fritiden.	Min	upplevelse	vid	och	efter	samtal	med	kollegor	var	att	man	gärna	ville	ägna	tid	åt	
detta,	men	upplevde	att	man	inte	hade	tid	och	möjlighet.		
	
Detta	 har	 fått	 mig	 att	 vilja	 undersöka	 hur	 studie-	 och	 yrkesvägledare	 ser	 på	 och	 resonerar	 kring	
begreppen	självreflektion,	självkännedom	och	skuggsidan	av	ett	samtal.	Jag	vill	också	ta	reda	på	om	de	
anser	att	detta	var	något	som	lytes	fram	som	viktigt	när	de	gick	sin	utbildning	och	om	de	ser	det	som	
nödvändigt	att	reflektera	för	att	lära	känna	sig	själv	för	att	vara	en	bra	studie-	och	yrkesvägledare	och	
om	de	upplever	att	de	har	möjlighet	att	själva	göra	det.	
	

Lisas	teori	

Enlig	min	teori	är	värdet	av	självreflektion	i	det	professionella	samtalet	stort.	Denna	teori	grundar	sig	i	
mina	egna	personliga	erfarenheter,	samt	den	litteratur	jag	tagit	del	av	i	arbetet	med	denna	studie.	Att	
vara	samtalsledare	har	gått	som	en	röd	tråd	genom	mitt	yrkesliv.	Detta	har	gett	mig	erfarenheter	av	
många	bra	samtal,	men	även	samtal	som	inte	fungerat	som	jag	önskat.	Jag	började	tidigt	reflektera	
kring	mina	samtal	och	detta	har	varit	väldigt	givande	och	lärorikt.	Jag	har	också	haft	perioder	i	mitt	
yrkesliv	där	möjligheten	till	självreflektion	har	varit	mycket	begränsad.	Under	dessa	perioder	har	jag	
fått	erfara	att	avsaknaden	av	självreflektion	kan	leda	till	dåliga	samtal	och	att	jag	som	yrkesverksam	
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inte	känt	att	jag	utvecklats	som	jag	vill.		Den	litteratur	jag	tagit	del	av	i	arbetet	med	denna	uppsats	har	
bekräftat	min	egen	teori.	Andergren	(2015,	24-25)	skriver	att	det	avgörande	för	alla	som	ängar	sig	på	
professionella	samtal	att	ägna	tid	åt	självreflektion	och	att	ha	självkännedom.	Som	vägledare	anser	
han	vidare	att	det	är	särskilt	viktigt.	Holm	(2002,	43)	skriver	att	god	självkännedom	en	förutsättning	
för	att	kunna	ha	ett	professionellt	förhållningssätt	i	ett	samtal	och	detta	kräver	att	du	reflekterar.	Även	
Egan	(2010,	35)	skriver	att	det	krävs	att	du,	om	du	vil	vara	en	bra	vägledare,	reflekterar	för	att	fortsätta	
att	utvecklas	i	sin	yrkesroll.		
	
	Det	kräver	vilja,	insikt	och	personligt	mognad	för	att	kunna	reflektera	på	ett	konstruktivt	sätt.	Detta	
kräver	i	sin	tur	att	vi	behöver	lära	oss	hur	vi	kan	reflektera.	Detta	kan	ske	på	olika	sätt	och	det	finns	
inte	ett	sätt	som	passar	alla.	Om	vi	inte	reflekterar	på	ett	sätt	som	hjälper	oss	att	utvecklas	kan	i	stället	
händelser	som	vi	upplever	gått	dåligt	leda	till	ältande	och	självförebråelser.	Vi	bär	alla	olika	”kulturella	
glasögon”	som	påverkar	oss	i	mötet	med	andra	människor.	Vidare	påverkar	våra	tidigare	erfarenheter	
och	vår	kunskap	oss,	i	hur	vi	ser	på	oss	själva	och	andra.	Att	ägna	tid	åt	självreflektion	kan	hjälpa	oss	
att	synliggöra	våra	egna	fördomar	och	hjälpa	oss	till	ökad	självinsikt.	
	
För	 att	 vi	 på	 ett	medvetet	 och	 utvecklande	 sätt	 ska	 ägna	 tid	 åt	 självreflektion	 på	 vår	 arbetsplats,	
behöver	ledningen	vara	positivt	inställd	till	det.	Om	reflektionen	ska	ske	i	grupp,	vilket	kan	vara	mycket	
givande,	krävs	stöttande	och	positivt	inställda	kollegor.		
		
Vi	behöver	fortsätta	att	”träna”	på	att	reflektera,	då	det	är	en	färdighet,	som	kan	ses	som	”färskvara”	
på	samma	sätt	som	exempelvis	kondition	och	stryka,	som	kräver	underhåll	för	att	bibehållas.		
	
Min	teori	är	alltså	att	det	är	viktigt	att	ha	god	självkännedom	och	ägna	sig	åt	självreflektion	som	studie-	
och	yrkesvägledare.	Detta	kommer	att	beläggas	genom	att	resultatet	analyseraeras	med	perspektivet	
att	 självreflektion	 kommer	 det	 professionella	 samtalet,	 vägledaren	 och	 klienten	 till	 gagn.	 Tidigare	
forskning	visar	på	att	vi	ofta	inte	är	medvetna	om	vad	som	händer	under	ytan	i	ett	samtal.	Om	vi	tränar	
oss	på	och	lär	oss	reflektera	på	ett	lärande	och	utvecklande	sätt,	är	förutsättningarna	stora	gällande	
att	vara	en	bra	vägledare.		
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Problemformulering,	syfte	och	frågeställningar	

Problemformulering	

Jag	vill	undersöka	och	skapa	en	förståelse	kring	hur	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare	ser	på	och	
resonerar	kring	begreppen	självreflektion,	självkännedom	och	skuggsidan	av	ett	samtal.	Dessa	begrepp	
är	centrala	 i	 flera	forskares	studier	som	jag	tagit	del	av	 i	arbetet	med	denna	uppsats.	Dessa	studier	
visar	 på	 värdet	 av	 självkännedom	 och	 självreflektion	 i	 det	 professionella	 samtalet.	 Holm	 skriver	
exempelvis	 i	 sin	 bok	 ”empati,	 att	 förstå	 andra	 människors	 känslor”	 att	 det	 är	 avgörande	 att	 ha	
självkännedom	och	ägna	tid	åt	självreflektion	för	att	kunna	vara	professionell	i	ett	samtal.		
(Holm	2001,	43)	Dessa	begrepps	användning	är	inte	begränsade	till	studie-	och	yrkesvägledare,	utan	
kan	vara	till	nytta	för	alla	som	vill	förbättra	sina	samtal,	såväl	i	sin	yrkessituation	som	privat.	Jag	har	
dock	inte	hittat	någon	studie	som	intresserat	sig	för	hur	just	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare	
ser	på	det.	Jag	frågar	mig	vidare	om	det	är	viktigt	att	ägna	tid	åt	självreflektion	och	ha	självkännedom	
för	att	vara	en	god	vägledare.	Min	problemformulering	har	 lett	 fram	till	min	studies	syfte	och	dess	
frågeställningar	som	presenteras	i	följande	stycke.		
	

Syfte	och	frågeställningar	

Syftet	är	att	undersöka	hur	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare	ser	på	begreppen	självreflektion,	
självkännedom	och	skuggsidan	av	ett	samtal;	det	som	händer	under	ytan	under	ett	samtal.	Vidare	om	
de	upplever	att	detta	var	något	som	lyftes	fram	som	viktigt	under	deras	utbildning	och	om	de	upplever	
sig	ha	redskap	för	att	själva	kunna	reflektera.	Jag	vill	också	ta	reda	på	om	de	ägnar	tid	åt	självreflektion	
och	på	vilket	sätt	i	sitt	arbete.	Syftet	har	utmynnat	i	följande	frågeställningar:	
	

• Hur	resonerar	studie-	och	yrkesvägledare	kring	begreppet	självreflektion,	självkännedom	och	
skuggsidan	av	ett	samtal?	

• Hur	ser	studie-	och	yrkesvägledare	på	vikten	av	att	reflektera?	
• Vilken	roll	spelar	självreflektion	i	studie-	och	yrkesvägledarnas	yrkesutövande?	
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Teoretiska	utgångspunkter	enligt	tidigare	forskning	

Begreppsförklaring	

Det	 finns	 ett	 antal	 centrala	 begrepp	 som	 återkommer	 i	 mitt	 arbete.	 Dessa	
är	 ”Självreflektion”,	 ”Reflektion”,	 ”Självkännedom”	 och	 ”Skuggsidan”.	 Ett	 par	 av	 de	 ovan	 nämnda	
begreppen	ligger	nära	varandra	och	under	arbetets	gång	har	det	visat	sig	att	begreppen	”Självreflektion	
och	Reflektion”	använts	som	synonymer	med	varandra	i	olika	källor.	Ordet	självinsikt	förekommer	vid	
ett	 fåtal	 tillfällen	 i	 uppsatsen	 och	 har	 då	 samma	 betydelse	 som	 självkännedom.	 Jag	 kommer	 att	
använda	mig	av	alla	begreppen	i	texten	med	utgångspunkt	i	den	begreppsförklaring	som	jag	redovisar	
nedan.		
	
Uppsatsen	handlar	om	studie-	och	yrkesvägledares	syn	på	de	ovan	nämnda	begreppen,	hur	de	arbetar	
med	 dem	 och	 vilket	 behov	 som	 finns	 av	 självreflektion	 i	 det	 professionella	 samtalet.	 	 I	 uppsatsen	
kommer	 jag	använda	mig	av	orden:	vägledare,	hjälpare	och	professionell	hjälpare.	Detta	då	det	 jag	
eller	 litteraturen	 hänvisar	 till,	 syftar	 på	 yrkesverksamma	 inom	 vägledande/	 behandlande/	
människovårdande	yrken.	
	
Självreflektion		
Holm	(2001,	47-48)	skriver	att	självreflektion	innebär	att	reflektera	över	sig	själv	och	att	se	på	sig	själv	
utifrån.	Det	kan	handla	om	att	granska	sin	del	i	ett	samtal	med	andra	och	då	reflektera	kring	vad	jag	
själv	bidrog	med	i	samtalet	som	gjorde	att	det	resultatet	blev	som	det	blev-	bra	eller	mindre	bra.	Och	
för	att	sedan	fundera	på	hur	man	själv	kan	lära	sig	av	det	som	fungerade	bra	och	det	man	upplevde	
fungerade	mindre	bra.		
	
Enligt	 Bie,	 (2014,	 9)	 så	 kräver	 självreflektion	 att	 vi	 ägnar	 tid	 åt	 att	 iaktta	oss	 själva	 gällande	hur	 vi	
handlar,	 tänker	och	 reagerar	 i	olika	 situationer.	Att	 reflektera	över	 sig	 själv	är	en	process	 som	kan	
hjälpa	 att	 uppmärksamma	 dig	 själv	 och	 sitt	 sätt	 att	 tänka.	 Att	 reflektera	 kan	 vidare	 skapa	
förutsättningar	till	förändring.		
	
Reflektion	
Begreppet	 reflektion	 är	 inte	 helt	 enkelt	 att	 förklara	 och	 definiera.	 Det	 är	 också	 ett	 begrepp	 som	
används	på	ett	inte	alltid	helt	genomtänkt	sätt.	(Bie	2014,	5)		
	
Ett	sätt	att	förklara	begreppet	reflektion	är	att	du	när	du	reflekterar	för	ett	samtal	med	dig	själv	och	
tittar	då	närmare	på	och	granskar	dina	egna	erfarenheter,	reaktioner	och	känslor	kring	en	upplevelse.	
Detta	försöker	du	sedan	tolka	och	lära	dig	av	för	att	utvecklas	och	lära	känna	dig	själv.	Detta	innebär	
att	du	studerar	dig	själv	både	inifrån	och	utifrån.	Att	reflektera	på	ett	ärligt	och	nyfiket	sätt	kan	ge	dig	
nya	insikter	i	vem	du	är	och	vad	du	egentligen	tycker	och	tänker.	Detta	kan	vidare	leda	till	att	du	ser	
dig	själv	med	nya	ögon	och	ändrar	dina	åsikter	kring	dig	själv,	dina	handlingar	och	värderingar	enligt	
Bie.	(2014,	25,	65)	Hon	skriver	att:	”Lärande	reflektion	är	systematisk	och	medveten,	i	motsats	till	den	

mer	vardagliga	reflektionen	som	knyter	samman	flödet	av	tankar	med	det	som	händer	runt	omkring	

dig	i	vardagen,	utan	att	det	ställer	några	krav	på	dig.”	(Bie	2014,	9)	
	
Nationalencyklopedin	 (2018)	 beskriver	 begreppet	 reflektion	 som	 att	 du	 vid	 reflektion	 ägnar	 dig	 åt	
noggrann	och	djup	eftertanke	och	eller	fundering.		
(Nationalencyklopedin	2018)	
	

Självkännedom	
Nationalencyklopedin	(2018)	beskriver	begreppet	självkännedom	som	att	du	vid	självkännedom	har	
insikt	gällande	ditt	eget	jag	och	dina	egna	begränsningar.	
(Nationalencyklopedin	2018)	
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Brunefors	(2011,	8)	förklaring	av	begreppet	självkännedom	är	att	det	innebär	att	du	har	en	kunskap	
om	dig	själv	och	ditt	eget	jag.	Både	i	relation	till	dig	själv	och	i	relation	till	din	omgivning.	Det	innebär	
vidare	att	besitta	en	medvetenhet	kring	dina	egna	åsikter,	tankar	och	känslor.	Samt	att	vara	medveten	
om	hur	du	själv	känner,	reagerar	och	handlar	i	olika	situationer.	Att	lära	sig	mer	som	sig	själv	innebär	
också	att	lära	sig	mer	om	andra.		
	
Tankar	och	idéer	kring	begreppet	självkännedom	och	ett	behov	av	att	förstå	sig	själv	och	andra,	har	
funnits	 i	 alla	 tider.	 Redan	 i	 Antikens	 Grekland	 resonerade	 man	 kring	 begreppet.	 	 Det	 har	 hittats	
inskrifter	 i	 exempelvis	 Apollotemplet	 i	 Delfi	 där	 det	 står	 skrivet:	 känn	 dig	 själv.	 Även	 den	 grekiska	
filosofen	Sokrates	resonerade	kring	självkännedom.	Han	är	känd	för	att	ha	använt	sig	av	speglingar	i	
samtal,	för	att	hans	samtalspartner	skulle	få	kännedom	om	sig	själv	och	sina	tankar.	Han	ville	genom	
att	använda	sig	av	speglingar	i	samtal	hjälpa	sina	medmänniskor	att	reflektera	kring	deras	tankar	och	
på	så	sätt	lära	känna	sig	själva,	skriver	Brunefors.	(2011,	7)	Att	lära	känna	sig	själv	och	utvecklas	kan	
väcka	rädslor	hos	människor.	Detta	kan	leda	till	att	vi	istället	för	att	utvecklas	håller	fast	i	det	vi	är	vana	
vid	och	som	får	oss	att	känna	trygghet.	Brunefors	skriver	”Vi	vet	vad	vi	har	men	inte	vad	vi	får,	och	att	

då	 beträda	 det	 obekanta	 kan	 väcka	 rädsla.”	 Denna	 rädsla	 kan	 bli	 ett	 hinder	 att	 utveckla	 en	 god	
självkännedom.		”Att	lära	känna	sig	själv	och	ändra	gamla	tanke-	och	beteendemönster	är	en	livslång	

process.”	(Brunefors	2011,	10)	
	
I	vårt	nuvarande	samhälle,	som	är	komplext	och	i	ständig	rörelse,	kan	det	enligt	Timm	&	Tornell	(2015,	
6)	vara	viktigare	än	någonsin	att	lära	känna	sig	själv	och	andra.	God	självkännedom	kan	betecknas	som	
att	man	medvetandegör	sina	egna	styrkor	och	använder	sig	av	dessa	när	situationen	kräver	det.	Det	
innebär	också	att	känna	igen	egna	mönster,	tankar	och	handlingar	som	begränsar	sig	och	lär	dig	att	
hantera	dessa.	Att	ha	god	självkännedom	kännetecknas	även	av	att	du	förstår	att	alla	människor	är	
olika	och	att	du	har	en	förmåga	att	möta	dem	utifrån	där	de	är	och	vara	ödmjuk	 inför	olikheterna.	
Timm	&	Tornell	skriver	”Utan	självinsikt	blir	vi	som	elefanter	i	en	glasbutik.	Vi	sårar,	provocerar	eller	

irriterar	vår	omgivning	och	själva	är	vi	helt	omedvetna.	Vi	tycker	istället	att	alla	andra	är	idioter	och	

stör	oss	på	att	de	inte	tänker,	känner	och	agerar	som	vi.	Utan	självinsikt	ser	vi	oss	själva	som	”normen”	
och	utgår	från	att	alla	som	inte	fungerar	som	vi	har	fel,	och	gör	fel.”	(Timm	&	Tornell	2015,	6)	
	
Att	ha	god	självkännedom	är	en	grundläggande	 förutsättning	 för	att	kunna	 inneha	en	professionell	
hållning	enligt	Holm	(2002,	43).	Det	krävs	att	du	har	god	självkännedom	om	dina	egna	känslor	och	
behov,	för	att	du	ska	kunna	hantera	dem	i	mötet	med	den	du	ska	vägleda.	Det	är	dock	inte	möjligt	att	
vara	medveten	om	sig	själv,	sina	tankar,	behov	och	känslor	hela	tiden	eller	i	alla	situationer,	men	det	
är	 nödvändigt	 att	 ständig	 sträva	mot	 att	 vara	medveten	 i	 mötet	med	 andra.	 Att	 sträva	 efter	 god	
självkännedom	och	vara	medveten	om	värdet	av	detta	är	helt	centralt	för	att	kunna	vara	professionell	
i	mötet	med	de	hjälpsökande.		
	
Bie	 (2014,	79)	menar	 vidare,	 att	 en	bristfällig	 kunskap	om	den	egna	personen	och	det	egna	 jagets	
gränser,	 kan	 leda	 till	 svårigheter	 att	 hantera	 de	 känslor	 som	 kan	 dyka	 upp	 i	 mötet	 med	 den	
hjälpsökande.		
	
Skuggsidan	
Ordet	skuggsidan	syftar	enligt	Egan	(2010,	33-35)	på	det	som	händer	under	ytan	i	ett	samtal	mellan	
människor	 och	 som	 inte	 identifieras.	 Det	 behövs	 mer	 än	 intelligens	 för	 att	 skapa	 ett	 bra	
vägledningssamtal.	Som	vägledare	bör	man	vara	medveten	om	att	ens	egna	begränsningar	kan	påverka	
samtalet	på	ett	negativt	sätt.	Som	vägledare	är	det	av	stor	vikt	att	ha	förståelse	för	att	det	händer	saker	
under	ytan	i	alla	samtal	man	för.		Det	är	vidare	av	vikt	att	ha	en	förståelse	kring	att	man	har	sina	egna	
begränsningar	i	sin	förmåga	att	se	och	hjälpa	andra.	Dessa	utmaningar	kan	dock	leda	till	fördelar	om	
de	hanteras	på	ett	bra	och	klokt	sätt.		
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Om	medvetenheten	finns	är	förutsättningarna	stora	gällande	att	vara	en	god	vägledare.	Det	är	också	
viktigt	 att	 man	 som	 vägledare	 förstår	 att	 karriärteorier	 och	 vägledningsmodeller	 har	 sina	
begränsningar.	Att	arbeta	med	att	vägleda	och	hjälpa	andra	har	i	sig	en	skuggsida	och	detta	är	något	
man	måste	hantera	som	vägledare	och	hjälpare.	Som	god	vägledare	bör	man	ständigt	sträva	efter	att	
läsa	mellan	raderna	i	ett	samtal	och	försöka	att	se	och	göra	vad	man	kan	för	att	identifiera	vad	som	
händer	i	mötet	och	lyfta	upp	det	till	ytan.	Egan	skriver:	”Wise	helpers	pursue	a	course	of	upbeat	and	

compassionate	 realism.	They	see	 the	 journey	“from	smart	 to	wise”	as	a	nerver-ending	one.”	 	 (Egan	
2010,	35)	
	 	
Att	göra	valet	att	arbeta	som	professionell	hjälpare	kan	ha	flera	orsaker	och	dessa	kan	se	mycket	olika	
ut	för	olika	individer.	För	att	fungera	på	ett	bra	sätt	i	sin	roll	är	det	viktigt	att	man	ärligt	reflekterar	över	
vilka	orsakerna	är	till	att	man	gjort	det	valet.		Alla	har	olika	motiv	och	dessa	behöver	inte	alltid	vara	
ädla.	Det	är	dock	av	stor	vikt	att	ta	reflektera	kring	och	synliggöra	dessa	skuggsidor	hos	sig	själv.	Gör	
man	detta,	och	får	klarhet	i	varför	man	gjort	det	yrkesval	man	gjort	kommer	detta	att	leda	till	att	man	
som	yrkesverksam	 lättare	kan	möta	sin	klient	där	denne	befinner	sig	vid	ett	 samtal	och	hjälpa	och	
vägleda	denne	på	ett	professionellt	sätt	enligt	Hawkins	&	Shohet.	(2008,	25-29)	
	

Tidigare	forskning	

Andergren	(2015,	23-24)	skriver	att	all	kommunikation	som	äger	rum	sker	i	ett	sammanhang	och	detta	
sammanhang	 är	 av	 stor	 betydelse	 för	 hur	 samtalet	 utformar	 sig.	 Den	 fysiska	 kontexten,	 den	
psykologiska	kontexten,	den	sociala	kontexten	samt	den	kulturella	kontexten	är	fler	aspekter	som	har	
betydelse	 för	 hur	 effektivt	 och	 bra	 samtalet	 blir.	 Vad	 de	 som	 samtalar	 bär	 med	 sig	 i	 form	 av	
erfarenheter,	känslor	och	värderingar	påverkar	oss	när	vi	samtalar	med	andra	människor.	Ett	samtal	
runt	ett	ämne	kan	se	väldigt	olika	ut	beroende	på	relationen	och	maktförhållandet	dem	emellan.	Att	
det	förhåller	sig	på	detta	sätt	är	inte	förvånande	enligt	Andergren.	Som	vägledare	är	det	dock	mycket	
viktigt	att	vara	medveten	om	detta	när	man	har	sina	vägledningssamtal.	Andergren	skriver:	”Att	hela	
tiden	 vara	 observant	 på	 sig	 själv	 och	 sitt	 agerande,	 att	 reflektera	 över	 sig	 själv	 för	 att	 därigenom	

förbättra	eller	öka	sin	egen	självkännedom	är	mycket	viktigt	för	alla	som	på	ett	professionellt	sätt	ägnar	

sig	åt	samtal	och	speciellt	vägledande	samtal;	vägledningssamtal.”	(Andergren	2015,	24-25)	
	
Andersen	 (2011,	 44-45)	 skriver	 att	 två	 människor	 kan	 göra	 helt	 olika	 antagande	 gällande	 samma	
situation	eller	händelse	beroende	av	hur	dessa	uppfattar	sin	omvärld	och	förstår	den.	De	kan	ha	olika	
bilder	och	historier	kring	vad	som	hände	och	sades.	Vill	man	se	och	förstå	den	andre	är	det	viktigt	att	
utgå	från	att	det	inte	finns	någon	objektiv	sanning	och	vara	nyfiken	på	den	andres	sätt	att	se	på	världen.		
	
Samtal	mellan	människor	kan	delas	upp	i	två	separata	processer.	En	inre	process	och	en	yttre	process.	
Dessa	pågår	samtidigt	och	samspelar	med	varandra.	I	ett	samtal,	exempelvis	mellan	en	vägledare	och	
en	klient,	förs	ett	inre	samtal	hos	dem	som	samtalar.	Detta	inre	samtal	har	till	syfte	att	delvis	bevara	
integriteten	hos	den	enskilde	och	också	att	denne	ska	klara	av	att	hantera	det	som	samtals	kring	i	det	
yttre	samtalet,	alltså	det	samtal	som	pågår	dem	emellan.	Som	samtalsledare	kan	det	med	tanke	på	det	
ovan	nämnda	vara	en	fördel	att	vara	medveten	om	dessa	två	processer	och	under	samtalet	fråga	sig	
om	samtalstempot	tillåter	klienten	att	samtidigt	föra	sitt	inre	samtal.	De	inre	samtalen	sker	oftast	när	
den	man	samtalar	med	tar	en	paus	och	blir	tyst	och	kanske	svävar	iväg	med	blicken.	Som	lyssnare	är	
det	viktigt	att	låta	den	man	lyssnar	få	den	tid	denne	behöver	och	inte	avbryta	det	inre	samtalet	och	
låta	det	som	händer	under	ytan	i	samtalet	få	ta	tid.		
(Andersen	1994,	57-59,	139)	
	
En	vägledares	värderingar	och	känslor	kan	ha	en	negativ	inverkan	på	dennes	klient	och	på	vägledarens	
förmåga	att	förstå	och	sätta	sig	in	i	sin	klients	situation.	Om	vägledaren	inte	är	medveten	om	detta	och	
har	förmågan	att	hantera	sina	reaktioner	i	mötet	med	klienten.	Om	den	yrkesverksamme	är	medveten	
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om	hur	denne	kan	reagera	i	mötet	med	en	klient	och	att	denne	kan	hantera	dessa	känslor	kan	detta	
istället	leda	till	ökade	möjligheter	att	sätta	sig	in	i	klientens	situation	enligt	Holm.	(2001,	26)	
	
Holm	(2001,	44-45)	beskriver	vidare	att	hjälpare	kan	ha	rädslor	i	mötet	med	en	klient.	Dessa	rädslor	
kan	exempelvis	handla	om	att	eventuell	information	från	den	hjälpsökande	skulle	innebära	att	vi	måste	
föreslå	en	åtgärd	som	känns	obekväm	för	oss.	När	detta	sker	finns	risk	att	vi	istället	för	att	stanna	kvar	
vid	det	aktuella	ämnet	skiftar	fokus	till	något	annat.	Det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	detta	och	att	
arbeta	med	det,	för	att	kunna	möta	klienten	där	denne	är.	Hjälparens	förmåga	handlar	således	inte	
bara	 om	 att	 vara	 påläst	 och	 duktig	 inom	 sitt	 område,	 utan	 det	 krävs	 att	 hjälparen	 har	 god	
självkännedom	och	en	förmåga	att	skapa	fungerande	relationer	till	sina	klienter.	Som	hjälpare	är	det	
således	 viktigt	 att	 ha	 en	 professionell	 hållning	 till	 dem	 man	 hjälper.	 Detta	 innebär	 att	 den	
professionelle	vid	sidan	av	sina	teoretiska	kunskaper	och	sina	erfarenheter,	både	bör	vara	medveten	
om	klientens	behov	och	reaktioner,	men	också	sina	egna.	Dessa	behov	kan	för	hjälparen	exempelvis	
handla	om	ett	behov	av	att	vara	omtyckt,	duktig,	behövd,	att	vara	i	centrum	och	ha	kontroll	och	makt.		
	
För	att	åstadkomma	detta	krävs	att	den	professionelle	hjälparen	ägnar	sig	åt	självreflektion.		
(Holm	2001,	30-33,	41-43)	En	hjälpare	bör	alltså	sträva	efter	god	självkännedom	och	medvetenhet	om	
att	 dennes	 känslor	 och	 behov	 påverkar	 samtalet	 och	 en	 förmåga	 att	 hantera	 dessa	 utan	 att	 detta	
påverkar	hur	samtalet	 förs.	Holm	beskriver	att:	”Känslor	som	trängs	bort	eller	undertrycks	kommer	

emellertid	ändå	uttryckas,	att	sippra	ut	i	beteendet,	dock	utan	att	hjälparen	själv	uppfattar	detta.”	
(Holm	2001,	46)	
	
Juul	&	Jensen	(2002,	115)	skriver	att	det	största	hindret	gällande	samtal	i	exempelvis	skolan	mellan	
den	yrkesarbetande	och	eleven	eller	dennes	föräldrar,	är	hur	den	professionellas	självkännedom	ser	
ut.	Det	är	även	viktigt	att	den	professionelle	har	förståelse	gällande	vad	dennes	förkunskap	om	vad	
samtalet	ska	handla	om	och	hur	det	ska	utföras,	kan	upplevas	för	dem	de	samtalar	med	
	
Enligt	 Bie	 (2014,	 78)	 har	 den	 du	 är	 som	människa	 har	 en	 avgörande	 roll	 i	 den	 du	 är	 och	 blir	 som	
yrkesverksam.		
		
Kåver	 &	 Nilsonne	 (2007,	 56-59)	 skriver	 att	 alla	 människor	 har	 värderingar	 som	 fungerar	 likt	 en	
referensram	som	vi	förhåller	oss	till	när	vi	handlar	och	fattar	beslut.		När	våra	egna	värderingar	skiljer	
sig	från	andras,	kan	det	vara	svårt	för	oss	att	förstå	varför	andra	handlar	och	resonerar	som	det	gör.	
När	du	arbetar	med	att	hjälpa	och	vägleda	andra	är	det	nödvändigt	att	visa	att	du	ser	och	är	beredd	
att	ta	hänsyn	till	att	din	klients	värderingar.	Att	ta	hänsyn	till	din	klients	åsikter	behöver	inte	betyda	att	
du	håller	med.	Det	är	dock	viktigt	att	visa	att	man	har	förståelse	för	det	som	denne	tycker	även	om	
man	själv	inte	tycker	likadant.		
	
Kåver	&	Nilsonne	(2007,	76)	skriver:	”Tidigare	erfarenheter	är	en	fasett	av	vårt	prisma	som	inte	syns	

så	väl.”	(Kåver	&	Nilsonne	2007,	76)	Alla	människor	bär	på	en	egen	osynlig	”ryggsäck”,	som	är	fylld	
med	dennes	specifika	erfarenheter.	Hur	stora	och	tunga	dessa	osynliga	”ryggsäckar”	är	skiljer	sig	åt.	
Det	är	inte	möjligt	för	den	som	arbetar	med	att	hjälpa	andra	att	se	in	dennes	”ryggsäck”,	men	det	är	
värdefullt	att	vara	öppen	och	ställa	frågor.	Detta	för	att	visa	att	du	intresserar	dig	för	och	visar	respekt	
för	din	klients	egen	livshistoria.		
	
Freud	 (1976,	17)	 skriver	 att	 vissa	personer	har	 svårt	 att	 sätta	ord	på	 sina	egna	värderingar	och	de	
känslor	som	dessa	kan	väcka.	Kåver	&	Nilsonne	(2007,	116)	fortsätter	vidare	i	sin	text	att	förklara	att	
det	krävs	en	medvetenhet	om	det	egna	jaget	och	ens	egna	värderingar	för	att	klara	av	att	förstå	varför	
man	känner	och	reagerar	som	man	gör	i	olika	situationer.			
	
Enligt	 Dimbleby	 &	 Burton	 (2010,	 54-55)	 finns	 det	 också	 en	 utmaning	 i	 möten	 mellan	 människor	
gällande	att	vi	i	samtalen	kan	ha	svårt	att	vara	ärliga	om	oss	själva	inför	oss	själva	och	inför	den	andra.	
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Detta	påverkar	hur	samtalet	blir,	då	det	som	händer	under	ytan	i	samtalet	inte	lyfts	fram.	Vi	kan	ha	en	
omedveten	eller	omedveten	önskan	att	framstå	som	bättre	än	vad	vi	är.			
Dimbleby	&	Burton	skriver:	”För	att	uppnå	självinsikt	måste	vi	följaktligen	övervinna	de	olika	former	av	

självbedrägeri	 och	 försvarstekniker	 som	 vi	 byggt	 upp	 för	 att	 skydda	 en	 rigid	 självuppfattning.”	
(Dimbleby	&	Burton	2010,	56)	
	
Dewey	(2007,	15-16)	skriver	att	när	vi	hamnar	i	situationer	som	känns	obekväma	för	oss,	exempelvis	i	
ett	samtal,	så	kan	vi	hantera	det	på	olika	sätt.	Vi	kan	låtsas	om	som	ingenting	har	hänt,	eller	avsluta	
aktiviteten,	eller	så	kan	vi	göra	ett	aktivt	val	att	ta	tag	i	situationen.	Om	vi	väljer	det	sist	nämnda,	så	
börjar	vi	att	reflektera.	Det	som	händer	nu	är	att	den	som	reflekterar	börjar	granska	och	titta	närmare	
på	situationen	i	sin	helhet.	För	att	komma	vidare	i	processen	krävs	att	de	observationer	man	gör	när	
man	 ägnar	 sig	 åt	 reflektion,	 är	 sanna	 och	 relevanta.	 Detta	 arbete	 är	 dock	 något	 som	 kan	 vara	
ansträngande	 för	oss.	Generellt	 sätt	har	vi	en	 tendens	att	undvika	det	vi	upplever	som	 jobbigt	och	
skrämmande.	För	att	åstadkomma	ett	fungerande	sätt	att	tänka	och	reflektera,	som	leder	oss	framåt,	
måste	vi	anstränga	oss	och	kontinuerligt	öva	oss	på	ett	strukturerat	sätt.	Dewey	skriver	vidare	att:	”En	
person	 som	 verkligen	 reflekterar	 lär	 sig	 lika	 mycket	 av	 sina	 misstag	 som	 av	 sina	 framgångar.	 Ett	

misslyckande	indikerar	nämligen	för	den	personen	som	funderat,	och	som	inte	bara	använt	sig	av	ett	

slumpmässigt	tillvägagångssätt,	vilka	ytterligare	observationer	som	krävs.”	(Dewey	2007,	25)	
	
Enligt	Schön	(2007,	40-41)	kan	vi	genom	att	ägna	sig	åt	reflektion	i	sin	yrkesroll	uppnå	ökad	kunskap	
gällande	 den	 så	 kallade	 tysta	 kunskap	 som	 växer	 fram	 i	 ett	 yrkesliv.	 Denna	 tysta	 kunskap	 uppstår	
genom	att	man	hamnar	 i	 liknande	situationer	vid	upprepande	 tillfällen,	 vilket	 leder	 till	 användbara	
erfarenheter	 gällande	 praktikerns	 specifika	 profession.	 Denna	 form	 av	 självreflektion	 gällande	 sin	
yrkesroll,	kan	ske	genom	att	man	i	enskildhet	sitter	och	funderar	över	vad	som	gick	bra	och	vad	man	
skulle	kunna	förbättra	i	exempelvis	ett	samtal	man	just	haft	med	en	klient.	Det	kan	också	gå	till	så	att	
man	reflekterar	samtidigt	som	man	utför	handlingen.	Båda	tillvägagångssätten	kan	leda	till	personlig	
utveckling	och	ökad	förståelse	för	yrket	för	den	som	reflekterar.		
	
Yip	(2006)	skriver	att	självreflektion	är	ett	ämne	som	växer	inom	litteratur	som	handlar	om	hjälpande	
yrken	och	praktiskt	arbete	med	människor.	Att	ägna	tid	åt	självreflektion	kan	ha	många	fördelar.		Det	
kan	som	tidigare	nämnts	leda	till	en	professionell	och	personlig	utveckling.	Att	ägna	tid	åt	reflektion	
behöver	dock	 inte	alltid	 leda	till	denna	typ	av	utveckling.	Att	ägna	sig	åt	självreflektion	kan	vara	en	
krävande	process	och	de	yttre	och	inre	omständigheterna	kan	ha	stor	inverkan	på	resultatet.	För	att	
det	ska	leda	till	en	positiv	utveckling	för	den	som	reflekterar	krävs	en	inre	mognad	och	en	förmåga	att	
känna	till	sina	gränser	och	ha	en	förmåga	att	sätta	dessa	gränser.	Det	krävs	också	att	man	har	stöttande	
människor	runt	om	kring	sig,	exempelvis	i	form	av	kollegor	och	ledning.	Det	är	också	till	hjälp	om	de	
man	 arbetar	med	 ser	 positivt	 på	 personlig	 och	 professionell	 utveckling.	 Om	 den	 som	 ägnar	 sig	 åt	
självreflektion	saknar	personliga	mognad	och	har	svårt	med	gränsdragning,	samt	inte	har	stöttande	
och	positiva	människor	i	sin	omgivning,	så	kan	detta	istället	påverka	på	ett	negativt	sätt.	Istället	för	att	
leda	till	en	positiv	utveckling	för	den	enskilde,	kan	det	leda	till	att	man	exempelvis	hamnar	i	ett	ältande	
och	att	det	blir	en	negativ	utveckling	där	man	inte	utvecklas	alls.		
	
Bie	 (2014,	 s	 34-35)	 ger	 oss	 förslag	 på	 riktlinjer	 för	 att	 kunna	 ägna	 oss	 åt	 självreflektion	 på	 ett	
konstruktivt	sätt.	Hon	anser	att	först	och	främst	att	tiden	är	avgörande.	Du	måste	avsätta	tid	och	se	till	
att	du	kan	vara	i	fred,	så	att	du	kan	koncentrera	dig	på	uppgiften.	Själva	reflektionsprocessen	kan	se	ut	
på	olika	sätt,	men	enligt	Bie	(2014,	s	34-35)	består	den	generellt	sätt	av	personens	egna	erfarenheter,	
reflekterandet	som	kan	leda	till	lärande	och	de	aktiviteter	som	det	man	lärt	sig	under	processen	leder	
till.	Ett	sätt	att	lägga	upp	reflekterandet	är	att	först	formulera	den	fråga	eller	händelse	du	vill	lära	dig	
mer	om.	Nästa	steg	kan	vara	att	besvara	varför	du	upplever	att	du	vill	 lära	dig	mer	om	 just	denna	
händelse	 eller	 fråga.	 Bie	 (2014,	 s	 39-41)	 förespråkar	 vidare	 att	 vi	 reflekterar	 grundligt	 innan	 vi	 går	
vidare	till	handling.		 	
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Metod	

Forskningsmetod	

Jag	har	valt	att	använda	mig	av	kvalitativ	forskningsmetod	med	intervjuer.	Jag	finner	metoden	lämplig	
då	mitt	 syfte	är	att	 förstå	hur	studie-	och	yrkesvägledare	 resonerar	och	 förhåller	 sig	 till	begreppen	
självkännedom	 och	 självreflektion	 i	 deras	 yrkesutövning.	 Jag	 vill	 också	 undersöka	 om	 de	 valda	
intervjupersonerna	ägnar	sig	ut	självreflektion	och	i	så	fall,	på	vilket	sätt.		
	
Jag	vill	vidare	koppla	och	jämföra	deras	tankar	och	åsikter	med	befintlig	forskning	i	ämnet.	Jag	vill	också	
försöka	 förstå	 hur	mina	 intervjupersoner	 ser	 på	 värdet	 av	 att	 ägna	 sig	 åt	 självreflektion	 för	 att	 nå	
självkännedom.	 Mitt	 förhållningssätt	 kommer	 att	 vara	 induktivt	 i	 relation	 till	 mitt	 syfte	 och	 den	
kvalitativa	forskningsintervjun.	(Kvale	2015,	238-239)	Detta	på	grund	av	att	mitt	mål	är	att	genom	att	
lyssna,	 reflektera	 och	 analysera,	 förstå	 hur	 respondenternas	 egna	 tankar	 och	 upplevelser	 ser	 ut	
gällande	självreflektion.	Jag	kommer	sedan	att	dra	slutsatser	som	bygger	på	deras	erfarenheter,	tankar	
och	åsikter	i	ämnet.		
	
Kvale	 (2009,	 17-19)	 beskriver	 att	 den	 kvalitativa	 forskningsintervjun	 har	 som	 ambition	 att	 förstå	
världen	utifrån	respondenternas	perspektiv.	Den	bygger	på	ett	professionellt	samtal	mellan	den	som	
intervjuar	och	den	som	blir	intervjuad	med	målsättningen	att	detta	leder	fram	till	ny	kunskap	om	det	
ämne	som	diskuteras.	Forskningsintervjun	bygger	på	ett	samtal	som	har	ett	syfte	och	en	struktur.	Det	
är	 inte	 ett	 samtal	 som	mellan	 två	 personer	 i	 en	 likställd	 situation.	Detta	 på	 grund	 av	 att	 den	 som	
intervjuar	bestämmer	innehåll,	kontrollerar	samtalet	och	tolkar	det	som	sägs	under	intervjun.		
	
Den	kvalitativa	forskningsintervjun	är	att	föredra	gällande	min	studie,	på	grund	av	att	jag	inte	har	för	
avsikt	att	generalisera.	Avsikten	med	intervjuerna	är	att	gå	på	djupet	och	få	in	ett	så	detaljrikt	material	
som	möjligt.	Att	arbeta	på	det	sättet	kan	enligt	Denscombe	(2009,	267)	leda	till	värdefulla	insikter,	då	
det	ger	de	som	blir	intervjuade	möjlighet	att	gå	djupare	i	sina	svar	och	belysa	vad	de	anser	som	viktigast	
i	 det	 som	 det	 samtalas	 kring.	 Jag	 önskar	 fånga	 deras	 subjektiva	 upplevelser	 gällande	 värdet	 av	
självkännedom,	självreflektion	och	skuggsidan	av	ett	samtal.	Jag	vill	också	ta	reda	på	om	och	på	vilket	
sätt	de	ägnar	sig	åt	detta	i	deras	roller	som	studie-	och	yrkesvägledare.		
	
Denscombe	(2009,	268)	 lyfter	 fram	att	nackdelen	med	att	välja	djupgående	 intervjuer	är	att	det	är	
tidskrävande.	Det	finns	också	risk	att	analysen	kan	bli	svår	och	ta	mycket	tid	i	anspråk.	Det	kan	också	
finnas	en	risk	att	tillförlitligheten	i	denna	val	av	metod.	Det	finns	en	risk	att	deltagarna	säger	att	det	
gör	något	annat	än	vad	de	faktiskt	gör	i	verkligheten.	Deltagarna	kan	också	bli	påverkade	av	den	som	
intervjuar,	både	på	ett	medvetet	och	omedvetet	plan.	De	kan	uppleva	att	det	förväntas	att	de	ska	svara	
på	ett	visst	sätt.		Att	spela	in	intervjuerna	kan	också	ha	en	negativ	inverkan	på	en	intervjusituation.	Det	
kan	hämma	den	person	man	intervjuar.		
	
Jag	har	valt	att	hantera	detta	genom	att	planera	tiden.	Under	intervjuerna	har	jag	försökt	att	skapa	en	
god	stämning	genom	att	ha	ett	öppet	och	tillåtande	sätt,	och	vara	tydlig	med	att	det	inte	finns	några	
rätt	eller	fel	i	detta	sammanhanget.		Jag	har	vidare	varit	uppmärksam	och	tydligt	visat	att	det	jag	är	
intresserad	av,	är	just	deras	personliga	svar	på	mina	frågor.	När	det	gäller	inspelningen	försökte	jag	att	
avdramatisera	detta	och	att	inte	låta	mina	inspelningsapparater	vara	i	centrum	för	uppmärksamheten.		
	

Urval	 	

Gällande	mitt	val	av	undersökningspersoner,	så	har	jag	avgränsat	mig	till	att	välja	examinerade	studie-	
och	yrkesvägledare	verksamma	i	Göteborg.	Jag	har	valt	tre	intervjupersoner	som	har	läst	utbildningen	
på	två	olika	universitet.	Dessa	studie-	och	yrkesvägledare	har	varit	verksamma	inom	yrket	mellan		
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1	–	3	år.	Min	målsättning	med	arbetet	är	att	genom	djupintervjuer	belysa	hur	dessa	tre	individer	ser	
på	begreppen	självreflektion,	självkännedom	och	skuggsidan	av	ett	samtal.	Jag	vill	också	ta	reda	på	om	
de	ägnar	sig	åt	att	reflektera	och	på	vilket	sätt.		Att	göra	ett	subjektivt	urval	har	sina	för-	och	nackdelar	
enligt	Denscombe.	(2010,	37)	Jag	har	valt	dessa	personer	med	en	viss	bakgrundsinformation	i	åtanke	
och	med	föreställningen	om	att	dessa	individer	kommer	att	bidra	med	betydelsefull	information	för	
själva	uppsatsen.	De	uttryckte	alla	tre	ett	stort	intresse	av	att	samtala	kring	uppsatsens	ämne	och	detta	
var	avgörande	för	mitt	val	av	intervjupersoner.		
	
De	 personer	 jag	 har	 valt	 har	 själva	 uttryckt	 sin	 vilja	 att	 delta,	 då	 de	 uppfattade	 mitt	 ämne	 som	
intressant	och	att	de	ville	lära	sig	mer	om	detta.	De	hade	också	möjlighet	att	delta	under	den	aktuella	
tidsperioden	och	avsätta	den	tid	som	krävdes	för	intervjun.	Om	arbetet	hade	genomförts	vid	ett	annat	
tillfälle	hade	urvalet	kunnat	se	annorlunda	ut	och	därmed	eventuellt	även	resultatet.	Då	jag	valt	att	
göra	djupintervjuer	som	tagit	mellan	45	min	och	75	min	gjorde	jag	valet	att	välja	tre	respondenter.	
Detta	med	hänsyn	till	at	tiden	skulle	räcka	till	för	förberedelser,	själva	genomförandet	och	efterarbetet	
av	intervjuerna.	Hade	jag	gjort	kortare	intervjuer	hade	jag	kunnat	välja	fler	respondenter,	men	då	mitt	
syfte	med	arbetet	var	att	gå	på	djupet	var	detta	inte	aktuellt.			
(Denscombe	2010,	260	och	Bryman	2011,	190-191)	
	
Jag	kan	se	att	mitt	val	av	intervjupersoner	kan	ha	en	begräsning.	Detta	på	grund	av	att	personerna	som	
valt	att	delta	uttryckt	att	mitt	ämnesval	som	intressant	och	att	de	ville	lära	sig	mer	om	detta.	Detta	kan	
möjligtvis	ha	påverkat	dem	i	hur	de	valt	att	svara	och	detta	skulle	då	ha	påverkat	mitt	resultat.	Jag	kan	
också	 se	 att	 de	 faktum	 att	 mina	 intervjupersoner	 gått	 sin	 utbildning	 relativt	 nyligen	 kan	 ha	 en	
begränsning.			
	

Etiska	överväganden	

Mina	etiska	överväganden	är	att	jag	kommer	ha	med	mig	att	mina	egna	personliga	värderingar	och	
mitt	agerande	har	betydelse	för	intervjun,	vilket	Bryman	(2011,	131)	bekräftar.	Därför	måste	jag	noga	
överväga	mitt	förhållningssätt	så	att	de	jag	intervjuar	ska	känna	en	tillåtande,	empatisk	atmosfär	så	att	
de	kan	tala	fritt.	Jag	kommer	också	att	vara	tydlig	med	att	det	är	frivilligt	att	delta	och	allt	som	sägs	
behandlas	konfidentiellt.	Allt	som	sägs	under	intervjun	anonymiseras	vid	bearbetning	av	materialet.	
Jag	 har	 också	 varit	 noggrann	 vid	 utformandet	 av	 frågorna	 för	 att	 ta	 hänsyn	 till	 respondenternas	
integritet.	 Jag	har	vidare	varit	 tydlig	med	att	presentera	uppsatsens	 syfte	och	hur	den	kommer	att	
användas.		
	
Hänsyn	har	också	tagits	till	att	det	vid	en	kvalitativ	intervju	är	det	viktigt	för	den	som	intervjuar,	att	ha	
med	sig	att	det	kan	kännas	och	upplevas	som	ojämnställt	för	den	som	blir	intervjuad.	På	grund	av	detta	
är	det	viktigt	att	den	som	intervjuar	är	ödmjuk	och	empatisk	och	får	den	som	blir	intervjuad	att	känna	
att	vi	är	jämställda	enligt	Kvale	&	Torhell.	(2009,	17-19)	
	
Min	åsikt	är	att	deltagarna	i	denna	studie	löper	mycket	liten	risk	att	komma	till	skada	på	något	sätt	
med	tanke	på	tidigare	nämna	etiska	överväganden.	(Denscombe	2016,	428)	
	

Genomförande	

Jag	har	valde	att	kontakta	ett	antal	verksamma	Studie-	och	yrkesvägledare	i	Göteborg,	varav	tre	blev	
de	 slutliga	 intervjupersonerna.	 	 Mitt	 val	 av	 intervjumetod	 har	 varit	 semistrukturerad	 metod.	 Jag	
använde	mig	under	 intervjuerna	av	förutbestämda	frågor	 i	en	 intervjuguide.	Detta	för	att	 jag	skulle	
ställa	samma	frågor	till	samtliga	deltagare.	Jag	var	vidare	öppen	för	att	ställa	följdfrågor	beroende	av	
vad	respondenterna	sa.	Jag	valde	också	att	lyssna	aktivt	och	att	vara	flexibel	i	mitt	sätt	att	intervjua,	
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med	målsättningen	att	de	jag	intervjuade	skulle	känna	att	det	kunde	svara	på	frågorna	på	sitt	eget	sätt	
och	tala	öppet	och	fritt,	vilket	är	en	förutsättning	enligt	Bryman.	(2011,	422)	
	
Jag	inledde	alla	intervjuer	med	att	varmprata	med	deltagarna	för	att	på	så	sätt	få	dem	att	slappna	av	
och	samtidigt	skapa	en	god	och	tillåtande	stämning.	(Andergren	2015	sid	125)	Jag	gick	sedan	vidare	
med	min	intervjuguide,	där	deltagarna	fick	börja	med	att	svara	på	ett	antal	frågor	kring	deras	bakgrund.	
Detta	för	att	de	inledande	frågorna	skulle	uppfattas	som	”lätta”	och	underlätta	att	samtalet	kom	igång	
och	 fick	 fart.	Den	 intervjuguide	 jag	 utgått	 från	 innehåller	 företrädesvis	 öppna	 frågor.	Detta	 för	 att	
denna	typ	av	frågor	ger	den	som	svarar	möjlighet	att	svara	på	sitt	eget	sätt,	till	skillnad	från	en	sluten	
fråga	som	har	ett	specifikt	svar.	I	denna	undersökning	ses	möjligheten	att	tala	fritt	som	en	fördel,	då	
syftet	är	att	gå	på	djupet	kring	de	begrepp	som	undersöks.		Nackdelen	med	att	ställa	öppna	frågor	är	
att	det	är	svårt	att	bedöma	tiden	för	intervjun	och	att	efterarbetet	kan	bli	omfattande	enligt	Bryman.	
(2011,	243-244)	
	
Under	intervjun	var	jag	aktiv	och	ställde	följdfrågor	och	bad	deltagarna	att	berätta	mer	och	utveckla	
vissa	svar.	 	Jag	var	också	varit	uppmärksam	på	vad	jag	uppfattat	hände	under	ytan	och	försökte	att	
uppmärksamma	detta	och	ställa	frågor,	då	jag	upplevt	detta.		
	
Att	 samtalen	 skulle	 spelas	 in	 var	 något	 jag	 kommit	 överens	 med	 deltagarna	 om	 redan	 vid	 första	
kontakten.	Innan	jag	satte	på	inspelningen	stämde	jag	av	med	deltagarna	kring	detta	och	påminde	om	
att	 allt	 inspelningarna	 skulle	 hanteras	 konfidentiellt.	 Jag	 hade	 innan	 intervjun	 kontrollerat	 att	min	
utrustning	 fungerade	 genom	 flera	 test	 och	 jag	 valde	 också	 att	 använda	 mig	 av	 två	 separata	
inspelningsapparater	vilket	Denscombe	förespråkar.	(2009,	259-260)	
	
Att	jag	valde	att	använda	mig	av	ljudupptagning	vid	mina	intervjuer	var	för	att	jag	skulle	ha	tillgång	till	
allt	 som	 sagts	 och	 ha	möjlighet	 att	 lyssna	 på	 intervjun	 i	 min	 bearbetning	 av	 materialet.	 Att	 välja	
ljudupptagning	och	transkribering	i	en	intervjusituation,	hjälper	den	som	intervjuar	att	minnas	enligt	
Bryman.	(2011,	428)	Att	lyssna	på	inspelningarna	gav	mig	möjlighet	att	gå	tillbaka	och	reflektera	flera	
gånger	på	det	som	sagts,	vilket	är	en	fördel	enligt	Trost.	(2010,	74)	Det	gav	mig	också	chans	att	lyssna	
in	hur	rösterna	lät	och	hur	tonläget	var	på	olika	svar,	vilket	underlättade	min	analys.		
	
Jag	valde	aktivt	att	inte	föra	några	anteckningar,	för	att	kunna	vara	helt	närvarande	och	fokuserade	på	
att	 lyssna	 på	 det	 som	 sades	 under	 intervjun,	 vilket	 kan	 underlätta	 intervjusituationen	 enligt	
Denscombe.	(2009,	259)	
	
Intervjuerna	tog	mellan	45	min	och	75	min.	
	
Jag	kommer	vidare	med	hjälp	av	litteraturen	jag	tagit	del	av	att	besvara	frågeställningarna	gällande	
vikten	 av	 att	 reflektera	 som	 yrkesverksam	 inom	 hjälpande/vägledande	 yrken.	 Samt	 vilken	 roll	
självreflektion	kan	spela	då	du	arbetar	med	människor	i	behov	av	stöd	och	vägledning.		
	

Databearbetning	

Efter	genomförda	intervjuer	har	jag	bearbetat	materialet	genom	att	lyssna	på	de	inspelningar	som	jag	
gjort	under	intervjuerna,	med	respondenternas	samtycke.	Dessa	utskrifter	transkriberades	sedan	för	
att	 jag	 skulle	 kunna	urskilja	 vad	 som	eventuellt	 sagts	 under	 ytan	och	 försökte	därmed	 läsa	mellan	
raderna.	(Bryman	2011,	428-429)	
	
Jag	har	vidare	granskat	 texten	noggrant	och	gjort	en	kodning	av	de	data	 jag	samlat	 in.	 Jag	har	 läst	
igenom	 utskrifterna	 av	 intervjuerna	 flera	 gånger	 och	 gjort	 notiser	 under	 tiden.	 Jag	 har	 då	 funnit	
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nyckelord	 som	 respondenterna	 använt	 och	 även	 teman	 som	 framkommit	 i	 materialet.	 Allt	 enligt	
Bryman.	(2011,	525)	
	
Under	arbetet	med	analysen	har	jag	valt	att	jämföra	mina	tankar	och	resultat	med	tidigare	forskning	
inom	ämnet.	Jag	har	vidare	valt	att	besvara	frågeställningarna:	”Hur	ser	studie-	och	yrkesvägledare	på	
vikten	 av	 att	 reflektera	 samt	 vilken	 roll	 spelar	 självreflektion	 i	 studie-	 och	 yrkesvägledarens	
yrkesutövande”	med	hjälp	av	den	forskning	jag	har	tagit	del	av	gällande	vikten	av	att	reflektera	som	
yrkesverksam	 inom	 hjälpande/vägledande	 yrken.	 Samt	 vilken	 roll	 självreflektion	 kan	 spela	 då	 du	
arbetar	med	människor	i	behov	av	stöd	och	vägledning.		
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Resultat	och	analys		

Intervjupersonernas	bakgrund	

De	tre	studie-	och	yrkesvägledare	som	jag	valt	att	intervjua	är	alla	bosatta	och	verksamma	i	Göteborgs	
kommun.	 För	 att	 uppfylla	 kravet	 på	 konfidentialitet, så	 kommer	 jag	 inte	 att	 gå	 in	 på	 vilka	
verksamhetsområden	eller	skolor	de	arbetar	i	detalj,	då	detta	skulle	göra	det	förhållandevis	lätt	att	ta	
reda	 på	 vem	 som	 säger	 vad.	Då	 jag	 presenterar	 resultatet	 nedan	 kommer	 jag	 att	 använda	mig	 av	
beteckningarna;	intervjuperson,	informant	och	vägledare,	när	jag	hänvisar	till	intervjuerna	som	ligger	
till	grund	för	mitt	resultat. 
	
Intervjuperson	 1	 tog	 sin	 examen	 vid	 Malmö	 högskola	 år	 2015.	 Hen	 har	 efter	 sin	 examen	 varit	
yrkesverksam	 inom	Göteborgs	 kommun	 i	 tre	år.	Hen	är	mycket	nöjd	med	 sitt	 val	 av	 yrke	och	 trivs	
väldigt	bra	på	sin	nuvarande	arbetsplats.	Arbetsuppgifterna	är	varierande	och	roliga	och	arbetet	i	sig	
känns	meningsfullt	och	viktigt.	Hen	arbetar	på	flera	skolor	och	skolformer	inom	Göteborgs	kommun	
och	arbetar	även	med	utvecklingsarbete.	Arbetsuppgifterna	består	i	huvudsak	av	vägledningssamtal	
och	lektioner.		
	
Intervjuperson	2	tog	sin	examen	vid	Umeå	Universitet	år	2017.	Efter	sin	examen	är	hen	verksam	inom	
Göteborgs	 kommun	 där	 hen	 trivs	 bra.	 Att	 ha	 vägledningssamtal	 och	 lektioner	 är	 det	 huvudsakliga	
arbetsuppgifterna	och	dessa	upplevs	 som	 roliga	och	utvecklande.	Hen	arbetar	på	 flera	olika	 skolor	
inom	verksamheten.		
	
Intervjuperson	3	tog	sin	examen	till	Studie-	och	yrkesvägledare	vid	Umeå	Universitet	2017	och	arbetar	
sedan	ca	1	år	tillbaka	inom	Göteborgs	kommun.	Hen	tycker	att	det	är	ett	drömjobb	att	få	arbeta	på	
det	sättet	som	hen	gör	idag.	Arbetsuppgifterna	är	i	första	hand	att	ha	vägledningssamtal	och	lektioner,	
vilka	upplevs	roliga	och	givande	att	genomföra.	Hen	bemannar	flera	skolor	inom	kommunen.	
	

Intervjupersonernas	syn	på	begreppen	

Självreflektion	
Mina	tre	intervjupersoner	har	alla	en	liknande	förklaring	gällande	begreppet	självreflektion.	De	ansåg	
att	detta	handlade	om	att	ägna	tid	åt	att	fundera	över	och	lära	känna	sig	själv.	Att	sitta	ner	och	tänka	
igenom	olika	situationer	och	händelser	man	befunnit	sig	i,	för	att	sedan	kunna	se	och	lyfta	det	som	
gått	bra	och	vad	man	kan	behöva	utveckla.		Alla	såg	det	som	en	pågående	process	och	att	denna	var	
avgörande	för	att	utvecklas	i	sin	yrkesroll	och	som	människa.	Intervjuperson	3	beskrev	också	att	hen	
upplevde	 processen	 som	 allt	 viktigare	 i	 takt	 med	 att	 hen	 utvecklades	 och	 fick	 mer	 erfarenhet.	
Intervjuperson	1	upplevde	vidare	att	ju	mer	man	reflekterar	ju	mer	lär	man	känna	dig	själv.	Hen	ansåg	
att	 självreflektion	 år	 en	 förutsättning	 för	 självkännedom.	 Detta	 var	 något	 som	 hen	 ansåg	 att	 alla	
människor	behöver	göra,	men	poängterade	att	detta	inte	var	en	självklarhet	för	alla.	Hen	trodde	att	
alla	ägnar	sig	åt	självreflektion	i	någon	mån,	men	kanske	inte	alltid	på	ett	medvetet	plan.	Bie	(2014,	9)	
beskriver	i	likhet	med	mina	intervjupersoner,	självkännedom	som	en	ständigt	pågående	process.	Enligt	
Bie,	(2014,	9)	så	kräver	självreflektion	att	vi	ägnar	tid	åt	att	iaktta	oss	själva	gällande	hur	vi	handlar,	
tänker	och	reagerar	i	olika	situationer.	Denna	process	kan	hjälpa	att	uppmärksamma	dig	själv	på	ditt	
sätt	att	tänka.	Att	reflektera	kan	vidare	skapa	förutsättningar	till	förändring.		
	
Självreflektion	 var	 ett	 begrepp	 som	 togs	 upp	 under	 utbildningen	 hos	 alla	 tre.	 De	 två	 som	 läst	 sin	
utbildning	vid	Umeå	Universitet	upplevde	att	detta	var	något	som	genomsyrade	hela	utbildningen.		
Den	intervjuperson	som	läste	vid	Malmö	Högskola	mindes	det	som	något	som	nämndes,	men	inte	att	
det	 präglade	 utbildningen.	 En	 av	 studie-	 och	 yrkesvägledarna	 som	 läst	 i	 Umeå	 berättade	 att	 hen	
upplevt	 detta	 med	 självreflektion	 som	 ”halva	 grejen”	 med	 utbildningen.	 Hen	 berättade	 att	 alla	
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vägledningssamtal	som	man	övande	på	spelades	in	och	sedan	analyserade	man	dessa	och	gav	varandra	
konstruktiv	kritik	kring	hur	det	gått.	Detta	gav	ständiga	möjligheter	för	reflektion	i	grupp	och	även	på	
egen	hand.	Hela	 processen	upplevdes	 som	utvecklande	på	 ett	 personligt	 plan.	Det	 gav	 dem	också	
ökande	kunskaper	om	sig	själva	och	andra.	Den	studie-	och	yrkesvägledare	som	läst	i	Malmö	upplevde	
inte	att	de	ägnade	så	mycket	tid	åt	att	reflektera	i	grupp,	men	att	hen	blev	uppmuntrad	att	ägna	tid	åt	
självreflektion	av	sina	lärare.	
	
Självkännedom	
Mina	intervjupersoner	beskrev	begreppet	självkännedom	som	”att	känna	sig	själv”.	Att	vidare	förstå	
och	ha	insikt	i	hur	man	fungerar	i	olika	situationer	och	med	olika	människor	och	vad	man	trivs	med	och	
inte	trivs	med.	Intervjuperson	1	beskrev	att	hen	ofta	upplevde	sig	bli	överraskad	över	hur	olika	hen	
kunde	vara	i	olika	situationer	och	med	olika	människor.	Detta	gällde	även	hur	olika	hen	upplevde	att	
hen	själv	betedde	sig	beroende	av	dagsformen.	Att	ha	självkännedom	innebar	därför	enligt	denne	att	
se	hela	sin	bredd	som	människa	i	olika	situationer	och	i	olika	tider.	Alla	tre	ansåg	att	god	självkännedom	
var	något	som	krävde	självreflektion.	De	beskrev	även	vikten	av	att	prioritera	och	ägna	tid	åt	detta.	Att	
ha	god	kännedom	om	sig	 själv	ansåg	de	även	var	viktigt	 för	att	 kunna	 lära	känna	och	 förstå	andra	
människor.	Brunefors	(2011,	7)	förklarar	på	ett	liknande	sätt	att	självkännedom	innebär	att	du	har	en	
kunskap	om	dig	själv	och	ditt	eget	jag.	Både	i	relation	till	dig	själv	och	i	relation	till	din	omgivning.	Det	
innebär	vidare	att	besitta	en	medvetenhet	kring	dina	egna	åsikter,	tankar	och	känslor.	Samt	att	vara	
medveten	om	hur	du	själv	känner,	reagerar	och	handlar	i	olika	situationer.	Att	lära	sig	mer	som	sig	själv	
innebär	också	att	lära	sig	mer	om	andra.		
	
Vikten	av	självkännedom	hos	en	studie-	och	yrkesvägledare	var	något	som	alla	tre	upplevt	lyfts	fram	
under	deras	utbildning.	Både	uttalat	från	lärare	och	från	den	litteratur	de	tagit	del	av.	Detta	var	också	
något	som	alla	tre	tyckte	stämde	mycket	bra	med	deras	upplevelser	och	erfarenheter	i	arbetet.		
	
Skuggsidan	
Skuggsidan	av	ett	samtal	beskrevs	som	det	som	händer	under	ytan	i	ett	samtal.	De	beskriv	också	att	
de	själva	som	personer	och	deras	klienters	personligheter,	kan	påverka	vad	som	händer	under	ytan.	
De	menade	att	de	ofta	händer	mycket	under	ytan	som	de	i	situationen	inte	upptäcker,	men	kan	känna	
av	starkt	efter	samtalet.	Detta	då	de	reflekterar	kring	hur	samtalet	gick.	Intervjuperson	3	upplevde	att	
dennes	egna	intressen	kunde	påverka	hur	hen	hanterade	samtalet	och	det	var	något	som	skedde	på	
ett	omedvetet	plan	under	själva	samtalet.	Hen	berättade	att	detta	var	något	som	hen	kunde	upptäckte	
när	 hen	 reflekterade	 kring	 samtalen	 i	 efterhand.	 Alla	 tre	 lyfte	 också	 fram	 att	 det	 som	 studie-	 och	
yrkesvägledare	var	oerhört	viktigt	att	vara	medveten	om	skuggsidan,	för	att	vara	en	bra	vägledare	och	
kunna	 utvecklas	 i	 sin	 yrkesroll.	 Intervjuperson	 1	 ansåg	 att	 det	 blivit	 lättare	 att	 se	 och	 upptäcka	
skuggsidan	av	ett	samtal	i	takt	med	att	hen	fick	mer	yrkeserfarenhet	och	blev	äldre.	Ju	fler	klienter	hon	
hade	samtal	med,	som	hon	reflekterade	och	lärde	av,	ju	lättare	blev	det	att	läsa	av	situationen	där	och	
då.	Detta	med	att	det	händer	saker	under	ytan	kunde	de	i	vissa	fall	påminna	sig	om	innan	de	skulle	ha	
ett	 vägledningssamtal,	 men	 oftast	 var	 detta	 något	 som	 de	 tänkte	 på	 efter	 samtalet.	 En	 av	
intervjupersonerna	 beskrev	 att	 hen	 under	 vissa	 samtal	 verkligen	 kunde	 känna	 av	 skuggsidan	 av	
samtalet	under	pågående	samtal.		I	dessa	samtal	blev	det	tydligt	att	något	pågick	under	ytan	som	inte	
kom	upp.	Det	kunde	i	vissa	fall	leda	till	att	hen	agerade	och	försökte	lyfta	andra	samtalsämnen	än	de	
som	pågick.	I	andra	fall	lät	hon	det	vara	och	reflekterade	kring	det	efteråt.	Alla	tre	var	eniga	om	att	det	
inte	går	att	uppfatta	och	lyfta	allt	som	sker	under	ytan	av	ett	samtal.	Att	göra	valet	att	arbeta	som	
professionell	hjälpare	kan	ha	flera	orsaker	och	dessa	kan	se	mycket	olika	ut	för	olika	individer.	För	att	
fungera	på	ett	bra	sätt	i	sin	roll	är	det	viktigt	att	man	ärligt	reflekterar	över	orsakerna	till	de	val	man	
gör.		
	
Enligt	 Hawkins	&	 Shohet	 (2008,	 25-29)	 så	 kan	 valet	 att	 arbeta	 som	 professionell	 hjälpare	 ha	 flera	
orsaker	och	dessa	kan	se	mycket	olika	ut	för	olika	individer.	För	att	fungera	på	ett	bra	sätt	i	sin	roll	är	
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det	viktigt	att	man	ärligt	reflekterar	över	vilka	orsakerna	är	till	att	man	gjort	sitt	yrkesval.	Alla	har	olika	
motiv	och	dessa	behöver	inte	alltid	vara	ädla.	Det	är	dock	av	stor	vikt	att	reflektera	kring	och	synliggöra	
dessa	skuggsidor	hos	sig	själv.	Gör	man	detta,	och	får	klarhet	i	varför	man	gjort	det	yrkesval	man	gjort	
kommer	detta	att	 leda	till	att	man	som	yrkesverksam	vid	ett	samtal	 lättare	kan	möta	sin	klient	där	
denne	befinner	sig	och	hjälpa	och	vägleda	denne	på	ett	professionellt	sätt.	Mina	intervjupersoner	var	
alla	 medvetna	 om,	 som	 jag	 ovan	 nämn	 att	 deras	 olika	 personligheter	 kunde	 påverka	 ett	
vägledningssamtal	på	olika	sätt.	Detta	hanterade	de	genom	att	ägna	sig	på	att	reflektera.	
	
Egan	(2010,	33-35)	 förklarar	begreppet	skuggsidan	på	ett	 liknande	sätt	som	mina	 intervjupersoner,	
nämligen	som	det	som	händer	under	ytan	i	ett	samtal	mellan	människor	och	som	inte	identifieras.	Som	
vägledare	bör	man	vara	medveten	om	att	ens	egna	begränsningar	kan	påverka	samtalet	på	ett	negativt	
sätt.	Som	vägledare	är	det	vidare	av	stor	vikt	att	ha	förståelse	för	att	det	händer	saker	under	ytan	i	alla	
samtal	man	för.		Det	är	också	av	vikt	att	ha	en	förståelse	kring	att	man	har	sina	egna	begränsningar	i	
sin	förmåga	att	se	och	hjälpa	andra.		Om	medvetenheten	finns	är	förutsättningarna	stora	gällande	att	
vara	 en	 bra	 vägledare.	 Som	 professionell	 vägledare	 bör	man	 ständigt	 sträva	 efter	 att	 läsa	mellan	
raderna	i	ett	samtal	och	försöka	att	se	och	göra	vad	man	kan	för	att	identifiera	vad	som	händer	i	mötet	
och	 lyfta	 upp	 det	 till	 ytan.	 Som	 jag	 nämnt	 ovan	 så	 var	 mina	 intervjupersoner	 medvetna	 om	
svårigheterna	med	skuggsidan	av	ett	samtal	och	sina	egna	begränsningar.	De	ägnade	vidare	mycket	tid	
åt	att	hantera	detta	genom	självreflektion.	
	
Även	begreppet	skuggsidan	var	något	som	alla	tre	kom	ihåg	från	utbildningen.	De	mindes	det	mer	från	
litteraturen	än	från	föreläsningar	och	diskussioner.		Alla	hade	läst	Gerard	Egans	bok	”The	skilled	helper”	
som	jag	refererar	till	i	min	studie.	
	

Vikten	av	att	reflektera?	

Att	ägna	tid	åt	självreflektion	ansågs,	som	tidigare	nämnts	ovan,	som	avgörande	för	att	vara	en	bra	
studie-	och	yrkesvägledare.	Intervjuperson	1	säger	”Om	jag	inte	gör	det	finns	det	en	risk	att	jag	tappar	
min	självmedvetenhet.	Att	vara	medveten	om	sig	själv	är	viktigt	när	man	jobbar	med	människor”.		
	
Gällande	vikten	av	att	reflektera	skriver	Andergren:	Att	hela	tiden	vara	observant	på	sig	själv	och	sitt	
agerande,	att	reflektera	över	sig	själv	för	att	därigenom	förbättra	eller	öka	sin	egen	självkännedom	är	

mycket	 viktigt	 för	 alla	 som	 på	 ett	 professionellt	 sätt	 ägnar	 sig	 åt	 samtal	 och	 speciellt	 vägledande	

samtal;	vägledningssamtal.	(Andergren	2015,	24-25)	
	
Mina	 intervjupersoner	 hade	 vidare	 personliga	 erfarenheter	 av	 hur	 fel	 det	 kan	 bli	 om	 man	 inte	
reflekterar	eller	gör	det	på	ett	icke	konstruktivt	sätt.	De	hade	alla	upplevt	situationer	där	de	upplevt	
att	de	fastat	i	negativa	tankegångar	som	inte	ledde	framåt.	Det	berättade	också	att	upplevde	att	det	
var	svårare	i	början,	men	blev	lättare	ju	mer	de	tränade	på	det	och	ju	mer	de	upplevde	att	de	mognade	
i	sin	yrkesroll.	De	berättade	också	om	tillfällen	då	de	prioriterat	ner	att	ägna	tid	åt	självreflektion	och	
relativt	fort	känt	att	detta	inte	vara	något	klokt	beslut.		
	
Ett	exempel	som	framkom	var	att	en	av	studie-	och	yrkesvägledaren	haft	samtal	med	samma	klient	vid	
upprepade	 tillfällen	 och	 då	 upplevt	 att	 samtalet	 inte	 gått	 som	hen	önskat	 och	 att	 de	 inte	 kommit	
framåt.	Hen	hade	inte	ägnat	tid	åt	att	reflektera	kring	vad	som	gick	fel	vid	samtal	nummer	1	och	detta	
hade	då	lett	till	att	samtal	nummer	2	fortgick	på	ett	liknande	sätt.	Efter	samtal	nummer	2	ägnade	hen	
tid	åt	reflektera	och	kunde	då	se	vad	som	gått	fel.	Detta	upplevdes	som	ett	lärande	exempel	på	värdet	
av	reflektion.		
	
Detta	är	något	som	bekräftas	av	Schön	(2007,	40-41)	som	menar	att	vi	genom	att	ägna	sig	åt	reflektion	
i	vår	yrkesroll	kan	uppnå	ökad	kunskap	gällande	den	så	kallade	tysta	kunskap	som	växer	 fram	 i	ett	
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yrkesliv.	Denna	tysta	kunskap	uppstår	genom	att	man	hamnar	i	liknande	situationer	vid	upprepande	
tillfällen,	 vilket	 leder	 till	 användbara	 erfarenheter	 gällande	 praktikerns	 specifika	 profession.	 Denna	
form	av	självreflektion	gällande	sin	yrkesroll,	kan	ske	genom	att	man	i	enskildhet	sitter	och	funderar	
över	vad	som	gick	bra	och	vad	man	skulle	kunna	förbättra	i	exempelvis	ett	samtal	man	just	haft	med	
en	 klient.	 Det	 kan	 också	 gå	 till	 så	 att	 man	 reflekterar	 samtidigt	 som	man	 utför	 handlingen.	 Båda	
tillvägagångssätten	kan	leda	till	personlig	utveckling	och	ökad	förståelse	för	yrket.		
	
Intervjupersonerna	berättade	också	 om	kollegor	 som	 inte	 reflekterade	och	 vissa	 som	de	upplevde	
ägnade	mycket	tid	åt	att	ältande	och	självförebråelser.	De	upplevde	att	dessa	kollegor	inte	hade	någon	
bra	strategi	för	att	hantera	motgångar	i	arbetet	och	att	detta	ledde	till	att	det	blev	svårt	för	dessa	att	
utvecklas	 som	 studie-	 och	 yrkesvägledare.	 De	 kunde	 också	 se	 en	 skillnad	 gällande	 de	 som	 gått	
utbildningen	för	”länge	sedan”	och	de	som	läst	under	de	senaste	ca	10	åren.	De	berättade	att	de	kunde	
uppleva	dessa	kollegor	som	generellt	negativt	inställda	till	att	utvecklas	i	sin	yrkesroll.	Det	gjorde	att	
det	kunde	bli	svårt	vid	exempelvis	gruppövningar	där	målet	vara	att	reflektera	tillsammans	över	olika	
frågeställningar.	Att	ha	stöttande	och	positiva	kollegor	runt	sig	är	en	förutsättning	för	att	reflektion	i	
grupp	 ska	 kunna	 fungera.	 Detta	 bekräftas	 av	 Yip	 (2006)	 som	 skriver	 att	 för	 att	 utvecklande	
självreflektion	ska	kunna	ske,	så	krävs	det	att	man	har	stöttande	människor	runt	om	kring	sig.	Dessa	
kan	exempelvis	vara	kollegor	och	ledning.	Det	är	också	till	hjälp	om	de	man	arbetar	med	ser	positivt	
på	personlig	och	professionell	utveckling.	Om	den	som	ägnar	 sig	åt	 självreflektion	saknar	personlig	
mognad	och	har	svårt	med	gränsdragning,	så	kan	detta	istället	påverka	på	ett	negativt	sätt.	Detta	gäller	
även	om	den	som	reflekterar	inte	har	stöttande	och	positiva	människor	i	sin	omgivning.	Istället	för	att	
leda	till	en	positiv	utveckling	för	den	enskilde,	kan	det	leda	till	att	man	exempelvis	hamnar	i	ett	ältande	
och	att	det	blir	en	negativ	utveckling	där	man	inte	utvecklas	alls.		
	
Holm	(2001,	30-33,	41-46)	skriver	angående	detta	att	hjälparens	förmåga	inte	bara	handlar	om	att	vara	
påläst	 och	 duktig	 inom	 sitt	 område,	 utan	 det	 krävs	 att	 hjälparen	 har	 god	 självkännedom	 och	 en	
förmåga	 att	 skapa	 fungerande	 relationer	 till	 sina	 klienter.	 För	 att	 åstadkomma	detta	 krävs	 att	 den	
professionelle	 hjälparen	 ägnar	 sig	 åt	 självreflektion.	 En	 hjälpare	 bör	 alltså	 sträva	 efter	 god	
självkännedom	 och	 medvetenhet	 om	 att	 dennes	 känslor	 och	 behov	 påverkar	 samtalet.	 Den	 som	
arbetar	med	att	hjälpa/vägleda	andra	behöver	också	utveckla	en	förmåga	att	hantera	dessa	känslor	
och	behov,	utan	att	detta	påverkar	hur	samtalet	förs.		
	
Dewey	(2007,	15-16)	bekräftar	även	mina	intervjupersoners	erfarenheter	genom	att	visa	på	att	när	vi	
hamnar	i	situationer	som	känns	obekväma	för	oss,	exempelvis	i	ett	samtal,	så	hanterar	vi	det	på	olika	
sätt.	Vi	kan	låtsas	om	som	ingenting	har	hänt	eller	avsluta	aktiviteten,	eller	så	kan	vi	göra	ett	aktivt	val	
att	ta	tag	i	situationen.	Om	vi	väljer	det	sist	nämnda,	så	börjar	vi	att	reflektera.	Det	som	händer	då	är	
att	den	som	reflekterar	börjar	granska	och	titta	närmare	på	situationen	i	sin	helhet.	För	att	komma	
vidare	i	processen	krävs	att	de	observationer	man	gör	när	man	ägnar	sig	åt	reflektion,	är	sanna	och	
relevanta.	Detta	arbete	är	dock	något	 som	kan	vara	ansträngande	 för	oss.	Generellt	 sätt	har	 vi	 en	
tendens	att	undvika	det	vi	upplever	som	jobbigt	och	skrämmande.	För	att	åstadkomma	ett	fungerande	
sätt	att	tänka	och	reflektera,	som	leder	oss	framåt,	måste	vi	anstränga	oss	och	kontinuerligt	öva	oss	
på	ett	strukturerat	sätt.	Mina	intervjupersoner	var	överens	om	att	det	stundvis	kunde	upplevas	som	
ansträngande	att	reflektera.	Det	var	dock	inte	något	som	hindrade	dem	från	att	göra	det.		
	
I	intervjuerna	framkom	också	att	de	upplevde	att	det	faktum	att	det	hade	en	positivt	inställd	ledning,	
underlättade	för	dem	när	det	gällde	att	prioritera	självreflektion	under	sin	arbetsdag.	Vilket	bekräftas	
av	Yip,	(2006)	se	ovan.		
	
Intervjuperson	 2	 berättade	 att	 denne	 även	 hade	 samtal	med	 sin	 närmsta	 chef	 där	 de	 tillsammans	
reflekterade	kring	händelser	i	arbetet.		
	



	 17	

Vilken	roll	spelar	självreflektion?	

Självreflektion	 beskrivs	 under	 intervjuerna	 som	en	 naturlig	 del	 av	 arbetet.	Det	 beskrivs	 också	 som	
”ständigt	 närvarande”.	 Intervjuperson	 2	 förklarade:	 ”Att	 reflektera	 är	 lika	 naturligt	 som	 att	 man	
planerar	sin	arbetsdag.”	Alla	såg	det	som	tidigare	nämnts	som	en	pågående	process	och	att	denna	var	
avgörande	för	att	utvecklas	och	vara	professionell	i	sin	yrkesroll.	De	var	också	överens	om	att	detta	
hände	 ihop	 med	 att	 utvecklas	 som	 människa.	 Självreflektion	 ansågs	 vara	 en	 förutsättning	 för	
självkännedom,	som	i	sig	är	avgörande	för	att	vara	en	bra	vägledare.	Självreflektion	spelar	alltså	en	
mycket	viktig	 roll	 i	deras	yrkesutövande.	Att	de	ser	självreflektion	som	en	mycket	viktig	del	 i	deras	
yrkesutövande,	ökar	sannolikheten	till	att	de	är	bra	och	professionella	studie-	och	yrkesvägledare.	Allt	
enligt	 tidigare	 forskning.	 Holm	 (2002,	 43)	 skriver	 att	 god	 självkännedom	 är	 en	 grundläggande	
förutsättning	för	att	kunna	inneha	en	professionell	hållning.	Att	ha	god	självkännedom	kräver	vidare	
att	du	ägnar	tid	åt	självreflektion.		Det	krävs	att	du	har	god	självkännedom	och	att	du	är	medveten	om	
dina	egna	känslor	och	behov,	för	att	du	ska	kunna	hantera	dem	i	mötet	med	den	du	ska	vägleda.	et	är	
nödvändigt	 att	 ständig	 sträva	 mot	 att	 vara	 medveten	 i	 mötet	 med	 andra.	 Att	 sträva	 efter	 god	
självkännedom	och	vara	medveten	om	värdet	av	detta	är	helt	centralt	för	att	kunna	vara	professionell	
i	mötet	med	de	hjälpsökande.		
	
Även	Andergren	(2015,	24-25)	betonar	att	den	som	arbetar	med	vägledande	samtal	ständigt	behöver	
vara	uppmärksam	på	sig	själv	och	sitt	sätt	att	agera	i	mötet	med	sina	klienter.		
	

Hur	går	självreflektionsutövandet	till?		

De	beskrev	alla	tre	att	de	när	det	ägnade	sig	åt	självreflektion,	”satt	ner	och	tänkte	över	vad	som	gått	
bra	 och	 vad	 de	 kunde	 utveckla	 gällande	 en	 specifik	 händelse”.	 De	 berättade	 också	 att	 de	 förde	
anteckningar	 på	 olika	 sätt.	 Två	 av	 dem	 förde	 loggbok,	 vilket	 de	 tyckte	 var	 väldigt	 givande.	 Denna	
loggbok	delade	de	också	med	kollegor	och	chef.	Intervjuperson	1	hade	avsatt	tid	en	dag	i	veckan	där	
hen	ägnade	tid	åt	självreflektion.	De	tankar	och	idéer	som	kom	upp	skrevs	sedan	ner	i	loggboken.	Hen	
beskrev	att	detta	var	öronmärkt	tid.	Hen	börjande	oftast	med	att	läsa	och	fundera	kring	föregående	
veckas	 logg,	 för	 att	 sedan	 skriva	 ner	 veckans	 tankar.	 	 Hen	 berättade	 också	 att	 hen	 regelbundet	
reflekterade	tillsammans	med	sina	närmaste	kollegor,	men	detta	skedde	mer	spontant.	De	kunde	ske	
både	genom	fysiska	träffar,	via	en	digital	plattform	eller	över	telefon.	Intervjuperson	3	berättade	att	
hen	 förde	 anteckningar	 efter	 varje	 samtal,	 som	 sedan	 sammanställdes	 varje	 eftermiddag	 i	 dennes	
loggbok.	Intervjuperson	1	ägnade	mer	tid	åt	att	reflektera	själv	och	tillsammans	med	andra,	än	att	föra	
anteckningar.	Att	anteckna	och	skriva	logg,	var	dock	något	som	denne	ville	utveckla	framöver.	Detta	
var	dock	något	som	denne	ville	utveckla.		
	
Bie	(2014,		34-35)	ger	oss	förslag	på	riktlinjer	för	att	kunna	ägna	oss	åt	självreflektion	på	ett	konstruktivt	
sätt.	Hon	anser	att	det	först	och	främst	är	tiden	som	är	avgörande.	Du	måste	avsätta	tid	och	se	till	att	
du	kan	vara	i	fred,	så	att	du	kan	koncentrera	dig	på	uppgiften.	Själva	reflektionsprocessen	kan	sedan	
se	ut	på	olika	sätt.		Enligt	Bie	(2014,		34-35)	består	den	generellt	sätt	av	personens	egna	erfarenheter,	
reflekterandet	som	kan	leda	till	lärande	och	de	aktiviteter	som	det	man	lärt	sig	under	processen	leder	
till.	Ett	sätt	att	lägga	upp	reflekterandet	är	att	först	formulera	den	fråga	eller	händelse	du	vill	lära	dig	
mer	om.	Nästa	steg	kan	vara	att	besvara	varför	du	upplever	att	du	vill	 lära	dig	mer	om	 just	denna	
händelse	eller	fråga.	Bie	(2014,		39-41)	förespråkar	vidare	att	vi	reflekterar	grundligt	innan	vi	går	vidare	
till	handling.		
	
Under	intervjuerna	framkom	som	jag	nämnt	ovan	att	själva	reflektionsprocessen	kunde	se	olika	ut	för	
mina	intervjupersoner.		De	ägnade	alla	tid	åt	det	vilket	Bie	(2014	34-35)	lyfter	fram	som	avgörande.	De	
arbetade	också	på	ett	 liknande	sätt	med	att	 lyfta	en	händelse	under	exempelvis	ett	samtal	som	de	
upplevt	gått	mindre	bra.	De	försökte	sedan	att	bena	ut	varför	det	gått	som	det	gått	och	för	att	sedan	
förändra	detta	i	nästa	samtal.	
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Redskap	gällande	självreflektion		

En	viktig	omständighet	för	att	ägna	tid	åt	självreflektion	var	att	de	upplevde	att	organisationens	ledning	
uppmuntrade	dem	att	reflektera.	Ledningen	var	också	stöttande	och	det	förekom	att	de	erbjöd	sig	att	
vara	ett	”bollplank”	om	så	önskades.	Det	förekom	även	att	arbetsgivaren	planerade	aktiviteter	där	de	
fick	ägna	sig	åt	att	reflektera	i	grupp.	Denna	omständighet	bekräftas,	som	tidigare	nämnts,	av	tidigare	
forskning.	 Yip	 (2006)	 skriver	 att	 en	 stöttande	 och	 positivt	 inställd	 ledning	 är	 en	 förutsättning	 för	
konstruktiv	självreflektion.	Gällande	deras	personliga	redskap,	så	lyfte	de	två	som	gått	sin	utbildning	i	
Umeå,	särskilt	fram	att	utbildningen	gett	dem	bra	redskap	för	självreflektion.	Alla	tre	berättade	också	
på	ett	liknande	sätt	om	att	det	krävs	att	man	själv	vill	och	är	positivt	inställd	till	processen	som	sådan.	
De	sa	också	att	de	upplevde	att	de	krävde	att	man	avsatte	tid	och	kunde	inse	värdet	av	att	prioritera	
detta	under	sin	arbetsdag.	Under	intervjuerna	kom	det	också	fram	att	de	ansåg	sig	att	deras	förmåga	
att	reflektera	utvecklades	ju	mer	tid	de	ägnade	åt	detta.	Att	ha	samtal	med	och	reflektera	med	sina	
kollegor,	gav	också	nya	erfarenheter	och	kunskap	som	gav	dem	ytterligare	redskap	att	reflektera.	Att	
övning	ger	färdighet	bekräftas	av	Dewey	(2007,	16)	som	skriver	att	utvecklande	självreflektion	kräver	
träning	och	uthållighet.		
	

Hinder	och	utmaningar	

En	utmaning	som	framkom	gällande	självreflektion	var	risken	att	hamna	i	ältande	och	
självförebråelser.	Intervjuperson	1	berättade	att	dagsformen	kunde	påverka	och	att	det	ibland	blev	
en	del	”negativ	reflektion”	som	inte	ledde	framåt,	utan	snarare	bakåt	i	dennes	utveckling.	Detta	var	
dock	något	som	hen	ansåg	som	”mänskligt	och	kanske	inte	så	konstigt”.	En	annan	utmaning	som	
framkom	vara	negativt	inställda	kollegor.	Detta	upplevdes	som	ett	hinder	för	att	självreflektion	skall	
leda	till	utveckling.	
	
Dewey	(2007,	15-16)	skriver	att	när	vi	hamnar	i	situationer	som	känns	obekväma	för	oss,	exempelvis	i	
ett	samtal,	så	kan	vi	hantera	det	på	olika	sätt.	Vi	kan	låtsas	om	som	ingenting	har	hänt,	eller	avsluta	
aktiviteten,	eller	så	kan	vi	göra	ett	aktivt	val	att	ta	tag	i	situationen.	Om	vi	väljer	det	sist	nämnda,	så	
börjar	vi	att	reflektera.	Det	som	händer	nu	är	att	den	som	reflekterar	börjar	granska	och	titta	närmare	
på	situationen	i	sin	helhet.	För	att	komma	vidare	i	processen	krävs	att	de	observationer	man	gör	när	
man	 ägnar	 sig	 åt	 reflektion,	 är	 sanna	 och	 relevanta.	 Detta	 arbete	 är	 dock	 något	 som	 kan	 vara	
ansträngande	 för	oss.	Generellt	 sätt	har	vi	en	 tendens	att	undvika	det	vi	upplever	som	 jobbigt	och	
skrämmande.	För	att	åstadkomma	ett	fungerande	sätt	att	tänka	och	reflektera,	som	leder	oss	framåt,	
måste	vi	anstränga	oss	och	kontinuerligt	öva	oss	på	ett	strukturerat	sätt.		
	

Slutsats	

Slutsatsen,	 vilket	 resultatet	 av	 denna	 studie	 presenterar	 är,	 att	 värdet	 av	 självreflektion	 och	
självkännedom	 i	 det	 professionella	 samtalet	 inte	 kan	 underskattas.	 Det	 kräver	 dock	 att	 den	 som	
reflekterar	 är	 positivt	 inställd	 och	 avsätter	 tid.	 Det	 underlättar	 också	 om	 organisationen	 där	man	
arbetar	är	stöttande	och	välvilligt	inställda	till	processen.	
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Diskussion	
Mitt	resultat	visar	att	mina	intervjupersoner	är	positivt	inställda	till	självreflektion	och	att	det	ägnar	sig	
åt	detta	med	entusiasm.	De	var	också	intresserade	av	uppsatsens	ämne	och	ville	gärna	delta.	Detta	är	
något	som	jag	inser	påverkar	och	eventuellt	begränsar	resultatet	av	min	uppsats.		
I	 min	 studie	 framkommer	 att	 mina	 intervjupersoner	 anser	 att	 de	 blir	 mer	 professionella	 i	 sitt	
yrkesutövande	genom	att	reflektera.	De	reflekterar	på	olika	sätt	och	de	har	också	provat	sig	fram	för	
att	hitta	ett	bra	och	fungerande	sätt.	De	hade	också	alla	ambitionen	att	bli	bättre	på	att	reflektera.	
Detta	på	grund	av	att	de	alla	 tre	ville	 fortsätta	att	 lära	känna	sig	själva	och	utvecklas	 i	 sin	 roll	 som	
studie-	och	yrkesvägledare.	När	det	gäller	att	utöva	reflektion,	så	tyckte	de	att	det	fungerade	bra	att	
”sitta	ner	och	tänka	själv”,	”föra	loggbok”	och	”att	reflektera	i	grupp”.		
	
Mitt	resultat	visar	vidare	på	att	det	krävs	förutsättningar	för	att	reflektion	ska	kunna	äga	rum.	Dels	så	
framkommer	det	att	det	krävs	att	organisationens	ledning	är	positivt	inställd	och	att	arbetsplatsen	har	
ett	tillåtande	klimat.	Det	krävs	också	att	man	har	kollegor	som	stöttar	och	är	välvilligt	inställda.	Mina	
intervjupersoner	 arbetar	 alla	 tre	 inom	 en	 organisation	 som	 underlättar	 för	 dem	 gällande	
självreflektion,	 vilket	 gav	 dem	 stort	 utrymme	 att	 ägna	 sig	 åt	 detta.	 De	 ansåg	 också	 att	 de	 blev	
uppmuntrade	till	att	reflektera	själva	och	tillsammans	med	sina	kollegor	och	chefer.		
När	det	gällde	att	reflektera	i	grupp	framkom	dock	att	det	krävde	att	kollegorna	hade	en	positiv	attityd	
till	 aktiviteten.	 Om	 någon	 kollega	 istället	 var	 negativt	 inställd	 funderade	 det	 inte	 alls.	 Mina	
Intervjupersoner	berättade	också	om	kollegor	som	inte	reflekterade	och	vissa	som	de	upplevde	ägnade	
mycket	tid	åt	ältande	och	självförebråelser.	De	upplevde	att	dessa	kollegor	inte	hade	någon	bra	strategi	
för	att	hantera	motgångar	i	arbetet	och	att	detta	ledde	till	att	det	blev	svårt	för	dessa	att	utvecklas	
som	 studie-	 och	 yrkesvägledare.	 De	 berättade	 att	 de	 kunde	 uppleva	 dessa	 kollegor	 som	 generellt	
negativt	inställda	till	att	utvecklas	i	sin	yrkesroll.		
	
Min	studie	visar	att	självkännedom	är	en	central	del	för	att	vara	en	bra	studie-	och	yrkesvägledare.	Att	
ägna	 tid	 åt	 att	 reflektera	 och	 lära	 känna	 sig	 själv	 är	 en	 förmåga	 som	 hjälper	 dig	 att	 leda	 ett	
professionellt	samtal.		
	
I	mitt	resultat	framkommer	också	att	vägledarens	personliga	mognad	påverkar	reflektionsprocessen.	
Även	vägledarens	egen	inställning	till	förloppet	påverkar.		
	
För	min	personliga	del	känns	resultatet	mycket	hoppfullt	gällande	min	framtida	roll	som	studie-	och	
yrkesvägledare.	Detta	på	grund	av	att	jag	själv	anser	att	det	oerhört	viktigt	att	ägna	tid	åt	självreflektion	
för	att	kunna	fortsätta	utvecklas	i,	men	även	att	känna	glädje	i	sitt	yrkesutövande.	Jag	ställer	mig	dock	
frågan;	Kan	man	vara	professionell	som	studie-	och	yrkesvägledare,	utan	att	ägna	sig	åt	självreflektion?	
Det	kan	finnas	omständigheter	som	gör	att	möjligheterna	att	avsätta	tid	är	små.	Man	kanske	också	
arbetar	 inom	 en	 organisation	 som	 inte	 uppmuntrar	 till	 självreflektion.	 Som	 lärare	 fanns	 mycket	
begränsade	 möjligheter	 att	 ägna	 tid	 åt	 detta	 under	 arbetstid	 och	 jag	 upplevde	 att	 ledningen	 var	
negativt	 inställda	till	processen.	Detta	påverkade	mig	negativt	 i	min	roll	som	lärare.	 	Detta	behöver	
dock	inte	betyda	att	detta	gäller	för	alla.	Mina	intervjupersoner	delade	dock	min	uppfattning.	Att	få	ta	
del	av	mina	intervjupersoners	tankar	och	erfarenheter	har	varit	mycket	givande	och	lärorikt	för	mig.	
Jag	kommer	att	bära	med	mig	deras	berättelser,	när	jag	själv	kommer	ut	i	arbete.	Jag	kommer	också	
att	dra	lärdom	av	deras	erfarenheter	när	jag	själv	ägnar	tid	åt	självreflektion	för	att	nå	självkännedom.	
	

Förslag	till	framtida	forskning	

Min	studie	omfattar	intervjuer	med	tre	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare.	De	är	alla	verksamma	
inom	Göteborgs	 kommun	 och	 har	 varit	 yrkesverksamma	 i	mellan	 ett	 till	 tre	 år.	 Gällande	 framtida	
forskning	anser	jag	att	det	hade	varit	intressant	och	värdefullt	att	undersöka	hur	det	ser	ut	på	flera	
ställen	i	landet	och	med	flera	verksamma	studie-	och	yrkesvägledare.	Jag	anser	också	att	det	hade	varit	
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intressant	att	undersöka	och	jämföra	de	lika	lärosätenas	inställning	till	värdet	av	självreflektion	som	
studie-	och	yrkesvägledare.	Det	hade	också	varit	intressant	att	få	en	inblick	i	hur	stor	roll	detta	spelar	
inom	utbildningen	på	det	olika	lärosätena.	Jag	anser	vidare	att	det	hade	varit	värdefullt	att	få	en	inblick	
i	hur	detta	har	sett	ut	över	tid.	Slutligen	skulle	jag	finna	det	intressant	att	få	kunskap	gällande	hur	det	
förhåller	sig	i	Sverige	i	jämförelse	med	andra	länder.		
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Bilaga	1	

Intervjuguide	

Bakgrund		
Hur	länge	har	du	arbetat	som	SYV?	
Var	gick	du	din	utbildning?	
Vad	har	du	för	arbetsuppgifter?	
Hur	trivs	du	med	ditt	arbete	just	nu?	
	
Självreflektion		
Hur	skulle	du	definiera	begreppet	självreflektion?		
Var	detta	begrepp	något	som	togs	upp	under	din	utbildning?	
Hur	tycker	du	att	du	som	person	och	dina	egna	åsikter	och	värderingar	påverkar	dig	som	SYV?	
Ägnar	du	tid	åt	självreflektion?		
I	vilken	utsträckning	ägnar	du	dig	åt	självreflektion?	
Hur	kan	det	se	uti	praktiken?		När?	Hur?	
Har	du	några	strategier?	
Hur	ser	du	på	värdet	av	att	reflektera	kring	dina	egna	värderingar,	åsikter	och	känslor	i	din	roll	som	
SYV?	
Vad	har	reflektionen	lett	fram	till?		
Har	du	någon	eller	några	erfarenheter	där	värdet	av	självreflektion	har	blivit	tydligt?	
	
Självkännedom		
Hur	skulle	du	definiera	begreppet	självkännedom?	
Var	detta	begrepp	något	som	togs	upp	under	din	utbildning?	
Hur	ser	du	på	värdet	av	självkännedom	i	din	roll	som	SYV?	
Hur	väl	anser	du	att	du	känner	dig	själv?	
Hur	gör	du	för	att	fortsätta	lära	känna	dig	själv?	
Hur	gör	du	för	att	fortsätta	utvecklas	i	din	roll	som	SYV?		
Har	du	någon	eller	några	erfarenheter	där	värdet	av	självreflektion	har	blivit	tydligt?	
Kan	du	ge	exempel	på	vad	som	kan	påverka	dig	på	ett	negativt	sätt	i	mötet	med	en	klient?		
Kan	du	ge	exempel	på	vad	som	kan	påverka	dig	på	ett	positivt	sätt	i	mötet	med	en	klient?		
Hur	lär	du	dig	av	positiva	och	negativa	erfarenheter	i	mötet	med	dina	klienter?	
	
Under	ytan,	Skuggsidan	
Hur	ser	du	på	skuggsidan	av	ett	samtal?	Det	som	eventuellt	händer	under	ytan?	
Var	detta	begrepp	något	som	togs	upp	under	din	utbildning?	
Är	detta	något	du	tänker	på	före,	under	och	efter	samtalet?		
Hur	ser	du	på	värdet	av	förmågan	att	läsa	mellan	raderna	i	din	roll	som	SYV?	
	
Avrundning	
Är	det	något	du	vill	tillägga?	Tack	för	din	medverkan.	
	


