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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på hur människor gjorde sina väl underbyggda val 

oavsett om det var små val i vardagen eller stora framtidsval, utifrån ett allmänt 

perspektiv och från ett teoretiskt vägledningsperspektiv. Studien har gjorts genom en 

kvalitativ undersökning där sex personer ingått, där samtliga bodde i en kommun i 

mellersta Norrland. Intervjuutsagorna har analyserats med hjälp KASAM-begreppet, 

The Planned Happenstance teorin, The Happenstance Learning Theory och en 

sociologisk teori. Resultaten visade att studie- och yrkesvägledarna betraktade 

valprocessen utifrån olika vägledningsmetoder både när de träffade elever och gjorde 

egna privata val, med fokus på happenstanceteorierna Studiens intervjupersoner är 

personer med olika bakgrunder. De som var födda i länder utanför Norden, berättade 

om sina val i relation till sina mål och tankar om frihet, vilket de svenskfödda 

personerna aldrig nämnde. De utlandsfödda hade också begränsat valutrymmet utifrån 

olika praxis, habitus och socialt kapital i och med att de växte upp med ett 

kommunistiskt styre och med strängt uppfostrande föräldrar. De yngsta 

intervjupersonerna visade sig ha olika känsla av sammanhang, KASAM, när det gällde 

att göra val. Där övning i att ha lärt sig göra val under barndomen, visade sig vara en 

avgörande kunskap när de i vuxen ålder stod inför stora val och måste förstå dess 

konsekvenser. 

 

Nyckelord: choice, career choice, vägledning 
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 Inledning 

Under hela livet ska det göras val av olika karaktär, allt ifrån enkla och vardagliga 

beslut till mer långsiktiga och betydelsefulla val. För unga i Sverige idag börjar 

betydande framtidsval redan i årskurs fem. Då görs val som kan ha betydelse ungefär 

åtta år senare, om de tänker söka till en högskoleutbildning när de avslutat gymnasiet. 

Men kanske det första stora valet ungdomarna i Sverige gör, är i femtonårsåldern, då 

valet till ett gymnasieprogram ska göras. Då gäller det att välja rätt, annars kan det leda 

till oanade konsekvenser som inte bara drabbar personen själv utan också familj, 

kompisar eller näringsliv. Familjen påverkas av omständigheter och anpassning till 

personens val eller omval. Kompisarna påverkas av att personen kanske förändras på ett 

personligt plan eller fysiskt flyttar. Näringslivet påverkas genom att val görs gentemot 

deras bransch eller inte.  

När det gäller kompisval, anser de unga att de själva väljer utifrån fakta (Skolverket, 

2013b). När de sedan uppsöker en studie- och yrkesvägledare efter gymnasiet, berättar 

de ofta att de inte gjorde ett så väl underbyggt val som de trodde som femtonåring, utan 

det fanns andra parametrar som hade större betydelse för gymnasievalet såsom vad 

kompisar tyckte, omognad, ointressanta alternativ att välja mellan eller andra intressen 

som var mer i fokus. 

Föräldrar är inte neutrala vägledare till sina ungdomar när de ska välja till gymnasiet, de 

ska inte vara neutrala. Föräldrarna bör ha en bestämd uppfattning om vad deras barn ska 

studera på gymnasiet. Tyvärr kan föräldrarnas egna felval till gymnasiet, spegla deras 

barns kommande val. Om föräldern hamnat på en arbetsplats de inte trivs på som vuxen, 

då vill föräldern välja ut rätt utbildning, för att det barnet inte ska behöva göra samma 

misstag som föräldern gjort. Som förälder låter det sitt eget barn förverkliga den dröm 

som föräldern har gått miste om som tonåring, vilket inte alltid är rätt metod. Det finns 

också föräldrar som inte alls lägger sig i vad ungdomen ska välja, som inte tar sitt 

ansvar för en ung person som behöver stöd och råd i en valsituation. De unga behöver 

diskutera med personer som faktiskt känner till olika hinder och styrkor som ungdomen 

står inför.  

Jag har arbetat sedan 1998 som studie- och yrkesvägledare. Lika länge har näringslivet 

velat att yrkeskåren, samt arbetsförmedlingens handläggare, ska styra in ungdomar och 
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arbetssökande på utbildningar, som matchar näringslivets behov. Om nu yrkeskårerna 

skulle göra som näringslivet vill, vilket engagemang och kompetens skulle de då få från 

sina anställda? En matchning av befintlig arbetskraft och behov måste göras, men efter 

det att personen gjort ett väl underbyggt val för sig själv och känner att den är motiverad 

till att söka arbetet inom branschen som har brist på arbetskraft. Inför ett val måste det 

finnas information men också en medvetenhet hos personen själv om vad hen är bra på 

och vad hen gillar, och där den sökande ska få sina förväntningar uppfyllda utifrån egna 

perspektiv och önskemål.  

För 200 år sedan, där generationer levde ihop och visdom kom med åldern, beskriver 

Henning Salling Olsen i Lena Borgström & Peter Gougoulakis (red.) Vuxenantalogin 

(2006), om de trygga uppväxtförhållanden och den enkla livscykeln som fanns förr. 

Idag är det större krav på nya kvalifikationer för att ny teknik utvecklats. Teknikens 

framfart går undan men vår biologiska klocka utvecklas inte i samma fart. Vi måste lära 

oss att göra snabba val och leva med dem. ”(…) under förutsättning att han eller hon 

under uppväxten har lärt sig tillräckligt om världen och sig själv för att ha ett lönearbete 

och bilda familj” (Borgström & Gougoulakis, 2006, s 341). 

I mitten av 2000-talet anordnades en kurs, för arbetssökande på uppdrag av 

arbetsförmedlingen, där jag som studie- och yrkesvägledare var med som projekt- och 

handledare. Denna kurs syftade till att vägleda och motivera deltagarna att välja eller 

välja bort studier. Där upptäckte vi studie- och yrkesvägledare att vägledningssökande 

hade olika förmågor att hantera olika valsituationer. Utifrån den empiriska iakttagelsen 

skapade vi denna bild av hur deltagarna reagerade när det gällde att ta beslut och hur de 

agerade. 
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Bild 1 

Människors tidslinje i beslutsfattande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vi har gått från ett kyrkligt samhälle där prästen hade makten, kunskapen och 

beslutsfattande. Kyrkan bestämde vad församlingen behövde veta och hur folket skulle 

välja. Med bondesamhället flyttade kunskapen in i skolan och läraren stod för 

kunskapen och visste vad som var rätt och riktigt. I industrisamhället bestämde 

direktören och ingenjören efter teknikens hierarki. Nu var det uppbyggnad av det 

moderna samhället och då var det pengar, makt och kunskap som styrde. När sen 

kommunikationssamhället gjorde sitt intågande, blev det fokus på självförverkliganden. 

Nu är det fokus på jaget, på egot och jag bestämmer själv vad jag vill göra med mitt liv. 

Jag kan välja utifrån mitt eget intresse och förmåga. Många förstår hur det ska hantera 

det egna ansvaret, men några blir kvar i ett ingenmansland, i ett vakuum. Det är här de 

människor som är vana att någon annan bestämmer åt dem hamnar. Att de skulle tycka 

och tänka själv var det inte tal om när du befinner dig i fel del av det hierarkiska 

samhället. Det är dessa personer som kräver att få information, inte leta själv. De har 

ingen valkompetens och de vet inte att de har ett eget ansvar för sitt liv i 
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kommunikationssamhället. Många var nöjda över att slippa ta egna beslut, att slippa 

välja pension, el eller framtid. Människor som helt plötsligt ska förväntas ha en 

medfödd valkompetens och att kunna ta egna beslut.  

Varifrån kommer valkompetensen? Hur lärs valkompetensen in eller är den medfödd? 

Om du inte lär dig att göra val som barn, vad händer då? Hur vet vuxna att de gör bra 

val? Hur många får lära sig grunderna till att göra bra långsiktiga val? Vad påverkar 

människor när det gör val? Hur gör vuxna väl underbyggda val? 
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Bakgrund 

Vad är ett val? Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder ordet ”val, nyckelbegrepp i 

existentialismen, enligt vilken människans situation karakteriseras av val; människan 

definierar vem hon är genom sina val, och dessa val skapar ångest” Vad är då 

vägledning? Enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder ordet, ” hjälp att handla på 

lämpligt sätt t.ex. vid lösande av ett problem”. Var lär sig människor att göra val? Var 

får de vägledning? Om vi börjar från början. Vad säger skolan om att göra val? Var kan 

de lära sig att göra val? Hur lär sig elever att göra val? I Skolverkets (2013a) allmänna 

råd om arbete med studie- och yrkesvägledning beskrivs vad elever behöver lära sig för 

att kunna göra väl underbyggda val: 

För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar 

på strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och 

utbildnings- och yrkesinformation samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra 

beslut och hantera övergångar och växlingar i livet. Med andra ord ska eleven ges 

möjlighet att utveckla en så kallad valkompetens (Skolverket, 2013a, s 13). 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2013), visar att nätverk runt elever är viktiga 

för att de ska kunna göra bra val i tidig ålder. Ungdomarna själva anser att de väljer ur 

ett mer praktiskt perspektiv (Skolverket, 2013b). Ett exempel är att de väljer att studera 

på något av de program som finns på orten istället för att välja sitt förstahandsalternativ 

som kanske kräver lång pendling eller flytt från bostadsorten. När det gäller kompisval, 

ur ungdomens synvinkel, är det äldre kamrater som berättar om sin erfarenhet från 

skolan, utbildningen eller hur det är att pendla. Ungdomarna anser att det är de vuxna 

som anser att gymnasievalet både är det största och det mest livsavgörande valet som 

görs under en livstid. Detta innebär ett stort ansvar på att eleven måste göra ett perfekt 

val, för att kunna passa in socialt och i arbetslivet. Hur ser det ut för dem som avslutat 

gymnasiet och studerar igen som vuxen? 

Vad säger i Svensk författningssamling (SFS 2011:1108, s 1) för vuxna om att göra väl 

underbyggda val? Väldigt kort står det att en orienteringskurs kan ha till syfte att 

”medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval”. I Läroplanen för 

vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101) står det mer utförligt. ”Vuxenutbildningen mål 

är att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på 
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grund- val av samlade erfarenheter och kunskaper” (SKOLFS 2012:101, s 12). Vidare 

påpekar de att rektor gör en arbetsfördelning och att personalen ska se till att ”informera 

och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkesverksamhet 

(…)”(SKOLFS 2012:101, s 13). Det är vuxenutbildningsen ansvar att eleven gör rätt 

utifrån elevens egna förutsättningar.  

Blustein (2008) däremot påvisar att människor sällan väljer sin framtid utifrån sin egen 

talang och personlighet utan mer utifrån ett sätt att överleva. Det sociala sammanhanget, 

hälsa och trygga relationer väger tyngre än att välja rätt arbete utifrån eget val. Lundahl 

(2010, s 222) använder ordet ”good-enough”-lösningar, som innebär att framför allt 

vuxna får omförhandla sina karriärmöjligheter utifrån sin situation, sina begränsningar, 

förhållanden och tillgångar i omgivningen Därför är det viktigt att vägledare (Hansson, 

2005) väger in den vägledningssökandes egna värderingar och möjligheter men också 

visa en förförståelse och diskuterar ekonomi, kultur och det socialpolitiska systemets 

faktorer runt personen. Det är viktigt att synliggöra olika möjligheter där den 

vägledningssökande själv får bilda sig en uppfattning inför kommande val. Detta är 

betydelsefullt för att kunna prova på och kunna göra en långsiktig strategi mot 

kommande framtid. Hansson (2005) tar upp att där framtida planer bearbetas, görs oftast 

en konsekvensanalys för att visa på eventuella problem och risker som dyker upp. I 

Danmark använder de ordet syo-kompetens. Det innebär att elever kommer upp till en 

viss mognadsnivå för att kunna välja och fatta beslut utifrån de kunskaper eleven har 

om sig och utifrån alternativen (Lundahl, 2010). 

I boken Vuxenantalogin (Borgström & Gougoulakis, 2006) belyser Henning Salling 

Olsen det sociala och det biologiska perspektivet vad som styr lärandet, men även att 

kompetensen av att göra val räknas in. Hur lär sig den vuxne? När lär den sig att göra 

val? Om man blir arbetslös som vuxen, hur förvaltas kunskapen från tidigare sociala 

sammanhang, exempelvis från hemmet och skolan? På arbetsförmedlingen vägleds de 

arbetslösa mot jobb, genom samtal och tester. Ett antagande är att arbetsförmedlarna 

utgår från att valkompetens finns så att de tester som finns är en bra vägledande metod 

för den arbetssökande. Hur ser det ut på dagens arbetsmarknad utifrån att arbetssökande 

gör val och utbildar sig? Utifrån de arbetslöshetssiffror som redovisas enligt Statistiska 

Centralbyrån januari 2015, var det 7,4 % öppet arbetslösa av Sveriges cirka 9,7 miljoner 

innevånare blir det ungefär 721 000 arbetslösa (enligt skribentens egen uträkning). På 
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arbetsförmedlingens hemsida vid samma tidpunkt, fanns det 71 450 lediga arbeten i 

Sverige, som anmälts till arbetsförmedlingen. Näringslivet kallar detta för 

missmatchning i och med att det saknar spetskompetens inom många områden och hos 

de som är arbetslösa. Stefan Fölster (2007), chefsekonom på Svenskt Näringsliv, 

påpekar att ungdomarna har för hög ingångslön, anställningsformerna är fel utformade 

och det finns brister i undervisningen i skolan som inte stämde överens med 

arbetsmarknadens behov. Som vuxen i skolans miljö, inom vuxenutbildningen, är det 

bara en komponent i den vuxnas liv. Samtidigt får vi komma ihåg att ”det är en utopi att 

förvänta sig att ett möte, eller till och med en serie av möten, mellan en klient och en 

behandlare kan förändra KASAM i någon nämnvärd omfattning” (Antonovsky, 2005, s 

168). Vad styr att en person hamnar i rätt miljö för att göra ett väl underbyggt val? 

Vilka perspektiv kan användas i studien för att visa på att det görs bra val? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studien tar upp fyra utgångspunkter, två med ett socialt perspektiv och två med ett 

vägledningsperspektiv. Det sociala perspektivet visar på hur uppfostran och uppväxt 

påverkat de intervjuades kompetens när det gäller att göra val. Bourdieus (Moe, 1995) 

tar upp vanor och traditoner och Antonovsky (2005) visar på olika sammanhang som 

påverkar till att beslut blir mer eller mindre bra. Medan de sociala perspektiven visar på 

bakgrunden visar vägledningsmodellerna på ett framåtskridande. 

Vägledningsmetoderna fokusera på mål och delmål samt ett lärande på väg mot målet.  

KASAM-begreppet 

När det gäller Aaron Antonovskys (2005) KASAM-begrepp, ”känsla av sammanhang”, 

beskrivs hans synsätt med tre ord, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de 

krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005, s 46). 

När vägledningssökande är beredd att förändra sin framtid, behövs mål som är 

begripliga, hanterbara och meningsfulla. Individen måste utgå ifrån sin egen förmåga, 

tidsram och livssituation för att kunna ta sikte på ett framtida mål. Om ungdomar inte 

har erfarenhet från arbetsmarknaden, eller känner till sina egna förmågor, kan det vara 

svårt att göra ett bra framtidsval. Lovén och Dresch rekommenderar i Lisbet Lundahls 

bok Att bana vägen mot framtiden (2010) att de unga måste få utforska sina egna svaga 

och starka sidor genom att exempelvis få vara ute på prao för att utöva yrket, upptäcka 

förebilder och lyfta fram vad som behövs inför framtida val mot ett mål.  

The Happenstance Learning Theory 

Krumboltz teori (2009) är att planera för en framtid och lära sig allt eftersom, genom 

delmål mot målet för att kunna utföra korrigeringar. Teorin utgår från att livet är en 

lärandeprocess där fyra förslag belyser vägledningsteorin. 
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Det första är att den som vägleder ska se till att den sökande lär sig att agera i sitt eget 

liv för att uppnå tillfredsställande mål både för sin karriär men också i det privata livet. 

Det andra är att en karriäranalys ska stimulera till ett lärande, inte att matcha en persons 

intressen med olika yrken. Det gäller att ta reda på vad den vägledningssökande är 

intresserad av, vad den har för personliga egenskaper och hitta vägar till flera möjliga 

karriärsmål. Det tredje är att den vägledningssökande lär sig hitta meningsfulla 

aktiviteter i strävan mot en ny karriär. Att exempelvis våga prova något nytt, involvera 

sig i ett projekt eller våga träffa nya människor som kan leda till nya erfarenheter och 

nätverk. Det fjärde och sista alternativet är att en vägledningssökande vågar bryta en 

vana. Det vill säga från tanke i konsultation till agerande i verkligheten med hjälp av att 

ta små steg via delmål. 

The Planned Happenstance  

Teorin The Planned Happenstance (Mitchell m.fl., 1999) är en metod som ger studie- 

och yrkesvägledaren ett verktyg till att skapa och förvandla oplanerade skeenden i livet 

till tillfällen att skapa lärande. Målet är att assistera den vägledningssökande till att 

skapa, upptäcka och införliva händelser till egen utveckling av sin karriär. Teorin har 

blivit medvetet förenade med en paradox. Nämligen att den vägledningssökande måste 

planera för att kunna skapa förutsättningar och göra sig mottaglig för en slump. Det är 

inget magiskt tänkande eller en tillit till ödet. Målet är att personen behöver lära sig 

agera för att kunna generera en rörelse till att hitta alternativ. En person som gärna vill 

ha ett jobb eller vill komma in på en utbildning kan påverka genom att förbereda sig. 

Sociologiska perspektiv 

Sverre Moe (1995) sammanfattar i boken ”Sociologisk teori” Pierre Borurdieus 

sociologiska syn. Enligt Moe (1995, s 160-178) finns det en struktur mellan det sociala 

och det kulturella arvet med tre ledande huvudorden praxis, habitus och socialt kapital. 

Praxis är ett handlingsmönster och vanor som kan förändras även om det är ett 

klassamhälle som styr. Habitus har en lång historia i varje individ som måste studeras i 

ett socialt sammanhang. Socialt kapital beskrivs som kapital inte bara ekonomiskt utan 

även utifrån familjebakgrund, examina och titlar. Vidare beskriver Gunnel Lindh och 

Enar Dahlin (2000) Bourdieus teori utifrån ett svenskt perspektiv och att det är 

människors vanor, men även hur vägledare kan ta del av teorin i ett vägledningssamtal 
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med en vägledningssökande. Bourdieu (Lindh, 2000, s 199) koncentrerade sig på de 

individuella resurser som finns i sociala klasstillhörigheter och följaktligen se på deras 

vanor och traditioner. Resurser i Bourdieus mening, är värderingar, tillgångar, ekonomi 

och kultur. Med de kulturella resurserna har individen tagit till sig att verbalt kunna ta 

del av makten i det sociala sammanhanget. Habitus styr personens sätt att tänka och 

agera i olika situationer. Vanorna är det kapital personen förvaltar för att existera. För 

att kunna förvalta sitt kapital måste personen kunna förstå värdet av det. När en 

vägledare förstår personens vanor då vet vägledaren också vad den vägledningssökande 

inte kan göra, en form av begränsningar. Det gäller att tänka utanför personens trygga 

vanor och lägga värderingar, bakgrund och klasstillhörighet åt sidan för att fokusera mer 

på personens egna val och mål. 

Sammanfattning – hur teorierna ska användas i denna studie 

Denna studie bygger på en kvalitativ undersökning. Utifrån de intervjuades utsagor, 

kommer svaren belysas och jämförs med teorierna. Där kommer det att visas sig om 

någon, några eller ingen av teorierna matchar de intervjuades berättelser i den 

kvalitativa studien.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att såväl utifrån ett allmänt, som ett teoretiskt 

vägledningsperspektiv, ta reda på hur människor ser på hur de gör val, främst utifrån 

vad som gäller inför val av yrke och arbete.  

Problemformuleringarna:  

x Hur ser personer på innebörden av olika val när de utgår från sin egen 

erfarenhet och vardagsförståelse?  

x Vad säger olika vetenskapliga vägledningsteorier om förutsättningarna 

för människors val av studier och yrkesbanor? 
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Metod 

När studie- och yrkesvägledare i sin profession arbetar med val är det lätt att tro att 

ordet val har samma definition för alla människor. För att kunna förstå hur människor 

utan vägledarkompetens uppfattar ordet val, gjordes en pilotundersökning på Facebook 

för att få en inblick i vad andra anser om ordet val.  

Pilotstudie 

Frågor från pilotstudien: 

- Ålder  

- Vad är ett väl underbyggt val?  

- Vad behövs för att ett val ska kunna vara "väl underbyggt"?  

- Kan ett val vara olika i olika situationer, om så är fallet, vilka olika situationer 

kan du tänka dig, ge exempel 

- Kan ett val vara mer viktigt än något annat, om så är fallet, ge ett eller flera 

exempel. 

Sammanlagt tillfrågades tolv personer som inte tillhör yrkesgruppen studie- och 

yrkesvägledare, om att delta i studien. Urvalet gjordes ur ett praktiskt perspektiv, där 

skribenten valde ut tolv aktiva Facebook-vänner, som med kort varsel kunde svara på 

frågorna. Sex kvinnor och sex män, tillfrågades i mars 2014, ett missivbrev skickades 

till dem (bilaga 2, s 37). Av de tolv tillfrågade, var det sex personer som svarade (50 %) 

med fördelningen fyra kvinnor och två män. Kvinnorna utgick från vad som skulle vara 

rätt svar från skribentens perspektiv, istället för att svara på frågan utifrån sina första 

och egna tankar om ordet val. Detta upptäcktes i och med att kvinnorna ställde 

följdfrågor, medan männen svarade utan dialog. Utifrån frågorna och svaren kom 

frågorna att förtydligas, för att kunna tas med i den kvalitativa studien. Förtydligandet 

bestod främst i att förklara att det gällde deras egen uppfattning om små val i vardagen 

men också om större framtidsval. Samtliga svar finns redovisade i bilaga 2 (s 37). 

Kvalitativ studie 

En kvalitativ undersökning utfördes för att ta del av vad olika målgrupper anser om 

ordet val. Detta för att få ta del av andras betydelse av ordet val. Det vill säga ett annat 
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perspektiv än vad vi inom professionen studie- och yrkesvägledare för vuxna anser och 

utgår ifrån. Frågorna var systematiska men öppna. Det vill säga det var samma frågor 

till alla och de ställdes i samma ordning men den intervjuade hade friheten att svara 

utifrån sin egen erfarenhet (Halvorsen, 1992). Kompletteringar skedde via e-

postformulär. Därefter kom intervjuerna att analyseras utifrån de teorier som valts ut för 

studien. 

På tankekartan skrevs de fyra frågorna upp för att de skulle var överskådliga för 

skribenten. De enda följdfrågor som användes under intervjun var förtydligande frågor 

till huvudfrågan. Intervjuerna utfördes på dagtid under två veckor. De spelades in på 

intervjuarens mobil, och stödanteckningar utfördes genom metoden mindmapping. Efter 

varje samtal transkriberades intervjuerna. De fyra frågorna var: 

1. Vad är ett val? 

2. Vad behövs för att göra ett bra val? 

3. Viken i din omgivning kan du vända dig till för att få stöd i ett val? 

4. Tillägg, något övrigt 

När fem av sex intervjuer var avklarade, kompletterades två frågor efter samråd med 

handledare. De två kompletterade frågorna skickades ut via epost till fem av sex 

deltagare. Den sjätte deltagaren fick svara på frågorna under själva intervjutillfället. 

Kompletteringsfrågorna var: 

1. Berätta om ett tillfälle när du gjorde ett bra val 

� Vad gjorde att just detta blev ett bra val? 

� Hur såg förutsättningarna ut? 

2. Berätta om ett tillfälle när du gjorde ett dåligt val 

� Vad gjorde att just detta blev ett dåligt val? 

� Hur såg förutsättningarna ut? 

Svaren från kompletteringen, kopierades och klistrades in i slutet av den transkriberade 

texten för var och en av de intervjuade. 

Etiska regler o vetenskaplig etik 

Under arbetet med studien, har Vetenskapsrådets fyra begrepp legat till grund för att de 

etiska reglerna ska kunna följas. De fyra begreppen är sekretess, tystnadplikt, 
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anonymitet och konfidentiellt. Deltagarna i den kvalitativa intervjun har medverkat på 

frivillig basis, de gav sitt samtycke till att delta. Samtliga tillfrågade valde att genomföra 

intervjuerna. Innan intervjuerna inleddes hölls en dialog med deltagarna om vad som 

förväntades av dem samt om vad syftet med intervjun var. Det gjordes klart att en 

magisteruppsats skulle publiceras men att allt material som skulle kunna skada personen 

skulle hållas under sekretess eller avstås helt från att användas. Sekretess råder även 

över materialet som samlats in. De inspelade samtalen, tillika dess transkribering, 

kommer att raderas efter det att studien är dokumenterad och färdigställd. I och med att 

sekretess råder, råder även tystnadsplikt. Det vill säga att uppgifter om personer inte 

kommer att röjas om inte något brott upptäcks. Om brott skulle upptäckas väger den 

svenska lagen tyngre och kräver anmälningsplikt. Samtliga personer är anonyma och 

har i studien fått andra identiteter. Identiteter som tillhör målgruppen, mer än personens 

egen identitet. Studien är konfidentiell, för att intervjupersonerna ska kunna vara 

representativa för sin målgrupp och för att deras integritet ska skyddas. Deltagarna 

kommer att få ta del av arbetet när det är färdigställt. (Vetenskapsrådet, 2011, s 65-70).  

Tre målgrupper 

De personer som ingår i den kvalitativa undersökningen är mellan 20 och 65 år. 

Målgruppen speglar åldersbehörigheten för gymnasial vuxenutbildning. Alltså personer 

som är 20 år och ”ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte 

att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet” (Skollag 2010:800). Den första 

målgruppen består av två personer som arbetar professionellt som studie- och 

yrkesvägledare med studie- och yrkesvägledarexamen. Den andra gruppen består av två 

vuxna med annat modersmål än svenska, där den ena intervjupersonen har svensk 

högskoleutbildning och den andra byter yrkesbana från sitt hemland och har valt att 

studera på gymnasienivå inom vuxenutbildningen. Den tredje målgruppen består av en 

ung kvinna med högskoleutbildning och en ung man som läser in gymnasieämnen 

samtidigt som han arbetar.  

Urval 

Urvalet består av tre kvinnor och tre män. Till urvalsgrupp ett valdes två studie- och 

yrkesvägledare från gymnasiet ut, en kvinna som arbetar med traditionella 

gymnasieprogram, och en man som arbetar med ungdomar utanför de traditionella 
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gymnasieprogrammen. Till urvalsgrupp två valdes två unga personer mellan 20-25 år 

båda med svenska som modersmål. Där mannen som läser in gymnasiekompetens, 

samtidigt som han arbetar. Den andra personen är en kvinna som har en 

högskoleutbildning och arbetar inom det hon utbildat sig till. Till urvalsgrupp tre valdes 

en man ut med annat modersmål än svenska. Han har bott i Sverige längre än 20 år och 

har svensk lärarexamen. I denna grupp ingår även en kvinna med annat modersmål än 

svenska. Hon har bott i Sverige ett par år och studerar idag till undersköterska, för att 

kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.  

Urvalet av deltagarna i studien har gjorts ur ett praktiskt perspektiv, icke 

sannolikhetsurval (Halvorsen, 1992) för att få det mer effektivt både i tid och få ner 

kostnaden. Samtliga personer som ingår i den kvalitativa undersökningen bor i en och 

samma kommun i mellersta Norrland, och de har alla på något sätt en relation till det 

svenska utbildningsväsendet. De intervjuade har haft kontakt med eller arbetat med 

skribenten, under olika tidpunkter under de senaste två åren. De sex personerna 

kontaktades via epost och samtliga tackade ja till att ställa upp i den kvalitativa 

undersökningen. Personerna fick själva bestämma tid och plats för att de skulle kunna 

delta i intervjun, för att försöka hitta en maktbalans i intervjusituationen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Två personer intervjuades på sina respektive arbetsplatser och fyra 

valde att komma till skribentens kontor. Den kvalitativa studien utfördes under 

kontorstid och intervjuerna tog mellan tio och 45 minuter att utföra. 
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Resultat och analys 

Nedan sammanfattas intervjuerna utifrån hur målgrupperna svarat. Svaren analyseras 

med hjälp av begrepp från de teorier som valts ut och som presenterades i teoriavsnittet. 

Målgruppen studie- och yrkesvägledare 

När det gäller definitionen av ordet val, visar det sig i studien att de två studie- och 

yrkesvägledarna har olika synsätt. Mannen svarar att ett val är att ta ställning till något, 

vilket görs hela tiden, oavsett om det är stora eller små val. Det gäller att se för- och 

nackdelar med alternativen som finns men även att se förutsättningarna. Ett val för 

kvinnan är en brytpunkt ”för det händer ju saker när vi gör ett val som påverkar våra 

liv”. Det gäller stora val såsom val till olika kurser inom olika gymnasieprogram men 

också små val av mer personlig karaktär som umgänge och förhållningssätt mot andra 

och sig själv. De små valen formar förutsättningar inför de stora.  

Den manliga studie- och yrkesvägledaren ser sig själv som en psykosocial 

yrkesvägledare, där uppdraget är att ”hitta en så bra framtid som möjligt för eleverna 

utifrån arbete, fritid och boende”. Hans roll är också att visa på samhällets resurser och 

funktioner. För att göra ett bra val behövs information om vad personen ska ta ställning 

till. Valet kan diskuteras tillsammans med en vägledande person, som kan ge sin syn på 

saken, att vända på perspektiv, att visa på alternativ och visa på konsekvenser. Den 

kvinnliga studie- och yrkesvägledaren anser att det krävs en bra självbild, att veta vem 

man är och vad man vill. Det behövs också visioner, drömmar och stöd från 

omgivningen för att nå dit. Tryggheten i hemmet, anser hon är en faktor som påverkar 

bra beslut, att det finns möjligheter till att diskutera olika alternativ och få familjens stöd 

i valprocessen, även kamrater är viktiga diskussionspartners. Studie- och 

yrkesvägledaren jämför det med att hennes kollegor är viktiga samtalspartners för henne 

som yrkeskvinna. Hon belyser vikten av teorier inom sin egen profession när ungdomar 

vägleds. Teorierna används som mallar, hjälpmedel för att kunna hitta strukturer utifrån 

ungdomarnas bakgrunder och mot vilka mål de väljer att förhålla sig till. 

Ett bra val som den manliga studie- och yrkesvägledaren gjort var att byta arbetsplats 

och arbetsuppgifter. Ett varmt välkomnade från de nya medarbetarna bidrog till det bra 

valet. Ett bra val som den kvinnliga studie- och yrkesvägledaren gjort är att våga ta 
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tjänstledigt för att börja studera. Först ett litet steg till att studera på Komvux, för att 

sedan ta klivet till högskolan när hennes självförtroende stärkts och därefter upptäckten 

att det var roligt att studera. God ekonomi och uppmuntran från familjen, främst då av 

sin man, skapade förutsättningar för att hon skulle kunna fortsätta studera. 

När det gäller dåliga val upplever mannen att han inte att han gjort så många dåliga val, 

förutom när det gäller placering av egna fonder, tillägger han med en smiley. Kvinnan 

svarade att om hon gjorde ett dåligt val när hon tidig ålder umgicks i ett flickgäng som 

mobbade en flicka. Valet att då delta var att av rädsla att själv bli mobbad och 

grupptrycket gjorde att hon gjorde det val hon gjorde, för att få vara med i 

gemenskapen.  

Prövning av teori för målgruppen studie- och yrkesvägledare  

De två studie- och yrkesvägledarna, använder sina arbetsmetoder både i sin profession 

och i sin egen vardag. De stora valen de gör, är väl underbyggda genom att de ser på 

alternativen och införskaffar information med teoretiska vägledande inslag exempelvis 

genom att visualisera. Utifrån sin yrkesroll följer studie- och yrkesvägledarmannen 

Antonovskys känsla för hela sammanhanget i personens liv, inte bara under elevers 

skoltid utan under hela dygnet. Förhoppningsvis leder det till att eleverna får en 

meningsfull, betydelsefull och begriplig omgivning för att kunna ta beslut utifrån sin 

situation. För eleverna gäller det att kunna visa på en fiktiv framtid med flera alternativ. 

Genom information och ett nätverk runt eleverna minimeras risken för ett slumpmässigt 

utträde ur gymnasieskolan samt att framtiden blir mer förutsägbar. Om samspelet 

mellan individens anlag och val vilar på elevens egna premisser, kan eleven ta 

konsekvenserna även om resultatet blev mindre lyckat (Antonovsky, 2005). 

Som privatperson vill mannen ha många alternativ och välja det bästa alternativet 

utifrån flera perspektiv innan ett beslut tas. I slutet av intervjun, nämner den manlige 

studie- och yrkesvägledaren att ”Men det var så många val framförallt när det handlar 

om livsviktiga val, inte låta slumpen avgöra, så är det.” Här sammanställer studie- och 

yrkesvägledaren själv att planera för sin egen framtid som inte riktigt är utstakad med 

givna mål, genom att citera the planned happenstanceteorin. Han utgår också från att 

oförutsedda händelser kommer att ske efter vägen och att de är viktiga att ta det i 

beaktning när det gäller strategier för sina karriärvägar (Lundahl, 2010). 
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Han har i hela sitt vuxna liv försökt hitta alternativ som är väl underbyggda. Han har 

tittat på för- och nackdelar, skaffat information och vägledning i stora frågor och vägt in 

ekonomiska aspekter med egna värderingar. Slumpen har han försökt undvika. Han lär 

sig hela tiden utifrån sina val men han lär sig också genom att få vägledning av andra 

och inhämtande av information innan han gör ett val, vilket går att tolkas utifrån den 

lärande teorin, happenstance learningteorin. Mannen hänvisar en hel del till sina vanor, 

praxis, när han gör val, med andra ord kan valen även mätas med Bourdieus teori. Han 

använder sig av strategier för att valet ska bli bra, men även fakta som kan ge honom 

mer trygghet i sina val när han ska bryta mönster från sin egen familjs tradition och dess 

sociala värderingar. Där han som privatperson gör sina väl underbyggda val blir de 

meningsfulla och begripliga och känner sig trygg efter att ha tagit in information från 

kollegor, broschyrer och experter.  

Bourdieus teori följer även som en röd tråd genom den kvinnliga studie- och 

yrkesvägledarens svar. Vikten av familjen och dess traditioner finns med i 

vägledningssamtal med elever på gymnasieskolan men också i egna val. De mönster, 

praxis, som bärs med det sociala arvet är svåra att bryta hos ungdomarna. Om de gör väl 

underbyggda val och bryter mönster, är det inte alltid lätt. Trycket och förväntningar 

från omgivningen kan vara svåra att övertyga trots att det gjorts inventeringar i de 

sociala färdigheterna hos eleven. ”Karriärbesluten fattas inom individens 

handlingshorisont” (Lundahl, 2010, s 25). Hur besluten uppfattas som existerande och 

valbara, möjligt eller inte beror inte bara på vad som är tillgängligt på utbildnings- och 

arbetsmarknaden; utan vem som väljer och som filtrerar bort delar av utbudet som är 

ointressanta, olämpliga eller omöjliga. Dessutom lägger den kvinnliga studie- och 

yrkesvägledarkvinnan till de tre byggstenarna i vad som bör vara i fokus 

vägledningssituationen för att veta vad som är intressant, lämpligt och möjligt är. De tre 

är att veta vem jag är, vad jag vill och hur jag tar mig till det mål som är rätt för mig.  

”Enligt happenstance- eller tillfällighetsteorin (…) har slumpen en viktig roll i varje 

människas karriär, och följaktligen kan ingen förutse sin framtid med exakthet” 

(Lundahl, 2010, s 158). Även om inte motivationen finns där blir det som en 

lärandeprocess från delmål till okända framtida val. Processen går ut på att studie- och 

yrkesvägledaren lär den sökande att identifiera värderingar för att kunna klargöra vilket 

idealiskt arbete person bör söka. Studie- och yrkesvägledaren ska utrusta personen med 
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rätt attityd, rätt frågor och verktyg som passar till 2000-talets samhälle och 

arbetsmarknad (Mitchell, 1999). Lisbeth Lundahl (2010) sammanfattar att 

”gymnasievalet baseras vanligen på intressen, men är också till stor del uttryck för 

uppskjutandestrategier” (Lundahl, 2010, s 218). 

Den kvinnliga studie- och yrkesvägledaren använder sig av happenstance learningteorin 

även privat. Hon tar små steg mot ett mål som kanske inte är helt klart, men efter vägen 

mot målet, lär hon sig nya saker om sig själv och alternativen. På så sätt blir det en 

lärandeprocess medan hon driver mot sitt personliga mål, exempelvis att hon tog 

tjänstledigt från sitt arbete och började läsa in gymnasieämnen som vuxen. Detta utan 

att ha ett klart mål, men med en vilja att göra något betydelsefull för sig själv. 

Målgruppen unga 

Den unga kvinnan i studien, anser att ett val är något man beslutar, och hon fattar beslut 

utifrån olika ställningstaganden. Val görs aktivt eller utan att tänka till innan. Gör någon 

ett val måste det göras utifrån att individen blir nöjd och utifrån dennes premisser. 

Valens alternativ bygger på information som intas genom att gå på möten, att samtala 

och, eller att gå på informationstillfällen som ges som underlag. Det behövs kunskap 

och olika synvinklar kring alternativ för att göra ett bra val men även för att kunna få 

fram personliga aspekter och hinder som finns innan själva valet görs. Professionella 

vägledare kanske inte alltid har uppdaterad information om alternativen men då kan 

man hitta andra informationskanaler. Exempelvis genom en praktikplats, där du själv 

kan skaffa dig en uppfattning om yrket och dess arbetsuppgifter.  

För den unge mannen som deltar i studien innebär ett val något man väljer, vad man ska 

göra för sysslor ”allt vi gör är väl ett val”. Han ger exempel på sysslor såsom att äta, åka 

någonstans eller när han ska sova. Information måste finnas för att kunna göra ett bra 

val. Informationen får man genom att läsa, fråga och lyssna. Utifrån den informationen 

väljer man sedan vad som är bäst alternativet och vad som känns rätt. Studie- och 

yrkesvägledare, familj, kompisar, flickvän och coacher är exempel på stöd som han får 

när han står inför att göra ett val.  

Ett bra val för den unga kvinnan var när hon och hennes sambo bestämde sig för att byta 

lägenhet. De kom fram till beslutet genom att inte förhasta sig, väga för- och nackdelar 

mot varandra och uppfyllde parets önskemål, förväntningar och krav. Ett bra val för den 
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unge mannen var när han tog sommarjobbet på ett äldreboende, för att det var roligt, 

han trivdes och ”varje gång man får hjälpa någon, är det väl ett bra val”. Dåliga val 

görs, enligt den unga kvinnan, när hon inte hinner reflektera över konsekvenserna innan 

valet görs. Valprocessen går för fort och hon känner sig stressad när det blir tidsbrist. 

Men hon lever under filosofin ”allt har en mening” och kan ta det lite med ro när valet 

hon gjort inte var helt genomtänkt. Den unge mannen anser att han har gjort många 

dålig val och det märker han på ”konsekvenserna som kommer efteråt”. 

Prövning av teori för målgruppen unga 

En känsla för sammanhanget, målfokusering och i vilken utsträckning det är värt att 

engagera sig och lägga energi på den utstakade vägen (Antonovsky, 2005), visade sig 

tydligt i den unga kvinnans uppfattning om val. När hon står inför ett val gör hon 

grundläggande undersökningar från olika perspektiv för att valet ska bli så optimalt som 

möjligt utifrån egna förmågor, perspektiv och hinder. Hon vill diskutera och ta in andras 

perspektiv, men för att valet och målet ska bli betydelsefullt för henne, omvärderar hon 

andras åsikter för att de ska kunna passa in i hennes målbild.  

Den unge mannens yrkesval är mer slumpartat, det var hans mor som erbjöd honom att 

prova på att arbeta inom vården. Det visar sig att just män, och personer från mindre 

priviligierade bakgrunder, bildar sig en uppfattning av ett arbete genom att prova på 

arbetsuppgifterna genom prao och praktik (Blustein, 2008). Till skillnad från kvinnor 

som gärna vill diskutera med vägledare eller andra i sin omgivning. Tyvärr har 

möjligheten att skaffa sig arbetslivserfarenhet minskat under senare år på grund av 

exempelvis att sommarjobb rationaliserats bort från arbetsmarknaden för ungdomar 

(Lundahl, 2010). 

Ett bra val är signifikativt med en känsla för den unge mannen. Ett konstant lärande 

pågår hela tiden hos honom genom att han provar, och om konsekvenserna blir för stora 

och svåra får han lov att stanna upp och ta konsekvenserna som följer. Även om 

Krumboltz (2009) beskriver vägledarens roll, anser han att det är viktigt med ett 

agerande från individen för att lära innan nästa steg görs. Krumboltz påminner om att 

andra saker i livet kan komma in och påverka målet såsom giftermål och barnafödandet. 

Därför är det bra med små steg, ha många alternativ och hitta proportionerna till nästa 

steg. 
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Familjen och det sociala nätverket är viktigt för båda de två unga. ”Sociala relationer är 

väsentliga för unga vuxna”, förstärker Lena Lidström (Lundahl, red., 2010, s 109). 

Ursprungsfamiljen påverkar och formar den unges riktning till att agera mot ett mål som 

studier och att välja yrke. Släktingar är inte bara viktiga källor till karriärutvecklingen 

utan också ett praktiskt stöd i både arbete och utbildning, men också under tider av 

arbetslöshet.  

Målgrupp med annat modersmål än svenska 

Kvinnan som är asiatiska beskriver att det var föräldrarna som bestämde hur hon skulle 

välja i sin barndom. De bestämde allt från att hon skulle hjälpa till i hemmet till vilken 

mat hon skulle äta. När den kvinnliga intervjupersonen var tretton år flyttade hon till en 

större stad för att arbeta, då hade hon gått sex år i skolan. Där levde hon, hennes systrar 

och deras kusiner tillsammans i ett hus. Kvinnan nämner att hon inte var fri, för att hon 

fick leva efter vad andra tyckte och deras regler. När hon var 15 år ”smög hon ut från 

huset” och flyttade in till sina väninnor.  

Ett stort val för kvinnan, var att hon beslutade sig för att flytta till Sverige. Beslutet tog 

hon efter det att hon upptäckte att de inhemska männen inte hjälpte till i hemmet och 

inte kände ansvar för familjen. Hon studerade engelska och lärde sig att hantera datorer 

och internet. Genom internet träffade hon en man som matchade hennes egna 

värderingar, en man som dessutom kunde försörja sig själv.  

För mannen som kommer från ett östeuropeiskt land är innebörden av att kunna göra ett 

val, är att det ska vara enkelt och gärna med få alternativ, även om han poängterar att 

det är viktigt med att kunna välja ” Annars blir det inte känslan av frihet” nämner han i 

intervjun. Det är viktigt att kunna bestämma och ta beslut utifrån egen vilja”. Att välja 

någonting är den här friheten, tänker jag”. 

Ett bra val för den asiatiska kvinnan var när hon valde sin yrkesutbildning inom 

vuxenutbildningen, men också för att det är intressant och utvecklande. Mannen gjorde 

ett bra val när han köpte en begagnad bil. När han ska göra ett bra val idag, går han först 

igenom alternativen och jämför innan han tar ett beslut. 

Ett dåligt val för kvinnan var, att lämna sin son i hemlandet, i och med att hon har 

tappat kontakten med honom och hennes saknad är stor. Ett dåligt val för mannen var 

att inte våga prata i en stor grupp när han var på lärarpraktik. Han beskriver upplevelsen 
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som ”om man bjuder på sig själv kan man övervinna sina rädslor och nå människor och 

bli nådd av dem.” 

Prövning av teori för målgruppen med annat modersmål än svenska 

Bourdieu (Moe, 1995) habitus stämmer överens med kvinnans erfarenhet. Traditioner 

och vanor har fått betydelse för kvinnans val. Men traditionerna, sociala mönster och 

samhällets värderingar, i hemlandet, stämde inte överens med hennes personliga 

värderingar, hennes struktur av världen. Hon vågade bryta mönster för att hitta ett liv 

som passade henne bättre. Även om habitus är djupt rotat i vår världsbild är den ändå så 

pass flexibel att vi kan finna oss i nya situationer (Moe, 1995). 

För mannen fanns det inte mycket att välja på när varken åsikter kunde uttryckas fritt 

eller när utbudet var begränsat i det kommunistiska landet. Habitus styrde hårt även i 

mannens liv. Bourdieu sociala teori dominerade i mannens barndom. När 

kommunismen föll och landet blev fritt, blev valsituationer ovana och komplexa när det 

fanns ett fritt val för individen och ett tungt habitus hade förankrat sig i kroppshållning 

och rörelsemönster. Genom att uppfostran och underförstådda processer gör att vi 

imiterar vår omgivnings sätt att tänka och agera (Moe, 1995). När det gäller val i vuxen 

ålder är information och alternativ viktiga att veta inför det kommande köpet 

exempelvis.  
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Sammanfattade slutsatser 

Ett konstaterande är att de intervjuade personerna i studien har olika definitioner på vad 

ordet val betyder för dem. De pratar om definitionerna ”att ta ställning, en brytpunkt, ett 

beslut, välja mot ett mål, att välja, att välja vilka sysslor man ska utföra”. Syftet i 

studien var att ta del av sex personers syn på ordet val och ta del av hur de dagligen 

arbetar sig fram till ett väl underbyggt val.  

Reflektion från samtliga intervjuer 

Det visar sig att studie- och yrkesvägledarna har ordet val som en given diskurs i sitt 

arbete. Där de också hanterar många verktyg som är användbara för en person som står 

inför en valsituation. När studie- och yrkesvägledare har en vägledningssökande framför 

sig visar det sig att den vägledningssökandes valkompetens och den professionellas är 

på olika nivåer. Hur många studie- och yrkesvägledare möter den vägledningssökande, 

på exakt den nivå som denne faktiskt befinner sig i sin valkompetens? Det kan till och 

med visa sig att deras valkompetens är obefintlig. Det är därför så många ungdomar 

idag har svaret ”jag vet inte” som ett standardsvar. Ungdomarna har aldrig behövt välja 

själv eller haft möjlighet att lära sig hur bra val ska underbyggas och genomföras. 

Studie- och yrkesvägledarens första fråga borde vara, hur går du tillväga när du gör ett 

val? Om personen inte kan redogöra för hur den gör, behöver studie- och 

yrkesvägledaren inleda med att berätta om metoder som kan användas för att komma 

fram till ett väl underbyggt val. Med tanke på att Skolverket rekommenderar att 

ungdomar i den svenska skolan ska kunna hantera valsituationer genom att kunna 

införskaffa valkompetens, är det förvånande att inte skolan idag kan betygsätta även 

denna livsviktiga kunskap.  

I målgruppen med annat modersmål än svenska, kan tydliga mönster från begreppet 

habitus och Antonovskys KASAM-begrepp belysas. Personer med starkt KASAM har 

en tendens att skapa och hitta en struktur mot målet, trots att vägen verkar obefintlig för 

andra i omgivningen. Personerna gör allt för att hitta sätt att överleva, genom att vikta 

vad som är möjligt och omöjligt inom givna, strikta ramar. Personer med stark KASAM 

tror också på sig själv och ser kaoset som en utmaning, en öppning vilket gör dem 

flexibla i sitt sökande. Personer med svag KASAM ser inga möjligheter, lösningar, livet 
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känns meningslöst och de känner sig maktlösa. Det gäller att tro på att det finns en 

möjlig väg mot en förändring även om habitus och praxis finns som hinder genom 

strikta regeringar eller vårdnadshavare.  

När det gäller val i vuxen ålder är information och alternativ viktiga parametrar. Det 

handlar om Bourdieus begrepp om habitus och hur vår sociala förankring införlivas i 

våra kroppar och kommer till uttryck i våra val, eller som Moe (1995, s 169) skriver 

”som konkret praxis, som synsätt och livsmönster ”. De båda med annat modersmål än 

svenska, har genom sin struktur i samhället och i familjen inte praktiserat valkompetens 

på grund av hierarkin i deras uppväxt.  

I målgruppen med de två svenska ungdomarna, tycks det som om att mannen har en 

svag känsla av sammanhang, KASAM, och kvinnan har en stark. Begreppet är så starkt 

hos kvinnan att de andra teorierna bleknar i jämförelsen. Kvinnan bestämde sig i tidig 

ålder för vilket mål hon skulle fokusera på, genom att hon praktiserat inom yrket hon 

har utbildat sig inom. Vidare har hon under sitt liv sett möjligheter och val som kan 

göras för att kunna skaffa sig en utbildning och senare ett yrke. I sitt vuxna liv är hon 

idag trygg i de val hon gör och de är väl grundade utifrån hennes situation och 

värderingar. Det leder till att hon sällan gör felval genom att hon är medveten om vad 

hon vill och vad hon behöver. Kvinnan styrs också av habitus och praxis. Det visar sig 

genom hennes beslutsamhet i vardagen och hon gör alltid en konsekvensanalys vid sina 

val. Hon har fått träna på sin valkompetens redan i unga år.  Den unge mannen säger att 

hans mor mer eller mindre tvingat in honom till arbete inom vården. Hans väg mot 

framtiden har varit mer en slump utan planering, som har styrts av vad andra säger och 

tycker. I vuxen ålder förstår han vilka konsekvenser olika val kan få, beroende på vad 

han väljer. Mannens val har varit impulsstyrda, men också ett sätt att hitta vägar till en 

egen försörjning.  

De båda studie- och yrkesvägledarna lotsar vägledningssökande genom processen 

genom att vidga perspektiv, göra konsekvensanalyser och se olika alternativ, oavsett om 

det är små eller stora val. De svarar ur ett utifrånperspektiv mer än att ge personliga 

exempel. Den teori som passar in i deras yrke är planned happenstance. Deras privata 

väg har redan innan sin studie- och yrkesvägledarutbildning gått ut på att leta 

information, diskutera med andra och de har även läst in kurser för att förbereda sig för 
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att kunna byta bransch på ett eller annat sätt. Om de någon gång självmant väljer att 

prata om ett personligt val, är det utifrån en neutral arena.  

Trots att den kvalitativa undersökningen inte skulle vara en diskursanalys blir det 

märkbart att ordet mål i stället för val genomsyrar intervjun med den utländska kvinnan. 

I hennes långsiktiga strategi har målet varit tydligt även om det har tagit lång tid för 

henne att nå målet. När hon väl hade fokuserat på hur målet såg ut, tog hon riktning via 

delmål 

En annan diskurs hos de utlandsfödda är ordet ofri eller frihet. Både personerna har 

gjort val i sitt liv för att de har känt sig ofria eller för att känna sig fria. Ett ord som inte 

de svenskfödda nämner.  

En skillnad mellan de båda utlandsfödda är att det blir en väldig betoning på deras olika 

habitus. Kvinnan har blivit hämmad i sin valprocess av sina föräldrar och den utländska 

mannen blev hämmad av den kommunistiska regimen. Om man jämför hans 

kommunistiska uppväxt med KASAM-begreppet är det inte en självklarhet att hans 

tillvaro bestod av mål med många meningsfulla alternativ. Rent generellt gäller det att 

hitta en meningsfullhet i de alternativ som finns för att kunna motivera sig själv mot det 

trygga mål. 

”Kvinnornas yrkeskarriärutveckling påverkas starkt av den totala livs karriärutveckling, 

som tycks ha större betydelse än den sociala bakgrunden (föräldrarnas yrkes- eller klass 

tillhörighet)” sammanfattar Jaakko Honkanen i Att bana vägen mot framtiden (Lundahl, 

red., 2010, s 167). Detta samstämmer med den utlandsfödda kvinnans erfarenhet. 

Drivkraften för en kommande karriär och en egen försörjning har påverkat henne till det 

svenska yrkesvalet som hon har som mål idag. 
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Diskussion  

Denna studie har gett mig insikt om att när det gäller metoden, är det skillnad på att 

utföra en kvalitativ undersökning, och ett vägledningssamtal. Studie- och 

yrkesvägledaren är van att spegla personens kommentarer, ställa följdfrågor och låta den 

vägledningssökande driva samtalet utifrån givna ramar. Intervjuerna i denna studie 

påminner mer om ett vägledningssamtal med givna frågor, istället för en neutral 

kvalitativ metod inför ett kommande forskningsunderlag. Samtidigt blev det en 

reflektion och ett lärande tillfälle över min roll vid intervjutillfället, genom att skilja på 

att ställa forskarfrågor jämfört med vägledningsfrågor. En slutsats är att denna studie 

skulle ha kunna ha genomförts som en större kvantitativ undersökning med fördjupade 

intervjuer hos ett visst antal personer eller genom gruppsamtal. På så sätt hade det blivit 

en mer fördjupning av den kvantitativa metoden (Halvorsen, 1992). En positiv 

reflektion är att, genom att gå in i vägledarens roll görs ett försök att ”minska 

maktsymmetrin i intervjusituationen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s 49) genom mitt 

förhållningssätt gentemot de intervjuade.  

Urvalet skulle ha varit mer begränsat och med en mer representativ (Halvorsen, 1992) 

målgrupp såsom en grupp med utlandsfödda vuxna, unga vuxna i åldern 20-25 år med 

svensk bakgrund eller studie- och yrkesvägledare för vuxna från olika kommuner i 

Sverige. Undersökningen blir inte homogen när många olika faktorer och teorier tas 

med i analysen. Här måste aspekter från målgruppernas bakgrund tas i beaktning, 

exempelvis perspektivet etnicitet, utbildningsbakgrund, profession och social bakgrund. 

Om urvalet gjorts annorlunda, hade metoden kunna ha haft fler och mer utförliga frågor, 

som passat den specifika målgruppen. Val av teori kan också ha blivit annorlunda om 

urvalet varit mer homogent. Där skulle teorivalet begränsats till enbart en teori. Det 

praktiska med urvalet var att det kunde styras till att det blev en jämn könsfördelning 

och en spridning i ålder. Detta genom att de varit i kontakt med mig tidigare, genom 

min profession inom vuxenutbildningen. Däremot kan min neutralitet och objektivitet 

färgats av att intervjupersonerna inte var helt anonyma.  

En av intervjuerna tog bara tio minuter att utföra. Efter att inspelningen avslutats 

berättade den intervjuade att det fanns stora problem i hens liv vid tillfället, som kändes 

viktigare att reda ut, än att svara på frågor om val. Ur forskningssynpunkt kunde en 
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annan person tillfrågats och denna person skulle räknas som ett bortfall (Halvorsen, 

1992), men valde att ha kvar utsagorna, då samtliga frågor hade besvarats, men med få 

ord.  

Mitt syfte med undersökningen var klart redan från början. Den förförståelse som 

skribenten har är ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, det skulle kompletteras 

med hur personer med annan profession än studie- och yrkesvägledare använder sin 

struktur i valprocessen och hur de uppfattade ordet val. Valen skulle ha varit allmänna 

och inte begränsade till kommande yrkesval. Det visade sig ganska snabbt att samma 

verktyg och metoder används både till stora och små val i människors liv. 

När det gällde att söka litteratur, var det svårt att hitta litteratur som handlade allmänt 

om att göra val. Ordet val gjorde att sökorden hamnade inom vägledning och hur det går 

till att välja till riksdagsval. Målgruppen blev också specifik, där grund- och 

gymnasielevers val är ett mer utforskat område än för målgruppen vuxna 20 till 65 år.  

Svaren på undersökningens första frågeställning visar att de två studie- och 

yrkesvägledare har en gemensam grundsyn till hur en elev ska bemötas, det vill säga att 

den enskilde personens behov står i centrum. Det första som bör utforskas är personen 

själv, en inventering av egna egenskaper, vilket studie- och yrkesvägledaren försöker 

förmedla i sin profession. För kvinnan är det viktiga att den vägledningssökande själv 

förstår hur denne ska hanterar sina val nu och i framtiden. Vidare poängterar hon vikten 

av ett nätverk runt personen samt en trygg familjesituation.  

Studie- och yrkesvägledaren kan inte alltid garantera att någon gör de bästa valen i livet 

men kan skapa förutsättningar för att valet blir väl underbyggt.  

”Det är inte lätt att veta vad målet är när de går på gymnasiet. Därför behövs förebilder, 

lära sig utveckla sina känslor samt kunna få feedback på sina handlingar och framsteg” 

(Krumboltz, 2009, s 136-138). 

Att välja är inte lätt utan kräver träning från unga år och genom hela livet. 

Kommunikationen för att få den senaste och mest uppdaterade informationen banar väg 

för ett bra val, anser den manlige studie- och yrkesvägledaren. Den kvinnliga studie- 

och yrkesvägledaren, valde att skynda långsamt i sin beslutsprocess. Hon tror att när 

alla parametrar och perspektiv utretts då är det meningen att valet kommer att leda till 

rätt beslut. Detta var inte möjligt när det gäller den asiatiska kvinnan. När kvinnan till 
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slut hade åldern inne och friheten hägrade, valde hon att bryta mot reglerna och fly 

hemmet, mot för henne ett tydligt och meningsfullt mål (Antonovsky, 2005). Den 

utländska mannen har haft ett fåtal alternativ till att lära sig ta beslut. Detta beror på att 

han är uppvuxen i ett kommunistiskt land, där regimen styrde vad folket skulle tycka 

och välja, enligt honom själv. Hans föräldrar bestämde åt honom utifrån de regler och 

ramar som kommunismen stod för med ett konstant tänk på konsekvenserna, vilket i sin 

tur har fått honom att gilla enkla beslut och korta beslutsvägar.  

När det gäller den unge mannens resurser för sitt framtidsval, har professionella 

personer kontaktas när inte släkt och vänner har haft de kunskaper som krävs. Det är en 

stor skillnad på de två unga personerna när det gäller deras nätverk. Den unga kvinnan 

har sin familj och vänner som nätverk, samt den information hon samlar in själv, det är 

mer värt för kvinnan än en person som räknas som har kännedom om frågorna. Enligt 

Lena Lidströms studie belyser hon unga vuxnas etableringsprocess i arbetslivet som 

”mödan att finna och nå egna karriärmål (…) Somliga poängterar svårigheten att finna 

målet, andra besväret att nå ett bestämt mål och de flesta ovissheten” (Lundahl, red., 

2010, s 123). Här har vi exempel på en som inte passar in i exemplet, i och med att den 

unga kvinnan redan i unga år haft sitt karriärmål utstakat.  

Målgruppen svenskfödda är mer van med att ha många val, att se på alternativ innan 

beslut görs och att göra ett väl underbyggt val är vanligt och naturligt. Till skillnad mot 

att då vara född i ett utomnordiskt land där personen inte själv har rätt att välja utifrån 

sina egna förutsättningar, väljer personen att inrätta sig i de lagar som finns och följa 

direktiv som ges. I Sverige kan vi ifrågasätta och söka efter alternativ, eller kan vi det? 

Kommer vi alltid fram till det optimala beslutet? Eller väljer vi för stunden, egot eller 

efter någon annan? Valstress har väl blivit mer vanligt i Sverige, där valfriheten är stor 

med många alternativ. Om du kommer som flykting till Sverige, kan du få välja. Det 

görs broschyrer och sätts in tolkar för att den person med ett främmande språk som flytt 

från ett krigshärjat land, ska kunna välja var de vill bo och vad de vill göra. Vad är 

tanken med det, när det kanske är som Blustein (2008) skriver, att det görs val bara för 

att man ska överleva. Överleva är ett ord som vi svenskfödda inte använder som 

argument för att skaffa ett arbete. Ett annat ord som används av de utlandsfödda är ordet 

fri eller ofri. Hur kommer det sig att de svenskfödda inte använde dessa ord? Min 

fundering blir då om vi svenskfödda tar för givet att vi är ett fritt tänkande folk och att 
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vi kommer att överleva oavsett vilken regim eller familj som fostrar oss, kan det vara 

så? 

Familjen och hemmet har den största påverkan på ungdomens val enligt Skolverket 

(2013b). Här visar det sig att föräldrarnas utbildningsbakgrund är av betydelse om 

ungdomen får stöttning eller inte. Föräldrar med hög utbildning har en tendens att stötta 

sina ungdomar mer. Dessutom vet ungdomarna från ett högutbildat hem, var de ska 

söka information för sina framtida yrkesval. Ungdomar som inte får stöttning av 

föräldrar kanske gör större felval, felval som kan leda till arbetslöshet. Om vi går till 

ungdomar idag och deras valprocess, kan det vara så att de barnen som får läras sig om 

valkompetens och konsekvenser, kommer att hamna i samma dilemma som de 

utlandsfödda. Skillnaden är att de svenska ungdomar, tar sig till målet utan att veta att 

det kan uppstå konsekvenser beroende på vilket val som väljs. De gör val såsom att 

naturliga hinder och konsekvenser inte existerar. När de sedan blir inskrivna på 

arbetsförmedlingen, tror de att det är handläggaren som ska ordna det livslånga arbetet 

åt dem utan att de själva behöver visa sin kompetens, inventerat sina färdigheter eller 

själv delgett sina mål.  

När det gäller den andra forskningsfrågan kan jag som skribent tycka att det är lätt att 

hitta förklaringar och samband mellan teorierna och de intervjuades sätt att se på valets 

betydelse när teorierna har olika utgångspunkter och fokus. När det gäller 

slumpteorierna fokuserar de mer på framtiden och målet. De teorierna belyser inte 

personernas bakgrund och uppväxtmiljö. Vid en djupare analys kanske det hade varit 

lämpligare att titta på en av slumpteorierna och Antonovskys begrepp eller Bourdieus 

teori. Ett möjligt arbetssätt kunde varit att ha provat på ett lösningsfokuserat arbetssätt. 

Det vill säga att med hjälp av en skalmodell som arbetsmetod, likt en kvantitativ 

undersökning, låta den vägledningssökande skatta sin förmåga innan delmål och slutmål 

uppnåtts, därefter att intervjua personerna efter uppnått mål, för att kunna utvärdera 

arbetsmetoden och utfallet. Det skulle ha gett en indikation om hur planned 

happenstanceteorin skulle kunna ha vävts in i ett större perspektiv.  

Det är inte lätt att förklara vad ett val är. Trots att studie- och yrkesvägledaren är 

medveten och tränad i hur en perfekt valprocess går till, är det inte lätt att förklara för en 

person som har en annan förförståelse för ordet val. Det visar sig i studien att både 
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föräldrar och ett lands regim kan gå in och bestämma hur folk ska välja. När sedan hela 

världen står öppen och regimen fallit, då finns inte valkompetensen hos folket. Som vid 

en enkel fråga såsom vad vill du, kan bli ett stort dilemma för en person utan 

förförståelse. När studie- och yrkesvägledaren använder sig av vägledningsmetoder för 

att vägleda den sökande, kan det vara som att sätta en pensel i handen på en person och 

säga att penselhållaren ska måla av Mona Lisa. Hur stor är möjligheten att personen ska 

klara av det? Lika väl, hur ska personen kunna välja när den aldrig fått lära sig något om 

ämnet valkompetens? Vad är ett väl underbyggt val värt när inte förförståelsen finns 

där? Att utgå från att alla vuxna kan göra välunderbyggda val bara för att åldern vuxen 

trätt in är nog vanligare än vad vi tror. Precis som när en vuxen förväntas kunna gå in i 

det vuxna livet som innebär att du automatiskt ska skaffa ett arbete och skaffa familj. 

(Borgström & Gougoulakis, 2006). Livet går fortare idag med vårt kunskapssamhälle 

och teknikens snabba utveckling, som bilden i inledningen visar. En möjlighet skulle 

vara att ge alla medborgare en kurs i ämnet valkompetens. En kurs som kan bedrivas i 

skolan av samtliga vuxna som finns i och utanför skolan. En kurs som också de nya 

svenskarna skulle kunna få ta del av när de anländer. Kommunikationen om vad som 

behövs för att göra bra val, förstärkas sedan hos studie- och yrkesvägledare för att 

kunna förmedla rätt ansats som den vägledningssökande måste ta på sin väg mot målet. 

Vidare får vi hoppas på att de svaga styrdokumenten inom vuxenutbildningen förstärks 

så att fokus blir att valkompetensen stärks. När det gäller deltagarna i studien kan den 

utläsa att de båda studie- och yrkesvägledarna har utbildat sig och fått verktyg till att 

kunna välja rätt. De två kvinnorna (den unga och den med annat modersmål) har fått 

lära sig att välja under sin uppväxt. Medan de båda männen (den unge och den med 

annat modersmål) har inte haft möjlighet att träna sig i att välja, vilket medfört att de har 

bristande valkompetens. Den utländske mannen har hindrats av regimens styre som ung 

och den unge mannens sociala bakgrund kan kanske ligga till grund för bristen i 

valkompetensen. Trots att de inte har utsatts för många egna stora val och fått lära sig 

att välja som unga, har de i vuxen ålder anammat strategier för att ta sig an ett val och 

på så sätt fått lära sig att anamma valkompetens.  

I en framtida skola hoppas jag att de rekommenderade råden, att eleven ska kunna 

hantera valsituationer och själv kunna göra väl underbyggda val, (Skolverket, 2013a) är 

lika tydliga, uppnåeliga och självklara, som en examen från ett gymnasieprogram. 
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Vidare forskning 

Denna studie kan ses som en pilotstudie, för att i nästa steg kunna göra en fördjupad 

undersökning med utgångspunkt från individers valkompetens inför att välja studier och 

yrke. Undersökningen blir kvantitativ och görs före och efter ett samtal mellan en 

vägledningssökande och en studie- och yrkesvägledare, för att kunna mäta om valet 

blivit mer underbyggt och alternativen fler efter mötet med vägledaren eller inte. 

Ett andra alternativ är att kunna visa på likheter och skillnader för hur det ser ut i de 

Nordiska länderna när det gäller att välja och dess valkompetens utifrån en 

happenstanceteori. Hur ser valprocessen ut i de olika länderna som ändå är nära 

varandra geografiskt?  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor under intervjutillfället: 

x Vad är ett val? 

x Vad behövs för att göra ett bra val? 

x Om du står inför ett viktigt val, vilka i din omgivning kan du då vända dig till för 

att få stöd till ditt beslut? 

x Övrigt, tillägg 

Kompletterande frågor via epost: 

x Berätta om ett tillfälle när du gjorde ett bra val 

� Vad gjorde att just detta blev ett bra val? 

� Hur såg förutsättningarna ut? 

x Berätta om ett tillfälle när du gjorde ett dåligt val 

� Vad gjorde att just detta blev ett dåligt val? 

� Hur såg förutsättningarna ut? 

Bilaga 2 

Missivbrev till deltagarna i pilotundersökningen 

Hej!  

Jag går en magisterutbildning som bygger på min studie- och yrkesvägledarexamen. Nu 

ska jag göra en skoluppgift där jag gör intervjuer med olika personer som ska utgöra en 

pilotgrupp. Jag kommer att göra en gruppintervju med några få personer IRL men vill 

också testa detta sociala media.  

Jag har mest tittat på "mina vänner" i FB och valt ut sex kvinnor och sex män som är i 

olika ålder och har olika utbildningar samt som jag tror kan svara på några frågor som 

jag skulle vilja ha svar på. Vad tror du om det?  

Mina frågor är:  

- Ålder  

- Vad är ett väl underbyggt val?  

- Vad behövs för att ett val ska kunna vara "väl underbyggt"?  

- Kan ett val vara olika i olika situationer, om så är fallet, vilka olika situationer 

kan du tänka dig, ge exempel  
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- Kan ett val vara mer viktigt än något annat, om så är fallet, ge ett eller flera 

exempel. 

Du behöver inte vara superseriös. Jag skulle vilja att du ganska spontant svarar ikväll 

eller under tisdagen (den 18 mars). Detta för att jag under onsdagen vill veta om 

frågorna är "svarbara" till gruppen jag träffar på onsdag morgon, men också för att jag 

ska ha tid att skriva en utvärdering om detta till den 1 april. Om du svarar kommer 

troligen underlaget att ligga till grund för en kommande enkät med fler frågor om val, 

som sen ligger till grund för en D-uppsats till hösten. Om du inte vill svara, kan du 

meddela detta här. Naturligtvis kommer du att vara anonym i min lilla rapport. 

Tack för att du tog dig tid att läsa och jag hoppas att jag får låna din tid genom att du 

svarar på frågorna. Om DU har frågor till mig, använd detta forum för kommunikation.  

Hälsningar Ulrika Engfors Holmbom 

Svar från deltagarna 

1.1.1.1 Deltagare 1, kvinna: 

Jag utgår från att valen gäller studier eller yrken. På dina fem frågor svarar jag så här.  

1. 57  

2. Ett väl underbyggt val är när jag känner mig trygg med hur jag vill välja.  

3. Det innebär att jag har all information om fördelar och nackdelar av hur jag väljer.  

4. Ja det tror jag. Om arbetsmarknaden är mättad med en viss yrkesgrupp kanske några 

väljer att hoppa av en utbildning som påbörjats eller om man upptäcker att det inte var 

riktigt så som man trodde - det här var inte min grej - typ.  

5. Jag inbillar mig att de olika val man gör för att söka in på universitet är olika viktiga. 

Det du helst skulle vilja utbilda dig till väljer du först osv. ditt sista val kanske inte 

känns lika kul att komma in på som om du kommit in på ditt förstahandsval. 

1.1.1.2 Deltagare 2, kvinna: 

65  

Att man kollat fakta, kunskap, tid, lust o viktighetsgrad! 

Man vill men orkar inte, gör det ändå eller inte!  

Mkt, är bara jag inblandad el även någon el några i min omgivning, kan någon bli 

lidande bl.a.  

Ja, se ovan 
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1.1.1.3 Deltagare 3, man: 
Ålder – 35 år 

När man känner att man tagit in mycket information om dem olika valen, som i sin tur 

gör att man känner en bättre trygghet och självförtroende för att göra rätt val. 

Mycket information. Man ska ha väldigt god kännedom om dem olika valen. 

Nej 

Det beror på den person som gör valet. Det är den personens åsikter som påverkar 

åsikten om val 1 är bättre än val 2. T.ex. i riksdagsval. 

1.1.1.4 Deltagare 4, kvinna 
Mina frågor är:  

- Ålder 39 

- Vad är ett väl underbyggt val? Ett val byggt på fakta o känsla  

- Vad behövs för att ett val ska kunna vara "väl underbyggt"? Fakta o känsla. Kunskap. 

Information. Att kunna jämföra olika val, väga för- och nackdelar samt att försöka 

föreställa sig utfallen av de olika valen. Att man har ett mål med valet. 

- Kan ett val vara olika i olika situationer, om så är fallet, vilka olika situationer kan du 

tänka dig, ge exempel Ja. Om man är stressad, hungrig, på dåligt humör, utvilad, mätt, 

glad eller nöjd när man gör sitt val. Hur lång tid man har på sig att göra valet. Var man 

är när valet görs; i kassakön, på väg till jobbet, hemma i lugn o ro. Var man är i livet; 

ålder/förhållande/karriär/ekonomi/familj. Vilken tidigare upplevd erfarenhet man har. 

Hur viktigt valet är för mig. 

- Kan ett val vara mer viktigt än något annat, om så är fallet, ge ett eller flera exempel. 

Olika typer av val kan ge olika lång påverkan. Vissa val är snabbare o lättare att fatta 

samt lättare att ångra. Jag tycker att val som är svårare att ändra samt med längre 

påverkan känns viktigare: T.ex. vilka kläder jag ska ha på jobbet imorgon kontra om jag 

ska tacka ja eller nej till ett jobberbjudande. Vilken färg jag ska ha på min ögonskugga 

idag kontra om jag ska tatuera mig eller inte. Vissa val kan ge andra oönskade effekter; 

man kanske sårar någon pga. sitt val. Val kan ha livspåverkan: t.ex. att välja abort eller 

inte eller att riskera sitt eget liv för att försöka rädda någon annan. Val kan ha olika 

framtida ekonomisk påverkan t ex om man ska köpa en lägenhet eller ett hus. Vissa val 

har mer betydelse för mig just nu och blir därför viktigare. 
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1.1.1.5 Deltagare 5, kvinna 
- Ålder 33  

- Vad är ett väl underbyggt val? Det är när en individ inte gör ett hastigt val, utan fått 

flera möjligheter under en längre process att göra sitt val.  

- Vad behövs för att ett val ska kunna vara "väl underbyggt"? Som individ behöver man 

information om vilka möjligheter det finns, men också någon att kunna vända sig till 

gällande stora och små frågor. Dessa personer då behöver ha ett brett perspektiv för att 

ge möjlighet att stötta varje individ i processen. Att få en inblick innan valet är också 

viktigt, genom t.ex. studiebesök eller liknande. Sedan kan valet baseras på fler än SYV 

som t.ex. familj, vänner och lärare. Det är viktigt att få möjlighet att diskutera och prata 

om val.  

- Kan ett val vara olika i olika situationer, om så är fallet, vilka olika situationer kan du 

tänka dig, ge exempel Självklart! Det är viktigt att man kan välja större och bredare 

ibland och snävare och mer specifikt ibland. För yngre kan det handla om att fundera 

utifrån intresse och hur man är som person, medan äldre kanske ska snäva in sig på mer 

specifika inriktningar. Det kan väl också handla om realistiska val och önskvärda val. 

Man måste utifrån bl a ålder diskutera möjligheter (och begränsningar/hinder) till att nå 

målet. Tillsammans  

- Kan ett val vara mer viktigt än något annat, om så är fallet, ge ett eller flera exempel. 

Valet till ”ett paket” som resulterar i ett specifikt yrke känns väldigt viktigt. För flera 

kommer detta val innan gymnasiet och för de lite mer försiktiga eller de som bestämt 

vet att de vill studera vidare kommer det efter gymnasiestudierna. 

1.1.1.6 Deltagare 6, man 

- Ålder, 49 

- Vad är ett väl underbyggt val? Ett val som är genomtänkt, analyserat och har en 

"magkänsla" 

- Vad behövs för att ett val ska kunna vara "väl underbyggt"? Det ska vara grundat på 

god bakgrunds information om vad valet innebär och hur valet påverkar framtiden för 

mig som person och också för de närmast omkring mig 

- Kan ett val vara olika i olika situationer, om så är fallet, vilka olika situationer kan du 

tänka dig, ge exempel. Val kan vara mer eller mindre viktiga, valet om vilken lunch 

man ska äta ter sig mindre viktigt medan ett val att hjälpa en synskadad som står att se 
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vilsen ut kan påverka dennes situation dramatiskt. 

- Kan ett val vara mer viktigt än något annat, om så är fallet, ge ett eller flera exempel. 

Ja, valet att handla mat idag eller imorgon kan kvitta, men att välja att strunta i en 

jobbintervju kan vara av stor betydelse för ens framtid. 


