
Sammanfattning  

Den här studien handlar om vägledande samtal mot studier för vuxna på ett 

vägledningscentrum. Syftet är att få en fördjupad kunskap om det vägledande samtalet i såväl 

klient- som studie- och yrkesvägledarperspektiv. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med 

studie- och yrkesvägledare på vägledningscentrum och deras klienter. Resultatet visar att 

förväntningarna som klienterna hade på det vägledande samtalet var att få information om 

studier på olika nivåer som gymnasiet och universitetet. Upplevelserna av det vägledande 

samtalet var positivt då de upplevde att deras förväntningar infriades. Både klienterna och 

studie- och yrkesvägledarna upplevde också kommunikationen som positiv och samtalet 

präglades av samförstånd. Studien visar även att studie- och yrkesvägledarna använder sig av 

sina samtalsfärdigheter och sin egen trovärdighet i deras vägledningssamtal. Resultatet av 

studien visar att studie- och yrkesvägledarna inte använder sig av teorier när de planerar och 

genomför vägledande samtal. Slutsatsen av studien visar på att det är informationssamtal som 

studie- och yrkesvägledarna genomför med klienterna. 
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Counselling in focus 
 

Abstract  

The study is about guidance conversation on studies of adults in a guidance center. The aim is 

to gain a deeper knowledge of the guidance conversation in both client perspectives and 

career counselor’s perspective. The study is based on qualitative interviews with career 

counselors in guidance centers and their clients. The results show that the expectations clients 

had of the guidance conversation was to obtain information about studying at various levels as 

high school and college. The experiences of the guidance conversation were positive as they 

felt that their expectations were fulfilled. Both clients and career counselors experienced 

communication also positive and the conversation was characterized by consensus. The study 

also shows that career counselors use their credibility and conversation skills in their guidance 

conversations. The results of the study show that career counselors do not make use of 

theories in planning and conducting guidance conversations. The conclusions of this study 

show that there is conversation with information the career counselors implement with clients.    

 

 

 


