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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att bidra med kunskap gällande vad som sker när 

vägledningen digitaliseras och flyttar ut från det traditionella rummet till digitala kontexter. 

Dessa digitala kontexter är i undersökningen benämnda som digitala vägledningsrum. 

Undersökningen efterfrågade vägledares insikter gällande det digitala rummets möjligheter 

och begränsningar, hur rummet förbereds för vägledning samt på vilket sätt metod och teori 

används i denna digitala kontext. Sammanlagt elva vägledare intervjuades, varav åtta svenska 

vägledare och tre danska eVejledare. 

Resultatet visar bland annat att vägledare/eVejledare använder ett flertal olika digitala 

vägledningsrum och att ett traditionellt face-to-face i hög grad tar formen av ett digitalt one-

to-one, dvs en vägledare och (oftast) en sökande möts i ett traditionellt eller ett digitalt rum. 

Resultatet visar även att avsaknad av kroppsspråk är en av vägledare/eVejledare ofta upplevd 

begränsning i det digitala rummet, samtidigt som anonymitet möjliggörs med digitaliserad 

vägledning. En möjlighet som flera vägledare lyfter fram som positivt och som uppskattas av 

sökande. Erbjuden anonymitet har visat sig öppna dörrar som tidigare varit stängda. 

Avslutningsvis används metod och teori i olika utsträckning beroende på vilket digitalt rum 

som nyttjas. eVejledarna är dock mycket samstämmiga i sina metod- och teorival eftersom 

eVejledning Danmark har valt att strukturera upp hela sin digitala vägledning utifrån 

gemensamma principer. 
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Den 7 juni 2012 tillsatte regeringen en kommitté vid namn Digitaliseringskommissionen med 

uppgift att arbeta för att regeringens it-politiska mål uppnås, ett mål som innebär att Sverige 

ska vara ”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” (SOU: 2015:28, s. 19). 

Bland annat trycker utredningen på att: ”Digitalisering innebär att digital kommunikation och 

interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara” (SOU 2015:28, s. 15). 

Kommunikation likväl som interaktion mellan människor är mycket centralt inom 

vägledning. Mitt fokus i den här undersökningen ligger på vad som sker när 

vägledningens kommunikation och interaktion skiftar kontext till digital vägledning, 

ofta benämnd e-vägledning. Det vill säga när den traditionella kontexten och det 

traditionella rummet ersätts med digitala kommunikationskanaler. 

En särskild del av digitaliseringen avser informationsdigitalisering, dvs där tidigare analog 

information ”blir strukturerad, sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler och verktyg” 

(SOU 2015:28, s. 17). 

En farhåga vid informationsdigitalisering är att vägledning som sker via webbsidor 

innehållandes information tenderar att sakna koppling mot vetenskaplig grund. Detta 

framkom under ett webbinarie vid University of Jyväskylä, Finland (2014, 19 april) där James 

P. Sampson Jr. föreläste. Sampson menade här att det finns mycket begränsade belägg för att 

karriärteorier används vid digital vägledning.  

Jag valde att kontakta Sampson via e-post för att få klarhet i hans uttalande eftersom jag var 

osäker på om han avsåg digitaliserad vägledning med eller utan närvarande vägledare.  

Dear Maria 

Several early computer-assisted career guidance systems had strong theoretical 

foundations (such as SIGI and Discover). More recently, as career guidance system 

became web-based and less costly, career theory seems more implicit than explicit. I 

believe that this is unfortunate and an important limitation in practice and research. 

(J.P. Sampson Jr., personlig kommunikation, 11 maj, 2018) 

Farhågan avser alltså digitaliserad vägledning via karriärvägledningssidor på webben 

utan närvarande vägledare. Hur ser det då ut när digitaliserad vägledning sker med 

närvarande vägledare? Jag har tagit med mig frågan men i något omvandlad form då 

jag i min undersökning efterfrågar vägledares teori-insikt i det digitala 

vägledningsrummet.  
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Sampson, Kolodinsky och Greeno (1997, s. 203-210) var tidiga med att intressera sig för vilka 

möjligheter likväl som möjliga problem, possible problems, som den digitaliserade 

vägledningen skulle kunna innebära. Tillsammans formulerade de ett antal antaganden 

gällande möjligheter likväl som möjliga problem med digitaliseringen vilka finns 

sammanfattade i den här undersökningen under avsnittet ”Bakgrund”. Där återfinns även ett 

flertal andra referenser som haft samma glasögon på, nämligen tekniken som möjliggörare 

samt vad som kan anses som begränsande faktorer. 

Vilka möjligheter och begränsningar ser vägledare idag med digitaliserad vägledning? 

Jag efterfrågar i min undersökning hur dagens vägledare uppfattar det digitala 

vägledningsrummets möjligheter och begränsningar. 

På inrådan av min handledare inleder jag med att redogöra för ett begrepp som än så länge, 

mig veterligen, inte används men som jag valt att tillämpa genom hela undersökningen: det 

digitala vägledningsrummet. Mitt val av begrepp förklaras under rubriken ”Det vetenskapliga 

problemet”.  
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Det vetenskapliga problemet 

Traditionella rum för vägledning 

Vägledning som profession har haft fokus på det traditionella samtalet. ”Med traditionellt 

samtal/personligt möte menar man huvudsakligen ett samtal som är bokat, på en bestämd tid, 

på en bestämd plats, oftast inom en offentlig institution” (Lindberg, Eklann & Axelsson, 

2008, s. 68). 

Det traditionella samtalet bedrivs i traditionella kontexter. Denna traditionella kontext har 

enligt Thomsen, Boelskifte Skovhus och Buhl (2015, s. 155) av tradition kopplats samman 

med vägledarens rum, och fokus har legat på hur detta rum ser ut och hur vägledaren är 

placerad i förhållande till den sökande. Enligt Hägg och Kuoppa (2007) finns ett antal icke-

verbala redskap i det professionella samtalet. Det rumsliga arrangemanget utgör ett sådant 

redskap vilket innebär att ”rummet är möblerat så att vägledaren och klienten sitter mitt eller 

snett emot varandra på lagom avstånd” (Hägg & Kuoppa, 2007, s. 59). Rummets möblering 

ska vara välkomnande och inbjudande. Det är också viktigt att vägledaren inte sitter bakom ett 

stort skrivbord eller att vägledaren har en bekväm stol och sätter den sökande på en liten och 

obekväm stol. 

Även Andergren (2015) för ett resonemang kring detta: 

Det får absolut inte se ut som om du bor i tjänsterummet […] Ditt tjänsterum måste 

avspegla ditt arbetssätt och tidsandan i vilken du utövar din professionella verksamhet. 

Ditt tjänsterum och vad det återspeglar i form av professionalism är ofta en viktig del av 

verksamhetens ansikte utåt. (s. 119) 

Lovén (2015) beskriver den traditionella kontexten som det traditionella rummet och menar 

att:  
Av tradition har syv-utbildningarna lagt fokus på samtal som sker i det ”traditionella 

rummet” (face to face), och inte belyst de möjligheter som finns i användningen av 

webbaserade valstöd och/eller användningen av sociala medier i vägledningen. (s. 34) 

Icke-traditionella rum för vägledning 

När det gäller vägledning som placerar vägledaren på andra platser än i det traditionella 

rummet så har det definierats av Thomsen et al. (2015, s. 155) som vägledning i nya 

kontexter. Digitaliserad vägledning är vägledning som bedrivs i ny kontext, men var? Ett 
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försök till sammanfattande begrepp är e-vägledning som erbjuds via en e-vägledningstjänst 

vilket förklaras enligt följande: 
En grundförutsättning är att vägledaren och den vägledde inte befinner sig på samma 

fysiska plats. I en e-vägledningstjänst ska den som söker vägledning kunna få tjänsten 

via webben både synkront (samtidigt) eller asynkront (inte samtidigt), via t.ex. ett 

inspelat informationsanslag. (Skolverket & Malmö Högskola, 2014, s. 13) 

Det digitala vägledningsrummet 

Jag har i min undersökning valt att benämna denna relativt nya kontext i vilken den 

digitaliserade vägledningen sker som det digitala vägledningsrummet. Viktigt att betona är 

att jag här avser den vägledning som sker med närvarande vägledare, dvs inte webbsidor där 

den sökande själv kan finna information, göra tester, använda karriärplaneringsverktyg eller 

liknande. Närvaron kan vara synkron likväl som asynkron vilket möjliggör chatt såväl som e-

post för att ta några exempel. Jag avser ett vägledande samtal där vägledaren och den sökande 

möter varandra i en digital kontext. Det professionella samtalet sker i det digitala 

vägledningsrummet. 

 

Med metaforens hjälp vill jag här skapa förståelse för något nytt genom att koppla samman 

något traditionellt och välbekant med detta nya. Enligt Törneke (2016, s. 25, s. 86) kan det 

nya förstås med ord vi redan vet betydelsen på. Det är helt naturligt att vi söker andra ord som 

kan förklara och med vilka vi kan förstå det nya. Med metaforen det digitala 

vägledningsrummet önskar jag att försätta vägledaren i en rumslig kontext, något som det 

traditionella rummet erbjuder.  Genom att nyttja ett sammanhang som är känt (det 

traditionella vägledningsrummet) så har jag velat skapa ett nytt sammanhang (det digitala 

vägledningsrummet) som utgår från en idé om vägledaren som relaterar sig till det digitala 

vägledningsrummet likväl som till den sökande i detta rum. Att relatera sig till något är precis 

det som sker när vi använder metaforer, eller när vi metaforar som Törneke väljer att kalla 

det. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Vägledaren bör enligt Lovén (2015, s. 93) utveckla tre insikter: personlig insikt, metodinsikt 

och teori-insikt. Detta tar sig uttryck såsom hur vägledaren uppfattar omvärlden och omvänt, 

val av metoder och verktyg i vägledningssituationen samt insikt om teorier som hjälper 

vägledaren att tolka och förstå människors agerande vid karriärval. 

Insikt innebär enligt SAOL (2015) ”djupare förståelse” och enligt SO (2009) ”uppnådd 

(djupare) förståelse av underliggande orsaker, samband e.d.; vanligen grundad på medvetet 

tankearbete”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägledarens insikter. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är att undersöka hur vägledare relaterar till omvärlden utifrån att den digitaliseras i 

allt högre grad. I min undersökning tar detta sig uttryck i att det traditionella rummet ersätts, 

eller om man så vill, kompletteras med det digitala vägledningsrummet. Hur relaterar 

vägledare till rummet och hur uppfattas dess möjligheter och begränsningar? Och hur nyttjar 

vägledare sin repertoar av metoder och teorier i detta rum? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Vilka digitala vägledningsrum använder vägledare? 

2. På vilket sätt möblerar vägledare det digitala vägledningsrummet? 

3. Hur uppfattar vägledare det digitala vägledningsrummets möjligheter och 

begränsningar? 

4. På vilket sätt använder vägledare samtals- och vägledningsmetoder samt karriärteorier 

i det digitala vägledningsrummet? 

 

Vad gäller frågan hur vägledare relaterar till det digitala vägledningsrummet så undersöker 

jag detta utifrån hur rummet möbleras, dvs hur rummet förbereds för vägledning. Vad gäller 

det digitala vägledningsrummets möjligheter och begränsningar så har detta beskrivits en hel 

del tidigare och därmed kan det ske jämförelser likväl som att det går att utveckla tidigare 

resonemang. Frågan beträffande vägledares metod- och teoriinsikt i denna nya kontext har 

beskrivits en del med avseende på vägledning via e-post eller telefon. Den avgränsningen har 

jag inte önskat göra eftersom digitaliserad vägledning, även kallad e-vägledning, är så mycket 

mer. 

Figur 2: Vägledaren i det digitala vägledningsrummet. 
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Centrala begrepp 

Samtalsmetod 

Vägledning är enligt Hägg och Kuoppa (2007) ett samlande begrepp för samtal som förs i 

professionella sammanhang. ”Med vägledande samtal avser vi samtal som förs mellan en 

professionell person och en eller flera personer” (s. 30). Det vägledande samtalets syfte är att 

”utforska tänkbara versioner och pröva olika alternativ” (s. 21).  

I stort sett alla problemlösande samtal finns det med en kartläggande del för att veta 

hur situationen och problemet ser ut i nu-tid. Därefter finns en kreativ del för att finna 

alternativa lösningar och värdera dessa. Den sista delen är ett 

handlingsprogram/handling (tex Egan, APS, beteendeterapi, kognitiv 

beteendeterapi…). (S.M. Kuoppa, personlig kommunikation, 23 juni, 2018) 

Metoderna ”handlar om hur man går till väga för att uppnå det man eftersträvar” (S.M. 

Kuoppa, personlig kommunikation, 23 juni, 2018). 

Samtalsmodeller 
Samtalets olika faser eller steg visualiseras ofta i samtalsmodeller. Modellerna visar hur 

samtalet bör gå till men är endast en mycket förenklad bild av verkligheten. 

Den amerikanske psykologen Gerard Egans modell The Skilled Helper har inspirerat till 

svenska modeller såsom Hägg och Kuoppas samtalsmodell med tre faser (Hägg & Kuoppa, 

2007 s. 42). Den ligger även till grund för 4K-modellen som används av eVejledning 

Danmark (A. Jochumsen, personlig kommunikation, 3 april, 2018).  

 

Hägg och Kuoppa (2007) skriver att ”Modellen kan vara ett stöd, ett hjälpmedel för 

utveckling om den används och betraktas som en tankefigur, en abstraktion som vägledaren 

har i sitt huvud och inte som en gjutform för samtal” (s. 42). 

Figur 3: Samtalsmodell med tre faser (Hägg & Kuoppa, 2007, s. 43). Reproducerad med tillstånd. 
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Samtalsmodellerna lyfter fram ett antal färdigheter som samtalsledaren behöver besitta i de 

olika stegen eller faserna. Som ett exempel ur Hägg och Kuoppas (2007, s. 55-89) 

samtalsmodell så beskrivs samtalsfärdigheterna enligt följande.  

x Färdigheter i fas 1: lyssna, omformulera, sammanfatta, respektera, härbärgera den 

andres version, ställa frågor, vara tydlig, vara specifik, inleda och avsluta samtal 

x Färdigheter i fas 2: sammanfattning ur vägledarens perspektiv, verbalisering, 

konfrontation, utmaning, listning, visualisering, rollspel och information 

x Färdigheter i fas 3: spåna, inventera, formulera delmål, utvärdera och avsluta 

De olika färdigheterna inrymmer i sin tur förslag på metoder. Ett sådant exempel är 

färdigheteten visualisera där vägledaren enligt författarna kan använda sig av metoder som 

exempelvis mindmapping, symboler, en termometer för att klargöra angelägenhetsgrad eller 

en ja-och-nej-stol (s. 85-86). Ett annat exempel eller färdigheten spåna som bland annat kan 

ske genom metoden brainstorming (s. 89). Metoderna avslöjar att bland annat R. Vance Peavy 

och Norman A. Amundson har haft stor betydelse för Hägg och Kuoppa (s. 42).  

Med hänvisning till att möjligheten att reproducera material från andra källor är starkt 

begränsad av upphovsrättsliga skäl (Backman, 2016, s. 110) så hänvisar jag till övriga 

modellbeskrivningar genom respektive referens ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Vägledningsmetod 

Vägledningsmetoder avser i denna undersökning metoder som används för att erhålla resultat 

inom vägledningsarbetet. Vägledaren bör enligt Lovén (2015, s. 31) behärska utforskande 

tekniker för att hjälpa individen att öka sin kunskap om sig själv likväl som att öka sin 

kunskap om olika valalternativ. 

Två kända namn när det kommer till vägledningsmetodik och vars förhållningssätt fått stort 

genomslag i vägledningssammanhang är Norman E. Amundson och R. Vance Peavy. 

Peavy (2010) grundade det perspektiv som han kallade SocioDynamic Councelling. Det 

bygger på konstruktivistisk metod och uppmuntrar den sökande att berätta sin historia genom 

meningsskapande aktiviteter såsom mindmapping, metaforer och mindfulness. Ett 

återkommande begrepp är life-space vilket kan visualiseras på olika sätt. Exempelvis genom 

Life-Space Mapping (s. 83) där den sökande förslagsvis ritar en cirkel och inuti cirkeln 

visualiserar sig själv, sitt problem, viktiga personer i sammanhanget, målbild osv. Det senare 

har i svensk kontext översatts till att rita sitt levnadsrum (Peavy, 1998, s.102, s.139). 

Amundson (2000) har skrivit ett flertal böcker med förslag på vägledningsmetoder. I boken 

Aktivt Engagemang (2000, s. 33) återfinns bland annat metoden Karriärhjulet som vi studenter 

har fått pröva på under studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet. Poehnell 

och Amundson (2011, s. 63, s. 181-183) menar att det är viktigt att både vägledaren och den 

sökande är aktivt engagerade i hela vägledningsprocessen. Kreativitet tillskrivs stor betydelse 

likväl som att börja där den sökande befinner sig, där den känner ett engagemang. 

Nästan alla Amundsons metoder gestaltas i cirkelformer, något som Poehnell och Amundson 

(2011, s. 70-71) förklarar med att cirkeln syftar till att uppmuntra oss att hålla den större 

bilden i sikte. Cirkeln påminner oss om att människors livs- och karriärvägar inte är linjära 

utan cirkulära. Karriär är inte ett mål, det är en resa. Cirkeln är således en metafor och 

metaforer utgör viktiga element i vägledningen.  

”It is often said that a picture is worth a thousand words; and a metaphor is a picture” 
(Poehnell & Amundson, 2011, s. 70). 
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Vägledningsmodeller 
Med vägledningsmodeller avses här modeller som har fokus på utbildning, yrkesval och 

framtid. Sådana modeller ”utgår från att individen står inför en brytpunkt i livet. Denna 

brytpunkt kan vara frivillig, påtvingad eller strukturerad” (Lovén, 2015, s. 29). 

Som exempel på vägledningsmodell ger Lovén (2015, s. 30) Law och Watts DOTS-modell; 

Decision learning, Opportunity awareness, Transition learning, Self awareness (Law, 1999, s. 

35). Den har ibland kallats Fyrstegsmodellen i svensk vägledning och förkortas av Lovén 

(2015) som Insikt, Utsikt och Framsikt (s. 30).  

Enligt Lovén (2015) är ”begreppet studie- och yrkesvägledning överordnat som begrepp och 

inför en valsituation pendlar individen mellan sin jag-uppfattning (självbild) och de alternativ 

som finns tillgängliga” (s. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellerna grundar sig på rationellt beslutsfattande men ”i realiteten spelar social bakgrund, 

genus och kulturell härkomst en stor roll i väljandet. Även känslor, intuition, slump och 

tillfälligheter är med i bilden när individer väljer” (Lovén, 2015, s. 31). 

Även här hänvisar jag med motiveringen upphovsrättsliga skäl (Backman, 2016, s. 110) till 

övriga modellbeskrivningar via referensen ovan. 

Figur 4: Fyrstegsmodellen (Lovén, 2015, s. 30). Reproducerad med tillstånd. 
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Karriärteori och/eller Vägledningsteori 

Vad gäller teorier inom vägledningsfältet så återkommer två begrepp: karriärteori och 

vägledningsteori. Det är inte helt klart och tydligt definierat vad som utgör det ena respektive 

det andra. Eller om det faktiskt är samma sak som egentligen avses. 

Skolverkets allmänna råd kring Arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) använder sig 

av båda begreppen vilket nedanstående citat visar: 

För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleven 

ofta stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning. Den ska genomföras på ett 

professionellt sätt och vila på en vetenskaplig grund. Det finns en mängd 

vägledningsmodeller som har sin grund i olika karriär- och vägledningsteorier. De har i 

sin tur anknytning till forskningsdisciplinerna psykologi, sociologi och pedagogik. 

(Skolverket, 2013, s. 11) 

Vidare menar Skolverket att: ”Genom kunskaper om olika vägledningsteorier och färdigheter 

i samtalsmetoder kan vägledaren möta elevens behov” (s. 36). 

Vad gäller begreppet vägledningsteori menar Lovén att: 

Det är tveksamt om det finns renodlade vägledningsteorier eftersom de ofta beskrivs 

som vägledningsmodeller. Snarare kan sägas att dessa har en del teoretiska 

utgångspunkter gällande kommunikation, kommunikationsmönster etc. men inte 

renodlat förklarar vad som händer i en vägledningsrelation. Därför är det viktigt att ha 

såväl insikter om olika vägledningsmodeller som om vägledningsmetoder. (A. Lovén, 

personlig kommunikation, 15 juni, 2018) 

 

Med karriärteorier avses enligt Lovén (2015) teorier som syftar till att ”beskriva, förklara och 

förutsäga varför människor väljer på ett visst sätt eller hamnar i de positioner inom 

utbildnings- och yrkesvärlden där de befinner sig och vad det är för mekanismer inom eller 

utanför individen som påverkar denne” (s. 65). 

 

Den här undersökningen använder begreppet karriärteori.  
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Karriärteorier – några exempel 
Listan utgör ett antal karriärteorier som vi studenter har introducerats i eller mött på i 

kurslitteratur på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet. För 

beskrivningar av respektive teori hänvisar jag till angivna referenser. 

x Parson´s Trait and Factor Theory (Andergren, 2018, s. 4-5) 

x A Cognitive Information Processing Approach to Career Problem Solving and 

Decision Making (Petersen, Sampson, Lenz & Reardon, 2002, s. 312-360) 

x Holland´s Theory of Personalities in Work Enviroments (Spokane, Luchetta & 

Richwine, 2002, s. 373-416) 

x Super´s Theory of Vocational Development (Andergren, 2018, s. 8-9) 

x Gottfredson´s Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation 

(Gottfredsson, 2002, s. 85-145) 

x Career Construction – A Developmental Theory of Vocational Behavior (Savickas, 

2002, s. 149-197)  

x Bright & Prior´s Chaos Theory of Careers (Andergren, 2018, s. 24-25) 

x Social Cognitive Career Theory, SCCT (Lent, Brown & Hackett, 2002, s. 255-302) 

x Careership: a sociological theory of career decision making (Hodkinson & Sparkes, 

1997, s. 29-41) 

x Planned Happenstance Theory (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999, s. 115-123) 

 

Karriärteoriers användning 
Sampson et al. (2014, s. 295) menar att kärnelementen i vägledning utgörs av teori, forskning 

och praktik. Dessa interagerar i varierande grad med varandra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 5: Integrating Theory, Research, and Practice (Sampson et al., 2014, s. 295). 
Reproducerad med tillstånd. 
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Karriärteorier erbjuder verktyg med vilka vägledare kan översätta och förklara, ibland mycket 

komplexa, beteenden och processer med koppling till karriär på ett mer lättbegripligt sätt 

(Sampson et al., 2014, s. 296). Karriärteorier kan på detta sätt användas som en tolkningsram 

för att hjälpa vägledaren och den sökande att förstå den sökandes karriärutveckling utifrån de 

villkor, mönster och sammanhang som har utmärkt och utmärker dennes karriärutveckling 

God kunskap i teorier i kombination med kreativitet och ett eklektiskt synsätt är viktiga delar i 

vägledarens kompetens och vägledaren bör försöka att beskriva sina bakomliggande teorier 

för den sökande (Lovén 2015, s. 85, s. 92-93).  

 

Teorierna möjliggör även för vägledare att utveckla sin praktik. ”Theory is also justified by its 

ability to suggest useful practice. Theoretical explanations of how career works can help us to 

understand how most usefully to intervene” (Law, 1999, s. 35). 

 

Ny forskning ger löpande upphov till nya teorier likväl som att forskarna strävar efter att 

förbättra eller revidera tidigare karriärteorier (Bimrose & Brown 2015, s. 51-52; Sampson et 

al, 2014, s. 295). Bland annat finns det ”ett stort behov av grundlig vägledningsforskning […] 

för att utvärdera effektiviteten i nya metoder för att tillhandahålla studie- och 

yrkesvägledning” (Bimrose & Brown, s. 55). Exempelvis nämns här den ökade användningen 

av informations- och kommunikationsteknik (IKT) likväl som forskning gällande opartisk 

studie- och yrkesvägledning av hög kvalité. Relationen mellan teori och praktik är dock, 

enligt Bimrose och Brown (2015, s. 50) inte helt okomplicerad och studie- och yrkesvägledare 

är inte alltför sällan kritiskt inställda till teori och menar att den inte har något att tillföra i det 

dagliga arbetet med hänvisning till att teorierna är svåra att förstå likväl som svåra att koppla 

samman med de arbetsuppgifter vägledaren möter i sin vardag.  

 

Sampson et al. (2017, s. 69) efterfrågar digitaliserad information om karriärteorier och anser 

att varje karriärteoretiker, eller grupp av teoretiker, bör uppmuntras att utveckla webbsidor 

som erbjuder bibliografier, dokument och presentationer med koppling till aktuell karriärteori. 

Detta tillsammans med filmer likväl som nedladdningsbart material blir då en tillgång för 

vägledaren. Vägledaren bör i sin tur identifiera och tydliggöra vilka teorier som ligger till 

grund för verksamheten och inkludera den informationen på webbsidor. 
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Bakgrund 

Vägledningens uppdrag 

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är enligt Skolverkets allmänna råd gällande arbete 

med studie- och yrkesvägledning (2013) ”att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor 

som rör val av studier och yrken” (s. 11). Vidare skriver Skolverket att ”Elevens behov av 

studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina förutsättningar ska: 

x bli medveten om sig själv 

x bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 

x bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 

x lära sig att fatta beslut 

x lära sig att genomföra sina beslut”. (s. 12) 

De kompetenser som krävs för att hantera dessa valsituationer sammanfattas i begreppet 

valkompetens vilket innefattar att kunna hantera övergångar.  

Elevernas behov av vägledning kan tillgodoses genom undervisning, vägledningssamtal och 

information. En viktig uppgift som genomsyrar dessa tre områden är att vidga elevers 

perspektiv (Skolverket 2013, s. 13, s. 26). 

Vägledningens utmaning: livslång vägledning 

Europeiska rådet antog vid mötet i Lissabon år 2000 det strategiska målet att göra EU 

till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. 

Livslångt lärande infördes som en vägledande princip i arbetet för att underlätta 

övergången till kunskapssamhället och kärnan i själva strategin är att stärka 

kompetenser hos medborgarna för att uppnå målet. (SOU 2015:28, s. 100) 

I A Memorandum on Lifelong Learning (UNESCO, 2000) framför EU-kommissionen sex 

stycken nyckelbudskap varav Key Message 5 utgörs av ”Rethinking guidance and 

councelling” (s. 16). Målet är att kunna försäkra att alla individer i Europa ska möjliggöras 

tillgång till vägledning under hela livet. Digitaliseringen öppnar enligt A Memorandum on 

Lifelong Learning upp en ny horisont för att förbättra räckvidd och kvalité av vägledningen (s. 

17). 

Livslångt lärande kompletteras med begreppet livslång vägledning.  
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”Livslång vägledning i Europa utgår från ett antal gemensamma prioriteringar. Länderna är 

överens om att en stark vägledning är nödvändig för att rusta människor i att hantera sitt 

lärande, sin karriär och övergångar mellan utbildning och arbete. 

Det är framför allt fyra områden som är i fokus för Livslång vägledning: 

x förmågan till karriärhantering, 

x tillgången till vägledning, 

x kvalitetssäkring och 

x samordning av vägledningstjänster.” (Skolverket, u.å) 
 

Inom Europa utgör ELGPN, European Lifelong Guidance Policy Network, ett policynätverk 

för livslång vägledning. Det bildades 2007 inom ramen för EU och Sverige representeras av 

Skolverket/Universitets- och högskolerådet (Skolverket, u.å). Målet är att utveckla ett 

europeiskt samarbete för livslång vägledning. Bland annat lyfts digital teknik fram som en av 

flera faktorer som kan möjliggöra att fler människor får tillgång till vägledning vid en tid och 

en plats som passar individen. Som det ser ut i dagsläget erbjuds vägledning på ”ett begränsat 

antal platser i ett begränsat antal medier, på begränsade tider på dagen eller i veckan och på 

begränsade punkter i livscykeln, och begränsar därmed den livslånga tillgången” (ELGPN, 

2011, s. 16). 

ELGPN har tagit fram en ordlista i syfte att försöka att formera vägledningsgemensamma 

begrepp med koppling till livslång vägledning. Den ursprungliga versionen är skapad 2012 

och den svenska översättningen är framtagen 2014 av Skolverket och Malmö Högskola (2014, 

s. 1-5). Ordlistan utgörs av 75 kärnbegrepp och i den svenska översättningen finns 72 av dessa 

tolkade och beskrivna ur ett svenskt perspektiv. Bland annat beskrivs begreppet distance 

guidance service enligt följande: 

Både internationellt och i Sverige har de begrepp som berör vägledning som sker 

utanför det traditionella rummet (dvs. på en bokad tid i ett överenskommet fysiskt rum), 

varierat över tid i fas med teknikens utveckling. Diskussionerna kring begreppen har 

följt diskussionerna kring distansutbildning. I Sverige har vi huvudsakligen rört oss 

mellan termerna flexibel vägledning och distansvägledning […]. Den vanligast 

förekommande termen internationellt är dock e-guidance. (Skolverket & Malmö 

Högskola, 2014, s. 13) 
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Vägledningen digitaliseras – en internationell utblick 

Datorbaserade vägledningsresurser har enligt Harris-Bowlsbey och Sampson (2005, s. 48-49) 

sitt ursprung i slutet av 1960-talet. En, av flera, tidiga utvecklare av ett sådant datorprogram 

var bland annat Donald E. Super som såg en möjlighet i att operationalisera sin teori om 

karriärutveckling, val och beslutsfattande. Förhoppningen var att de vägledningssökande på 

detta sätt skulle lära sig grunderna i karriärteorin, kunna utöva dessa grunder vid 

valsituationer likväl som att använda dem vid framtida val. Men den tidens datorminne, 

lagringsutrymme likväl som avsaknad av ljud, film och grafik medförde dock stora 

begränsningar. Innovatörerna var före sin tid. 

Vägledningens förväntade möjligheter och möjliga problem 
Sampson et al. (1997, s. 203-210) intresserade sig i tidigt skede för allt som digitaliseringen 

skulle kunna innebära för vägledningen och lyfte upp ett antal möjligheter likväl som möjliga 

problem som de kunde ana utifrån sin dåvarande horisont när Internet var nytt och kallades 

The Information Highway. Dessa kan sammanfattas enligt följande: 

E-post och chatt skulle komma att möjliggöra vägledning till individer och grupper och 

videokonferenssystem erbjuda möten liknande face-to-face där icke-verbala signaler skulle 

kunna ses och därmed tolkas. Dessutom argumenterade Sampson et al. (1997) för att vissa 

individer troligen skulle komma att känna sig tryggare i att bli vägledda i sitt eget hem med 

möjligheten att snabbt kunna avsluta ett samtal genom att helt enkelt stänga ner 

datorprogrammet och därmed kontakten med vägledaren. 

Möjliga problem skulle kunna vara bristande konfidentialitet, begränsade möjligheter att 

skapa goda relationer när vägledningen sker digitalt samt att den potentiella målgruppen 

kanske inte har tillgång till eller kunskap om den teknik som vägledning via Internet bygger 

på.  

Expanderad vägledning oberoende av tid och rum 
Tait (1999, s. 117) såg hur tekniken radikalt skulle kunna öka omfattningen likväl som 

räckvidden av vägledning. Genom att utmana tidigare förhållningssätt gällande hur 

vägledning traditionellt sker på samma plats vid samma tid så skulle vägledningsprocessen 

kunna komma att fortgå på så många fler platser än tidigare. 

Detsamma poängterade Offer (2004) då han sammanfattade e-vägledning som ”An 

opportunity to give more guidance to more people, more often, at a distance” (s. 1). Detta 

genom nya kommunikationskanaler såsom chatt, e-post, diskussionsforum och sms.  
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Vuorinen, Sampson och Kettunen (2011, s.40) beskrev den digitaliserade vägledningen i 

ljuset av livslångt lärande där livslång vägledning följer på detta. Här menade författarna att 

tekniken har den potential som behövs för att kunna expandera vägledningen. Men vilka 

digitala kommunikationskanaler skall då användas? I den finska studie som Vuorinen et al. 

(2011) refererar till noterade man bland annat att studenter inte läser e-post i så hög grad som 

förväntat utan att de förmodligen använder sig av andra kommunikationskanaler och 

konstaterar: ”We should be present where the students are” (s. 43). 

Erbjuden anonymitet 
Offer (2004, s.1) menade att en ny målgrupp skulle kunna nås genom e-vägledning. En 

målgrupp som inte kan, eller vill, besöka en vägledare men som ändå har behov av 

vägledning. Även Tait (1999, s. 119) ansåg att denna nya målgrupp troligen utgjordes av 

individer som inte skulle sökt sig till vägledning under traditionella omständigheter och 

poängterade att anonymiteten blir en viktig beståndsdel som digitala kommunikationskanaler 

kan erbjuda. Tait ville på detta sätt uppmärksamma vägledare på att tekniken skulle kunna 

innebära en möjliggörare för mänsklig interaktion som annars inte hade blivit av. 

Anonymiteten skulle för vissa individer kunna bli som en karnevalsmask, som ett slags socialt 

skydd. 

Det som Offer (2004) och Tait (1999) förmodade kunde Boer (2001, s. 16) bekräfta. Boer 

upptäckte i sin undersökning hur anonymitet, här via e-post, öppnade dörrar som tidigare varit 

stängda. Hon jämförde anonymiteten med en ny kraft liknande den som tidigare har utgjorts 

av en ovillkorligen positiv inställning till den sökande, allt sedan Carl Rogers introducerade 

sin klientcentrerade metod. Anonymiteten har, enligt Boer, tillfört något nytt som kommer att 

få en avgörande betydelse för vissa individer. 

”I began to think of the Internet as holding another departure and new power, the power of 

anonymity” (Boer, 2001, s. 16). 
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Vägledning eller information 
Offer (2004, s.2) konstaterade att vägledare ofta ställer sig tveksamma till huruvida det går att 

vägleda via e-post eller om det bara blir information. Han grundade detta konstaterade på ett 

antal e-vägledningsprojekt varav Madahar och Offer (2004, s. 39) beskriver ett av dessa 

projekt dessa lite mer ingående. Projektet, som erbjöd vägledning via e-post, innefattade fem 

universitet i Storbritannien och pågick mellan juni 2002 och december 2003.  Flera vägledare 

menade vid utvärderingen att de inte ansåg det möjligt att erbjuda vägledning i ett sådant 

medium, utan enbart information. 

Den här begränsningen uppmärksammade Offer och Sampson (1999) flera år tidigare och 

konstaterade då att:  

Some people use the term ’guidance’ and ’information’ as if they were separate entities. 

Guidance is an umbrella term which encompasses all the activities needed to support an 

individual in a process of decision-making in a given context. Information is one of 

these activities (s. 503). 

Den huvudsakliga oron menade Madahar och Offer (2004, s. 8) utgjordes egentligen av 

vägledares uppfattningar kring bristande interaktion och dialog när väglednings sker via e-

post likväl som att vissa vägledare inte tyckte sig kunna skapa det samtalsklimat och den 

relation som går att skapa vid face-to-face. Madahar och Offer bemötte detta med att ”It may 

be more difficult to interact with someone on-line, but some people may prefer to interact that 

way rather than face to face” (s. 43). 

Den förändrade interaktionen 
Tait (1999, s. 113) valde att belysa farhågan gällande bristande interaktion från ett annat håll. 

Med erfarenhet från lärande på distans och vad det hade inneburit för slags processer gällande 

att omvärdera vad som räknas som en riktig undervisningsmiljö så menade han att detsamma 

borde gälla för vägledningen då den utsätts för ny teknik. Han föreslog att även vägledare 

borde förbereda sig på att hantera radikala förändringar.  

Farhågan som Tait (1999, s. 115) mött vid digitaliseringprocesser var att mänsklig relation 

skulle komma att mekaniseras, dvs att när digitaliserad vägledning ersätter face-to-face så 

kommer man missa ledtrådar såsom ”the flush i the neck, the fiddling with hands, the posture, 

the tone of voice – all of which can give the practioner deeper insight into the dynamics of 

clients´feelings” (s. 115-116). Men snarare att anta att avgörande beståndsdelar försvinner när 

vägledning förmedlas digitalt så menade Tait att det skull vara mer fruktbart att undersöka på 

vilket sätt kommunikationen och interaktionen förändras. 
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Hooley, Hutchinson och Watts (2010, s. 10, s. 24-27) har undersökt detta, nämligen hur nya 

tekniker förändrar på vilket sätt människor kommunicerar och interagerar. Det finns numera 

ett antal digitala verktyg utvecklade för att underlätta kommunikation och interaktion mellan 

människor. Dessa kan i sin tur klassificeras efter vilket typ av kommunikation som 

underlättas: 

1. One-to-one (chatt, videokonferens) 

2. One-to-many eller many-to-one (bloggar, filmdelningssidor) 

3. Many-to-many (sociala medier) 

Genom att använda sociala medier för vägledning, vilket underlättar kommunikation many-to-

many likväl som interaktion oavsett tid och rum, så erbjuds möjligheter som hittills varit svåra 

att föreställa sig likväl som att uppnå. Här kan, menade Hooley et al. (2010, s. 24),  

möjligheter skapas för en ny slags support där individer hjälper varandra utan vägledarens 

inblandning, och samtidigt innebär detta en utmaning för den professionelle vägledaren 

eftersom det ställer krav på nya sätt att vägleda. När ska den professionelle ingripa i 

diskussionen? Hooley et al. konstaterade dock att “the range of communication channels has 

increased further, but the nature of one-to-one e-guidance remains broadly similar” (s. 25). 

Nya sätt att vägleda ställer nya krav på metod och teori 
Vuorinen et al. (2011) beskrev hur metodiken likväl som det teoretiska ramverket måste 

identifieras när vägledningen digitaliseras.”Within initial practioner training, the use of the 

internet should be integrated in the methodology of training and not used only as a separate 

entity” (s. 45). 

Boer (2001) intresserade sig för teori- och metodutveckling när vägledning ske via e-post och 

belyste vikten av att lära sig längs med vägen. ”My experiences as an online career counselor 

lead me to pay attention to my ”road” (s. vii) Denna aktiva reflektion under pågående 

vägledning utgör, enligt Boer, det bästa sättet för att utveckla teori- och praktikmodeller runt 

vägledning via Internet. Det råder brist på den typen av undersökningar menade Boer (2009, 

s. viii).  
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E-vägledning i Sverige 

I Sverige pågick ett större vägledningsprojekt vid namn Vägledningsinfo.se vilket var 

operativt mellan maj 2007 och maj 2008. Syftet med projektet var att erbjuda en flexibel och 

kvalitetsinriktad vägledningstjänst vilken skulle komplettera den kommunala och statliga 

vägledningen. Tjänsten skulle utöver detta även vara oberoende och utgöra en neutral plats för 

vägledning. Tillgången på vägledning, dvs att göra den mer tillgänglig med stöd av IKT, var 

ytterligare ett argument för denna vägledningstjänst (Lindberg et al., 2008, s. 7-8). 

Förberedelserna pågick under åren 2005-2006 och när tjänsten startade igång 2007 

bemannades den av ett 30-tal studie- och yrkesvägledare som var lokaliserade på olika orter i 

Sverige. De kommunikationskanaler som användes i projektet var telefon, e-post, MSN 

(chatt) och Skype. Dock användes Skype endast i något undantagsfall. Det var viktigt att 

tjänsten skulle erbjuda vägledning och kunna använda sådan metodik. Vägledarna förbereddes 

bland annat i att använda traditionella samtalsfärdigheter vid vägledning via e-post (s.10, s. 

27-29). 

 

Utvärderingen från de vägledare som deltog i projektet Vägledningsinfo.se visade att 

vägledarna ansåg att telefon var en bra kommunikationskanal vilken möjliggjorde för 

vägledarna att använda samtalsfärdigheter i vägledningssamtalet likväl som att den erbjöd 

anonymitet för den sökande (Lindberg et al., s. 44). Vad gäller e-post var vägledarna 

genomgående positiva. Kommunikationsformen gav flexibilitet i tid och rum och det gavs tid 

att tänka innan man svarade likväl som möjlighet att komplettera likväl som korrigera. 

Anonymitet kunde erbjudas ifall den sökande använde en mailadress som inte avslöjade den 

sökandes identitet. Chatten innebar en del tveksamheter vad gäller sättet att kommunicera. 

Några vägledare var positiva och såg kommunikationsformen som informell och 

lättillgänglig, och med möjlighet för den sökande att vara anonym. Andra vägledare reagerade 

på att vägledningen blev ytlig och fragmentarisk och att det var lätt att skriva i munnen på 

varandra. Dialogen kom i otakt (s. 35-36, s. 47).  

 

I samtliga dessa kommunikationskanaler lyftes avsaknad av kroppsspråk fram som en upplevd 

begränsning.  
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eVejledning i Danmark 

eVejledning startade igång i januari 2011 och erbjuder individuell och personlig vägledning 

till alla invånare i Danmark via en mängd olika kommunikationskanaler: chatt, telefon, sms, 

e-post, webbinarier och Facebook. De sökande kan kontakta eVejledning under dagar och 

kvällar och även på helger. Vägledningen erbjuder alltid anonymitet. 

“Clients appreciate the anonymity, which in many cases makes it easier for them to ask their 

questions” (Euroguidance, 2014, s.15). 

eVejledning är särskilt målinriktad vad gäller att stötta unga personer och deras föräldrar att 

enkelt tillhandahålla tillgång till oberoende information och vägledning och genom detta 

motivera dem att fortsätta processen på egen hand. eVejledning spelar här en central roll som 

nationell vägledningsportal. 

Majoriteten av sökande tar kontakt via chatten. Den är särskilt populär bland unga människor 

eftersom många av dessa känner att de kan uttrycka sig bättre i skrift och uppskattar att de 

tillåts vara anonyma. Därutöver ges möjlighet att spara konversationen när chatten är avslutad 

vilket ses som positivt.   

Facebook började användas i januari 2012 och möjliggör vägledning via sociala medier. 

Anledningen till att eVejledning kompletterat sina tidigare kommunikationskanaler med 

Facebook är att en hög andel av danskarna är Facebookanvändare. Aktiviteten på Facebook är 

publik, dvs alla kan se vad som skrivs. Interaktionen kan ske mellan vägledaren och sökande 

eller mellan olika individer som deltar i diskussionen.  

“We have seen several times that people try to help each other, which is precisely one of our 

main purposes of being on Facebook” (Euroguidance, 2014, s.14). 
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Metod 
 

Forskningsmetod beskrivs enligt Denscombe (2016, s. 22, s. 265-267) som verktyget för 

datainsamling och jag valde metoden intervju där insamlad data är kvalitativ eftersom jag 

efterfrågade den intervjuades uppfattningar likväl som reflektioner, kunskap och 

ställningstaganden. Jag eftersträvade den flexibilitet som metoden möjliggör. I den här 

undersökningen kom flexibiliteten till utryck som i vilken ordning frågor ställdes likväl som 

att följdfrågor varierade. Frågor växte även fram och utvecklades över tid. 

 

Intervjuerna var till viss semistrukturerade eftersom informationen som delgavs informanterna 

några dagar i förväg innehöll ett antal frågor som informanterna fick ta del av innan 

intervjutillfället (se Bilaga 1). Mina undersökningsfrågor var i underlaget framträdande i olika 

hög grad och underlaget justerades över tid. Bilaga 1 visar ett exempel. 

Urval och avgränsningar 
Urvalet i min undersökning var explorativt vilket enligt Denscombe (2016, s. 63-65) är att 

föredra när avsikten är att undersöka ett område som är relativt outforskat. Jag har önskat 

generera insikter likväl som information. Det var vidare ett icke-sannolikhetsurval eftersom 

urvalet är påverkat av undersökningens fokus där jag särskilt efterfrågade vägledare med 

särskild expertis och med särskilda erfarenheter. Urvalet var därmed subjektivt eftersom 

de vägledare som har valts ut för intervju har förmodats ha den kunskap om eller erfarenhet 

av det som undersökningen efterfrågar (et al., s. 74). Allt detta sammantaget utgjorde min 

urvalsram.   

Utifrån min urvalsram efterfrågade jag informanter som är aktiva inom digital vägledning, dvs 

med erfarenhet av att vägleda i digitala kommunikationskanaler. Informanter efterfrågades 

både i Sverige och Danmark. Det senare med anledning av att jag fick möjlighet att göra ett 

studiebesök vid eVejledning i Köpenhamn i anslutning till min undersökning. Det fanns inte 

tid att genomföra intervjuerna på plats i Danmark, däremot kunde jag se att studiebesöket med 

fördel skulle kunna kompletteras med intervjuer via digitala kommunikationskanaler. Jag 

kunde på detta sätt få ett fylligare material, en större empiri, att utgå ifrån 

när informanterna kom från både Sverige och Danmark.   

Ytterligare ett önskat kriterium, om möjligt, var att vägledarna hade vägledarexamen. Tio av 

de elva vägledarna i min undersökning har en sådan examen. En av vägledarna i 
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undersökningen har en utbildning som bedöms som likvärdig och därför har även den 

vägledarens svar med självklarhet utgjort en del av resultatet.  

Jag valde att undersöka frågan ur ett vägledarperspektiv och efterfrågade inte den sökandes 

upplevelser av vägledning i digitala vägledningsrum men mycket av detta har ändå 

framkommit när vägledarna har svarat på frågorna. Att enbart intervjua vägledare var en 

medveten avgränsning. 

Procedur   

I Danmark kontaktade jag kontorschefen för eVejledning, som i sin tur vidarebefordrade 

frågan om intervjuer vidare till eVejledningens koordinator Anette Jochumsen. Jag önskade 

genom detta få kontakt med aktiva eVejledare likväl som få acceptans för att intervjua dessa 

utifrån undersökningens frågeställningar. Detta visade sig mycket lyckosamt och jag fick god 

respons. Sammanlagt tre eVejledare ställde sig positiva till att intervjuas.   

I Sverige vände jag mig till Facebookgruppen SYV i ny tid. Jag presenterade mig själv, 

undersökningens fokus och min önskan att få intervjua vägledare via ett digitalt verktyg och 

fick några svar men bedömde att jag behövde fler intresserade. Jag valde då att vända mig till 

Facebookgruppen SYV Forum Sverige och fick då ytterligare ett antal svar. Sammanlagt 

genererade dessa förfrågningar sju informanter. Ytterligare en informant kontaktades via ett 

tips från en av dessa informanter, ett så kallat snöbollsurval (Denscombe, 2016, s. 76).  

Alla informanter bekräftade inte sin medverkan samtidigt utan jag valde att utöka mitt urval 

kumulativt till dess att jag, i enlighet med Denscombe (2016, s. 80) upplevde att 

informationen var tillräcklig. Jag lyssnade aktivt efter teman vilket gjorde att 

mina undersökningsfrågor utvecklades över tid och därmed uppstod behov av att få intervjua 

fler vägledare. Min utgångspunkt var att jag behövde minst åtta informanter men jag gick 

vidare och slutade när jag hade intervjuat elva stycken.  

Jag kompletterade mina intervjuer med att ställa frågor till följande personer som har 

informerat min undersökning och vars svar återges citerade och/eller refererade: 

x Svea Maria Kuoppa, Umeå Universitet (e-post)  

x Anette Jochumsen, eVejleder, Vejledningsfaglige koordinator, 

eVejledningen Danmark (e-post) 

x James P. Sampson, Jr., Florida State University (e-post)  

x Anders Lovén, Malmö Universitet (e-post och telefon)  
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Datainsamlingsmetod 
Eftersom de vägledare jag intervjuade är digitalt aktiva så bad jag informanterna välja digital 

kommunikationskanal för intervjun. Det innebär att intervjuer har skett genom: 

x chatt  

x e-post  

x Skype  

x Adobe Connect  

x telefon  

Ingen av informanterna befann sig på ett avstånd som möjliggjort intervju face-to-face med 

hänvisning till att det inte fanns tid till att resa.  

  
Tabell 1: Informanter och kommunikationskanaler 

Informanter Arbetsområde Intervjuverktyg 

Vägledare A Grundskola Skype 

Vägledare B Ett flertal olika skolformer e-post 

Vägledare C Grundskola chatt 

Vägledare D Vuxenutbildning e-post 

Vägledare E Högskola/Universitet Skype 

Vägledare F Arbetsförmedlingen telefon 

Vägledare G Vuxenutbildning Adobe Connect 

Vägledare H Vuxenutbildning Adobe Connect 

eVejleder A eVejledning, Danmark e-post 

eVejleder B eVejledning, Danmark e-post 

eVejleder C eVejledning, Danmark e-post 

 

Intervjuerna via Skype, Adobe Connect och telefon spelades in med diktafon och 

transkriberades i efterhand. Intervjuerna via e-post och chatt behölls i sitt ursprungliga 

format. De var med andra ord transkriberade och klara.  
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Analysmetod 
Analysen har skett av undersökningens transkriberade material. Jag lyssnade (jag använder 

metaforen oavsett format på insamlad data) efter teman likväl som innehåll som kunde 

härledas till begrepp som matchade mina undersökningsfrågor. Exempelvis informanternas 

insikter vad gäller samtal- och vägledningsmetoder likväl som karriärteori. Ibland uttrycktes 

dessa tydligt (metodval och/eller teorival exemplifierades med namn). I andra fall fanns 

metod och teori tydligt närvarande även om de inte specifikt namngavs.  

 

Informanternas svar bearbetades i olika steg med utgångspunkt i undersökningens 

frågeställningar. Texten kodades i förhållande till dessa frågor. Som exempel på kodning av 

text använde jag R för digitala vägledningsrum, S för samtalsmetod och K för karriärteori.  

 

Citat valdes ut för att ge läsaren en möjlighet att närma sig materialet och höra (också 

metaforiskt) informantens röst.   
 

Forskningsetiska överväganden 
Redan i min förfrågan (via Facebook-grupper, eVeledningens koordinator, e-post direkt till 

informant) var jag tydlig med mitt namn, undersökningens syfte, min koppling mot studie- 

och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet samt att jag önskade genomföra 

intervjuer för att samla empiri kring frågeställningar kopplade mot e-vägledning. 

Alla intervjuer inleddes med en överenskommelse gällande samtycke att medverka, en 

försäkran beträffande informantens anonymitet likväl som samtycke om att få spela in då 

intervjun skedde via Skype eller Adobe Connect. Denna överenskommelse skedde innan vi 

startade igång intervjuerna och togs muntligt vid intervjuer som skedde via Skype, telefon och 

Adobe Connect. Övriga samtycken har skett textbaserat genom att den sökande läste min 

förfrågan och medföljande information och därefter kontaktade mig och önskade medverka. 

Vid samtliga intervjuer valde jag att lämna ut mina frågor några dagar i förtid. Även då 

förtydligade jag att:  

Observera att deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas 

närhelst du önskar. Alla svar kommer att anonymiseras och svaren kommer inte att 

kunna kopplas till dig. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och 

information enbart användas i mitt examensarbete. Chattar, e-post och (efter 

medgivande) inspelat material kommer att raderas så snart intervjuerna är utskrivna. 
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Min avsikt var dels att informanterna skulle kunna få en tydligare överblick över frågornas 

karaktär samt hinna reflektera likväl som i tidigt skede kunna tacka nej ifall de kände att de 

inte ville medverka. Detta hände i ett fall där en vägledare först tackade ja, men när 

vägledaren hade läst igenom frågorna blev det tydligt att jag efterfrågade e-vägledning vilket 

vägledaren inte hade någon erfarenhet av. Vägledaren hade tackat ja för att vara hjälpsam men 

inte uppmärksammat vilket fokus undersökningen hade.  

 

Metoddiskussion 

Jag valde att erbjuda informanterna att själva välja digital kommunikationskanal för intervjun 

och önskade på så vis vara följsam utifrån informanternas önskemål. Detta har bidragit till att 

jag kunde anlita ett förhållningssätt som korrelerar med den kontext som vägledaren själv 

befinner sig i då den i sin vägledarroll erbjuder sina sökande digitala kanaler för vägledning. 

Detta utökade även mina möjligheter att genomföra fler intervjuer och intervjua i process, dvs 

låta intervjuerna pågå över längre tid än vad som skulle ha varit fallet ifall de endast hade 

erbjudits face-to-face. Jag kunde även se ett metaperspektiv i att använda en metod som 

gjorde att vi befann oss i samma rum som min problemställning handlar om: det digitala 

rummet. 

Fördelar 
Fyra av intervjuerna skedde i realtid och med visuell kontakt då programmet Skype eller 

Adobe Connect användes. Detta blev då en situation som efterliknade en intervju face-to-

face. Till detta adderades den intervju som skedde via telefon. Jag försökte att inleda 

intervjuerna där informanten initierade en startpunkt utifrån mina frågor. Kompletteringar 

såsom uppkomna följdfrågor eller oklarheter skedde via e-post.  

Sex av intervjuerna omfattade inte en visuell kontakt i realtid då intervjuerna skedde via e-

post och chatt. Detta medförde en tidsfördröjning i intervjun vilket gav både mig som 

intervjuare och informanterna tid att reflektera över frågorna. Intervjuerna var dessutom 

transkriberade och klara vilket var en fördel då transkribering är mycket tidskrävande.  

Nackdelar 
En nackdel med intervjuerna i realtid var att det material som skulle transkriberas blev mycket 

omfattande. Dessutom finns alltid den så kallade intervjuareffekten närvarande i intervjuer 

som sker face-to-face eller i miljöer som liknar dessa. Hur den påverkat kan jag inte avgöra i 

detta fall. 
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En nackdel med intervjuerna i e-post och chatt var att svaren blev ganska kortfattade. 

Dessutom ställdes frågorna mer utifrån given ordning, dvs mer semistrukturerat. 

Kunnat göra annorlunda 
Samtycke bör inhämtas skriftligt enligt Denscombe (2016, s. 264) vilket kan anses som god 

praxis. Jag kan se att jag med fördel kunde ha skapat ett särskilt samtyckesformulär. 

Trovärdighet, validitet, i kvalitativ forskning kan enligt Denscombe (2016, s. 410-411) vara 

svårt att påvisa men man kan vidta vissa åtgärder varav en är att använda sig 

av respondentvalidering vilket innebär att man återvänder till informanterna för att kontrollera 

hur väl man har förstått informanternas svar. Jag återvände till en av informanterna för att få 

en genomläsning av min tolkning av informantens svar. Detta eftersom informanten uttryckt 

en önskan om detta, vilket i sin tur gjorde mig medveten om den värdefulla återkoppling som 

detta innebar. Jag kunde ha gjort så i fler fall, men blev medveten om denna åtgärd när tiden 

inte längre möjliggjorde detta. Däremot har jag återvänt och ställt många följdfrågor via e-

post för att på så vis klargöra delar av informanternas svar. 
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Resultat 

Vilka digitala vägledningsrum använder vägledare? 

Frågan redovisas i Figur 6 och förtydligas därefter i text. 

 

 
Figur 6: Digitala vägledningsrum. 

 

Som framgår av Figur 6 så används ett flertal olika digitala vägledningsrum. Jag ställde en 

följdfråga kring vägledarens uppfattning av själva begreppet digitalt vägledningsrum till sju 

stycken av vägledarna. I deras svar har det framkommit att två vägledare anser att digitala 

kommunikationskanaler som möjliggör skärmdelning och/eller webbkamera fungerar som 

digitala vägledningsrum. Övriga vägledare ställer sig positiva till begreppet oavsett digital 

kommunikationskanal. 

 
Metaforen dækker fint over vejledningen i de digitale tjenester, som eVejledning har. 

Jeg tænker, at digitalt dækker netop over de forskellige digitale medier, som anvendes 

som sociale medier og digitale medier. Jeg kan godt sammenkoble metaforen med det 

arbejde vi udfører i eVejledning. (eVejleder A) 
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På vilket sätt möblerar vägledare det digitala vägledningsrummet? 

Hur förbereds det digitala vägledningsrummet för vägledning?  

Webbkamerans placering 
Vägledare A förklarar att hen inte möblerar på något särskilt sätt vid e-vägledning i skrift. 

Däremot när mötet sker med webbkamera så försöker hen att ha en ren bakgrund och att inte 

uppta hela skärmen, så att den sökande har möjlighet att titta vid sidan om vägledaren. 

Vägledare A tänker även på att minimera störande bakgrundsljud.  

 

Vägledare E, G och H tänker samtliga på webbkamerans placering, men på olika vis. 

Vägledare E arbetar med dubbla skärmar till sin dator och ser då till att webbkameran sitter på 

samma skärm som hen ser bilden på den sökande. Vägledare E har inte brytt sig om hur det 

ser ut i rummet bakom. Vägledare G anser att det är viktigt hur stor bilden blir, dvs att inte 

bilden på vägledaren täcker större delen av skärmen. Vägledare H tänker in aspekten 

kroppsspråk: 

 
Jag står som oftast och då ser jag till att mina armar, händer och en del av överkroppen 

blir synliga. Mötet, samtalet, blir mer levande om sökande kan se lite mer av mig än 

bara ansiktet – vi kommunicerar ju även med kroppen -. (Vägledare H) 

 

Visuellt stöd av olika slag 
Det digitala vägledningsrummet förbereds även med visuellt stöd. Detta uppges inte som ett 

direkt svar på frågan om rummets möblering men i några av intervjuerna framkommer tydligt 

hur även denna aspekt av den rumsliga förberedelsen lyfts fram.  

 

Vägledare G tror på bildens kraft i vägledningen och experimenterar aktivt med att visualisera 

med hjälp av digital teknik och söker ett engagerande utgångsläge att påbörja e-vägledningen 

i. För tillfället testas ett digitalt mindmappingprogram som troligen kommer att kunna 

kombineras med e-vägledning. Även andra exempel på visuellt stöd ges där 

vägledningsprocessen skulle kunna påbörjas innan det aktuella vägledningstillfället och där 

den sökande möter ett rum som är förberett utifrån var den sökande befinner sig. De digitala 

verktyg som finns idag är dock, enligt Vägledare G, inte framtagna specifikt för vägledning. 

Här finns en stark önskan om en större flexibilitet vad gäller att kunna förbereda med 

mindmappingverktyg, bilder, möjlighet att rita och dela skärm samt med möjligheter att 

rangordna, prioritera och tydliggöra.  



30 
 

eVejleder A beskriver hur hen använder sig av visuellt stöd: 
Bruger også visuelt både i eVejledning og face-to-face lister/oversigter med ”for” og 

”imod” – hvad kan ”være godt” eller ”mindre godt”, hypotetiske spørgsmål – hvad 

drømmer du om, hvis det vil være muligt for dig, hvad kan du så tænke dig…, hvis 

nu…. Enkelte gange skalaspørgsmål. (eVejleder A) 

 

Vägledare H nyttjar också rummets möjligheter då den gemensamt framtagna 

samtalsmodellens tre faser, NU-VILL-HUR, genomsyrar det digitala rummet. I förhållande 

till vilken fas den sökande befinner sig i möter den sökande olika frågor i det digitala rummet. 

Frågorna återfinns i ett av rummets så kallade fönster, väl synligt för den sökande. Ytterligare 

fönster finns i rummet, bland annat ett chattfönster likväl som ett fönster som kan användas 

för att rita och måla. Det digitala rummet kan på så vis förberedas så att materialet ligger 

samlat i anslutning till den plats där vägledningen sker. 

 
Istället för att ha allting på datorn. Jag vet inte… det är som att gå omkring med flera 

pärmar eller… för hur det än är så behöver man ha information tillgänglig. Det är ju 

ungefär som att gå in i sitt arbetsrum. Ja – här har du alla grejerna! Det är redan 

förberett. (Vägledare H) 
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Hur uppfattar vägledare det digitala vägledningsrummets möjligheter och 

begränsningar?  

 

Det digitala vägledningsrummets möjligheter 
 
Nya målgrupper 
Det finns målgrupper som inte självmant söker sig till traditionella vägledningssammanhang. 

Vägledare A exemplifierar detta med möjligheten att nå hemmasittare eller elever som inte 

trivs i den mer traditionella kontexten. 

Dom kanske inte vill komma till kontoret och prata. Eller träffas över huvud taget. Men 

dom vill ju ha vägledning ändå i många fall. Och att då kunna erbjuda något som dom 

själva får bestämma över kan vara det som gör att dom söker vägledning. (Vägledare A) 

Detta menar även Vägledare C som beskriver att fler och fler elever behöver anpassad 

studiegång och att en del elever inte klarar av direkt mänskligt socialt samspel. Många av 

dessa elever känner sig säkrare och tryggare bakom en skärm, menar Vägledare C, vilket 

vägledare skulle kunna fånga upp genom att erbjuda vägledning genom Skype eller liknande. 

För som Vägledare C uttrycker det: ”Det ska inte betyda att dom inte förtjänar vägledning.”  

Vägledare F märker detsamma inom digital vägledning på Arbetsförmedlingen. Många 

individer känner sig nöjda med att sitta hemma och upplevs tryggare i den miljön. En ny 

målgrupp vågar ta kontakt. Vägledare G menar att en del är mycket nervösa för att komma till 

en vägledare och att e-vägledning kan avhjälpa detta: 

Det tänker ju inte vi på men en del är ju skitnervösa för att komma till studievägledaren. […] 

Här kan dom dra sig undan snabbt ifall dom tycker att det här var lite otäckt eller nånting.  

(Vägledare G) 

 

Ökad tillgänglighet i tid och rum 
Den ökade tillgängligheten, även benämnd flexibiliteten, beskrivs av flera vägledare och det 

som åsyftas är en förändring avseende tid och/eller rum för vägledning.  

Der kan vejledes mange timer i døgnet. Kan kombinere flere medier, dvs. 

vejledningssøgende kan benytte det medie som tiltaler. (eVejleder A) 

Mulighederne er at vi er nemme at få fat på pga de lange åbningstider, så det passer 

med at folk f. eks. overvejer deres karriere, når de har fri. (eVejleder B) 
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eVejledning er et fleksibelt tilbud, der tilbyder den vejledningssøgende vejledning på 

tidspunkter, der rækker ud over almindelig arbejdstid. (eVejleder C) 

 

Förutom den ökade tillgängligheten så menar Vägledare A att det digitala vägledningsrummet 

erbjuder ett rum där den vägledningssökande kan bestämma kontexten lite mer. Detta jämför 

Vägledare A med den traditionella vägledningen där det tenderar att vara vägledaren som har 

mest mandat. Helt plötsligt så kan den vägledningssökande välja mer. Vägledare A menar 

vidare att det är viktigt att de kommunikationskanaler som erbjuds är sådana som eleverna 

använder. Detsamma menar Vägledare C som förklarar att genom att använda sig av digitala 

kommunikationskanaler som eleverna använder dagligen såg skapas en möjlighet att erbjuda 

snabba kontaktvägar till eleverna och vice versa. Med erfarenhet av hur blockerade elever kan 

bli av att hinna med alla lektioner, uppgifter och läxor så startade hen e-vägledning via chatt 

där avsikten var att skapa möjligheter för eleverna att ställa sina frågor när frågorna, som hen 

beskriver det, ”ploppar upp i huvudet”. Oavsett tid på dygnet.  

 

Vägledare B lyfter fram flexibiliteten som en möjlighet för vägledare att kunna arbeta mer 

flexibelt genom att kunna svara vid tider som passar vägledaren. Vägledare B vägleder idag 

framförallt via e-post och ser den flexibiliteten som en stor fördel. Exempelvis hinner hen 

stämma av sina svar innan de skickas när behov finns för detta och hen förtydligar att man 

som vägledare kan tillfråga kollegor, experter, söka svar på olika hemsidor istället för att 

svara att man inte vet och måste återkomma. 

Erbjuden anonymitet 
Flera vägledare anser att anonymiteten, när den kan erbjudas, ses som mycket positiv från den 

sökandes perspektiv. Vägledare G märker tydligt av det i chatten som är populär bland de 

sökande. eVejledningens chattverktyg erbjuder sådan anonymitet och det uppskattas av de 

sökande.  

 

Vägledare B ser även att anonymiteten kan gagna både sökande och vägledare eftersom man 

kan vara ärlig och inte behöver vara lojal mot en viss skola eller vissa personer. 

 

 

 



33 
 

Skärmdelningsmöte och möte med webbkamera 
Digitala vägledningsrum med skärmdelningsfunktion anses generellt erbjuda stora 

möjligheter för vägledning. Det är mycket effektivt att kunna visa samtidigt som man 

beskriver och informerar. Flera vägledare lyfter även fram hur de upplever att närvaron stärks 

när vägledningsrummet kompletteras med webbkamera. Kontexten liknar då i hög grad ett 

traditionellt face-to-face möte. 

Lyckas man få till en bilduppkoppling så är det betydligt lättare och det förbättrar 

kommunikationen. Och det är ju både rent alltså språkligt för att förstå vad som sägs 

men också det här med att man ser hur den andre reagerar. Och det är ju nästan lika 

starkt som när man sitter face-to-face. (Vägledare E) 

 

Det digitala vägledningsrummets begränsningar 
 
Ökad tillgänglighet i rum men inte i tid 
Om det digitala vägledningsrummet kan möjliggöra ökad tillgänglighet i tid och rum så kan 

det bli en begränsande faktor ifall vägledarens arbetstid inte matchar den sökandes önskemål. 

Vägledare A menar att de flesta elever som hen vägleder gärna tar kontakt mellan klockan 19 

och 22 och då matchar inte den tidigare beskrivna tillgängligheten och flexibiliteten den 

sökandes behov eftersom vägledaren inte arbetar den tiden.  

Vägledare E beskriver att de testade att använda sig av en chatt men att de landade i ett vägval 

– antingen en chatt som är bemannad stora delar av dagen eller ingen chatt alls. Och eftersom 

det inte fanns möjlighet att bemanna den i den utsträckning som de tyckte att de behövde för 

att möta den sökandes önskemål så lades chatten ner. Utöver detta blev frågorna i chatten 

väldigt snuttifierade och det var svårt att vidga perspektiv. Så den ansågs begränsande av flera 

anledningar. 

Svårighet att avläsa känslor 
En annan begränsning utgörs av svårigheten att avläsa känslor vid vägledning i digitala rum 

vilket bland annat kan leda till missförstånd. Vägledare B tycker att det är en nackdel att inte 

höra rösten när vägledning sker via E-post. Det är inte alltid lätt att avgöra om personen 

skojar, är arg eller vad som döljer sig bakom de skrivna orden. Vägledare F, som arbetar 

mycket med att vägleda i telefon, menar att hen har tränat upp förmågan att höra när den 

sökande inte förstår eller när det är något som behöver fångas upp.  
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Detsamma erfar eVejleder B: 

Det kan være svært at være sikker på, at man forstår den anden rigtigt – specielt i 

chatten. Telefonkontakten kommer nærmest face-to-face vejledning, da man kan høre 

stemmen og fornemme personen. (eVejleder B) 

Även när vägledning sker med webbkamera kan det var svårt att fullt ut avläsa personens 

känslor.  

Det är svårare ibland att veta om någon blir ledsen digitalt. Du kan inte […] visa att här 

står näsdukarna eller någonting annat. Men du har ändå en möjlighet att bekräfta att du 

ser att personen är ledsen. (Vägledare E) 

Sökande som inte vill använda webbkamera 
Vägledare F arbetar via en chatt som kan utvidgas med skärmdelning likväl som att starta 

igång ljud och bild. Den sistnämnda möjligheten utnyttjas inte i någon högre grad eftersom de 

sökande inte är intresserade av detta. Detsamma har Vägledare G erfarit och har prövat att 

erbjuda skärmdelningsmöte som inte ställer krav på webbkamera. Detta har genererat fler 

bokningar från sökande.  

Jag börjar allt mer ifrågasätta hur viktig webbkameran är i 1 till 1 möte. Jag har märkt 

att många känner sig skeptiska till att slå på kameran och föredrar att ses utan kamera. 

Däremot har jag ibland slagit på min kamera för att presentera mig själv. Jag vet 

faktiskt inte hur viktigt det är att synas. Däremot tycker jag att det är superviktigt, 

effektivt, att kunna dela skärm och ta ljudet via telefon. (Vägledare G) 

Okunskap och ointresse  
För att den digitaliserade vägledningen ska kunna fortgå och utvecklas så kräver det 

intresserade vägledare som engageras av den möjlighet som ny teknik medför. Det tar lite tid 

att lära sig nya digitala verktyg och därmed att förändra sina kommunikationsvägar. Det 

innefattar även intresserade kollegor och förstående chefer. Här finns det uppenbara brister 

menar flera vägledare. En vägledare exemplifierar detta med chefer som missförstår varför 

man blir vän med elever på Facebook när det egentligen handlar om att öppna upp kanaler för 

vägledning, exempelvis att kunna chatta i Messenger. Slutligen kräver digitaliserad 

vägledning att även den sökande innehar digital kompetens. 
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På vilket sätt använder vägledare samtals- och vägledningsmetoder samt karriärteorier i 

det digitala vägledningsrummet?  

 

Samtals- och vägledningsmetoder 
Informanternas svar har varit mycket varierande och har inkluderat både samtalsmetod likväl 

som vägledningsmetod. Det visade sig finnas betydande skillnader mellan svenska vägledare 

och danska eVejledares svar. Därför presenteras eVejledarnas svar för sig under egen rubrik. 

Samtalsmetod vid vägledning i skrift (e-post, chatt) 
Flera vägledare menar att de använder samtalsmetoder till viss del när det kommer till 

vägledning i skrift. Vägledare A och E ger exempel såsom öppna frågor, kartlägggningar, 

speglingar och sammanfattningar. Vägledare D fokuserar på att ställa öppna frågor så att den 

sökande kan känna sig fri i sitt svar och därefter få så mycket information som möjligt. 

Vägledare B ser inte att samtalsmetoderna blir särskilt närvarande vid vägledning via e-post 

utan menar att det tenderar att bli fråga-svar där vägledaren svarar på de frågor som ställs.  

Vägledare C använder alltid Hägg och Kuoppas samtalsmodell med tre faser i chatten och 

tycker att modellen ger stöttning i att uttrycka sig mer teoretiskt korrekt. Den ger även 

vägledaren ett stöd i att inte skapa utrymme för misstolkningar. Vägledare C är uppmärksam 

på att allt som skrivs kan tolkas som allvar. I chatten finns inte lika stort utrymme för skämt 

eller avslappnat tal. 

Samtalsmetod vid vägledning i telefon 
Vägledare F använder flera olika samtalsmetoder från sin utbildning men fokuserar mycket på 

att lysssna på den sökande. Vad är det den sökande behöver hjälp med?  

Det är liksom det som är min utångspunkt tycker jag. När jag får in samtal och om jag 

håller på och vägleder in på telefonlinan – jag lyssnar på ärendet och hur jag kan hjälpa 

den här personen. (Vägledare F) 

Samtalsmetod vid vägledning med webbkamera  
De rum som erbjuder webbkamera tenderar att bli mycket likt ett möte face-to-face. 

Vägledare A menar att vägledning via Skype innebär att samtalet fungerar som om det hade 

skett på kontoret. Det finns tydliga inslag av samtalsmetod med olika faser, tid för 

fördjupning, kartläggning, empowerment och mirakelfrågor.  

Vägledare E använder sig av MI-metodik (motiverande samtal) när vägledning sker via 

Skype, och vill genom den metodiken hjälpa den vägledningssökande att själv hitta lösningar 
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och ta nästa steg. Utöver MI-metoden tillkommer det som vägledaren kallar de vanliga 

samtalsmetoderna, exempelvis lyssna, bekräfta, sammanfatta och ställa öppna frågor.  

Vägledare H beskriver hur de har tagit fram en samtalsmodell som bygger på Hägg och 

Kuoppas samtalsmodell med tre faser och att de har valt att kalla de olika faserna NU-VILL-

HUR. Modellen fungerar som ett navigeringssystem som hjälper till att hålla reda på var man 

befinner sig i vägledningsprocessen. Till varje fas återfinns ett antal kommunikativa verktyg i 

det som utgör modellens verktygslåda. Hur detta genomsyrar vägledningen är tidigare 

beskrivet under resultatet beträffande hur det digitala vägledningsrummet möbleras. 

En annan viktig bit är att nicka, inte humma eller säga ja för det stör flödet. Och sist 

men inte minst viktigt är röstläget, att prata lugnt och tydligt och att stanna upp och 

vänta in sökandes svar – annars är det lätt att man pratar i mun på varandra.  

(Vägledare H) 

Samtalsmetod oavsett digitalt vägledningsrum 
Vägledare G menar att det är samma typ av samtalsmetod oberoende av var vägledning sker, 

men att den kan ske på olika vis. Man måste kolla av nuläget och fånga in var den sökande 

befinner sig i processen innan man t.ex. kan vidga perspektiv. Vad gäller att vidga perspektiv 

så kan exempelvis en länk vara perspektivvidgande. Vägledare G ger även exemplet Leif 

Andergrens samtalsmodell Samtalspyramiden och steget varmprat, det vill säga den del i 

samtalet som skapar en inledande tillitsfull atmosfär.  

[Samtalspyramidens varmprat] använder du ju om du kör Imbox-chatten. Så kör man ju 

med alla smileys och alla emojis och så vidare. Det är ju superbra det där!  

(Vägledare G) 

Vägledningsmetod 
Vad gäller vägledningsmetod så lyfter både Vägledare C och Vägledare G fram att de 

inspireras av R. Vance Peavy men på olika sätt. Vägledare C har tagit fasta på att Peavy 

menade att eleven har proffs-rollen i samtalet och det gör att Vägledare C alltid lägger 

ansvaret på sig själv om något går fel i samtalet.  

Vägledare G inspireras av Peavys vägledningsmetoder och försöker omsätta det i digitala 

verktyg där det går att rita, skriva och skapa mindmaps. 

Jag har märkt det ibland att bara man skapar en bild, skapar ett utgångsläge, ett visuellt 

utgångsläge, då inträffar något som man bara kan samlas omkring. […] Där börjar 

processen! (Vägledare G) 
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Vägledare G förklarar vidare att hen gillar hela Peavys angreppssätt. Att utgå från en historia, 

arbeta med metaforer och levnadsrum.  

Det är i jakten på att via en varierad kommunikation kunna beskriva levnadsrummet 

som jag halkade in på e-vägledning. Via datorn kan du skapa bilder, arbeta med 

ljudfiler, filmer etc. (Vägledare G) 

Vägledare E använder modellen INÅT-UTÅT-FRAMÅT som beskriver 

vägledningsprocessen utifrån att individen tar reda på vem den är och vad den vill, vilka 

möjligheter som finns och hur den går vidare framåt (SACO, u.å).  

eVejledarnas svar 
eVejldning använder en gemensam kommunikationsmodell som kallas 4K-modellen. Den 

används i alla digitala vägledningsrum. 

Kommunikationsmodel her i eVejledning, 4K-modellen [...] er inspireret af G. Egan, 

The skilled helper, C. Rogers personcentrerede vejledning og G. Lindhs Femmeren.  

(A. Jochumsen, personlig kommunikation, 3 april, 2018) 

4K-modellen kan sammanfattas: 

x Kontakt: Etablera en god kontakt med den sökande. Betonar färdigheter som att 

lyssna, spegla och ge plats för reflektion. 

x Kontrakt: Vad ska vi fokusera på? Vilken förväntan har den sökande på vägledningen? 

Kontraktet förnyas i takt med att nya infallsvinklar dyker upp i samtalet. 

x Kommunikation: Försäkran om att samtalet inte sker över huvudet på den sökande och 

att intentionerna överensstämmer.  

x Konklusion: Vägledaren försäkrar sig om att den sökande kan ta sig vidare efter att 

vägledningen är avslutad. Det kan avse att söka till en utbildning eller att överväga 

olika alternativ som kommit fram i vägledningssituationen.  

(Undervisningsministeriet, 2018) 

eVejleder A ser modellen som ett stort stöd vid eVejledning och eVejleder B förtydligar sitt 

fokus på att lyssna till den sökande: 

 

Jeg bestræber mig på at lytte til den vejledningssøgende…Jeg starter med at lytte til den 

vejledningssøgende, og stiller så spørgsmål undervejs. Jeg har ikke en bestemt model i 

hovedet, men jeg er meget bevidst om, at sætte mig i den vejledningssøgendes sted. 

(eVejleder B)  
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Karriärteorier 
Det visade sig finnas betydande skillnader mellan svenska vägledare och danska eVejledares 

svar. Därför presenteras eVejledarnas svar för sig under egen rubrik. 

Beroende på vilket vägledningsrum som används så tenderar det att påverka hur vägledare 

använder sig av karriärteorier eller inte. Vägledare A använder idag primärt digitala 

kommunikationskanaler för information och kopplar då helt bort teorierna Men när andra 

digitala rum används, såsom Skype eller Adobe Connect, så blir teorierna aktuella. Där lyfts 

det traditionella samtalet ut till ett sammanhang som liknar face-to-face och blir då, enligt 

Vägledare A, som ett vanligt vägledningssamtal. 

Vägledare C som vägleder via chatt menar att det går att känna igen vissa element i arbetet 

som kommer från karriärteorierna men kan inte säga att hen använder sig av dem direkt.  

I vissa sammanhang upplevs det extra svårt att applicera karriärteorierna. Exempelvis då det 

kommer till vägledning via e-post: 

Om jag ska vara ärlig så använder jag inte karriärteorierna så mycket i 

vägledningsbiten. (Vägledare D) 

Vägledare G och H beskriver hur de använder karriärteorier i digitala rum som erbjuder 

skärmdelning och/eller webbkamera. Vägledare G söker olika vägar att starta engagerande 

startpunkter och har påbörjat det arbetet genom att digitalisera bilder av karriärteorier. Bilder 

att starta samtalet kring. 

Vägledare H beskriver sig själv som eklektiker, men utgår ifrån Hägg och Kuoppa initialt i 

samtalet. 

Allt eftersom samtalet fortlöper kan behovet av modell/metod förändras. En teori som 

är mycket användbar är kaos-teorin. Den teorin passar bra när den sökande upplever oro 

över att hen inte vet vad hen vill och börjar tvivla på att hitta riktning, mål.  

(Vägledare H) 

Att befinna sig i ett sådant läge är att befinna sig i kaos, vilket vägledare H förmedlar till den 

sökande och vill med detta inge en känsla av att det är helt ok att vara förvirrad.  

Kaos är det bästa tillståndet man kan befinna sig i för det är det mest kreativa! Dom blir 

jätteglada när man säger så. (Vägledare H) 

Vägledare H använder sig även av ett tillvägagångssätt där hen försöker att vidga perspektiv 

genom en metod som går ut på att utöka valmöjligheterna. Hen menar att det inte bara finns 
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två alternativ, det finns kanske ett tredje också. Det alternativet syns kanske inte till en början, 

det är vägledarens uppgift att uppmuntra den sökande att finna detta. 

eVejledarnas svar 
Jochumsen förklarar att eVejledning arbetar enligt DOTS/new-DOTS: 

Law har udviklet en karrierelæringsteori med tilhørende model. Det er en didaktisk 

ramme for tilrettelæggelse af vejledning, individuel som gruppe. (A. Jochumsen, 

personlig kommunikation, 3 april, 2018) 

Jochumsen hänvisar bland annat till en artikel av Law (2001, s. 1-4) vilken gör gällande att 

den utvecklade new-DOTS-modellen sätter lärandet i fokus. Den plockar även in den 

narrativa dimensionen eftersom berättelser, enligt Law, är mycket användbara vid 

karriärlärande. 

Att eVejledningen utgår från samma teoretiska fundament bekräftar både eVejleder A och 

eVejleder C. 

 I eVejledning vejleder vi ud fra en model, der bygger på karrierelæring. Modellen 

giver overblik over vejldningsprocessen og kan vise, hvor i vejledningsprocessen, den 

vejledningssøgende befinder sig. (eVejleder C) 

 

eVejleder B ser sig mer som en eklektiker med mycket i bagaget vilket medför att hen inte 

längre tänker på vilken teori hen använder.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion och slutsatser 

Vägledares insikter i förhållande till det digitala vägledningsrummet – val av rum 
Bland de digitala vägledningsrum som vägledarna i denna undersökning använder sig av är e-

post, chatt och telefon det som flest uppger att de använder. Dessa kommunikationskanaler 

utmärks vanligen av kommunikation och interaktion enligt principen one-to-one beskriven av 

Hooley et al. (2010, s. 10, s. 24-27). På fjärde plats kommer Facebook vilken i den här 

undersökningen har haft två olika syften – ett syfte att möjliggöra chatt och ett syfte att möta 

upp sökande via en Facebookgrupp där vägledning kan pågå mellan vägledare och sökande 

likväl som mellan sökande. Det senare är vad Hooley et al. kallar kommunikation och 

interaktion many-to-many vilket inte är så vanligt inom vägledning, trots stora möjligheter.  

En slutsats är att när vägledningen digitaliseras så tenderar förändringen i hög grad ske från 

ett traditionellt face-to-face till ett digitalt one-to-one. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa vägledare har valt digitala vägledningsrum utifrån att de är gemensamt beslutade. 

eVejledning Danmark utgör ett sådant exempel. eVejledning erbjuder bland annat vägledning 

via sociala medier och argumentet för detta är att många danskar är Facebookanvändare. Man 

erbjuder således ett kommunikationsverktyg som många sökande aktivt använder. Insikten 

beträffande vikten av att välja digitala rum som sökande använder betonas av flera vägledare i 

undersökningen, oavsett om det avser one-to-one, one-to-many eller many-to-many.  

Figur 7: Face-to-face digitaliseras I hög grad till one-to-one. 



41 
 

Vägledares insikter i förhållande till det digitala vägledningsrummet – möblering av rum 
När det kommer till det digitala rummets möblering, dvs hur det förbereds för vägledning, så 

är det kameran som blir det mest uppenbara svaret. Här ger vägledarna i undersökningen 

uttryck för sina insikter såsom placeringen av kameran på skärmen, hur mycket av kroppen 

som ska synas och om bakgrunden tas i beaktande eller ej. En alltför stor bild av vägledaren 

jämte en liten bild av den sökande lyfts fram som något som inte upplevs som ok. Med lite 

fantasi skulle detta kunna jämföras med det traditionella rummets stora bekväma stol jämte 

den sökandes lilla, ett icke önskvärt sätt att möblera det traditionella rummet (Hägg & 

Kuoppa, 2007, s. 59) och därmed inte heller det digitala. 

Vad gäller övriga förberedelse har vissa vägledare börjat experimentera med att skapa visuellt 

stöd för både samtalsmetod/modell likväl som vägledningsmetoder. Stöd som integreras i det 

digitala vägledningsrummet. Ett exempel är när Hägg och Kuoppas (2007, s. 43) 

samtalsmodell med tre faser ligger till grund för samtalsmodellen NU-VILL-HUR vilken 

gestaltas via det digitala vägledningsrummets digitala element och där rummet förändras 

beroende på vilken fas den sökande befinner sig i. Vad gäller vägledningsmetoder så ges 

exempel som mindmapping och att använda bilder i vägledningsprocessen vilket passar in på 

metoder föreslagna av Peavy (2010) likväl som Amundson (2000).  

Vägledares insikter i förhållande till det digitala vägledningsrummet – möjligheter och 
begränsningar 
Den ökade tillgängligheten av vägledning för den sökande är det som allra flest vägledare 

lyfter fram som en stor möjlighet. Den ökade tillgängligheten har en rumslig aspekt vad gäller 

att erbjuda fler rum för vägledning. Den har också en tidsaspekt vilken kan begränsas av en 

arbetstid som inte korrelerar med den sökandes behov. Insikten om när den sökande helst 

kontaktar vägledare finns men den har inte fått genomslag organisatoriskt menar vissa 

vägledare i undersökningen. Den här insikten har tagits i beaktande av eVejledning där 

öppettiderna är mycket mer omfattande. Framförallt finns det möjlighet att få vägledning både 

kvällar och helger.  

Den största begränsningen som beskrivs är svårigheten att avläsa känslor vid e-vägledning. 

Framförallt om man varken hör eller ser den sökande, men även då webbkameran är påslagen 

beskrivs det som svårare.   

Vid ett flertal beskrivna vägledningsprojekt (Lindberg et al., 2007, s. 35-36, s. 47; Madahar & 

Offer, 2004, s. 39) likväl som i fristående artiklar (Tait, 1999, s. 113; Sampson et al., 1997, s. 

203-210) så lyfts genomgående bristen på kommunikation och interaktion fram som en 
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farhåga och även som en upplevd begränsning då vissa digitala kommunikationskanaler inte 

erbjuder vägledaren att se den sökande och därmed inte dess kroppsspråk. Vägledare tenderar 

således att önska se den sökande. Men vad önskar den sökande?  

Vid utvärdering av Vägledningsinfo.se (Lindberg et al., 2007, s. 41, s. 34, s. 58) likväl som av 

det brittiska e-postprojektet (Madahar & Offer, 2004, s. 43) visade det sig att de som använt 

tjänsterna var mycket nöjda. Här erbjöds sammantaget vägledning via verktyg som e-post, 

chatt och telefon. Och vid eVejledning i Danmark så är den anonyma chatten allra populärast 

och används av flest sökande (Euroguidance, 2014, s. 14-15). 

En slutsats är att det verkar finnas en skillnad mellan vad som å ena sidan beskrivs som en 

begränsning (avsaknad av kroppsspråk) och vad som efterfrågas av många sökande (en 

önskan om att inte behöva använda webbkameran). Flera vägledare i undersökningen 

beskriver hur den insikten har medfört en större lyhördhet inför den sökandes önskemål. 

Till detta önskemål kan även adderas en önskan om att få vara anonym vilket framkommer i 

undersökningen. Och när anonymitet kan erbjudas menade Boer (2001, s. 16) att det skapas 

en ny avgång för vägledning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägledares insikter gällande metod och teori i det digitala vägledningsrummet 
Samtalsmetoder används i relativt hög utsträckning. Dock varierar det lite beroende på var 

vägledningen sker, dvs vilket digitalt vägledningsrum som används. Metoderna tar sig alltså 

olika uttryck beroende på var vägledningen erbjuds. I undersökningen exemplifieras detta av 

en vägledare som beskriver hur man kan gå in i en specifik del av samtalet och se hur detta 

skulle kunna komma till uttryck inom aktuell kommunikationskanal. Exemplet avser steget 

Figur 8: Vägledningens olika avgångar. 
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varmprat i samtalsmodellen Samtalspyramiden. Varmpratet sker på ett sätt när 

vägledningsrummet är traditionellt och på ett annat sätt när rummet är digitalt. När samtalet 

sker i en chatt kan varmpratet ske genom ett relativt enkelt och vardagligt språk tillsammans 

med smileys och emojis. Här skapas relation men det tar sig andra uttryck än vad som är fallet 

vid face-to-face. Flera vägledare menar vidare att när vägledning sker i digitala rum med 

webbkamera så blir det som ett vanligt samtal. I den typen av digitala vägledningsrum 

används alla samtalsfärdigheter. Några vägledare kan inte se hur samtalsmetoder blir aktuella 

i vägledning via e-post då deras erfarenhet är att det handlar om att svara på frågor och att 

informera. Den kritiken fick även Madahar och Offer (2004, s. 39) av vägledare vid 

utvärderingen av det e-postprojekt de följde under ett års tid.  

 

Vissa vägledare i undersökningen har tagit fasta på en särskild samtalsmodell och då är det 

Hägg och Kuoppas (2007, s. 43) samtalsmodell med tre faser som oftast namnges bland 

svenska vägledare och 4K-modellen (2018) bland eVejledarna. Båda modellerna bygger på 

liknande grund, nämligen Gerard Egans The Skilled Helper. 

 

Karriärteorier används inte så mycket vid e-vägledning uppger de svenska vägledarna i 

undersökningen men det varierar samtidigt en hel del beroende på vilket digitalt rum som 

används. I vissa digitala rum beskrivs det som svårt, exempelvis när det kommer till att 

vägleda i skrift. Medan i andra rum, främst rum som erbjuder webbkamera, så upplevs det 

lättare och mer naturligt. Två vägledare beskriver ett eklektiskt förhållningssätt och har hittat 

tillvägagångssätt som dels handlar om att visualisera karriärteorier för att få igång processen, 

dels applicera karriärteorier direkt i samtalssituationen.  

 

Karriärteorier kan även ligga till grund för hur hela vägledningen utformas. Så är fallet vid 

eVejledning vilken utgår från Law (2001) som med utgångspunkt i lärandeteori har utvecklat 

den modell som utgör didaktisk ram för hur eVejledningen struktureras upp 

(Undervisningsministeriet, 2018). DOTS-modellen beskriver vad människor lär och 

kompletteras i new-DOTS med hur de lär. Och lärandet är det som människor behöver och 

kommer att behöva i en föränderlig värld enligt Law (1999, 2001).  

 

En möjlig slutsats är att livslångt lärande inte enbart kompletteras med livslång vägledning 

vid eVejledning. Det livslånga lärandet ingår här i den livslånga vägledningen eftersom 

lärandet tenderar att genomsyra allt. 
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Den här tydliga kopplingen till en särskilt vägledningsmodell uttrycker inte de svenska 
vägledarna som jag har intervjuat. Inte heller Skolverkets (2013, s. 11) allmänna råd gällande 
arbete med studie- och yrkesvägledning pekar på en särskilt modell. Däremot påminner 
mycket i det som sammanfattas som studie- och yrkesvägledningens syfte och elevernas 
behov med DOTS och new-DOTS (Law, 1999, 2001) likväl som Fyrstegsmodellen (Lovén, 
2015). 
 

Begreppet digitalt vägledningsrum 

Parallellt med min önskan att få veta mer om det digitala vägledningsrummets beskaffenhet 

likväl som om vägledares insikter i förhållande till detta rum så har jag aktivt velat använda 

mig av begreppet digalt vägledningsrum och de begrepp som följer på detta. Jag tänker då 

särskilt på det digitala rummets möblering, dvs hur rummet förbereds för vägledning. Det 

digitala vägledningsrummet har fler dimensioner än det traditionella eftersom det dels avser 

den fysiska plats som webbkameran fokuserar på när sådan används (det som syns i bild 

såsom bakgrund, vägledarens placering osv) likväl vad som finns inuti den digitala 

kommunikationskanalen i form av kreativa verktyg, bilder, rubriksättning och annat. 

Utgångspunkten har varit att varje digital kommunikationskanal erbjuder sina unika 

möjligheter att möjliggöra användning av metod och teori. 

Framtida undersökningar 

I takt med att vägledningen digitaliseras i allt högre grad så skulle förslag på framtida 

undersökningsområden kunna utgöras av bland annat: 

x Val av digitala kommunikationskanaler samt argument för dessa val. 

x Hur de digitala kommunikationskanalerna förbereds för vägledning. 

x Den sökandes upplevelse av e-vägledning. 

x Vilka frågor som genomsyrar vägledningen och vad de grundar sig på. Vi har i 

undersökningen sett exempel på när frågorna NU-VILL-HUR genomsyrar 

vägledningen. Och då vägledning grundar sig på 4K-modellen i kombination med 

DOTS/new-DOTS hittar vi andra frågor som bär fram vägledningsprocessen. Vad får 

det för påverkan på vägledningsprocessen beroende på vilka frågor som beskrivs som 

centrala och därmed betydelsebärande? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide e-vägledare 

Intervjuguiden har kompletterat den förfrågan som jag har gjort direkt i SYV-grupper likväl 
som till eVejlednings koordinator. I detta skede är det redan känt till vilken institution jag är 
knuten. 

Observera att deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas närhelst du 
önskar. Alla svar kommer att anonymiseras och svaren kommer inte att kunna kopplas till dig. 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och information enbart användas i mitt 
examensarbete. Chattar, e-post och (efter medgivande) inspelat material kommer att raderas så snart 
intervjuerna är utskrivna. //Maria Zell 

Bakgrund: 

x Utbildning (studieort, examen, examensår) 
 

x Var arbetar du?  
 

x Hur ser ditt uppdrag ut i stora drag?  
 

x Hur länge har du arbetat som vägledare? 

 

1. E-vägledning 
 

x Hur länge har du arbetat med e-vägledning? 
 

x Vad fick dig att börja med e-vägledning? 
 

x Vilka digitala rum (ytor, webbtjänster) använder du i e-vägledning? 
Ex: E-postrummet, chatrummet, Facebooks diskussionsyta, Skype osv. 
 

x På vilket sätt använder du de digitala rummen? 
 

x Vad upplever du är den största skillnaden mellan traditionell vägledning (face-to-face) 
och e-vägledning? 
 

x Vilka begränsningar och möjligheter kan du se med e-vägledning? 

Del 1 

E-vägledning betecknar här vägledning som sker med hjälp av digitala verktyg i en digital kontext 
där vägledaren inte befinner sig i samma fysiska rum som den sökande. 

Dessa digitala ytor väljer jag att benämna digitala rum. Detta för att göra en åtskillnad mellan det 
traditionella rummet där vägledning sker face-to-face 
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2. Vägledning och karriärteori - när teori omsätts i praktik 
 
 

a) I det traditionella rummet, dvs face-to-face 
 

x Använder du karriärteorier i vägledning face-to-face? 
 
Om JA – på vilket sätt använder du dig av karriärteorier i vägledning face-to-face? 
Dvs hur kommer de till uttryck i handling? 
 
Om NEJ – beskriv gärna vad som gör att du inte använder karriärteorier.  
 
 
 

b) I det digitala rummet 
 

x Använder du karriärteorier i e-vägledning? 
 
Om JA – på vilket sätt använder du dig av karriärteorier i e-vägledning? 
Dvs hur kommer de till uttryck i handling? 
 
Om NEJ – beskriv gärna vad som gör att du inte använder karriärteorier. 

 

 

 

Variationer på temat: 

a) I det traditionella rummet, dvs face-to-face 
 

x Får du användning av karriärteorier i det traditionella samtalet? 
Om ja – på vilket sätt? 
 

b) I det digitala rummet 
 

x Får du användning av karriärteorier i e-vägledningssamtalet? 
Om ja – på vilket sätt? 

 

Del 2 

Karriärteorier  

 

 


