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Sammanfattning 
Den svenska lagstiftningen säger att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. 
Trots den svenska lagstiftningen är det många som inte kommer till skolan och därför 
hamnar i en långvarig skolfrånvaroproblematik. Detta kan ses som ett samhällsproblem 
men också som ett individproblem då barn och ungdomar inte tar del av undervisning 
och därmed rättigheten till utbildning. Studie- och yrkesvägledaren är en av 
professionerna i skolan som många gånger ingår i elevhälsoteamet och som arbetar med 
elevproblematik kring skolfrånvaro. Många gånger blir studie- och yrkesvägledaren en 
sista utväg i arbete med skolfrånvaron. Syftet med denna studie var att belysa 
vägledningen med elever med långvarig skolfrånvaro utifrån studie- och 
yrkesvägledarnas synvinkel. Detta genomfördes genom att utforska på vilket sätt studie- 
och yrkesvägledarna erfor samtalsprocessen med utgångspunkt i en fenomenologisk 
ansats. Den fenomenologiska ansatsen användes för att få en djupare förståelse för 
vägledarnas sammanhang och hur de gav mening åt samtalsprocessen. Insamlandet av 
data gjordes genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun. Därefter 
bearbetades och analyserades materialet utifrån en modifiering av interpretativ 
fenomenologisk analys. Utifrån gjorda intervjuer visade det sig att studie- och 
yrkesvägledarna drevs av altruistiska motiv att hjälpa eleverna dock upplevde de 
svårigheter i att nå eleverna samt att de upplevde att deras roll kopplas in sent i 
processen. Den beskrivna problematiken tolkades i studien som upplevelser av motstånd 
och spänningsfält i samtalsprocessen mellan inblandade aktörer. 
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 Abstract  
According to Swedish legislation, children and youths all have the right to education. 
Even though it is decided by law, many pupils are absent from their schools. The 
consequences of this lead to long-term school absence for pupils. This can be seen as a 
problem both on a social level, but also on an individual level due to the refusal of their 
rights to education. Career counselling is one of the professions that are occasionally 
involved in the health aspects of the pupils. The role of the career counselor is 
sometimes used as a last resort to the problematics of long-term absence among pupils. 
The purpose of this study was to shed a light on the counselling process with pupils 
with long-term absence from the point of view of the career counselors’ experiences. 
This was approached through a phenomenological theory and through qualitative 
interviews with career counselors. The phenomenological approach was used to gain a 
deeper understanding of the contexts of the counselors’ and how they made sense of the 
conversation process. Data collection was done using the qualitative research interview. 
Subsequently, the material was processed and analyzed based on a modification of 
interpretative phenomenological analysis. The interviews showed that the career 
counselors were driven by altruistic motives to help, however, experienced difficulties 
in reaching the pupils and that their role was usually involved late within the process of 
counseling the pupils. The problematic of this aspect of career counselling was 
interpreted in this study as resistance and tension within the conversation process 
between the parties involved. 
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1. Inledning 
I det svenska samhället finns en lagstiftning som säger att alla barn och ungdomar har rätt till 
utbildning (SFS 2010:800). Kommunerna i sin tur har, utifrån lagen, ansvar att tillhandahålla 
utbildning som är anpassad för alla barn och ungdomar samt att också anpassa utbildning utifrån ett 
individperspektiv. Trots det är det många ungdomar som inte kommer till skolan och därför hamnar i 
en långvarig skolfrånvaroproblematik. Att inte ta del av undervisning och därmed sin rättighet till 
utbildning kan ses som både ett individproblem och ett samhällsproblem. Det kan ses som ett 
individproblem och ett samhällsproblem utifrån att det kan leda till social exkludering och svårigheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden (Olofsson & Panican, 2008; Oscarsson, 2013). Det kan också ses som 
ett nationellt samhällsproblem utifrån det faktum att ett utanförskap och ett misslyckande att ta sig in 
på arbetsmarknaden är en kostnad för samhället i den betydelsen att utan arbete är det svårt att försörja 
sig själv. Det uppstår därmed en risk att marginaliseringen och att utanförskapet leder till att individer 
hamna i ett bidragstagande (Nilsson, 2011). Att hamna i ett bidragstagande är förenat med komplexitet 
både utifrån ett samhällsperspektiv och utifrån ett individperspektiv. Utifrån individperspektivet kan 
det leda till en beroendesituation och utsatthet. Nilsson tar också upp det faktum att hur ett land ser på 
och tar hand om sina utsatta och marginaliserade grupper är ett mått på ett lands värderingar. Att ett 
samhälle har människor i utanförskap och arbetslöshet kan av den anledningen ifrågasättas och leda 
till funderingar om samhällets rådande värdegrund (a.a.). För att komma tillrätta med problemen förs 
det idag en diskussion på samhällsnivå och bland politiker om skolan och de ungdomar som inte 
kommer till skolan. Samtal och diskussioner förs även inom skolan hur skolan, med dess personal, ska 
komma tillrätta med problemet. En viktig enhet som arbetar med frågan inom skolan är 
elevhälsoteamet där professionen studie- och yrkesvägledare ibland ingår. Många gånger blir det 
studie- och yrkesvägledarna (vägledarna) som får i uppdrag att träffa eleverna och motivera till 
skolaktivitet. Det är även många gånger som kontakt med en vägledare kan vara den sista åtgärden 
beslutsfattare inom skolan sätter in när ingen annan åtgärd har hjälpt.  

 

I föreliggande studien ämnar jag ha som utgångspunkt upplevelser av den samtalsprocess som utgör 
vägledarnas vardag. Jag syftar då specifik på den samtalsprocess som befinner sig i området 
vägledarna och de elever som har en långvarig skolfrånvaro. Jag intresserar mig för den 
samtalsprocess inom vilket tankar, uppfattningar och funderingar som vägledarna har om sin betydelse 
och sina hinder samt sina möjligheter blir centrala. Studien vill utforska samtalsprocessen utifrån 
vägledarnas upplevda verklighet. Jag avser och definierar i studien samtalsprocessen som en helhet där 
själva vägledningssamtalet mellan vägledaren och eleven ingår som en arena för tillblivelsen av 
uppfattningar, erfarenheter och möjligheter till meningsskapande. Samtalet ska inte bara ses som en 
arena där upplevelser och erfarenheter blir till utan samtalet ska också ses som det verktyg som 
vägledaren aktivt använder i sin vardag för att stödja och hjälpa individen i sin karriärprocess. 
Samtalet blir då en del i helheten samtalsprocessen där ordet process står för förändring inom ett 
sammanhängande område. I samtalsprocessen ingår också hur vägledarna själva ser på sin verksamhet 
samt hur vägledarna upplever andras bild av både vägledarerollen och dess kompetenser. Jag 
inkluderar i samtalsprocessen hur vägledarna uppfattar och ser på eleverna samt vilken betydelse 
samtalet har för eleverna. Det är i samtalet med efterföljande tankearbete som själva 
meningsskapandet och förändringen sker. Samtalsprocessen ska alltså förstås som ett processuellt 
förhållningssätt där studien antar ett helhetsperspektiv. Enligt min definition på samtalsprocessen är de 
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ovan beskrivna relationerna därför alla inkluderade inom fenomenet samtalsprocessen. Till min hjälp 
att definiera processen har jag vänt mig till de år jag själv utbildat mig samt min egen profession i 
vilket jag är verksam som studie- och yrkesvägledare. 

 

I den här studien står samtalsprocessen med de elever som har en långvarig skolfrånvaro i fokus. Vad 
avser elever med långvarig skolfrånvaro inkluderar jag även de elever som har återvänt efter en 
långvarig skolfrånvaro samt även de elever som befinner sig däremellan, d.v.s. de som både är 
frånvarande längre perioder men som också kommer då och då till skolan. Samtalen med nämnda 
elevgrupp har många gånger som övergripande uppgift och mål att leda tillbaka till skolaktivitet. Jag 
ämnar belysa vad som händer i samtalsprocessen och då främst fokusera på de känslor, tankar och 
funderingar samt föreställningar som vägledarna upplever och erfar i relation till den samtalsprocess 
som jag har beskrivit. Jag ämnar därför belysa den roll som vägledaren upplever sig ha i och under 
samtalet men även utanför samtalet kopplat till elevgruppen och professionen. Jag antar därför ett 
vägledarperspektiv i studien och inte ett elevperspektiv. Studien ämnar inte fokusera och fördjupa sig 
på samtalet i den betydelse kommunikationen som sker mellan professionen vägledare och elev. Den 
kommunikationen kallas interaktion. Föreliggande studie fokuserar i stället på den intrapersonella 
kommunikationen, d.v.s. den inre kommunikationen inom vägledaren, därav är upplevelser och 
erfarenheter centrala för studien. Mitt intresse för området har vuxit fram utifrån att jag anser att en 
nyckel till att själv kunna bestämma över sitt liv är utbildning. Jag har i mitt arbete med ungdomar 
träffat många som på ett eller annat sätt inte har fått den möjlighet till självbestämmande. Jag 
intresserar mig därför för ämnet då jag tycker att det är viktigt att den kompetens som finns inom fältet 
skolan och som arbetar med ungdomar som inte kommer till skolan får tillgång till kunskap. Det är 
också viktigt att få tillgång till möjligheter och resurser för att kunna arbeta med problemställningen. 
Området är därför av vikt för forskning. 

 

Vikten av att inrikta forskning på samtalsprocessen är för att uppmärksamma vad som händer inom de 
samtalande parterna själva och på så sätt synliggöra vilka möjligheter som finns för parterna. Tidigare 
forskning har fokuserat på upplevelser av samtal (Lindh, 1997; Lovén, 2000) dock inte utifrån 
vägledarnas perspektiv utan mer utifrån elevperspektivet. Den här studien är intresserad av att ta del av 
och skildra vägledarnas tankar och känslor. Intresset är att tydliggöra bilden av hur vägledarna bland 
annat upplever och uppfattar sina samtal som är en del i samtalsprocessen. Känner sig vägledarna 
förberedda och kvalificerade för sina samtal?  Finns det känslor av otillräcklighet och svaghet i 
yrkesrollen kopplat till dessa samtal? I en statlig utredning Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro 
och agera (SOU 2016:94), vilken Malin Gren Landell tagit fram på begäran av regeringen, skriver 
Gren Landell att vi måste uppmärksamma elevers frånvaro och aktivt ingripa. Vägledning, och då 
specifikt samtalsprocessen som fenomen, är viktigt att uppmärksamma och att med samtalet som 
verktyg aktivt ingripa för förändring vad gäller problematiken med långvarig problematisk 
skolfrånvaro. Här spelar vägledarna en viktig roll då vägledarnas uppdrag bland annat är att stödja 
elever i att göra väl underbyggda val inför framtiden (Skolverket, 2013). Val som många gånger har 
stor betydelse för hur livet och framtiden utvecklas för individen (a.a.). 

 

Det bidrag som den här uppsatsen kan tillföra problemområdet skolfrånvaron är att belysa och skildra 
de upplevelser och erfarenheter som vägledarna erhåller under samtalsprocessen med elever med 
långvarig skolfrånvaro. Uppsatsen bidrar på det sättet till ökad kunskap om den situation som 
vägledarna befinner sig i utifrån sin profession och då även med kunskap om hur studie- och 
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yrkesvägledaren ser på sig själv och sin roll. Tidigare forskning inom svensk vägledning har främst 
bestått av kartläggningar och analyser inom vägledningsområdet i vid bemärkelse (Fransson & Lindh, 
2004; Lindh, 1997; Lindh & Lundahl, 2008; Lovén, 2000; Sundelin, 2015). Vad avser studier om 
vägledning i snäv betydelse, med syftning på samtal, har dessa fokuserat på vägledning på 
grundskolenivå och mindre på gymnasienivå (a.a.). Dessa studier har i huvudsak haft ett 
elevperspektiv.  Det finns följaktligen även ett akademiskt behov av att belysa vägledningssamtal och 
därmed samtalsprocessen. Det akademiska behovet grundar sig i vikten av en fördjupad kunskap inom 
samtalsprocessen för att stärka kunskapsbasen för den akademiska professionsutbildningen av 
vägledare (a.a.). Den här studien ämnar därför beskriva studie- och yrkesvägledarnas levda erfarenhet 
genom: 

[A]tt följa de företeelser som vi gör till föremål för undersökning in i alla krokar och vrår och låta 
dem själva komma till uttryck snarare än våra fördomar, fixa kategorier, färdiga teorier eller 
uppfattningar. (Bengtsson, 2001:9). 

I och med ovan citat från Bengtsson (a.a.) har jag även introducerat studiens vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt, vilket är det fenomenologiska perspektivet. Den fenomenologiska metoden strävar efter 
att beskriva fenomen och identifiera människors levda erfarenhet eller upplevelser (Back & Berterö, 
2015). 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet introducerar jag de givna faktorer och sakförhållanden som ligger till grund för 
föreliggande studie. Jag kommer att behandla olika områden som berör de frågor som studien syftar på 
att undersöka och på det sättet ge en beskrivning av i vilken kontext den här studien ska förstås. 
Kapitlet inleds med att presentera problematiken kring elevers långvariga skolfrånvaro ur ett 
samhällsperspektiv. Därefter ges en bild av professionen studie- och yrkesvägledare ur ett historiskt 
perspektiv med fokus på styrdokument och forskning för att ge en bild av hur professionen med dess 
styrning tar sig uttryck och ska förstås. Kapitlet avslutas därefter med en genomgång av 
forskningsläget.  

 

Den här studien faller inom ramarna för fenomenologin där vår levda värld, d.v.s. livsvärlden utgör 
förutsättningen för forskningen (Bengtsson, 2005). Livsvärldsfenomenologin utgår från att forskaren 
är en del i det som beforskars och kan därför inte frigöra sig och enbart betrakta och observera (a.a.). 
Forskaren undersöker och intresserar sig för den värld som han/hon lever i och delar med andra. Min 
roll i den här studien är som forskare där jag intresserar mig för vägledarnas värld men jag är också en 
del av forskningen i och med att jag delar mina informanters livsvärld (a.a.). Jag kommer således ge 
en bakgrund till mitt forskningsområde men också i samma stund som jag ger en bakgrund är jag 
delaktig i mitt forskningsområde. Bengtsson menar ” Även om vi studerar den [livsvärden], kan vi 
med andra ord aldrig undkomma den.” (a.a.:30)  
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2.1 Långvarig skolfrånvaro och begreppet 
hemmasittare  
Skolplikten är en av grundpelarna i det svenska utbildningssystemet. För att kunna uppfylla 
skolplikten och nå målen med utbildningen krävs att eleverna deltar i undervisningen som skolan 
bedriver. Att inte komma till skolan innebär att elever inte erhåller den rätten till utbildning, vilket de 
har rätt till enligt Skollagen (Skolverket, 2008). Malin Gren Landell, disputerad psykolog och verksam 
som utvecklingsledare vid Barn- och kvinnocentrum (BKC) i Region Östergötland, tar i sin utredning 
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) upp att det råder brist i 
närvarorutiner. Gren Landell tar även upp att det också finns brister i skolmiljön, vilket även 
Häggqvist (2000) uppmärksammat. Utredningen (SOU 2016:94) visar på att det råder brist i 
samverkan mellan olika aktörer inom skolan och utanför skolan. I den kontexten tas elevhälsan och 
studie- och yrkesvägledningen på skolorna upp som utvecklingsområden för att arbeta med den 
långvariga skolfrånvaron hos eleverna (a.a.). När studie- och yrkesvägledning specifikt omnämns i 
utredningen menar Gren Landell att ett förslag och en lösning på frånvaroproblematiken är att en 
ändring i läroplanen bör ses över. En ändring i läroplanen som innebär att studie- och yrkesvägledarna 
tillsammans med lärarna synnerligen ska uppmärksamma elever med hög frånvaro. Gren Landell 
menar i utredningen att det bör finnas lagreglerande krav på skyldigheter att vidta åtgärder vid 
frånvaro (a.a.). Syftet med ett lagreglerande krav är att visa på vems ansvar det är att uppmärksamma, 
utreda och vidta åtgärder vid frånvaro. Ansvaret ligger på huvudmannen och på elevens hemkommun, 
vilket också gör det viktigt att uppmärksamma vikten av god överlämning när elever byter skolor 
(a.a.). Vad gäller överlämning är studie- och yrkesvägledarna en central aktör då studie- och 
yrkesvägledarna arbetar med övergångar avseende skolval. Gren Landell (a.a.) tar upp flera förslag 
och alternativa lösningar till lagförslag, som exempelvis kompetensutveckling, informationsinsatser 
och utarbetande av stödmaterial. I utredningen tas det upp att en alternativ lösning kan vara att arbeta 
med ytterligare stödmaterial som avser lagen om särskilt stöd för elever i behov av särskilt stöd. 
Utredningen menar att det behövs mer kunskap om att elever med problematisk frånvaro kan behöva 
utredas för särskilt stöd, därmed ger utredningen vikt åt att kartlägga elevers behov av stöd. Detta för 
att kunna ge eleverna den hjälp de behöver för att de ska klara av sin skolgång. Utredningen menar att 
det är viktigt att titta på elevers behov. Utredningen menar att orsaker till frånvaro kan ligga gömd i 
bristen på stöd och bristande agerande från skolan vid elevers frånvaro. För att bryta frånvaron ska 
eleven känna sig önskad i skolan. Det som utredningen pekar på som orsak till ogiltig frånvaro är att 
det kan finnas en utlösande faktor som mobbing, svårigheter vad gäller ämnen, utanförskap, 
begynnande missbruk eller kriminalitet vilket med tiden skapar en långvarig och återkommande 
skolfrånvaro (a.a.) 

 

Enligt Skolverkets undersökning 2010 (Skolverket, 2010) fanns det minst 1650 grundskoleelever som 
varit frånvarande från skolan under en hel månad utan giltiga skäl. 

Enligt vad kommuner och fristående skolor redovisar var det 1 650 elever som var fullständigt 
frånvarande utan giltiga skäl sedan minst en månad i slutet av läsåret 2008/09. 600 av dem hade varit 
borta hela vårterminen eller ännu längre. (a.a.:6) 

Den utredning (SOU 2016:94) som presenterades i den inledande delen av texten (kap. 2.1) är en 
uppföljning på den tidigare undersökningen gjord av Skolverket (Skolverket, 2010). Den senare 
utredningen (SOU 2016:94) visar på att skolfrånvaron inte har förbättrats utan tvärtom eskalerat 
lavinartat. Skolinspektionen gjorde en kartläggning om ogiltig frånvaro 2015, vilket visade på en 
mycket stor ökning av den ogiltiga skolfrånvaron (Skolinspektionen, 2016). Den sammanhängande 
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långvariga skolfrånvaron har inte förändrats trots att frånvaron uppmärksammats och blivit en aktiv 
del på skolornas dagordning (a.a.). Med de ökade siffrorna vad avser den ökade skolfrånvaron uppstår 
ett samhällsproblem vilket har påvisats (Lagerblad, 2013; Skolverket, 2010). Det har framkommit att 
det finns ett samband mellan skolmisslyckande och ett liv i utanförskap (a.a.). Det är ett allvarligt 
problem att inte ta del av skolundervisningen för eleverna själva och för samhället i stort. Varje elev 
som inte hittar tillbaka till skolan är ett misslyckande både för eleven själv och för samhället. Tidigare 
forskning (Skolverket, 2010) kring skolfrånvaro har redovisat att frånvaro kan bero på dåligt 
bemötande från skolpersonal, där elever upplevt sig själv som sämre värda. Ett annat perspektiv på 
skolk utifrån elevperspektivet är att det kan handla om ett rop på hjälp. Ett tecken eller en signal på att 
någonting är fel och att individen är i behov av hjälp med sin livssituation (Ek, 2009; Skolverket 
2010). Häggqvist (2000) menar att skolfrånvaron är ett komplext problem och bör uppmärksammas i 
större utsträckning då det är ett mått på skolans arbetsmiljö. Att skolfrånvaro är ett komplext problem 
stämmer även överens med sittande regerings synpunkt, vilket var det bidragande skälet till att Gren 
Landell, av staten, fick i uppdrag att titta på hur skolan som organisation ska få elever tillbaka till 
skolnärvaro.  

 

Skolnärvaro och skolfrånvaro är alltså en aktuell fråga för många olika enheter inom och utanför 
skolan. I debatten kring skolfrånvaro finns även problematiken där föräldrar och elever upplever sig 
sakna samtal från skolan och med skolans personal. Pedagogerna Ciambriello och Norming (2014) 
konstaterar, utifrån en egen undersökning kring skolfrånvaro, i en artikel i Skolportens nättidskrift 
Undervisning & Lärande att skolan är bra på att informera om frånvaro men inte lika bra på att prata 
om orsakerna till elevernas frånvaro. Pedagogerna menar att finns en brist i personlig kontakt mellan 
skolan och hemmet (a.a.). Kontakten mellan skolan och hemmet är ett ansvar som många gånger kan 
komma att hamnar på studie- och yrkesvägledarna är min erfarenhet. Utifrån bakgrunden vad gäller 
skolfrånvaro och nämnda fokus på vägledning spelar föreliggande studie en intressant roll i syfte att 
bidra med kunskap om studie- och yrkesvägledarnas upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 
skolfrånvaroproblematik.  

 

Långvarig och ofta återkommande skolfrånvaro hos skolelever är en allt vanligare förekommande 
problematik som skolorna har att lösa. På skolor används ofta ordet hemmasittare som begrepp för 
hela gruppen ungdomar med långvarig och återkommande skolfrånvaro. Det har alltså blivit ett 
allmänt godtaget begrepp och synonymt med de som inte kommer till skolan av varierande anledning. 
Begreppet har även tagit plats utanför skolan så som exempelvis i media, vilket har uppmärksammat 
problemet (Lagerblad, 2013). Begreppsbestämningar kring långvarig frånvaro kan delas in i olika 
grupper relaterat till orsakerna till elevernas frånvaro, enligt en föreläsning av Martin Karlberg 
(Karlberg, 2016). Han menar att en av elevgrupperna benämns som hemmasittare men att det finns fler 
grupper som karakteriseras av elever som inte går till skolan dock är de inte hemmasittare i enlighet 
med Karlberg (a.a.). Gruppen hemmasittare består av eleven som inte kommer till skolan 
överhuvudtaget och där orsakerna är relaterat till depression och ångest. En annan grupp står för de 
elever med normbrytande beteende som skolk, vilket också är frånvaro men som kommer till skolan i 
perioder (a.a.). Begreppet hemmasittare brukas alltså olika beroende på inom vilken kontext begreppet 
används. Begreppet kan således även påträffas och gälla för de ungdomar som har en långvarig 
frånvaro men som kommer till skolan i perioder. Min forskning kommer att vara inriktad på hur 
samtalet och den inbegripna processen upplevs med elever med en långvarig frånvaro. Det här innebär 
att studien inte specifikt inriktar sig på vilken den exakta anledningen till frånvaro är och hur den 
exakt ser ut. Begreppet hemmasittare återkommer i mina informanters uttalanden. Uttalandena 



6 
 

presenteras genom citat i resultatredovisningen. Min studie går däremot inte djupare in på olika 
begreppsdefinitioner av långvarig skolfrånvaro. Ovan har jag endast redogjort kort för hur brett 
begreppet hemmasittare används och därmed även gett en bakgrund till min studie. 

2.2 Professionen vägledare  
Studie- och yrkesvägledning kan benämnas som både vid och snäv. Begreppen vid och snäv i relation 
till vägledning har utformats av Gunnel Lindh (1997). När begreppet vägledning i vid bemärkelse 
avses menas all den verksamhet som understödjer till att en individ får kunskap och färdigheter för att 
kunna fatta beslut om framtida studier- och yrkesval. Vägledning i vid bemärkelse kan vara 
undervisning, information och andra aktiviteter som syftar till att utveckla individers självkännedom. 
Begreppet vägledning i snäv bemärkelse refererar till den personliga vägledningen i form av samtal i 
grupp eller enskilt där individernas/individens behov sätts i fokus och möjlighet till reflektion ges 
(Lindh, 1997; Lovén, 2015; Skolverket, 2013). Reflektionerna ska vara till hjälp för att kunna fatta väl 
underbyggda beslut (a.a.). Professionen studie- och yrkesvägledare är på det sättet en del i den stora 
helheten studie- och yrkesvägledning som konstrueras under temat vägledning i vid och snäv 
bemärkelse. Föreliggande studien har sitt fokus på vägledning i snäv bemärkelse. 

 

Vägledning som begrepp har en lång historia. I föreliggande studie fokuseras på begreppet innanför 
skolans värld. Vägledning får likafullt inte ses som ett bestämt begrepp som gäller för en företeelse i 
alla tider. Vägledning är ett dynamiskt fenomen som inte kan fångas i ett och samma begrepp utan 
måste beskrivas och skildras utifrån olika perspektiv där tidsanda och teoretiska förankringar är 
viktiga faktorer som har och har haft en tongivande inverkan på vad gäller vägledningens utveckling 
(Lindh, 1997; Lovén, 2000; Sundelin, 2015) och då i denna studie avses vägledning inom skolans 
ramar. I studien kommer ordet vägledning att användas och även representera det allt mer vanliga 
ordet karriärvägleding samt det längre ordet studie- och yrkesvägledning. Professionen studie- och 
yrkesvägledare kommer att benämnas som vägledare i föreliggande studie. 

 

Historiskt går företeelsen vägledning tillbaka till Frank Parsons i Boston, som där startade sin 
yrkesvägledningsbyrå på tidigt 1900-tal (Lindh, 1997; Söderberg, 2014). Det var också i det 
sammanhanget fröet till dagens karriärutvecklingsteorier såg sitt första ljus. I Sverige kan man, med 
historiskt perspektiv, se den stora befolkningsomflyttningen som skedde under de första decennierna 
på 1900-talet som startskottet för vägledningens framväxt (Lovén, 2015). Arbetskraften skulle fördelas 
lönsamt utifrån samhällets bästa ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtidigt växte ett behov fram hos 
individen att vilja välja sin egen framtid och med det en önskan om att själv kunna styra sina val av 
studier och arbeten (a.a.). Samhällets ekonomiska syn på arbetskraften och individens egen önskan om 
självstyre beskrivs ofta ”… som samhälls- kontra individbehov…” (a.a.:20) och utgör en kärnfråga 
som professionen vägledare måste hantera (a.a.). Den roll som föreliggande studie har beträffande ett 
samhällsintresse måste beaktas utifrån den koppling till den roll som professionen spelar och har 
spelat genom tiderna under fenomenet samhälls- kontra individbehov. Jag har också tidigare tagit upp 
att studiens viktiga ämne skolfrånvaro både kan ses som ett individproblem och som ett 
samhällsproblem. Studien har sitt fokus på vägledning i snäv bemärkelse och avser behandla det 
komplexa området frånvaroproblematiken. 
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År 1972 beslutades om en ny organisation för vägledning i skolan. Inom den nya organisationen 
etablerades en ny yrkesgrupp syo-konsulenter vilket hade till uppgift att förbereda elever för framtiden 
avseende studier- och yrkesval. Arbetet innefattade både vägledning i vid och snäv betydelse, dock låg 
ansvaret för uppgiften inte enbart på professionen utan på hela skolan med dess personal (Lovén, 
2015). Förutom uppgiften att hjälpa elever att bereda och ge underlag för framtida studier och yrken 
fanns för professionen vägledare även uppgiften, vilket starkt betonades, att bedriva ett 
”kompensatoriskt arbetssätt som främst riktade sig till de elever som av olika skäl inte lyckades så väl 
i skolsystemet.” (a.a.:20 ff.). Lovén skriver att det fanns en stor önskan om att vägledningen skulle 
utjämna bristerna kring frågan men att det inte fanns riktlinjer för hur det skulle gå till. Allt sedan dess 
har vägledning inom skolans arena varit ämne för utredningar och förändring i formuleringar i 
läroplaner och andra dokument. Lovén sammanfattar vägledningens uppgift på följande vis ”… 
uppgift[en] är att stödja och utveckla en lärandeprocess vilket innebär att individen i framtida val ska 
bli bättre rustad att hantera omvärlden med dess möjligheter” (a.a.:26). Här läggs nu tonvikten i 
svensk vägledning på att vidga perspektiv för att bidra till att elever inte ska begränsas i sina framtida 
studie- och yrkesval kopplat till kön och social samt kulturell bakgrund.  Vidare skriver Lovén att 
utifrån den särskilda granskning som Skolverket gjorde 2013 fann man att vägledning som process, 
med andra ord vägledning i snäv bemärkelse, inte tog plats i skolan så som måldokument hade för 
avsikt att reglera. Orsakerna angavs till ”… bristande styrning och avsaknad av ansvar från rektor och 
huvudman…” (Lovén, 2015:24). Granskningen från skolverket anmärkte på att vägledaren lämnades 
ensam i professionen med uppgiften att implementera läroplanens intention (Lovén, 2015).  

 

Utifrån ovan redovisad utveckling och bakgrund har det uppstått ett ökat intresse för att stärka 
professionen inom vägledningssammanhang. Av den anledningen förs det nu samtal om legitimation 
(a.a.) likt andra yrken som exempelvis sjuksköterskeyrket, läraryrket m.m. Lovén skriver att syftet 
med en legitimation för vägledare är att stärka professionen och kartlägga kompetenser som skiljer ut 
vägledare från andra yrkesgrupper (a.a.). Vägledaren har speciell professionell yrkeskompetens vad 
gäller samtal som aktivitet och har följaktligen stor betydelse för individers förmåga till möjligheter att 
synliggöra delar av den problematik som råder kring långvarig och problematisk skolfrånvaro. 
Problematiken kan handla om ett eget meningsskapande. Valet att inte gå till skolan kan handla om att 
eleven inte känner tillhörighet och inkludering i skolsituationen vilket belysts tidigare genom 
Skolverkets forskning (2010). Att känna delaktighet och inkludering är en viktig del i vårt 
meningsskapande. Under vägledningssamtalen skapas ett utrymme att synliggöra elever och få fatt i 
elevers funderingar kring frågor om delaktighet och inkludering. Gren Landell (SOU 2016:94) skriver 
i sin utredning att hon bland annat ser brister i både elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen. 
Hon menar att det inte är möjligt att lägga fasta förslag till förändring, trots att hon har berört området, 
utan det att problemet med långvarig skolfrånvaro utreds i ett vidare perspektiv (a.a.). Problemet 
behöver följaktligen belysas och problematiseras utifrån ett vidare perspektiv är min tolkning. I det 
sammanhanget är den kompetens som studie- och yrkesvägledarprofessionen innehar ett bra 
utgångsläge att belysa, problematisera och utreda frågan vidare.  

 

Vad gäller professionen har vägledningen ett antal svårigheter att brottas med då 
vägledningslandskapet har förändrats, både vad gäller målgrupper och samhällsstrukturer (Lindh, 
1997; Lovén, 2000; Lovén, 2015; Sundelin, 2015). En av förändringarna som Lovén (2015) tar upp är 
bland annat att ohälsa bland ungdomar har ökat under de senaste åren, vilket delvis redan tagits upp i 
denna studie (se 2.1). Föreliggande studie har som syfte att titta närmare på vägledning i snäv 
bemärkelse och då utifrån professionens perspektiv relaterat till elever som har långvarig skolfrånvaro. 
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Ohälsa kan vara en bidragande orsak till långvarig skolfrånvaro, vilket gör beskrivningen och bilden 
av att professionen vägledare har ett antal svårigheter att brottas med aktuellt för denna studie. 
Intressant blir att utforska vägledarnas syn på sin situation och vilka eventuellt förekommande 
svårigheter de anser sig ha att brottas med. Jag avser då exempelvis mina funderingar kring hur 
vägledarna ser på sina möjligheter och hinder inom yrket och därmed inom sin yrkesutövning samt 
också hur de upplever och erfar eleverna. 

2.3 Samtalet som arena 
För att få en djupare förståelse för föreliggande studie vill jag uppehålla mig vid fenomenet samtalet. 
Jag vill också omnämna den djupare dialogen. Intresset att även beröra dialogen som fenomen är 
utifrån att det i samtal många gånger uppstår djupare dialoger. Föreliggande studie ämnar inte titta 
närmare på samtalet som fenomen där fokus ligger på interaktionen mellan parterna, vilket tidigare 
gjorts i mindre utsträckning i vägledningsforskning (Lindh, 1997; Sundelin, 2015). Föreliggande 
studie ämnar belysa och beskriva vägledarnas inre egna upplevelser och erfarenheter av 
samtalsprocessen, där samtalet och den djupare dialogen är en del. Föreliggande studie är beroende av 
och bunden till det som sker i en interaktion under samtalen alternativt dialogen mellan två aktörer. 
Det som sker i samtalet bidrar till de upplevelser och erfarenheter som vägledarna erhåller, vilket 
föreliggande studie fokuserar på. Samtalet är en källa till kunskap då man genom ett relationellt 
förhållningssätt skaffar sig kunskap om andra människors situationer menar Kvale och Brinkmann 
(2014). Kunskaper som uppkommer i samtalen blir med andra ord en del i det som påverkar 
vägledarnas upplevelser och erfarenheter och kan inte åsidosättas och isoleras utan är en del i det som 
bildar upplevelser och erfarenheter blir min tolkning. Med utgångspunkt i ovan resonemang finns 
betydande grund för varför fenomenet samtalet och även den djupare dialogen är av intresse för 
föreliggande studie. Jag kommer nu att utförligare konkretisera det.    

 

Det professionella samtalet avgränsas till att involverar bestämda aktörer där en av aktörerna agerar 
både som person och som representant för ett yrke (Hägg & Kuoppa, 1997). Vägledarna innehar alltså 
rollen vägledare där de representerar vägledaryrket. Roller byggs upp av attityder, värderingar och 
beteenden som utvecklas i förhållande till andra under det levda livet (Dimbleby & Burton, 1997). När 
vi samtalar gör vi det utifrån den roll som vi just då befinner oss i d.v.s. den dominerande rollen för 
stunden (a.a.). Dimbleby och Burton skriver: 

Vi uppfattar det som att vi har denna roll, att vi besitter egenskaper som är knutna till rollen, att vi 
uppträder på ett sätt som stämmer med dessa egenskaper och denna roll i allmänhet. (a.a.:25) 

Vidare finns ett bestämt syfte och en bestämd funktion med det professionella samtalet (Hägg & 
Kuoppa, 1997). Krav kan också ställas på aktören som håller i samtalet beträffande kunskap inom 
samtalsområdet och själva samtalets form d.v.s. samtalskompetens (a.a.). Samtal som förs inom 
studie- och yrkesvägledningen tillhör begreppet vägledning i snäv bemärkelse vilket tidigare nämnts 
(se 2.3). Dessa samtal regleras i skolans styrdokument (Skolverket, 2013). Skolverkets publikation om 
allmänna råd (a.a.) avseende vägledning inleder  

En viktig del i skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är att i särskilda vägledningssamtal 
stödja den enskilde elevens studie- och yrkesvalsprocess. […] Eleven behöver genom 
vägledningssamtal på ett strukturerat sätt få stöd i den processen. Dessa samtal kan ske individuellt 
och/eller som gruppvägledning. (Skolverket, 2013:35) 
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Målet med samtalen är att eleverna själva ska kunna handskas med sina valsituationer och ha 
kompetens att göra väl underbyggda val vad gäller studier och arbeten (a.a.). Samtalen ska vidga 
perspektiv och eleverna ska ges möjlighet till reflektion kring föreställningar som finns inom studier 
och yrken. Perspektivvidgningen ska även bidra till det kompensatoriska uppdraget som tidigare 
behandlats i text (se 2.3) (Lovén, 2015; Skolverket, 2013). Vägledaren kan genom sin kunskap om och 
utifrån olika samtalsmetoder och karriärteorier hantera och möta de olika elevernas behov (Skolverket, 
2013). Utifrån ovan innebär det att vägledaren formar samtalen utifrån elevens behov och perspektiv. 
Vidare innebär det att eleven stöttas i sin process ”genom att få nya perspektiv på sig själv och sina 
möjligheter.” (a.a.:36).) skriver att vägledning förutsätter kommunikation och att det krävs av 
vägledaren att skapa en fruktbar kommunikation. Lindh skriver vidare att vägledare behöver inhämta 
kommunikationsfärdigheter och att det är viktigt att vägledaren har goda kunskaper samt ett 
förhållningssätt som präglas av respekt och trovärdighet (a.a.).  

 

Jag vill nu närmare introducera dialogen och dialogens plats i studiens kontext. Litteratur om samtalet 
i vägledningens syfte fokuserar ofta på vägledaren som hantverkare med verktyg och eleven som den 
som är avsedd att verktygen ska användas på. Eleven står i centrum som innehavare av huvudrollen 
medan vägledaren ofta har rollen som utförare vilket kan jämföras med en biroll. I kontrast till Lindhs 
tankar om samtal som snabba och effektiva står dialogen, vilket fångar upp Lindhs tankar om det 
mänskliga mötet i vilket elever ska få möjlighet att vidga sina perspektiv och reflektera över 
möjligheter. Dialogen som fenomen erbjuder vägledaren ett annat utrymme och sammanhang att verka 
i än bara som hantverkare eller utförare utan mer som medsamtalare och medaktör i den konstruktion 
som eleven och vägledaren är upptagen i under ett samtal. Att se samtalet som en arena för 
konstruktion tillhör sättet att uppfatta hur kunskap blir till inom den dagliga interaktionen mellan 
människor i det sociala livet där våra versioner av kunskap formas och växer fram (Burr, 2015; 
McMahon & Patton, 2006; Peavy, 1998). Här vill jag lyfta dialogen som fenomen i syfte att lägga en 
grund för förståelsen av studien. Det är i dialogen med eleverna som har långvarig skolfrånvaro som 
vägledaren konstruerar sin livsvärld med medföljande uppfattningar och tankar, vilket föreliggande 
studie har som avsikt att skildra. Det som sker i dialogen är av den anledningen av vikt och 
betydelsefullt för studien. Dialogens framtoning står för något djupare och långsammare. Englund 
(2012a) menar att ordet dialog har laddats med något speciellt och genom den laddning ordet har fått 
erbjuds vi ett sätt att se på människor och deras värld som något annat än bara ting då dialogen står för 
något gott och moraliskt riktigt (a.a.). Dialogen blir intressant för föreliggande studie utifrån det 
Englund skriver om dialogicitet. Englund menar att dialogicitet är något ”… abstrakt och 
svårformulerat.” (2012b:17). Dialogen ser till tankens form mer än tankens innehåll. Englund förklarar 
att det inte handlar om vad man tänker om utan hur man tänker. Dialogicitet åsyftar ett sätt att uppfatta 
till exempel världen som något som är beskaffat på ett sätt som visar att det handlar om en rörelse från 
den ena till den andra och tillbaks igen. Det som försöker framställas genom ordet dialogiciteten är 
den dynamik som uppkommer i en skapande process vilket Englund vill benämna med ordet 
relationell (a.a.). Dialogen som ord menar Englund associeras med något gott och önskvärt. 
Tankefiguren och fenomenet dialog försöker fånga och förstå ett medfött behov av att ge mening till 
den levda världen (Englund, 2012a). Dialogen blir därför arenan där vägledarnas upplevelser och 
erfarenheter föds och tar form genom kommunikation.  
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2.4 Intrapersonell kommunikation  
Jag avslutar kapitlet 2 med att förklara begreppet intrapersonell kommunikation. Jag har tidigare 
nämnt begreppet i kapitel 1. Jag belyser begreppet här i studiens bakgrund för att ge en förklaring och 
därmed en möjlighet till att förstå vad intrapersonell kommunikation står för. Det är någonting annat 
än kommunikationsbegreppet interaktion. Interaktion är vanligt när det talas om samtalsprocesser. 
Interaktion sker mellan individer. Min studie fokuserar inte på det som händer mellan vägledarna och 
eleverna, dock är det en oundviklig faktor som jag inte kan bortse ifrån i min studie. Fokus för studien 
är vägledarnas egna upplevelser och erfarenheter som utvecklas i samspel med den intrapersonella 
kommunikationen. För att kunna utforska och få kunskap om vägledarnas upplevelser ser jag det som 
angeläget att ha en förförståelse för hur den intrapersonella kommunikationen visar sig. Det 
överensstämmer även med den fenomenologiska ansatsen att gå till sakerna själva vilket är en 
grundförutsättning för fenomenologin enligt (Bengtsson, 1998, 2001). Den intrapersonella 
kommunikationen och dess teoretiska grunder är inte tänkt som en teoribildning i studien utan endast 
som en bakgrund för att få en förståelse för studien och vid läsningen då begreppet visar sig i studiens 
text. I Resultaten och Diskussionen kommer jag, då det blir betydelsefullt, att ta upp den 
intrapersonella kommunikationen som begrepp vilket gör att det är nödvändigt för mig att förtydliga 
begreppet och göra det förståeligt för läsaren. 

 

Den intrapersonella kommunikationen avser den subjektiva tankeprocessen och den subjektiva 
metaaktiviteten som pågår inom en individ (Dimbleby & Burton, 1997). Intrapersonell 
kommunikation definieras som ”… kommunikation inom jaget och som jagets kommunikation med 
jaget.” (Dimbleby & Burton, 1997:15). Viktiga element som är betydelsefulla vid intrapersonell 
kommunikation är jagkänslan där personligheten ingår, ett behov som finns och som driver jaget till 
att skapa kommunikation samt även kognitioner som gör världen begriplig för individen (a.a.). Även 
följsamhet inför andras reaktioner är ett viktigt element vid intrapersonell kommunikation då jaget 
samspelar med andra. Individen tar emot och analyserar feedback för att se hur den egna handlingen 
tas emot av andra (a.a.). Jaget är ständigt verksam med att skapa mening i de budskap som dels ges till 
andra och som dels tas emot och tolkas av jaget, vilket sker under ett samtal (a.a.). Dessa inre 
aktiviteter av meningsskapande hos individen kan sägas vara element av kodning och avkodning och 
ses som centrala i den intra personella kommunikationen (a.a.).  

 

Den här förklaringen ska alltså endast ge kunskap om begreppet intrapersonell kommunikation och 
ligga till grund för förståelse av begreppet när resonemang som innefattar begreppet kommer upp i 
texten. Vidare antar studien den fenomenologiska ansatsen som utgör teoribildning vilket jag nu 
kommer att redogöra för i följande kapitel 3. 
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3 Teori  

3.1 Fenomenologisk teori 

3.1.1 Introduktion 
Edmund Husserl (1859-1938) betraktas som grundare av den moderna fenomenologiska traditionen, 
vilket utvecklades vid sekelskiftet (Szklarski, 2015). Husserl ansåg att vetenskapen var i kris och att en 
fast grund behövde utformas för att göra både filosofin och vetenskapen mer vetenskaplig (Sander, 
1999). Husserl avsåg då den epistemologiska frågan om kunskapens ursprung och hur sann kunskap 
uppnås. Han såg då fenomenologin som möjlig att använda för sitt syfte (a.a.). Inriktningen ska inte 
förstås som en enhetlig inriktning med ett gemensamt innehåll och med ett isolerat sätt att förhålla sig. 
Begreppet fenomenologi är ett brett begrepp med många olika varianter (Bengtsson, 1998, 2001, 
2005; Sander, 1999). Det måste också poängteras att det finns flera inriktningar inom fenomenologin 
som till exempel Alfred Schütz sociala fenomenologi (Schütz, 2002). Fenomenologin har aldrig varit 
ett ”… monolitiskt block.” skriver Bengtsson (2005:11). Utifrån att filosofin inte går att inrymmas i en 
enhetlig och sluten beskrivning måste den förstås och uppfattas som en rörelse, den fenomenologiska 
rörelsen (Bengtsson, 1998, 2001, 2005). Föreliggande studie har tagit inspiration av Husserls 
traditionella filosofi inbegripet den utveckling som skett genom åren på området. Jag kommer nu att 
redovisa viktiga förhållningssätt och begrepp inom den fenomenologiska rörelsen som har betydelse 
för föreliggande studie. Jag kommer inte att ingående beskriva den historiske filosofen och 
fenomenologen Husserl. 

 

3.1.2 Inledande orientering om fenomenologins uppgift  
Jag inleder med en orientering av fenomenologin som tanketradition i relation till föreliggande studie 
eftersom studiens forskningsansats inspirerats av fenomenologin. Fenomenologi är en inriktning inom 
filosofin vilken är given spridning åt och modifierad i modern tid av Husserl, vilket jag tog upp 
inledningsvis (Bengtsson, 1998, 2001, 2005). Fenomenologin kan även sägas var en metod eftersom 
fenomenologin vill skildra fenomenen på det sätt som de visar sig (a.a.). Husserl uttryckte detta med 
”… ‘gå tillbaka till sakerna själva’…” (Bengtsson, 2005:11). Bengtsson (1998) skriver ”… göra 
dem[sakerna] full rättvisa så som de erfars i all sin mångfald och komplexitet.” (a.a.:14). Önskan är 
alltså att se fenomen, i studiens fall upplevelser av samtalsprocessen, så absolut som det är möjligt för 
att sakerna ska uppfattas precis så som de är. Genom att utgå från sakerna och vara dem trogna så som 
sakerna upplevs i all dess komplexitet gör man dem rättvisa skriver Bengtsson (a.a.). Fenomenologins 
uppgift är alltså att förklara företeelser som de gestaltar sig för någon, med andra ord ”… få grepp om 
sakerna så som de visar sig… [i upplevelsen]” (Bengtsson, 2001:26). Bengtsson skriver att den 
fenomenologiska metoden är ”av [ett] särskilt slag” (1998:225) då de fenomenologiska 
undersökningarna inte ska drivas utifrån teoriers principer utan undersökningarna måste ledas utifrån 
sakerna ensamt och utifrån hur de visar sig (Bengtsson, 2001). Utifrån ovan resonemang avses att 
forskning inte ska styras av förutbestämda regler och bestämmelser då regler och bestämmelser endast 
leder till att undersökningar alltså bara ger tillgång till det som reglerna och bestämmelserna medger 
och riktar forskningen emot. Konsekvenserna, utifall teorier och bestämmelser styr undersökningar, 
blir att sakerna inte ges möjlighet att visa sig på det sätt som de är ment att visa sig, d.v.s. ges rättvisa 
åt sakerna i sin egen komplexitet (a.a.).  Det var exakt det här som Husserl syftade på när han var 
kritisk mot vetenskapen (Claesson, 2005). Forskningen måste alltså ledas och ”styras av sakerna 
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själva.” (Bengtsson, 1998:225) och inte utgå eller ställas i relation till teorier och hypoteser som ska 
bevisas. Utifrån beskrivna sättet att se på fenomenologi föreslår Bengtsson (a.a.) att fenomenologin 
mer blir ett förhållningsätt än en metod, vilket även jag anammar i föreliggande studie då jag inte vill 
bli styrd av teorier och hypoteser när jag söker vägledarnas upplevelser.  

 

Att det råder olika åsikter gällande fenomenologin kopplat till teori och metod framförs även av 
Szklarski (2015) som menar att fenomenologi har sin relevans både som teori och metodologi. Han 
menar att Husserl inte arbetade fram någon tydlig forskningsmetod men att filosofin har arbetat fram 
generella systematiska direktiv som fått stort inflytande inom den samhällsvetenskapliga forskningen 
(a.a.). I föreliggande studie gör jag, som forskar, en skillnad på orden förhållningssätt och 
tillvägagångssätt vilket gör att jag i den här delen av studien kommer att redogöra för studiens 
förhållningssätt och därmed perspektiv, det fenomenologiska perspektivet. Det fenomenologiska 
förhållningssättet står för ”… ett krav på öppenhet, följsamhet och sensibilitet för hela vår levda 
erfarenhetsvärld…” (Bengtsson, 1998:225) vilket även blir förhållningssättet i föreliggande studie. 
Vidare kommer begreppen företeelse, föremål för undersökning, fenomen, saker, objekt och 
upplevelser att användas liktydigt med varandra i de olika avsnitten i texten. Vidare kommer jag nu att 
ta upp de begrepp inom fenomenologin som är viktiga för studiens ramar. 

3.1.3 Fenomenologiska begrepp 
Det finns en kärna med ett antal väsentliga och oförändliga konstanter (jmf. begrepp) inom den 
fenomenologiska traditionen (Bengtsson, 1998, 2001, 2005). Dessa olika konstanter förenar olika 
varianterna av fenomenologiska inriktningarna och placerar dem därmed tillsammans inom och under 
den fenomenologiska grundsynen och traditionen (vad gäller sättet att förhålla sig i sin forskning inom 
fenomenologiska studier) enligt Bengtsson (1998, 2005). I den inledande texten, i föreliggande studie, 
om fenomenologi presenterades fenomenologins uppgift. Fenomenologins uppgift är att ”… ‘gå 
tillbaka till sakerna själva’…” (Bengtsson, 2005:11). Formuleringen att gå till sakerna själva i sig ska 
ses som ett avgränsat begrepp i sin helhet. Begreppet att gå till sakerna själva kan sägas vara en av de 
mest betydelsefulla konstanterna som uttrycker ambitionen i den fenomenologiska rörelsen 
(Bengtsson, 2005). Vad som menas med att gå till sakerna själva är att låta det som undersöks 
(fenomenet) uppenbara sig precis som det är utan att förklara eller beskriva utifrån teorier, hypoteser 
och system som finns i den vetenskapliga världen. Detta har jag redogjort för mer noga tidigare i 
texten. 

 

Intentionalitetsbegreppet inom fenomenologin är starkt sammanhörande med fenomenologins uppgift 
att gå tillbaka till sakerna dem själva. Dessutom är det även det begreppet som är ett av de mest 
centrala förhållandena inom fenomenologin (Sander, 1999). Ordet international syftar på en riktning 
samt en vändning. Riktadheten och vändningen innebär att gå tillbaka till sakerna dem själva samt 
därmed också vara förenat med en vändning tillbaka till ett medvetande (jmf. subjekt). Det som syftas 
på är ett medvetande om något, d.v.s. en tanke som riktar sig mot något (Szklarski, 2015). Begreppet 
vändning ska förstås som en akt av medvetande tanke riktat mot något. Detta något är aldrig ett 
isolerat ensamt objekt utan ett objekt som är för någon. Akten av medvetande tanke vänds i och med 
det åter till subjektet och visar sig för subjektet i ett meningsskapande (Bengtsson, 1998; Sander, 
1999, Szklarski, 2015). Det kan göras begripligt genom en förklaring av ordet fenomens betydelse i 
grunden. Ordet fenomen står för ”… det som visar sig, och det som visar sig måste med nödvändighet 
visa sig för någon.” (Bengtsson, 1998:224). I och med det klargörande tillägget visa sig för någon i 
tolkningen av ordet fenomen leder det underförstått till att subjektet, i sin tur, riktar sig mot något 
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annat eller någon annan än sig själv. Det uppstår alltså en riktadhet mot någon eller något och det är 
den riktadhet som avses när man inom fenomenologin talar om begreppet intentionalitet (Sander, 
1999). Szklarski skriver ”Att medvetandet är intentionalt innebär att det både är riktat och 
meningsskapande.” (2015:132, kurs i orginalet). För att få en förståelse för begreppet intentionalitet 
kan det göras mer tydlig utifrån att förstå hur vi tänker. Inom fenomenologin menar man att man alltid 
tänker på något/någon eller om något/någon, d.v.s. det blir en riktning vilket jag har presenterat i 
texten (Bengtsson, 1998, 2001, 2005; Sander, 1999; Szklarski, 2015). En tanke är aldrig endast en tom 
tanke den har ett innehåll och ett mål enligt den fenomenologiska traditionen (a.a.). Jag beskriver 
intentionalitetsbegreppet på följande sätt. Jag tänker en tanke som tar sin form enligt följande Jag 
tänker på min hund. Här riktar sig min tanke mot min tänkta hund. Hunden blir min tankes mål. Min 
hund visar sig då i min tanke för mig. Jag tänker alltså en tanke om något som sedan visar sig för mig. 
Begreppet är komplext men en central del i fenomenologin då fenomenologin är intresserad av att 
fenomen ska visa sig för den som studerar fenomenet. När jag tänker på min hund ger jag det jag 
tänker på, min hund, en mening och betydelse d.v.s. en innebörd. Jag som subjekt är alltså i världen 
och skapar mening.  

Genom ett meningsskapande samspel mellan objektet och mänskliga medvetandet uppstår en 
fenomenologisk verklighetsbild, det vill säga en bild av verkligheten som vi upplever den. (Szklarski, 
2015:132.) 

Fenomenologin avser alltså att rikta fokus mot ett subjekts upplevelse och meningsskapande av 
världen så som världen visar sig för subjektet. Subjektet anses inte som en passiv mottagare utan som 
ett aktivt subjekt som riktar sitt medvetande mot något. Subjektet ses alltså som aktiv och 
meningsskapande (Sander, 1999; Szklarski, 2015). Det är jag som tänker om min hund och jag skapar 
då mening för mig i min tanke om min hund. Tanken med fenomenologin är att förstå innebörden och 
betydelsen i och hos det som studeras (Karlsson, 1993). I samhällsvetenskaplig forskning, inom vilket 
föreliggande studie inbegrips, kännetecknas det fenomenologiska förhållningssättet som att ” … 
försöker förstå enskilda människor och sociala grupper utifrån de levda relationer som de har till sin 
miljö, den värld som de lever och verkar i.” (Bengtsson, 1998:16). Jag intresserar mig för och vill få 
förståelse för vägledarnas erfarenhet, syn på och tankar om den samtalsprocess som förs i den 
vägledningsmiljön vägledarna verkar i. I den här studien avses vägledningsmiljön vara den 
samtalsprocess som sker med fokus på elever med långvarig frånvaro. 

 

Vidare är det fenomenologiska betraktelsesättet beskrivande och skildrande (Bengtsson, 1998). 
Fenomenologin står dock inte i motsatsförhållande till ett tolkande förhållningssätt. Det handlar mer 
om att fenomenologin inte har intentionen att förklara fenomen utifrån tidigare utformade teorier och 
hypoteser som skapats inom den vetenskapliga världen (a.a.) vilket jag tidigare nämnt i texten ovan. 
Utifrån att fenomenologin är deskriptiv och vill söka den mening samt förstå den innebörd som finns i 
relation till fenomenet som undersöks är fenomenologin kvalitativ till sin natur (a.a.). Inom 
fenomenologi är det förståelsen för betydelsen som fenomenet har för någon (jmf. subjektet) som är av 
intresse. Intresset är inte att förstå fenomenets betydelse oberoende någon (Szklarki, 2015). 

 

Ett annat centralt område inom fenomenologin och som implicit berörts i studien är att fenomenologin 
är en erfarenhetsfilosofi i och med att den utgår från det som händer och upplevs i den vardagliga 
vardagen i människors liv (Bengtsson, 2001, 2005). Den vardagliga vardagen i människors liv kan 
också beskrivas som människans livsvärld (Bengtsson, 2005). Inom Husserls verk återkommer 
begreppet livsvärld som en väsentlig angelägenhet i hans utformande av den fenomenologiska 
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filosofin och senare filosofer har sedan utvecklat begreppet vidare (a.a.). Livsvärden beskrivs enligt 
följande:  

Livsvärden är den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för givet. 
Livsvärlden är således något mer och annat än summan av fysiska fakta. […] Den är en levd och 
konkret värld, direkt given i erfarenhet och handling, och som sådan uppvisar den i varje konkret 
situation inte bara fysiska egenskaper, utan en mångfald olika, varierande och föränderliga 
egenskaper, värden, betydelser, bruk och dimensioner.[…] Även om livsvärlden är objektiv […] är 
den likaväl oupplösligt förbunden med ett subjekt, nämligen det subjekt som erfar den, lever och 
handlar i den. Världen är alltid given i första person singularis ur mitt rumsliga och tidsliga 
perspektiv här och nu. (Bengtsson, 1998:18 ff.). 

Livsvärldsbegreppet inom fenomenologin är en central angelägenhet i Husserls verk och han 
benämner den på olika sätt i sina texter. Han använder växlande det naturliga medvetandet, den 
naturliga erfarenheten, den naturliga inställningen (Bengtsson, 1998, 2001, 2005; Karlsson, 1993, 
Sander, 1999). Det Husserl ville åskådliggöra är det förhållandet som finns mellan subjektet och 
världen. Förhållandet kan beskrivas med bilden av att människan inte är distanserad och utanför 
världen som en betraktare. Människan är genuint och omedelbart engagerad i världen vilket också 
innebär att vi bara kan fånga världen så som den beskrivs av den som upplever världen (a.a.). Det här 
innebär att jag, som forskare, endast kan fånga den av vägledarna beskrivna verkligheten och det som 
visar sig inom beskrivningen är därför vägledarnas verklighet.    

 

Ytterligare en konstant eller begrepp inom fenomenologin är epochén (Bengtsson, 1998, 2005; 
Karlsson, 1993; Sander, 1999). Epochén är även den en av de väsentliga konstanterna, vilket Husserl 
förde in i fenomenologin. Epochén kan både ses som vara en metod i fenomenologin men även ett 
förhållningssätt vilket gör att jag tar upp det på den här platsen i studien. Husserls utveckling av 
fenomenologin ledde till den transcendentala fenomenologin och det är i den fenomenologin som 
epochén har sitt ursprung för Husserl (a.a.). Epochén har emellertid egentligen sitt ursprung hos de 
antika skeptikerna där begreppet representerade förhållningssättet att innan något med säker visshet är 
bekräftat ska förhållningssättet genomsyras av en försiktighet med att säga vad man tycker 
(Bengtsson, 1998). Husserl menar att allt som erfars har sin grund i ett rent medvetande. Syftet med 
epochén i fenomenologin är att inom tänkandet och handlandet placera all den kunskap och de 
antaganden som innehas om världen inom parentes och enbart uppleva världen precis så som den 
omedelbart visar sig (Bengtsson, 1998, 2005; Karlsson, 1993; Sander, 1999). Inom detta 
förhållningssätt finns det flera olika nivåer att parentessätta på, vilket Husserl benämner som reduktion 
(a.a.). Tanken med att använda epochén i föreliggande studie är att de teorier, hypoteser, kulturella 
frågeställningar och fördomar som finns och har sin grund inom mig och i mitt i medvetande som 
forskare sätts inom parentes för att ta fram ett förhållningssätt hos mig som forskare. Genom 
parentessättandet ges en möjlighet till att få fatt i vägledarnas syn, tankar och perspektiv som de har i 
förhållande till samtalsprocessen. Avsikten med epochén är att mitt medvetande (hur jag tänker) inte 
ska forma mina tankar om hur jag ska uppleva vägledarnas upplevelser i samtalsprocessen. Begreppet 
epochés betydelse i studien förklaras ytterligare mer senare i texten då jag behandlar den 
hermeneutiska cirkelns roll i studien.   

 

Inom olika fenomenologiska inriktningar finns även begreppet essens (Szklarski, 2015). Essensen kan 
beskrivas som det med epochén och reduktionens hjälp träder fram och visar sig. Det som då träder 
fram är det centrala och väsentliga för att fenomenet ska kunna vara just det avsedda fenomenet utan 
att förlora sin giltighet att vara fenomenet (a.a.). Det som träder fram kallas för ”… upplevelsens 
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essentiella […] konstituenter.” (a.a.:132). Föreliggande studie ämnar inte söka essensen av en 
upplevelse utan studien söker hitta och beskriva vägledares upplevelser av samtalsprocessen utifrån 
förstapersonsperspektivet. Studien ämnar söka skildra vägledarnas upplevelser i hela dess komplexitet 
precis så som vägledarna beskriver dem. Ambitionen är att försöka förstå och skildra vägledarnas 
upplevelser som sker i livsvärlden, vilken är en ”… differentierad och komplex verklighet med en 
rikedom av skilda egenskaper och egenskapstyper som inte låter sig reduceras.” (Bengtsson, 2005:19). 
Det är därför omöjligt för mig att ha strävan att söka essensen av vägledarnas upplevelser i min studie. 

3.2 Fenomenologins utveckling och utvecklingens 
relevans för studien 
Jag har ovan behandlat viktiga och essentiella konstanter (jmf. begrepp) inom fenomenologin som 
också ligger till grund för föreliggande studies förhållningssätt. Jag kommer nu att beskriva den 
utveckling och förändring fenomenologin har genomgått från att vara en enbart deskriptiv filosofi vid 
sekelskiftet till att utvecklas till en mer modern fenomenologi. Tanken med att belysa fenomenologins 
utveckling och förändring från att vara en deskriptiv filosofi till att mer höra hemma inom 
hermeneutiken (Bengtsson, 1998) är för att ge en bakgrund till och förståelse för vilken variant av 
fenomenologi som föreliggande studie inspireras av. Jag vill också visa på hur jag placerar mig som 
forskare i min studie.  

 

Den moderna hermeneutikens, vars utveckling från 1700-talet och fram till 1900-talet jag inte kommer 
att beröra i den här studien, främsta företrädare Gadamer och Ricoeur gjorde gällande att människan 
aldrig har tillgång till sakerna själv så som Husserl menade (Bengtsson, 1998, 2005). Sakerna är alltid 
redan förmedlade i en kontext där subjektet har en historisk förankring, en social omgivning och ett 
språk som är bestämt (a.a.). Hermeneutiken i sin tur genomgick också en förändring från att vara en 
metod vad gäller tolkning av text till att vara en ontologi om förståelsens beskaffenhet (Hallberg, 
1999). Enligt Gadamer är det omöjligt att distansera sig (sätta inom parentes) från sin historia. 
Tänkandet sker inom historien och begränsas av den (a.a.). Inom hermeneutiken menar man att det 
inte är möjligt att enbart betrakta och beskriva. Det är en omöjlighet att uppnå ren förutsättningslöshet 
i vilket sakerna framträder rent så som sakerna själva i och med den hermeneutiska cirkeln, vilken har 
förståelsens struktur (Bengtsson, 1998). Den hermeneutiska cirkeln ska förstås som ett förhållande där 
förståelse möjliggörs genom en tankefigur av del och helhet. Delen förstås utifrån helheten och 
helheten förstås som ihopsatta harmoniserande delar. Gadamer har senare utvecklat begreppet och 
tagit begreppet vidare till en ny nivå genom att föra in förförståelsen (för-dom) (Hallberg, 1999). Det 
innebär att subjektet alltid för med sig sina tidigare erfarenheter i tid och rum in i nya erfarenheter. Jag 
lånar här Claessons förklarande uttryck för att göra fenomenet mer begripligt ”Förförståelsen […] gör 
entré ur bakgrunden av vårt medvetande.” (Claesson, 2005:141) Det här innebär att ett absolut och 
rent förutsättningslöst förhållande är ouppnåeligt utifrån det här sättet att se på världen. För att förklara 
Gadamers sätt att se på den hermeneutiska cirkeln beskrivs subjektet som kommande med förståelse 
utifrån sina för-domar in i mötet där subjektets erfarenheter sammanförs med subjektets förförståelse 
och bildar en ny förståelse i den nya erfarenheten (Hallberg, 1999.). 

 

Det är utifrån bakgrunden om den nämnda önskan, från fenomenologin, att vilja gå till sakerna själva 
och dess svårighet, i enlighet med hermeneutiken, att distansera sig (parentessätta) som hermeneutiken 
önskar överbrygga hindren och begränsningarna mellan de båda inriktningarna (Bengtsson, 1998, 
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2005). Hermeneutiken menar att det inte endast går att betrakta ett fenomen utan det innebär alltid ett 
tolkande i och med den hermeneutiska cirkeln. Resonemanget som redovisats innebär enligt 
hermeneutikerna att fenomenologin måste vara hermeneutisk (a.a.). Föreliggande studie antar ett 
fenomenologiskt perspektiv utifrån det fenomenologiska förhållningsättet som redovisats med hänsyn 
till ovan resonemang gällande hermeneutik. Det medför även en medvetenhet i föreliggande studie om 
begreppet förförståelse och den hermeneutiska cirkeln då endast att betrakta och beskriva (Bengtsson, 
1998) inte räcker till för min studie, vilket inledningsvis, i Husserls tolkning, var syftet med 
fenomenologin. Tolkning bör inbegripas och inkluderas i förhållningssättet i min studie. Det är också 
ett faktum för mig i min studie att det råder en komplexitet i att gå till sakerna själva genom epochén 
då epochén inte är möjligt helt och fullt i och med människans historiska förankring i och med vår 
förförståelse (Bengtsson, 1998, 2005, Hallberg, 1999). Det finns ingen fulländad epoché att uppnå 
vilket Bengtsson beskriver (1998). Med hänvisning till den hermeneutiska cirkeln kommer människan 
alltid att vara en del av världen och därför aldrig nå en total och fulländad epoché (Hallberg, 1999). 
Jag som forskare kan aldrig åsidosätta mig själv från en forskning där jag enbart vill beskriva det jag 
upplever. Jag erfar och upplever samt relaterar det jag upplever till mina tidigare erfarenheter implicit 
under det att jag bedriver min forskning. I mitt arbete med min studie är därför även jag är en del i den 
hermeneutiska cirkeln inom min egen forskning i enlighet med Hallberg (a.a.). 

 

För att jag fortsättningsvis, i min forskning, ska kunna säga att studien antar ett fenomenologiskt 
perspektiv behöver jag få delar i den fenomenologiska traditionen att överensstämma med de 
begränsningar och förutsättningar som är min verklighet som forskare inom min studie. Jag syftar då 
på fenomenologins förhållningssätt att sätta tidigare kunskap, antaganden och sunt förnuft inom 
parentes för att inte vända forskningen bort ifrån det som verkligen framträder (Sander, 1999). Att 
parentessätta tidigare inlärd kunskap och sunt förnuft kan vara förenligt med en viss problematik och 
svårighet för mig som forskare. Anpassning inom det fenomenologiska förhållningssättet behöver 
därför göras gällande begreppet epochén och dess tillhörande begrepp reduktion (parentessätta i 
nivåer). Karlsson (1993) tar upp användandet av den partiella reduktionen i forskningsmetoden 
Empirisk fenomenologisk-psykologisk metod (EPP-metoden) (a.a.). Karlsson menar att den partiella 
reduktionens syfte är att göra forskaren så öppen och fördomsfri som möjligt till det meningsinnehåll 
som uppkommer i forskningens data (a.a.). Jag ämnar använda mig av begreppet partiell reduktion 
från Karlssons EPP-metod i mitt förhållningssätt för att få hjälp med att leva upp till det 
fenomenologiska förhållningssättet om ett krav på öppenhet, följsamhet och sensibilitet så långt det är 
möjligt (Bengtsson, 1998). Jag kan inte leva upp till den fenomenologiska traditionen att bortkoppla 
allt genom olika nivåer av reduktion i och med den hermeneutiska syn på tillvaron där vi är en del av 
historien och att den finns inom oss. Det är här den partiella reduktionen är av betydelse för mig som 
forskare. Jag har tidigare skrivit att jag som forskare är en del i min egen studie och att jag inte helt 
kan koppla bort min egen förförståelse och mitt eget sammanhang. Det jag kan koppla bort är teorier 
och hypoteser samt strukturer som kan användas för tolkning av mitt bearbetade datamaterial. Med en 
partiell reduktion avses att jag, som forskare, kopplar bort mina subjektiva tankar om fenomenet och 
de möjligheter som finns att tolka data genom teorier, hypoteser och uppställda strukturer. Det innebär 
inte att jag kan koppla bort den gränsöverskridande livsvärlden som jag, som forskare, och mina 
medmänniskor existerar i. Genom att använda mig av partiell reduktion, enligt Karlsson, tar jag inte 
bort den gränsöverskridande värld som existensen finns inom men jag kopplar bort de delar som jag 
skulle ha använt mig av för att tolka mitt insamlade data med. Vad jag avser då är bland annat till viss 
del mina tankar som bygger på teorier och hypoteser. Jag eftersträvar att ha ett öppet, följsamt och 
sensitivt samt fördomsfritt (så långt det är möjligt med hänsyn till den hermeneutiska cirkeln) 
förhållningssätt inför det fenomen jag studerar genom att använda mig av partiell reduktion. En 
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svårighet uppstår i och med att det blir problematiskt att strängt följa den fenomenologiska epochén 
med hjälp av Karlssons partiella reduktion. Svårigheten består i att jag inte helt kan komma åt den 
rena spontana upplevelsen som vägledarna erfar eftersom den sker inom vägledarna själva. Till det ska 
också tillföras att jag själv alltid är en del av min egen historia (Hallberg, 1999). Jag kan bara komma 
åt den återberättade upplevelsen så som vägledarna förmedlar den till och för mig.  

3.3 Livsvärldsbegreppet – ontologi och 
epistemologi  
Jag har tidigare berört livsvärldsbegreppet som en av de väsentliga konstanterna inom fenomenologin. 
Här tar jag upp begreppet livsvärld med koppling till vetenskapsteorin och till mig som forskare. 
Livsvärlden som fenomen är ett begrepp med både kunskapsteoretisk och ontologisk innebörd där 
Husserl, fenomenologins grundare, författade livsvärldsbegreppet utifrån en epistemologisk aspekt 
(Bengtsson, 2001). Föreliggande studie kommer att inkludera även ontologi i livsvärldsbegreppet.  

 

Jag inleder med en redogörelse för begreppen ontologi och epistemologi inom vetenskapsteorin. 
Begreppen har betydelse för forskning då de påverkar val av insamling av data och även val av 
analysmetod. Frågor som blir angelägna att svara på är ifall metoder är lämpliga att använda i sin 
forskning och hur data ska tolkas (Fejes & Thornberg, 2015a). Om några data är lämpliga att användas 
och hur tolkning ska göras har relevans för forskningens forskningsprocess och därmed också för 
forskarens perspektiv. Begreppet ontologi, inom vetenskapsteorin, svarar på frågeställningen ”… på 
vilket sätt världen finns till.” (Allwood & Erikson, 1999:34). Inom ontologin finns olika sätt att se på 
världens beskaffenhet. De olika synsätten inom ontologin kan konkretiseras genom att illustreras 
bildligt med en linje. Linjen går, med början, från begreppet realism till begreppet idealism. Inom 
ramen för realism finns världen till oberoende människans upplevelser och inom ramen för idealism 
finns världen till enbart inom människans upplevelse. Världen finns till inom idealismen som en 
subjektiv uppfattad värld och inom realismen finns världen till oberoende av subjektivt uppfattande 
(a.a.). Inom de både begreppen finns även nivåer som skapar variation av begreppen. Ontologi blir 
forskarens bild av hur världen finns till. Ontologin är emellertid inte oberoende av epistemologin utan 
i många fall är det ett förhållande där det ena kan existera som ett underlag till det andra och tvärt om 
(a.a.). Om ontologi svarar på frågan hur världen är beskaffad svarar epistemologin på hur kunskap om 
världen erhålls. Epistemologi är alltså teori om hur kunskap produceras (Allwood & Erikson, 1999; 
Fejes & Thornberg, 2015a). Vad som existerar som vad är beroende av den idéhistoriska skola och det 
filosofiska arv som ligger i bakgrunden (Allwood & Erikson, 1999). 

 

Fenomenologin kunde till en början ses som epistemologisk, d.v.s. hur man kan få kunskap om 
världen, utifrån Husserls önskan om att gå till grunden med hur sann kunskap ska erhållas. Det 
Husserl avsåg var att skapa en ”… i radikal mening empirisk teori” (Sander, 1999:110, kurs. i 
originalet) till sin hjälp att finna en sann kunskapsgrund. Empirisk teori i den betydelsen att 
fenomenologin, som metod, skulle gå till sakerna själva och få dem att framträda i upplevelsen. Det 
som framträdde skulle beskrivas så troget och förutsättningslöst som var möjligt (a.a.). Om 
fenomenologin till en början mer var epistemologisk så utvecklades det även och likaså ett ontologiskt 
perspektiv. Fenomenologin och ontologi är nära besläktade då båda begreppen behandlar världens 
essens och väsen. Fenomenologi behandlar frågan om sakernas innersta essens och ontologi besvarar 
frågeställningen ”… på vilket sätt världen finns till” (Allwood & Erikson, 1999:34) d.v.s. sökandet 
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efter det innersta väsen (a.a.). Husserl själv diskuterade aldrig ontologiska frågor i sina verk utan 
avgränsade sig till kunskapsteoretiska frågor (Bengtsson, 2001). Husserls mål med fenomenologin var 
att finna en absolut startpunkt och utgångspunkt för allt vetenskapligt vetande. Att ta sig an uppgiften 
att försöka kategorisera och indela något där målet är att vara i begynnelsen och före är ett åtagande 
som är komplicerat och näst intill ”… dömt att leda vilse” (Sander, 1999:104). Fenomenologin är på 
så sätt svår att definiera som något precist då fenomenologin under 1900-talet vidareutvecklades 
genom existensfilosofin och hermeneutiken samt är mer en rörelse än en definitiv inriktning med 
bestämda regler. Det här innebär att det finns flera olika förståelser och sätt att uppfatta den 
fenomenologiska rörelsen och med det även fenomenologi i ett ontologiskt sammanhang. Jag har 
också tidigare tagit upp att ontologi och epistemologi existerar i ett förhållande till varandra.  

3.4 Studiens ontologi och epistemologi 
Jag kommer nu att behandla den bild av världen som föreliggande studie inramas av och samtidigt ge 
en bild av på vilket sätt studiens arbete med erfarenheter och upplevelser ska förstås, d.v.s. studiens 
ontologi. Samtidigt kommer jag också att redovisa hur kunskap skapas inom forskningsområdet vilket 
då även innefattar studiens epistemologi. Livsvärlden kan förklaras enligt följande ”Livsvärlden är den 
verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för givet.”  (Bengtsson, 
1998:18). Livsvärlden är en gemensam värld som delas med andra och innefattar mänskligt 
organiserande av livet, dock ett förgivettagande förhållningssätt till livsvärlden. Livsvärlden låter sig 
inte enbart reduceras till fysiska ting så som att människans handlande inte enbart får reduceras till ett 
fysisk beteende utan innefattar element som ger ett större perspektiv på det fysiska beteendet (a.a.). Ta 
exempelvis tänkandet som inte enbart ska beskrivas som processer som tillhör hjärnan (cerebrala 
processer) utan innebär påtagligt mycket mer som t.ex. ansiktsdrag, grimaser, kognitioner, känslor och 
förändringar i kroppsvärme (a.a.). Livsvärlden är en odelbar helhet som inte går att reducera till något 
enskilt. Livsvärlden är där människor lever och interagerar med varandra och påverkar varandra. 
Forskaren, den empiriskt undersökande, kan inte ställa sig utanför världen opåverkad och endast 
betrakta och reflektera över världen. Forskaren tar sin utgångspunkt i livsvärlden för sin forskning 
men lever samtidigt i världen med alla andra och delar den med människorna (Bengtsson, 2005). 
Forskaren är alltså i samma stund både del i den gemensamma världen och en betraktare av världen. 

 

Hur världen finns till i föreliggande forskning och hur jag som forskaren ser på världen är essentiellt 
för att få förståelse för studien och dess ontologi och epistemologi. Fundamentet som studien inramas 
av är att världen finns till och med det att det är människan i den levda världen som erfar och upplever. 
Studiens grundantagande, av mig som forskare, är att den levda världen är den värld i vilket vi 
dagligen lever i och vilken vi också ofta tar förgiven i enlighet med det fenomenologiska 
betraktelsesättet (Bengtsson, 1998, 2001, 2005). Det är i den värld som erfarenheter och upplevelser 
görs. Det är i den värld som människan producerar kunskap. Det är med underlag från dessa 
erfarenheter och utifrån dessa erfarenheter som människan gör de antaganden hon gör och på så vis 
skapas mening i tillvaron. I den stunden skapas också kunskap. Enligt mig som forskare möter 
människan också andra i den delade levda världen. Människan finns till tillsammans med andra. Jag 
har tidigare tagit upp att vi interagerar med andra i det att vi har en följsamhet inför andras reaktioner 
och att vi samspelar med andra i vår livsvärld (Dimbleby & Burton, 1997). Johansson (2005) beskriver 
samma fenomen genom att ”Vi föds in i en intersubjektiv värld” (a.a.:189). Johansson menar, utifrån 
en tolkning av Merleau-Ponty, att förutsättning för att kunna förstå andra är också att vi delar vår 
levda värld med andra (a.a.). I det att vi delar vår värld med andra så bejakar vi och rättar varandra 
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vilket innebär att olika åsikter uppkommer men även samsyn uppkommer också (a.a.). Inom detta fält 
sker interaktion hela tiden. Den gjorda redogörelsen för hur studiens tolkning av hur världen är 
beskaffad och för hur kunskap produceras samt hur människor samverkar med varandra gäller både för 
mig som forskare och för mina informanter. Den gäller emellertid på olika nivåer inom den levda 
världen, den levda världen som vi delar. Vägledarna får tankar, funderingar och behov i samband med 
samtalsprocessen. Dessa upplevelser och erfarenheter bildar i sin tur tankar, funderingar och känslor 
vilket i sin tur skapar kunskap om både samtalet som fenomen och om eleven i grupp och som individ. 
Under hela processen är den intrapersonella kommunikationen pågående. Jag som forskare erfar och 
upplever vägledarnas beskrivningar och skildringar av deras konkreta verklighet vilket jag tar in och 
tolkar. Utifrån mina tolkningar gör jag analyser och därmed antaganden. I dessa antaganden skapar jag 
mening och kunskap i relation till min studie.  

4 Tidigare forskning 
I föreliggande studie ämnar jag belysa studie- och yrkesvägledarnas upplevelser och erfarenheter av 
samtalsprocessen med elever med långvarig skolfrånvaro. Studiens givna omständigheter och 
förutsättningar, d.v.s. det som studien utgår från, kan delas upp i två delar. Dessa två delar är dels 
kunskap om elever med långvarig frånvaro och den forskning som gjorts runt den problematiken samt 
dels vägledning utifrån ett vägledarperspektiv och dess forskning. Jag kommer nu att redogöra för hur 
befintlig forskning ser ut avseende dessa två delar.  

4.1 Skolfrånvaro   
Vid en genomgång av tidigare forskning om elever med långvarig skolfrånvaro refererar jag till 
Skolverket (2008) som tar upp hur ämnet tidigare har blivit vetenskapligt beforskat. Skolverket menar 
att man tidigare inte har undersökt frågan utifrån det specifika området långvarig ogiltig skolfrånvaro. 
Tidigare forskning har mer belyst orsaker till frånvaro samt klarlagt faktorer som hjälper till att 
förhindra frånvaro (a.a.). Med utgångspunkt från tidigare forskning har Skolverket (a.a.) gjort en egen 
undersökning inom den obligatoriska skolan för att beskriva utbredningen av den långvariga ogiltiga 
skolfrånvaron hos elever. Skolverket har tittat på om det råder någon skillnad mellan könen och även 
inom vilka åldersnivåer den långvariga ogiltiga skolfrånvaron förekommer. Studien har också velat 
kartlägga hur situationen ser ut för eleverna som är borta från skolan och vilka rutiner som finns på 
skolorna kring skolfrånvaro. Studien har även velat belysa vilka rutiner som finns på kommunnivå vad 
gäller bevakning av skolplikt. Skolverkets forskning 2008, vilket bestod av både en genomgång av 
tidigare forskning och även en egen forskning, visade att frånvaro ofta började i ströfrånvaro som 
sedan växer till längre frånvaroperioder (a.a.). Studien visar också att kommunerna inte tog sitt fulla 
ansvar vad gäller skolpliktsbevakning. Många kommuner hade inte full kännedom om hur utbredd den 
långvariga och ogiltiga frånvaron var bland eleverna. Skolverket såg också att det inte rådde någon 
skillnad mellan könen vad gäller den långvariga ogiltiga frånvaron. Det visade sig också att frånvaron 
var som mest utbredd på högstadiet. Skolverket kom fram till att tät och regelbunden kontakt med 
föräldrar samt god kontakt med övriga instanser i samhället var viktiga framgångsfaktorer (a.a.). 
Skolverket noterade också att det var viktigt att utreda bakomliggande orsaker grundligt vilket idag 
brister på skolorna då skolorna inte utreder tillräckligt innan de sätter in en åtgärd. Åtgärderna blir då 
ofta felriktade och utan resultat att motverka den långvariga ogiltiga frånvaron (a.a.). Skolverket 
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gjorde därefter en uppföljning på den rapport som kom 2008 (Skolverket, 2010). Det som framkom i 
den var att man många gånger inom skolvärlden tyckte att problemet med frånvaro var elevens. 
Skolverket, som myndighet, uppmanade i sin rapport huvudmannen att ta ansvar för att det är 
huvudmannens ansvar att eleven får ta del av sin rätt till utbildning (a.a.). Skolverket menade att ett (1) 
ogiltigt frånvarotillfälle från skolan var en signal om att något var fel och att skolan därför tidigt borde 
ta frånvaron på allvar. I och med den här uppmaningen från Skolverket 2010 sätts fokus återigen på 
den rapport som kom 2008 gällande arbetet med att motverka skolfrånvaro. I den rapport som kom 
2008 tydliggjorde Skolverket att skolorna måste utreda grundligare bakomliggande orsaker till 
skolfrånvaro. Sammanfattningsvis menar Skolverket i båda sina rapporter att skolorna måste 
uppmärksamma och utreda skolfrånvaro tidigt (Skolverket, 2008, 2010).  

 

Problemet med skolfrånvaro, belyst av Skolverket (2008; 2010), är inte ett isolerat svenskt problem.  
Problematisk skolfrånvaro är ett problem i flera länder, vilket European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education (the Agency) (2016) belyser på europeisk nivå. European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education är en oberoende organisation som bevakar forskning om hur 
europeiska länder hanterar utbildningsfrågor. Jag anser att deras forskning är av intresse för 
föreliggande studie även om fokus i organisationens rapport mer hamnar inom gruppen elever med 
funktionsnedsättningar och inte generellt gruppen alla elever över huvud taget. Organisationens 
forskningsresultat är lika giltig för alla elevgrupper generellt i det att organisationens publicerade 
rapport visar på att skolfrånvaro ofta är slutstationen i en lång kedja av riskfaktorer och inte enbart 
kopplat till riskgrupper (a.a.). Organisationen menar att fokus måste flyttas från att tänka kring 
riskgrupper och vilka de är till att kartlägga och synliggöra riskfaktorer, vilket också Skolverket menar 
i sina forskningar (2008; 2010). Skolverkets forskning tog upp att ett (1) ogiltigt skolfrånvarotillfälle 
var en signal till att uppmärksamma frånvaron då Skolverket har, i sina rapporter, sett att ett (1) 
ogiltigt skolfrånvarotillfälle kunde vara en början till en lång och ogiltig kedja av skolfrånvaro. Ovan 
beskrivning av forskningsläget visar på att långvarig problematisk skolfrånvaro är en aktuell fråga 
både på nationell- och europeisk nivå. Föreliggande studien har också i kapitel 1 och 2 tagit upp att 
huvudmannen inom det svenska skolsystemet har ansvar för elevens rättighet till utbildning samt att 
det är viktigt att involvera personal som arbetar inom skolan med frånvaroproblematiken (SFS 
2010:800; Skolverket, 2008; SOU 2016:94). Det är också viktigt att prioritera föräldrar i arbetet med 
att förhindra skolfrånvaro (Ciambriello & Norming, 2014). Sammanfattningsvis handlar det om 
riskfaktorer och inte endast om riskgrupper enligt den forskning som har belysts ovan (European 
Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016; Skolverket, 2008, 2010). 

 

Christopher Kearney, professor i psykologi vid University of Nevada i Las Vegas, forskar på frågor 
som tar upp utsatta elevers skolsituation med fokus på skolvägran och ångest. Han har publicerat ett 
gediget material (tillsammans med andra och själv) kring skolfrånvaro och orsaker till skolfrånvaro. 
Kearney har också tillsammans med andra formulerat förbättringsåtgärder och önskade 
förhållningssätt för att minska skolfrånvaro och avhopp (Karlberg, 2016; Kearney, 2003; Kearney & 
Grazyk, 2014). Kearney har sett att forskning kring skolfrånvaro är splittrad över discipliner och kan 
därför misstolkas då olika forskare använder olika utgångpunkter samt olika terminologi. Han 
efterlyser ett större samarbete mellan olika parter och konsensus tänk kring definitioner, bedömning 
och behandlingar (Kearney, 2003). Kearney såg bland annat att sen ankomst i tidig ålder är viktigt att 
uppmärksamma. Anledningen till det, menar han, är att det är viktigt att uppmärksamma sen ankomst 
då det kan fungerar som en åtgärd eftersom forskning visat på att sen ankomst i tidig ålder i 
förlängningen kan leda till långvarig frånvaro högre upp i åldrarna (Karlberg, 2016). Vidare pekar 
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Kearny tillsammans med Graczyk (2014) på att insatser i arbetet mot skolfrånvaro måste delas in i tre 
nivåer där första nivån är en generell nivå och ska omfatta alla elever. Arbetet på den nivån bygger på 
att alla ska känna trygghet, värme och respekt. Det ska finnas strukturer och rutiner som alla känner 
till. Den nivån ses som nivån där regelbunden skolnärvaro ska främjas (a.a.). Kearney och Grazyk har 
kommit fram till ovan kunskap genom att de har gjort en forskning som bygger på att systematiskt gå 
igenom empirisk litteratur som berör skolnärvaro. Författarna benämner dessa nivåer Universell 
intervention, Selektiv intervention och Indikerad intervention (a.a.). Selektiv intervention och 
Indikerad intervention jobbar mer på individnivå där den Selektiva interventionen står för motivering 
samt stöd och Indikerad intervention arbetar mer nära med de elever som är i begrepp att stanna 
hemma eller som redan har stannat hemma. När det gäller den Indikerade nivån är det viktigt med nära 
relationer där personerna som arbetar nära eleverna har ett tätt samarbete med eleverna (a.a.). Ett 
arbete för skolnärvaro handlar alltså mycket om att arbeta preventivt med alla elever, även de som har 
skolnärvaro, i ett tidigt skede där (lär)miljön är väsentlig att fokusera på.  

 

Anne-Sofie Strand (2013), Jönköpings högskola, har liksom tidigare nämnd Häggqvist (2000) forskat 
på miljön i skolan. Hon har tittat på lärmiljön och skolk ur elevernas perspektiv och ur skolans 
perspektiv. Strands (2013) fokus har varit att titta på i vilken riktning olika krafter drar eleverna. Hon 
talar om systemkrafter vilket hon definierar som ” … allt inom och utanför skolan som kan inverka på 
elevernas fungerande i skolsystemet.” (a.a.:7). Strand (a.a.) tar upp att det fanns krafter som drog 
elever från skolan men att dessa krafter skulle kunna ändras och i stället bli till krafter som drar 
eleverna i riktning mot skolan och till mer delaktighet och skolnärvaro. Studien visar på att eleverna 
önskar att de krafter som skulle finnas inom skolan är att någon ser dem, att kontakten med vuxna 
fungerar bättre och att de erbjuds utmaningar samt att få en bättre kognitiv förståelse i undervisningen 
(a.a.). I Strands studie ingår även ett antal delstudier där en av delstudierna tar upp att eleverna 
använder skolk som ursäkt eller försvar utifrån elevperspektivet (a.a.). Lika som Kearney och Grazyk 
(2014) menar Strand (2013) att krafter måste hittas som främjar elevernas välmående och arbetar med 
att förändra skolans klimat i en positiv riktning. Strand (a.a.) tar också upp Kearneys (2003) tankar om 
att man tidigt måste uppmärksamma den enstaka och ringa frånvaron. Hon visar på, i sin studie, att 
utvecklingen mot problematisk frånvaro kan accelerera om den inte uppmärksammas... 

Det som började med vad eleven kallade magont eller huvudvärk vid besöket hos skolsköterskan, 
därför att eleven inte hann med att läsa texten i boken eller inte förstod lärarens förklaring, 
utvecklades under åren till regelrätt skolk. (Strand, 2013:67)  

Redovisad forskning (European Agency for Special Needs and inclusive Education, 2016; Häggqvist, 
2000; Kearney, 2003; Kearney & Graczyk, 2014; Skolverket 2008, 2010; Strand, 2013) pekar på att 
för att barn och ungdomar ska lyckas i skolan och få den utbildning som är en rättighet i det svenska 
samhället är det viktigt att tidigt kartlägga de riskfaktorer som finns i individens kontext och som kan 
leda till skolfrånvaro. Strands (2013) forskning visar att svårigheter att förstå kan vara en riskfaktor. I 
en ny avhandling presenterar Johannesson (2017) vikten av att lyckas i skolan och att kunna ta till sig 
det som skolan erbjuder. Johannesson har gjort en longitudinell studie med ungdomar födda 1972, där 
datamaterial har samlats in genom enkäter samt registerutdrag från SCB (a.a.). Syftet med 
Johannessons studie var att undersöka den kognitiva intelligensen och de socioemotionella elementen 
samt vilken roll relationen dem emellan har för skolframgång och då möjliga korrelationer till 
arbetslöshet senare i livet (a.a.). Johannesson tar i sin avhandling upp att nyckel till att slippa 
arbetslöshet i framtiden är beroende av skolprestationer där de kognitiva förmågorna är centrala och 
spelar en avgörande roll för kunskapsinhämtande. Resultaten från forskningen pekar på att skolans och 
föräldrarnas uppgift bör vara att hjälpa eleverna att utveckla deras kognitiva förmågor då de var 
centrala i jämförelse med de socioemotionella dragen (a.a.). Att komma till skolan och bryta beteendet 
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att stanna hemma blir en förutsättning för att kunna utveckla sina kognitiva förmågor och därmed 
utveckla och skapa sin framtid. Det motsatta är också viktigt att uppmärksamma. Att kognitiva 
svårigheter behöver uppmärksammas för att bryta ett beteende av att stanna hemma från skolan. 
Uppmärksammat resultat från Johannessons avhandlings (a.a.) är av vikt för att synliggöra och 
kartlägga den långa kedjan av riskfaktorer, vilket European Agency for Special Needs and Inclusive 
Education (2016) uppmärksammar som viktiga att fokusera på. Skolans personal har en stor del i barn 
och ungdomars förmåga och möjlighet att arbeta med att skapa en framtid. Fokus för föreliggande 
studie är professionen vägledare, vilka i sitt yrkesutövande arbetar med vägledningssamtal. Samtal 
med vägledare är en del av de aktiviteter (inom skolan) som erbjuds ungdomarna till hjälp för att 
skapa en framtid. I föreliggande studie har jag undersökt den forskning som behandlar vägledare och 
elever. Jag kommer nu att fortsätta forskningsgenomgången genom att redovisa vetenskapligt arbete 
inom området vägledning.   

4.2 Vägledning 
Under arbetet med att söka efter tidigare forskning med fokus vägledarperspektivet och skolfrånvaro, 
då vägledare är en viktig aktör inom skolan och central i föreliggande studie, har det blivit uppenbart 
att området vägledning är ett ungt område. Det har blivit uppenbart att det därför inte finns forskning i 
särskilt stor omfattning (jämf. även Sundelin, 2015). Sammanfattningsvis vid sökning av tidigare 
forskning kopplad till svensk vägledning visar det sig att fokus i tidigare forskning mer legat på 
brukaren, d.v.s. eleven, och att man mer beforskat vägledning som fenomen i vid bemärkelse. Det 
uppenbara blir då att professionen och dess upplevelser mer sällan har blivit det väsentliga för 
forskningen. Betydande tidigare forskning inom vägledning som har tagit upp professionen är Lindh 
(1997), Lovén (2000), Hertzberg (2003) och Sundelin (2015). Sundelin inleder sin avhandling med 
”Bakom stängda dörrar mellan fyra ögon utspelas varje dag samtal om livet och framtiden…” 
(2015:14) vilket åskådliggör det dolda och till viss del outforskade området som föreliggande studie 
ämnar fokusera på. Det finns en kunskapslucka om fenomenet vägledarens upplevelse och 
erfarenheter. Fokus vid sökning av tidigare forskning har främst varit på vägledarperspektivet men 
även utifrån elevperspektivet i syfte att hitta forskning kring elever med långvarig problematisk 
skolfrånvaro. Att sökningen fokuserat på vägledarperspektivet utifrån studie- och yrkesvägledning kan 
vara anledningen till svårigheten att hitta både äldre och nyare forskning. Det är möjligt att mer 
forskning finns att hitta med ett utvidgat tillvägagångssätt där andra sökord används och även sökning 
inom andra områden som exempel sökning inom vårdsektorn. Kunskapsområdet för studien är 
upplevelser av samtalsprocessen. Möjligen skulle därför sökning kring samtal inom andra områden lett 
till att jag påträffat användbar forskning för min studie. 

 

Lindh (1997) och Lovén (2000) har båda i sina avhandlingar fokuserat på både eleven och vägledaren, 
vilket gör avhandlingarna breda på det sättet att de ger en bild av båda sidorna vad avser perspektiv. 
Båda avhandlingarnas arena var grundskolan och tar upp elevers förväntningar och funderingar inför 
valet i årskurs 9. Lindh (1997) fokuserade på interaktionen i samtalen mellan eleven och vägledaren. 
Hon ville få fatt på elevens möjligheter att göra sig hörd i institutionella samtal. Behållningen av 
Lindhs forskning visar att vägledarnas samtalskompetens är av relevans för resultatet av ett 
vägledningssamtal. Lindh fokuserade i stort på hur eleverna upplevde samtalen i fråga om att bli 
förstådda. Hon kom fram till att eleverna fick ”… kvantitativt stora möjligheter att komma till tals, 
jämfört med andra institutionaliserande personliga samtal” (a.a.:82). Lindh hänförde det till 
vägledarnas sätt att leda samtalen. Hon jämförde också vägledningssamtalen med (dåtidens) 
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kvartsamtal i det att hon refererar till Adelswärd. Forskningen saknar dock information om hur 
vägledarna upplevde situationen. Vägledarna beskrevs utifrån hur de skapade olika projekt i sin 
vägledning (a.a.). Projekt utvecklas av vägledarna utifrån intentioner och den betydelse intentionerna 
har i sin kontext. Att tolka något som ett projekt är ett sätt att försöka förstå vägledarnas innebörd med 
en handling och även hur handlingen hör samman i en specifik kontext inom samtalsprocessen (a.a.). 
Att det är så blir tydlig genom att Lindh menar att projekt är beroende av hur deltagarna förstår sin 
uppgift i processen. (a.a.).  

 

Lindhs (1997) forskning handlar om samspelet mellan personer och det som utvecklas inom det 
samspelet. Lovén (2000) däremot fokuserade på upplevelser av samtal utifrån ett bredare perspektiv 
där elevens, vägledarens och samhällets perspektiv uppmärksammades. Vad gäller uppfattningen 
skiljer Lovén på tiden för upplevelsen vad avser de olika perspektiven. Han intresserade sig för 
elevernas uppfattning, förväntning och värdering före och efter samtalet medan han enbart intresserade 
sig för vägledarnas uppfattning och värdering efter samtalet. Forskningen fokuserade inte på det som 
händer under samtalet vilket då kan sägas vara interaktionen, det som Lindh (1997) fokuserade på. 
Resultatet från Lovéns (2000) forskningen visar på att det fanns en viss negativ inställning till 
vägledarna i fråga om att vägledarna skulle öka elevernas självkännedom och vidga elevernas 
perspektiv. Eleverna visade dock inte en total misstro mot vägledarna utan det fanns även positiva 
röster så som att vägledarna lyssnade och ställde relevanta frågor. Forskningen kom även fram till att 
det fanns vägledare som lyckades arbeta med perspektivvidgande strategier (a.a.). Vad gäller 
vägledarnas upplevelser i Lovéns studie så framkom det att de kände viss svårighet och tröghet i 
arbetet med ungdomarna. De angav tiden som främsta orsak till bristen i samtalen. Ungdomarna 
upplevdes som osäkra och oerfarna vilket skapade svårigheter att samtala. Då eleverna önskade råd 
och såg det som negativt att de inte erhöll råd såg vägledarna det som svårt att hantera det faktum att 
vägledaren ska undvika att ge råd i en situation där eleven önskade råd (a.a.). Här uppstod en 
diskrepans som skapade svårigheter för både vägledare och elev vilket framkom när vägledarnas 
upplevelse av samtalet studerades i relation till elevernas upplevelse (a.a.).  

 

I Hertzbergs (2003) avhandling finns beröringspunkter med föreliggande studie då den tar upp 
arbetsförmedlares erfarenheter av samtal med ungdomar med invandrarbakgrund. Studien tar upp 
arbetsförmedlarnas olika förklaringsmodeller och förhållningssätt i deras arbetssätt. Studien visar att 
arbetsförmedlarna ser mer hinder än möjligheter i sitt arbete med ungdomarna och att de är mer 
problemorienterade än lösningsfokuserade (a.a.). Hertzberg har dock inte tittat på interaktionen i mötet 
utan lämnat det utanför sin studie då det inte var studiens syfte. Det som framkom i Hertzbergs studie 
var att det fanns svårigheter i samtalen då många olika faktorer spelade in som inte alltid var tydliga 
och klara. Faktorer som påverkade var exempelvis kultur, etnicitet och språk enligt Hertzberg (a.a.).  

 

Sundelins (2015) avhandling, även den med fokus på elever med invandrarbakgrund, fokuserar på det 
vägledande samtalet. Studien antar ett elevperspektiv vilket skiljer sig från föreliggande studie som 
antar ett vägledarperspektiv. Sundelins studie ämnar söka bidra med kunskaper om det vägledande 
samtalets möjligheter att skapa mening för unga i migration (a.a.). Sundelins forskning visar på att 
vissa av vägledarnas samtalsmetoder riskerar att skapa en ansvarsbörda för eleverna på grund av den 
karaktär samtalsmetoden har. Sundelin menar att metoden som bidrar till att dämpa oro leder till att 
eleverna hindras att uttrycka oro eller att de inte ges en trygg miljö att uttrycka oro i (a.a.). Sundelin tar 
upp att det faktum att inte få möjligheter till att uttrycka oro kan vara försvårande för att klara av att 
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hantera de känslor av ovisshet som uppkommer inom individen. Känslor av ovisshet är en verklighet 
att förhålla sig till som individ (a.a.). Det framkom även att elevernas bakgrund och situation vad 
gäller migration och familj inte berördes genomgående under samtalen (a.a.). Sundelin tar upp att det 
endast är om vägledarna skapar utrymme för frågorna samt att det är vägledarnas egen attityd till 
frågorna som är avgörande för om frågorna tas upp i samtalen eller inte (a.a.). Sundelins forskning är 
intressant då tanken om vad som tas upp i samtalen och den en egen attityd kan vara avhängigt hur 
upplevelsen är av situationen och hur situationen ges mening inom vägledaren under 
samtalssituationen. Jag finner det intressant att förstå sambandet mellan den upplevda upplevelsen och 
det Sundelin tar upp om utrymme och attityd.  

 

Föreliggande studies fokus är upplevelser och erfarenheter av samtalsprocessen utifrån ett 
vägledarperspektiv. Begreppet förväntningar blir intressant att ta med i föreliggande forskning därför 
att fenomenet förväntningar ligger till grund för det vi upplever och erfar. I mina intervjuer kommer 
förväntningar och dess påverkan att delvis utforskas. Jag kommer att fråga informanterna om vilka 
förväntningar de upplever att de har på sig och vilka förväntningar som kommer från andra. 
Vägledarna har också förväntningar på sig själva som vägledare. De har också förväntningar på 
samtalet och på eleverna som kommer till samtalen. Lim och Patton (2006) har i en mindre 
undersökning tittat på relationen mellan vägledarnas förväntningar och klienternas förväntningar. De 
har alltså tittat på ytterligare en dimension av förväntningar, d.v.s. relationen i förhållande till två 
individers subjektiva förväntning. Det som visar sig då är att det finns ett gap mellan vägledarnas 
uppfattning och klienternas uppfattning om vad ett samtal ska leda till. Klienterna önskade många 
gånger att problemen de hade skulle lösa sig med hjälp av vägledarnas rådgivande insatser. 
Vägledaren, i sin tur, såg inte sig själv som expert i att lösa andras frågor utan såg mer att klienternas 
förväntningar var orealistiska (a.a.). Det som framkom var att det är viktigt att klargöra vilka 
förväntningar som finns och att därefter kunna fastställa gemensamma mål för samtalen (a.a.). 
Föreliggande studie intresserar sig för förväntningar och dess roll. Hur upplevs de förväntningar som 
kommer utifrån av vägledarna och vilka förväntningar har vägledare på omgivningen och på sig själv? 
Dessa förväntningar beskrivs och skildras på något sätt av vägledarna och är därför av intresse för 
studien att förstå för att i nästa steg förstå vilka antaganden om världen som vägledarna gör.  

 

Schedin (2007) antar ett psykologiskt perspektiv vid utforskandet av förväntningar och erfarenheter. 
Han har fokuserat på elevers och vägledares förväntningar och erfarenheter av vägledningssamtal. 
Hans avsikt i studien var att titta närmare på hur människor förhåller sig till varandra, det vill säga det 
interpersonella beteendet (a.a.). Forskningen fokuserade med det mer på interaktion än på en av 
deltagarnas upplevelse, vilket föreliggande studie har för avsikt att göra. Studien är dock intressant då 
den visar på olika beteenden och önskningar som uppkommer inom samtalet som arena. Jag har 
tidigare tagit upp att samtalets arena är föreliggande studies möjlighet och grund (se. 2). Schedin har 
tittat på hur olika upplevelser av självbilden, både hos eleverna och vägledarna, påverkar vägledningen 
och resultaten av vägledningen (a.a.). Resultatet från studien som forskningen tyder på är att elever i 
samtal hade en stark önskan om att komma nära vägledarna. Det här sättet att förhålla sig på refererar 
Schedin till som en vana från tidigare tillfällen i livet där vårdnadshavaren fyllt den funktionen (a.a.). 
Enkelt uttryck kan det beskrivas som att eleverna tyr sig till vägledarna. Schedin såg också att 
självbilden var av vikt när det kom till hur eleverna tog till sig vägledningen. En positiv självbild 
underlättade för elevernas möjlighet att ta till sig vägledningen på ett gynnsamt sätt. Vägledarens 
arbete, utifrån sin profession, med uppmuntran till självständighet (empowerment) sågs inledningsvis 
som oviktig av eleverna (a.a.). Vidare uppfattade Schedin ett intressant mönster vad gäller vägledarnas 
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självbild och skillnaden mellan förväntat och upplevt beteende. Schedin menar att vägledarnas 
självbild kunde ha en betydelse för elevernas upplevelse av samtalssituationen. Studien är dock för 
liten i omfång för att uttrycka mer exakta resultat i frågan enligt Schedin (a.a.). Det som däremot 
framkom var att vägledarna hade svårigheter med att identifiera och sammankoppla handlingar med 
utfall i samtalen (a.a.). Frågor väcks då hos mig hur vägledarna kan utveckla sina interpersonella 
färdigheter? De interpersonella färdigheterna är dock inte i centrum för den här studien. Schedin 
menar dock att studien var för liten för det syftet och att en större studie måste göras för att få ett bättre 
underlag samt kunna svara på de frågor som uppkommer i och med det han själv har sett (a.a.). Det 
som framkom var att det är av betydelse att vägledarna har kännedom om elevernas självbild och att 
vägledarna tar hänsyn till elevernas självbild vid utforskandet av konsekvenserna i samtalen (a.a.). 
Vidare framkom att det är viktigt att utveckla olika strategier för att möta elever med olika självbilder 
för att underlätta vägledningen och på det sättet nå önskat resultat i vägledning (a.a.). Utifrån Schedins 
forskning kan det verka, för mig, som att krockar kan uppstå när olika förväntningar finns inom 
samma dialog. Resultatet av Schedins forskning visar på att det är intressant och nödvändigt att 
undersöka professionens upplevelser förstått till de förhållningssätt och det handlingsstrategier som 
ryms inom vägledarnas vardagliga verksamhet. Om krockar uppstår i förväntningar är det intressant 
att förstå vad det innebär för vägledarnas tankar om sina samtal och de förhållningssätt som de antar i 
sina samtal. Det är intressant att förstå vad det har för konsekvenser för samtalsprocessen i stort. 

 

Någon som liksom Schedin (2007) tar upp att samtalets innehåll och de förhållningssätt som råder 
under samtalet har betydelse för vägledningsresultatet är Christer Langström. Langström tar upp 
bemötande och den sociala aktivitetens betydelse för vägledningsresultatet i sin avhandling Lärande i 
professionellt samtalsstöd – villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser (Langström, 2017). 
Langström har gjort en undersökning som utgått från berättelseformen. Han har använt det narrativa 
för att få tag på vuxnas upplevelser av karriärcoachning och karriärvägledning, vilket de har deltagit i 
genom ett arbetsmarknadsprojekt. Langströms fokus i avhandlingen är att se vägledning utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv och utifrån den sökandes perspektiv. Han ser yrkesrollen vägledare som rollen 
att hjälpa individer att lära sig om sig själv och om omvärlden. Vägledaren blir på det sättet pedagogen 
som hjälper den sökande att utveckla sin självbild. På det sättet ges den sökande egna redskap att 
utöka sina möjligheter genom den självkännedom de erövrar (a.a.). I sin avhandling nämner 
Langström fyra olika lärprocesser varar det är inom den positiva lärprocessen som utvecklingen till att 
ha förmåga att se möjligheter sker (a.a.). Langström menar att det är en grundförutsättning att de som 
söker vägledning känner sig sedda och hörda för att kunna ta till sig vägledningen på ett positivt och 
utvecklande sätt. Att kunna ta till sig vägledning på ett positivt sätt genererar i sin tur att den sökande 
kan börja se alternativa möjligheter. I och med förmågan att se alternativa möjligheter har det uppstått 
en lärprocess (a.a.). Liksom tidigare redovisad forskning behandlar Langströms studie deltagarnas 
upplevelse av vägledningen. Föreliggande studie vill belysa och beskriva vägledarnas upplevelser av 
samtal med elever med långvarig skolfrånvaro, vilket är det motsatta mot det som tidigare beforskats. 
Langström menar att på det sätt som de professionella vägledarna bemöter de individer som de ska 
vägleda avgör om dörrar öppnas eller stängs för vidare samarbete och utveckling (a.a.). Langström tar 
även upp att vägledarna kan ha olika agendor med sig in i mötena. Hur tidigare relationer i livet har 
varit och upplevts påverkar också hur individer som söker vägledning förhåller sig till professionen 
vägledare. De här gör att små nyanser i attityder är avgörande för hur den vägledande situationen 
utvecklas och om den utvecklas till en positiv lärandeprocess (a.a.). Langströms forskning pekar mot 
att vägledarens bemötande och attityd är avgörande för hur resultatet av vägledningen utvecklas. Han 
tar då, utifrån sina olika lärprocesser, upp hur den sökande tar emot vägledningen. Han menar att 
beroende på vägledarens bemötande utvecklas antingen en vilja att utvecklas mot att se möjligheter 
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eller ett motstånd och en känsla av att vara utsatt (a.a.). Mitt intresse för föreliggande studies 
problemområde har sin utgångspunkt i debatten om hur vägledarna kan arbeta med elever som har 
långvarig frånvaro och vad vägledarna aktivt kan göra i samtalen. Frågan blir då hur ser vägledaren på 
sina möten med eleverna? Forskning har vid ett flertal tillfällen talat om hur de sökande ser på 
vägledningen men det motsatta finns det liten kunskap om. Vilka upplevelser erfar vägledaren i 
mötena och vad är det för tankar, känslor och erfarenheter som kan ligga till grund för de 
förhållningssätt och attityder som vägledarna antar i mötena och som i sin tur utvecklas till ett 
bemötande? Jag kommer nu att göra en sammanfattning av den forskning jag har redovisat. 

4.3 Sammanfattning av forskningsläget 
Det har varit svårt att ta fram tidigare forskning under likadant tema som föreliggande studie ämnar 
behandla, vilket har gjort att jag har sökt forskning i närliggande områden. Jag har då fokuserat på och 
haft som sökord själva skolfrånvaron och forskning kring den samt vägledning och forskning kring 
den med fokus på vägledarna. Det som har framkommit kring frånvaroforskning är att tidig interaktion 
med elever är viktigt för att förhindra långvarig frånvaro (Karlberg, 2016; Kearney, 2003; Kearney & 
Graczyk, 2014; Skolverket 2008; Skolverket, 2010; Strand, 2013). Forskningen om tidig interaktion 
har relevans för föreliggande studie. Frågeställningarna i föreliggande studie handlar om hur 
vägledarna upplever och erfar samtalen med elevgruppen. Intressant blir om och i så fall när kopplas 
vägledarna in i frånvaroproblemtiken. Hur tänker och funderar vägledarna om sin roll vad gäller 
frånvaro och kopplingen till de samtal som vägledaren har med eleverna som har långvarig frånvaro? 
Forskning har även påtalat miljöns betydelse för skolnärvaro (Kearney & Graczyk, 2014; Strand, 
2013). Det är viktigt att tala om (lär)miljön och hur den utformas. Forskning visar på att det är viktigt 
att främja trygghet, respekt och rutiner i (lär)miljön (a.a.). Strands (2014) forskning, vilken belyser att 
ungdomar vill bli sedda och också förstå utifrån ett kognitivt perspektiv, är också intressant att sätta i 
relation till föreliggande studie. Hur upplever och erfar vägledarna eleverna i samtalen? Vilken bild 
ger vägledarna av samtalens betydelse för elevgruppen och vilka tankar och perspektiv har de 
avseende sin egen betydelse och roll i samtalen? Sammantaget visar forskningen kring skolfrånvaro att 
det är viktigt med tidig interaktion och tidig kartläggning av riskfaktorer samt att ett preventivt arbete 
är avgörande för skolnärvaro (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016; 
Johannesson, 2017; Karlberg, 2016; Kearney, 2003; Kearney & Graczyk, 2014; Skolverket, 2008; 
Skolverket, 2010; Strand, 2013). 

 

Utifrån redovisningen av forskningsläget som tar upp vägledarperspektivet är forskning som sätter 
vägledares upplevelser i centrum inte ett stort och rikt beforskat forskningsområde. Det finns 
forskning som beskriver vägledarnas bemötande utifrån mottagarperspektivet (Hertzberg, 2003; 
Langström, 2017; Lim & Patton, 2006; Lindh, 1997; Lovén, 2000; Schedin, 2007). Den forskningen 
tyder på att vägledarnas bemötande och attityd är avgörande för hur resultatet av vägledningen 
utvecklas (a.a.). Forskning menar också att det kan finnas svårigheter i samtalen då många 
underliggande faktorer som till exempel förväntningar, kultur och arbetssätt har en avgörande roll för 
hur samtalen utformas (a.a.). I Lovéns (2000) forskning finns ett vägledarperspektiv vilket är 
intressant. I hans forskning framkommer att det finns en diskrepans vad gäller elevernas önskan om att 
få råd och vägledarnas uppdrag som innefattar att vara neutrala. Forskningen visar att vägledarna 
upplever svårigheter i samtalssituationen då ungdomarna upplevs som osäkra och oerfarna samt med 
krav om råd (a.a.). Frågan blir då i föreliggande studie hur vägledarna beskriver mötena med de 
sökande och vilken bild vägledarna har av samtalen? Föreliggande studie vill förstå upplevelserna mer 
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djupgående kring det som Lovén tar upp om vägledarnas upplevelse av svårigheter. Studien vill förstå 
hur dessa beskrivs av vägledarna. Lindh (1997) tar upp det teoretiskt konstruerade begreppet projekt 
som har med intentioner och betydelse i sin kontext att göra. Att tolka något som ett projekt är ett sätt 
att försöka förstå någons handling (a.a.). Föreliggande studie lutar sig på Fenomenologin som söker 
hitta det som visar sig. Vad som visar sig och har ett meningsinnehåll går också att beskrivas som 
något som har en betydelse. Vägledarnas olika projekt innehåller fenomenet upplevelser. Att det är så 
blir tydlig av att Lindh menar att projekt kan skapas utifrån hur en vägledare uppfattar någons 
förutsättningar (a.a.). Upplevelserna blir då kopplade till på vilket sätt något betyder något. Tanken om 
hur vägledarna upplever samtalen är intressant och nära sammankopplat med hur vägledarna skapar 
projekt. Relevansen för föreliggande studie är att om man förstår upplevelsen av samtalen förstår man 
mer hur skapandet av projekt görs av vägledarna. En djupare förståelse av vägledarnas upplevelser gör 
vägledarnas projekt begripliga och förklarliga.  

 

Lindh (1997) och Lovén (2000) har båda forskat i området elever i årskurs 9 och valet till gymnasiet. 
Vilket kan ses som ett nedslag och en specifik insats vid ett specifikt tillfälle. Föreliggande studie har 
inte tidsperspektivet ett nedslag utan det handlar om ungdomar, i och vid flera olika situationer under 
ungdomstiden, med en frånvaroproblematik. Forskningsområdet hos Lindh (1997) och Lovén (2000) 
är alltså i viss mån skild från föreliggande studie men forskningen är ändå relevant i förhållande till 
föreliggande studie då Lovén (2000) tar upp vägledarnas upplevelse i samtalen. Lindh (1997) tar upp 
att vägledarna skapar projekt. Projekten i sig är inget som föreliggande studie fokuserar på. Det är 
vägledarnas tankar, funderingar och föreställningar om sin situation som formar upplevelserna i 
relation till samtalen. Vägledarnas upplevelser föregår skapandet av projekt. Lindhs forskning tas 
endast upp i egenskap för att ge förståelse kring forskning inom vägledning. Den kommer ej att 
användas vidare i studien.  

 

Forskning som belyser vägledarnas bild och upplevelser i vägledningen är liten. Langström (2017) och 
Sundelin (2015) tar upp att det är vägledarnas attityder och förhållningssätt som skapar utrymme i 
samtalen. Det är vägledarna som avgör vad som behandlas i samtalen. Langström (2017) menar att 
vägledarnas bemötande avgör hur de sökande tar emot vägledningssamtalen och om det utvecklas 
positivt till en lärandeprocess. Sammanfattningsvis blir den djupare förståelsen av forskningen att 
vägledarna är centralfigurer för samtalens uppgift, funktion och resultat. Det här gör att det är viktigt 
att förstå vägledarnas upplevelser i relation till samtalen på ett djupare plan. Attityder och 
förhållningssätt grundar sig bland annat i upplevelser och erfarenheter. Dessa bryts ner till bland annat 
tankar och känslor men även till förväntningar. Föreliggande studie har som väsentligt att beskriva vad 
som visar sig i vägledarnas upplevelser och erfarenheter samt vilka förväntningar som finns inom 
vägledarna men även vilka förväntningar som vägledarna känner från andra. Lim och Pattons (2006) 
studie är intressant utifrån deras forskning där de uppmärksammar att vägledarna ofta ser klienternas 
förväntningar som orealistiska. Det är alltså intressant om vägledarna i föreliggande studie kan känna 
av elevernas och även andras förväntningar och om så hur dessa upplevs. Resultatet av Schedins 
(2007) forskning är av relevans för föreliggande studie och intressant i förhållande till förväntningar 
och till begreppet självbild. Schedin såg att vägledarnas självbild kunde kopplas till elevernas 
upplevelse av vägledningen dock var det en liten studie vilkets resultat behöver beforskas mer. 
Schedin såg också att vägledarna hade svårt att sammankoppla handling med utfall (a.a.). 
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Att kunna koppla handling med utfall blir svaret på vilken betydelse någonting får. Att få en bild över 
hur vägledarna tänker om sina samtal med elever med långvarig skolfrånvaro och vad samtalen kan 
göra samt leda till är intressant utifrån frågeställningen om hur vägledaren upplever samtalens 
betydelse för eleven men också betydelsen för vägledarna själva. En komplex frågeställning är – på 
vilket sätt kan man se på samtal som inte går bra? Uttrycket går bra är ett begrepp i sig som inte 
utvecklas vidare i detta avsnitt men som kommer att utvecklas senare. Ska de samtal som av 
vägledarna upplevs inte gå bra per definition karaktäriseras som misslyckade samtal för vägledaren 
och därmed dåliga eller ska de vara värdeneutrala. Beroende på hur man ser på ett samtals värde kan 
det skapa negativa eller positiva förväntningar innan samtalen sker. Langström (2017) tar i sin 
forskning upp att vägledarna ofta har agendor med sig in på möten med klienter vilket kan relateras till 
förväntningar om samtalets utgång d.v.s. resultatet. Sammantaget utifrån och enligt redovisad 
forskning är samtalens utveckling och resultat beroende av vägledarna. Det här gör att det är av största 
relevans att undersöka vägledarnas perspektiv på samtalen då de utifrån forskningen beskrivs som 
ankarna i samtalsprocessen vilket är huvudämnet i föreliggande studie. 

5 Problemformulering och syfte 

5.1 Problemformulering 
Att inte gå till skolan och få den utbildning som är en rättighet för alla barn och ungdomar i Sverige 
leder till sämre förutsättningar vad gäller inhämtande av kunskap och därmed möjligheter till 
kunskapsutveckling för individen. Det leder även till sämre framtida möjligheter inom utbildning och 
arbete. Utbildning är en väg till ett självständigt liv med hälsa, inkomst och möjligheter att påverka sin 
och andras livssituation.  Långvarig skolfrånvaro bland dagens ungdomar är ett växande problem både 
för den enskilda individen och för samhället i stort. Det råder ovisshet kring hur olika aktörer i 
samhället ska komma tillrätta med problemet långvarig skolfrånvaro. Aktuell utredning Saknad! 
Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) pekar på att det brister i samverkan 
mellan olika skolaktörer där studie- och yrkesvägledarna är en av aktörerna. I arbetet med elever som 
har långvarig skolfrånvaro är studie- och yrkesvägledaren en given aktör inom skolans arena då studie- 
och yrkesvägledarna på skolorna fyller en viktig funktion för eleverna i och med deras uppgift att 
bidra till att ge elever kunskap och färdigheter för att hantera val av studier och arbeten. Tidigare 
forskning har i betydande omfattning fokuserat på elevers upplevelser av vägledningen (Lindh, 1997; 
Lovén, 2000; Sundelin, 2015) och saknar därmed ett studie- och yrkesvägledarperspektiv vad gäller 
upplevelser av samtal. Denna studie har som målsättning att belysa studie- och yrkesvägledning i snäv 
bemärkelse och då den personliga vägledningen utifrån studie- och yrkesvägledarens perspektiv. 
Studiens vilja är att beskriva snarare än att förklara studie- och yrkesvägledarnas upplevelse av samtal 
med elever med långvarig skolfrånvaro och elever som har kommit tillbaka efter långvarig 
skolfrånvaro. Jag intresserar mig för att förstå de personliga synpunkter, tankar och perspektiv som 
studie- och yrkesvägledarna erhåller från sina samtal med den aktuella elevgruppen. Utifrån det vill 
jag skildra deras upplevelser och erfarenheter för att på så sätt åskådliggöra vägledningssamtalen.  
Målsättningen med studien är att den ska bidra med kunskap inom område samtalsprocessen som inte 
har varit beforskat i stor omfattning tidigare i svensk forskning. Ambitionen är att skapa ökad 
förståelse för vad som kan vara viktigt att uppmärksamma i arbetet med aktuell elevgrupp och vad 
som kan vara relevant i hanterandet av problemen med att ändra långvarig skolfrånvaro till 
skolnärvaro. Vägledarnas upplevelser av vägledningssamtalen kommer att beforskas utifrån ett 
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processuellt förhållningssätt. Jag avser med ett processuellt förhållningssätt att jag antar ett 
helhetsperspektiv och tar hänsyn till allt som är en del av samtalssituationen. 

5.2 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att belysa vägledningen med elever med långvarig skolfrånvaro utifrån studie- och 
yrkesvägledarnas synvinkel genom att utforska på vilket sätt studie- och yrkesvägledarna erfar 
samtalsprocessen med utgångspunkt i en fenomenologisk ansats.   

För att uppfylla syftet har jag följande frågeställningar: 

• På vilket sätt beskriver studie- och yrkesvägledarna sina upplevelser av sin egen betydelse i 
samtalsprocessen? 

• På vilket sätt beskriver studie- och yrkesvägledarna sina upplevelser av att vara i och verka i 
yrkesrollen? 

• På vilket sätt beskriver studie- och yrkesvägledarna sina upplevelser av sina möjligheter och 
begränsningar i relation till samtalsprocessen? 

• På vilket sätt beskriver studie- och yrkesvägledarna sina upplevelser av elevgruppen och 
eleverna? 

• På vilket sätt beskriver studie- och yrkesvägledarna sina upplevelser av samtalsprocessens 
betydelse för elevgruppen och eleverna? 

 

Ambitionen är att genom resultatet belysa samtalsprocessen utifrån vägledarnas perspektiv. Med det 
avser studien hjälpa till med en ökad förståelse för vägledarnas villkor. Min förhoppning är därför att 
ge ett bidrag till hur de villkor och förutsättningar som omger vägledarna kan se ut och därmed förstås. 
Vidare kommer begreppet vägledare ersätta begreppet studie- och yrkesvägledare i texten. 

6. Metod  
I det här kapitlet motiverar jag de val av metod och tillvägagångssätt som jag använt mig av. Jag 
beskriver följaktligen här mina metoder samt arbetsgång. Föreliggande studie har genomförts inom det 
kvalitativa forskningsområdet. Kvalitativ forskning lämpar sig väl för undersökningar där forskaren är 
intresserad av att undersöka på vilket sätt något getts form. Den kvalitativa forskningen passar bra att 
använda då man har människans levda värld som objekt för sin forskning och därmed även den 
mening som människan kopplar samman till sig själva och till sin situation (Hartman, 2004). Hartman 
definierar den kvalitativa forskningen som ”… undersökningar [som] karaktäriseras av att man 
försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.” (a.a.:273). Föreliggande 
studie har försökt nå en förståelse för vägledningsprocessen med en bestämd elevgrupp utifrån 
vägledares syn och perspektiv. Det fenomenologiska förhållningssättet har en plats och relevans i den 
kvalitativa forskningen i den mening att grunden är att försöka förstå fenomen utifrån aktörens egna 
synvinkel och även fokusera på den mening som den intervjuade knyter an till sin livsvärld (Kvale, 
1997). Utifrån samma grund har det fenomenologiska förhållningssättet och metod haft relevans för 
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föreliggande studie. Bengtsson (2005) menar att forskning inom människors livsvärld inte går att 
entydigt utföras genom att följa en strikt allena metod. Det är en svårighet för empirisk forskning med 
livsvärldsanknytning att följa ett gemensamt, för all forskning inom livsvärlden, regelverk som också 
ska innehålla gemensamma bedömningsgrunder för att bedöma resultatet från de olika forskningarna. 
Det är därför mer lämpligt att använda metoder som utvecklas utifrån området som undersöks och 
därmed blir den logiska följden att tala om metoder i pluralis i stället för en allena metod enligt 
Bengtsson, vilket också blir aktuellt i min studie (a.a.). 

 

I föreliggande forskning har jag vänt mig till den fenomenologiska traditionen där begreppen 
livsvärlden och epochén står i fokus samt den kvalitativa intervjun som forskningsmetod vid 
insamlandet av data. Genom den kvalitativa intervjun försöker forskaren förstå världen utifrån den 
intervjuades perspektiv och utveckla meningsinnehåll ur den intervjuades erfarenheter. Intervjun vill 
belysa den intervjuades levda värld före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Att belysa den levda världen före de vetenskapliga förklaringarna överensstämmer med den 
fenomenologiska grundtanken i det att Husserls fenomenologi hade som utgångspunkt att starta som 
sann nybörjare och skapa en absolut säker grund för alla vetenskaper (Sander, 1999). Den form av 
forskningsintervju som jag har använt mig av i föreliggande studie är den halvstrukturerade 
forskningsintervjun med fokus på deltagarnas livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun är väldigt 
bra för att närma sig innebörden av väsentliga områden i den intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). 
Som metod är den kvalitativa forskningsintervju alltså inspirerad av fenomenologin vilket gör att de 
båda metoderna ansluter till varandra. För att återkoppla till Bengtsson (2005) menar han att det är bra 
att ha flera olika metoder när det kommer till empirisk forskning. Det är dock av vikt att de olika 
metoderna kompletterar varandra, vilket jag redogjort för ovan att den kvalitativa forskningsintervjun 
och den fenomenologiska metoden gör. Vidare har jag vid bearbetning och analys av insamlade data 
använt en modifierad form av metoden Interpretativ fenomenologisk analys (IPA).  IPA är en 
analysmetod som kompletterar och sammanfaller med de båda ovan nämnda metoderna. Forskaren 
inom IPA är intresserad av att ta fram individers upplevelser i deras egen kontext och förstå hur 
individer upplever vardagliga och speciella situationer samt också vad individer har för tankar och 
känslor på ett djupare plan beträffande sina upplevelser (Back & Berterö, 2015). Jag kommer nu att 
introducera mina valda metoder var för sig. 

6.1. Fenomenologisk metod  
Min forskningsmetod bör präglas av ett öppen och fördomsfritt insamlande av data (Vetenskapsrådet, 
2017). Jag har därför samlat in data genom att vända mig till vägledarnas berättelser och skildringar av 
sina samtal vilket är det som utgjort mitt insamlade material och därmed undersökningens data. 
Utifrån den aspekten har fenomenologi som metod varit ett lämpligt tillvägagångssätt då 
fenomenologin med tillhörande teknik som epoché och reduktionen innebär att kunna parentessätta 
teorier, hypoteser och antaganden samt fördomar och andra förkunskaper. Det innebär inte total 
frånvaro av fördomar och förkunskaper menar Kvale (1997). Det innebär att kunna kritiskt analysera 
fördomar och förkunskaper samt antaganden (a.a.).  

6.2. Den kvalitativa forskningsintervjun   
Hartman (2004) skriver att vid val av kunskapskälla för den kvalitativa forskningsintervjun måste 
kunskapskällan kunna ge forskare det som är av intresse för forskaren. Kunskapskällan måste också 
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rent praktiskt vara tillgänglig för forskaren. Det måste också vara etiskt rätt av forskare att använda 
vald kunskapskälla (a.a.). Studiens kunskapskälla har fallit inom ramarna för dessa tre av Hartman 
nämnda kriterier. Kunskapskällan utgjordes av intervjuer med vägledare. Jag ser vägledarna som 
experter inom området samtalsprocessen samt att den aktuella elevgruppen finns inom gruppen 
ungdomar som vägledarna möter. Jag befinner mig själv inom yrket vilket bidragit till att det rent 
praktiskt varit möjligt att få tillgång till studiens deltagare. Utifrån ett etiskt perspektiv (vilket jag 
kommer att belysa ytterligare senare i texten) har jag inte sett att det rådde någon konflikt eller något 
etiskt problem i att utforska vägledarnas livsvärld där fokus är samtalsprocessen med en bestämd 
elevgrupp. 

 
Med hänsyn till att studien vänder sig till fenomenologin som ansats har det varit viktigt att förstå att 
det är den intervjuades perspektiv som är i fokus. Det är av betydelse för mig som forskare att försöka 
få tillgång till den intervjuades livsvärld. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun 
har ”… unika möjligheter att träda in i och beskriva den leva vardagsvärlden.” (a.a.:55). Kvale menar 
också att den kvalitativa intervjun är ämnesorienterad. Han avser då att två personer talar om ett ämne 
som intresserar dem båda (a.a.). Både forskaren och den intervjuade är en del av samma livsvärld. 
Forskaren är därmed en del av den livsvärld som används som referensram för undersökningen (a.a.). 
Det som har intresserat mig i föreliggande studie är den levda vardagsvärlden i vilket 
samtalsprocessen äger rum och inom den samtalet. Både jag som intervjuare och de vägledare som jag 
har intervjuat delar den levda vardagsvärlden. Bengtsson (2005) anser att ämnar man studera världen i 
hela sin uttrycksfullhet på det sätt som den visar sig för lika klara och tydliga människor kräver det en 
metod som är differentierad och sensitiv till sin utformning. Bengtsson menar att en sådan metod ryms 
inom den kvalitativa forskningsmetoden inom vilket den kvalitativa forskningsintervjun befinner sig 
(a.a.). 

 

Fördelen med den kvalitativa intervjun är dess öppenhet. Det finns inte mycket standardteknik och 
heller inte mycket allmänna standardiserade regler för den kvalitativa intervjuundersökningen (Kvale, 
1997; Kvale & Brinkmann, 2014). Fördelen med frånvaron av regler skapar möjligheter för 
intervjuaren att utveckla sin kunskap och känsla i situationen (a.a.). Även Trost (2010) tar upp 
intervjuns utformning och begreppet standardisering. När Trost tar upp begreppet standardisering 
avser han graden av bestämdhet inför att ha exakt likadana förutsättningar för alla intervjuade. Det här 
innebär att det ska gå exakt likadant till vid varje intervjutillfälle (a.a.). Trost tar även upp att 
forskningen ser olika på ordet struktur vad gäller intervjumetod. Trost menar att termen struktur både 
kan syfta på om intervjufrågorna är detaljerade och även på undersökningen i stort huruvida det är 
många områden involverade i undersökningen. Trost föreslår att ordet struktur används i syfte att 
berätta om det är flera olika områden eller om undersökningen håller sig till endast ett bestämt 
område. Håller sig undersökningen till endast ett bestämt område är det en strukturerad intervju. 
Avseende frågornas karaktär anser Trost att de kan ses som öppna om intervjun inte har specifikt 
förvalda svarsalternativ (a.a.). Enligt Trost kännetecknas en kvalitativ intervjumodell av hög grad av 
strukturering och låg grad av standardisering (a.a.). När jag tolkade Trost i arbetsuppgiften med att 
skapa min egen forskning och därmed mitt intervjuunderlag förstod jag hans resonemang som att 
under ett forskningsprojekt som karaktäriseras av låg grad av standardisering men hög grad av struktur 
kan de olika intervjuerna skilja sig åt så till vida att olika tankar och synpunkter kan få olika fokus 
men ändå styras utifrån ett bestämt område. Det uppstår med andra ord en dynamik i 
intervjusituationen som inte är förutbestämd, vilket var exakt vad jag i min forskning sökte efter i och 
med att jag intresserade mig för vägledarnas enskilda upplevelse och erfarenheter. Jag hade inte för 
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avsikt att finna en gemensam nämnare som inrymde allas centrala essens av upplevelsen utan alltså 
var och ens individuella och personliga beskrivning av upplevelsen. Jag sökte alltså inte efter den 
innersta gemensamma essens som kännetecknar den fenomenologi som Husserl utvecklade 
(Bengtsson, 2001) 

 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuforskning är ett hantverk och att den kvalitativa 
intervjun ibland kallas för ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Här skiljer sig Kvale och 
Brinkmann (2014) från Trost (2010) då Kvale och Brinkmann (2014) menar att ordet struktur ligger i 
att eftersom det inte finns så många regler och förhållningssätt så kan metodbeslut fattas på plats om 
det skulle behövas (a.a.). Med det menas att då det saknas stringenta regler måste forskaren ta beslut 
om det behövs i stunden, vilket då blir en halvstrukturerad process. Författarna menar att det krävs god 
kompetens hos intervjuaren i både intervjuteknik och inom forskningsområdet samt att intervjuaren 
måste vara bekant med metoder och teoretiska problem som kan behövas vid en intervjusituation där 
information ska frambringas genom samtal (a.a.). Kvale och Brinkmann (a.a.) syftar med andra ord på 
helheten snarare än på hur de enskilda frågorna är konstruerade, vilket Trost (2010) syftar på. Jag har 
valt att benämna föreliggande studies frågor som i hög grad strukturerad i den bemärkelse att jag på 
förhand har haft givna frågeteman med underliggande frågor samt att jag endast har rört mig inom ett 
(1) forskningsområde, vilket var att belysa samtal med en viss bestämd elevgrupp. Jag har haft en låg 
grad av standardisering då jag inte har haft exakt lika förutsättningar för de intervjuade. Jag avser då 
att intervjuerna har skett efter varandra i tid och att intervjuerna inte har skett utifrån exakt lika villkor 
och förutsättningar vad gäller förkunskaper, plats och tid. Jag som intervjuare har också olika 
relationer till de personer som jag har intervjuat. Den här tolkningen av ordet struktur kommer därmed 
från Trost (2010). Jag har däremot förhållit mig till Kvale och Brinkmann (2014) då det gäller 
intervjun i sin helhet. Intervjun har då fallit inom ramarna för den halvstrukturerade intervjun i och 
med att den till viss del i sitt upplägg har varit strukturerad. Jag avser då färdiga teman och 
medföljande frågor samt att frågorna har blivit delgivna de intervjuade före intervjun. Det har även 
funnits utrymmer för förändring under processens gång i och med att frågorna hade karaktären av 
öppna frågor. Detta har bidragit till att varje intervju hade olika fokusområden, inom det bestämda 
ämnet, beroende på vad informanten lade sin vikt vid under intervjuns gång. Vad jag avser då är att 
det har tagits beslut under intervjuns gång av mig som forskare för att skapa en öppenhet och 
sensibilitet i intervjusituationen. 

6.3. Bearbetning och Analysmetod 
Mitt empiriska datamaterial, bestående av åtta intervjuer, bestod av en stor mängd transkriberade 
intervjuer. Materialet behövde kondenseras och bli mer hanterbart. Kvale talar om hur man förhåller 
sig till ”Tusensidorsfrågan” (1997:161) där problemet handlar om hur man går från det stora och breda 
materialet till det lilla och hanterbara materialet som ska leda fram till ett resultat. Tanken är att hitta 
en metod för att kondensera texten och ta fram budskapet i materialet, d.v.s. komma fram till vad de 
intervjuade har sagt om det som forskningen vill veta (a.a.).   

 

Metoden jag hade som stöd för att bearbeta och analysera mitt insamlade datamaterial var en 
modifierad variant av Interpretativ fenomenologisk analys (Back & Berterö, 2015). Interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA) är en kvalitativ metod som stödjer sig på fenomenologin och 
hermeneutiken. Forskaren, genom sitt tolkningsarbete, kartlägger och analyserar hur och på vilket sätt 
människor ger mening till sina erfarenheter, d.v.s. en situation i sin kontext (a.a.). Genom att det är en 
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metod som tillåter tolkning möjliggörs personliga och individuella perspektiv (a.a.). Syftet med 
metoden är alltså att genom tolkning undersöka och beskriva hur individer tolkar och förstår 
meningsfulla sammanhang och betydelser vilket också är fenomenologins fokus. Fenomen i 
fenomenologin står för det som visar sig (Bengtsson, 1998) alltså en situation i sin kontext. Det som 
eftersträvas i metoden är att ”… anta ett ’inifrån-perspektiv’ så mycket som möjligt.”  (Back & 
Berterö, 2015:149). Föreliggande studie har försökt få fatt på vägledarnas syn och perspektiv på de 
samtal som hålls inom vägledarnas kontext. Här har jag som forskare i föreliggande studie intresserat 
mig och tolkat de tankar, erfarenheter och känslor samt perspektiv som fanns i relation till 
samtalsprocessen med elever med långvarig skolfrånvaro. Jag har analyserat hur vägledarna gav 
mening till sina erfarenheter, vilket kan beskrivas som en analys av en situation i sin kontext.  

 

Forskning med IPA är induktiv i och med att det inte finns några färdiga teorier som ska prövas utan 
forskningen utgår från ett empiriskt material som bearbetas och tolkas i enlighet med en analysmodell 
(Back & Berterö, 2015). Studien ska inte, med hjälp av teorier, förklara hur vägledarna upplever 
samtalsprocessen. Föreliggande studie vill med hjälp av intervjuerna ge en beskrivning och istället en 
förståelse för hur vägledare, i sin profession, upplever samtalsprocessen och då också 
samtalssituationen. Studien ska alltså inte förklara fenomenet utan beskriva fenomenet. Genom att 
intervjua vägledare har jag fått tillgång till deras tankar och funderingar kopplat till samtalsprocessen. 
Data har analyserades utifrån en modifierad version av Interpretatvi fenomenologisk analys (IPA). 
Genom att använda IPA som metod gavs jag möjlighet att tolka resultatet både utifrån vägledarnas 
individuella erfarenheter men också utifrån vägledarnas delade erfarenheter, då IPA som metod tillåter 
det. Resultatet består därför både av enskilda beskrivningar som bara representerar en av deltagarna i 
studien och delade beskrivningar där flera vägledare uttrycker liknande upplevelser. Föreliggande 
studie inryms även inom fenomenologins ramar vilket innebär att sätta parentes om teorier och 
hypoteser. Fenomenologin innebär att sakerna ska visa sig så som de framstår för någon (Bengtsson, 
1998). Studiens data har hämtats från empirin, utan att det har funnits teorier och hypoteser som ska 
prövas, vilket betyder att data växte fram och visade sig genom bearbetning och analys för mig som 
forskare. Min forskning har alltså varit induktiv då forskningen inte utgått från teorier och hypoteser 
som ska bevisas. 

 

Back och Berterö (2015) skriver att IPA som analysmetod har sitt ursprung i hälsopsykologin och är 
inspirerad samt utvecklad utifrån fenomenologin, hermeneutiken och symbolisk interaktionism. Alla 
tre olika inriktningarna samspelar tillsammans inom IPA. Från fenomenologin kommer intresset att 
söka det innersta, den innersta essensen. I analysen söker man som forskare efter kärnan av 
upplevelser (a.a.). Symbolisk interaktionism inspirerar IPA genom tanken om att allt mänskligt 
erfarande sker i samspel med andra människor. Inom symbolisk interaktionism menar man att 
individer tar in situationer och händelser i livet samt svarar på dessa utifrån vilken betydelse dessa 
situationen har för individen. Det centrala i symbolisk interaktionism är att människor interagerar med 
varandra och att det är ur dessa interaktioner som mening och betydelse skapas genom tolkning (a.a.). 
Hermeneutiken bidrar till IPA med sitt förhållningssätt och sin grundtanke om förförståelsen och den 
hermeneutiska cirkeln. Hermeneutikens bidrag till analysmetoden utifrån de ovan nämnda begrepp 
som förförståelse och den hermeneutiska cirkeln är därför den del i analysen som avser tolkningsdelen 
(a.a.). För forskaren inom IPA är det inte relevant ifall det som den intervjuade berättar är sant eller 
falskt. Det är tolkningen av situationen i sin kontext som den intervjuade gör vilket är av intresse för 
forskaren att tolka (a.a.). Ovan argumentation visar på att föreliggande studie samspelar i både teori 
och metodval.  
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Arbetsgången inom analysmetoden IPA går enligt Back och Berterö (2015) ut på att först samla in 
material, exempelvis genom intervjuer, som därefter transkriberas. Själva bearbetningen och analysen 
sker sedan i fyra steg (a.a.). Processen i fyra steg beskrivs mer utförligt i relation till föreliggande 
studie under kapitel 6.4. Jag beskriver där bearbetningen av mitt transkriberade datamaterial. Jag 
beskriver där också hur jag arbetat med den modifierade versionen av IPA. Forskaren som använder 
sig av analysmetoden IPA ska styras av känslighet för den intervjuades sammanhang, engagemang 
och noggrannhet samt transparens i forskningsstegen. Det är också viktigt att vara öppen för om 
forskningen är av vikt och användbar eller om den är onödig (a.a.). Jag har tidigare belyst att det 
saknas forskning kring vägledare utifrån vägledarperspektivet vilket gör att jag ser föreliggande studie 
som viktig i och med vägledarnas roll vad gäller den stipulerade elevgruppens återinträde till 
skolnärvaro.  

 

Modifieringen av analysmetoden IPA inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) artikel om 
kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundmans artikel tar upp frågor om trovärdighet och 
begreppsanvändning i kvalitativ forskning och då främst i relation till den kvalitativa 
innehållsanalysen. De för fram tankar runt hur olika begrepp används och med det redovisar de en 
metod för bearbetning och analys av text. Metoden innebär ett sätt att arbeta med meningsbärande 
enheter i den kvalitativa forskningen. Genom att kondensera meningsbärande enheter till mindre 
enheter som innehåller själva kärnan i enhetens mening konstrueras ett övergripande tema som 
slutprodukt. De övergripande temana som visar sig vid analysen är en tolkning av forskaren vad som 
är den väsentliga innebörden från alla intervjuer (a.a.). I min studie inspirerades jag av Graneheim och 
Lundmans begreppsbenämningar så som meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och 
sub-tema. Ordet sub i sub-tema användes för att göra en klar skillnad mellan de olika temanivåerna. 
Bearbetningen och analysen i föreliggande studie har därför inspirerats av Graneheim och Lundmans 
(a.a.) begrepp och struktur över arbetsgången men jag har inte följt den till fullo då jag inte sökte efter 
den minsta gemensamma faktorn. Den Interpretativ fenomenologisk analysen har varit överordnad och 
till stöd för själva processen (Back & Berterö, 2015). IPA gav också möjlighet till att tolka det 
individuella och delade (a.a.)  

6.4 Genomförande 
Utifrån tidigare text om det fenomenologiska perspektivet med ett fokus på livsvärlden samt den 
kvalitativa forskningsintervjun har intervjuer använts för att undersöka mitt valda forskningsområde. 
Intervjuer har därmed bidragit till mitt insamlade datamaterial. Frågekaraktären (se Bilaga 1) hade en 
hög grad av strukturering men låg grad standardisering (Trost, 2010). Intervjuerna som helhet 
benämner jag som halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjuerna spelades in på en Iphone. Därefter bearbetades och analyserades intervjuerna enligt en 
modifierad variant av Interpretativ fenomenologisk analys (Back & Berterö, 2015). Nedan följer en 
mer detaljerad beskrivning av mina undersökningsstrategier. 

6.4.1 Urvalsgrupp och urvalsgrund  

Målgruppen för studien bestod av vägledare som var verksamma inom barn- och ungdomsskolan samt 
inom det kommunala aktivitetsstödet för ungdomar. Med begreppet barn- och ungdomsskola avser jag 
den svenska grundläggande utbildningen från årskurs 1–9 som omfattas av skollagen och som är 
obligatorisk samt även den frivilliga gymnasieskolan (SFS 2010:800). Med det kommunala 
aktivitetsstödet för ungdomar avser jag den verksamhet som kommunerna är ålagda att bedriva utifrån 
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Skollagen (a.a.). Enligt Skollagen har kommunerna ett ansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som 
inte är inskriven i gymnasieskolan (a.a.). De som arbetade inom det kommunala aktivitetsstödet har 
yrkestiteln ungdomscoach. Tretton vägledare från målgruppen tillfrågades och tio tackade ja till att 
delta. När alla intervjuer var klara landade materialet på åtta intervjuer då två föll bort av olika 
anledningar.  Sju vägledare var verksamma inom ungdomsskolan och tre vägledare var verksamma 
inom det kommunala aktivitetsstödet. Kriteriet för urvalet var att inte enbart intervjua vägledare från 
en och samma skolform utan utöka och bredda underlaget till flera olika enheter för att få en så pass 
innehållsrik och nyanserad bild av forskningsområdet. Jag avser då önskan att intervjua vägledare som 
arbetar inom skilda verksamheter. Jag vill alltså inte enbart intervjua vägledare inom grundskolan utan 
även inom andra skolformer så som exempelvis gymnasiet. Jag ville också vända mig till gruppen 
vägledare generellt och inte endast de som arbetade på skolor som är inriktade mot målgruppen. 
Anledningen till det var att min bild av problemet med lång skolfrånvaro finns mer och mindre på de 
flesta skolorna oavsett skolornas inriktning. Jag var också intresserad av att se hur vägledarna som 
vägledare upplever sina samtal oavsett arbetsplats. Min tanke med målgruppen för studien var att det 
inte skulle vara en grupp som var isolerad till en enda skolform. På grund av tidsbrist var det inte 
möjligt att även låta urvalet gälla genus och etnicitet. Hade detta gjorts hade det möjligen ytterligare 
gett en mer nyanserad bild av studien. Det var heller inte praktiskt genomförbart inom studiens ramar. 
Syftet med studien yrkade heller inte på att det kriteriet var nödvändigt att uppfylla, vilket jag förklarar 
mer i kommande stycke. Kriteriet var även att alla vägledare var utbildade i enlighet med de examens 
krav som finns för utbildningen (SFS 1993:100). Alla vägledare arbetade i en större stad. Två 
vägledare arbetade i en storstad och sex vägledare arbetade i en förort. Urvalet bestod av en man och 
sju kvinnor.  

 
För att hitta personer att intervjua användes befintligt kontaktnät vilket i detta fall bestod av tidigare 
kollegor och deras kollegor. Anledning till att jag sökte mig till kollegor och deras kollegor var för att 
kunskapskällan rent praktiskt måste vara tillgänglig för forskaren (Hartman, 2004). Urvalet gjordes 
alltså utifrån det praktiskt möjliga inom studies begränsade resurser, vilket gjorde att urvalet ska 
beskrivas som ett bekvämlighetsurval (a.a.). Studiens urval kan då inte sägas ha varit slumpmässigt 
eller tillfälligt utan urvalet var bestämt och ordnat då inga metoder för att slumpmässigt få fram 
informanter användes som exempelvis lottning eller liknande teknik som lottning (a.a.). Den ojämna 
fördelningen i urvalet, att inte ta hänsyn till genus och etnicitet, kan ses som en brist i forskningen att 
ge en allmängiltig bild över forskningsområdet. Min forskning har inte ämnat ge en generaliserande 
och bred bild av området i och med min valda analysmetod IPA (Back & Berterö, 2015) vilket gjort 
att jag inte såg det kriteriet som nödvändigt att uppfylla. Det jag däremot fokuserade på var ett bredare 
urval när det kom till skolformen. Urvalet ska rimligtvis vara heterogent inom den givna 
homogeniteten (vägledare) för att ge en nyanserad och varierad bild av undersökningen (Trost, 2010). 
Jag tolkar Trost (a.a.) att om mitt urval är heterogent inom den homogena gruppen ökar mina 
möjligheter att få en större och djupare förståelse av vägledarnas upplevelser. Jag ser att mitt urval har 
stämt tillräckligt väl in på det, trots den ojämna fördelningen män/kvinnor samt etnicitet, då min grupp 
bestod av vägledare i skilda åldrar (från ≈ 30 till ≈ 65) med olika antal år inom yrket (från ≈ 2 till ≈ 25 
år) och att de arbetade inom skilda skolformer där även huvudmännen skilde sig åt. Jag ser också att 
min urvalsgrupp har stämt väl in på kriteriet för den analysmetod jag har använt mig av. 
Analysmetoden säger att gruppen ska vara homogen i den betydelsen ha gemensamma erfarenheter 
(Back & Berterö, 2015). De jag intervjuade hade alla det gemensamma att de var vägledare och mötte 
avsedda målgrupp i samtalsprocessen.  
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6.4.2 Rekrytering 

Inledningsvis började förberedelserna för undersökningen i ett tidigt skede då kontakt togs med 
vägledare genom sociala media och mail men även direkta via frågor vid samtal då jag använde mig 
av mitt kontaktnät inom vägledningsprofessionen. En allmän förfrågan skickades ut till kontaktnätet 
för att stämma av om det fanns intresse och även möjlighet till kontakter bortom nätverket (se Bilaga 
2). När godkännande att boka tider getts från handledaren togs återigen kontakt genom mail till alla 
tillfrågade. Personlig kontakt togs därefter med de som hade svarat positivt på förfrågan (se Bilaga 2). 
Tid bokades med alla som svarat ja på frågan om att delta. Några av deltagarna önskade se frågorna 
(se Bilaga 1) före intervjutillfället. Jag valde att skicka ut frågorna till alla deltagare innan intervjun. 
Frågorna bifogades med återvändande mail vilket innebar att deltagarna var informerade i förväg om 
frågorna. Intervjuerna antog därmed med karaktären av en iordningställd och genomtänkt situation 
mer än en oförberedd situation. Detta stämmer väl överens med Kvale och Brinkmanns (2014) syn på 
intervjuns klassificering som halvstrukturerad. Det fanns inledningsvis en viss strukturering vid själva 
rekryteringen, i och med att frågorna skickades ut i förväg som en förberedelse för informanterna. 
Själva intervjusituationen därefter karaktäriserades mer av ett öppet och flexibelt förhållningssätt kring 
frågorna. Dessa två delar bidrog till att helhetsbilden av intervjuprocessen ska ses som 
halvstrukturerad (a.a.)  

 

Grunden till beslutet att skicka ut frågorna i förväg byggde på den förväntade vinst jag som intervjuare 
önskade få i min studie. Anledningen till att skicka ut frågorna i förväg var att jag önskade ett högt 
deltagarantal i min studie. Min tanke med det var att genom att de tillfrågade kände sig förberedda och 
bekväma i situationen hoppades jag på att de skulle känna sig positiva till att vilja medverka. Mina 
frågor var också av en mer känslig och avslöjande karaktär. Frågorna kunde därför upplevas svåra att 
förhålla sig till utan att få möjlighet till att få förbereda sig. Beslutet att skicka ut frågorna i förväg 
kunde å andra sidan leda till att jag gick miste om en intervjusituation karaktäriserad av spontanitet 
och äkthet. Att skicka ut frågorna i förväg kunde också leda till att informanterna friserade sina svar. 
Min önskan om att få ett högt deltagarantal och ett bra material i min studie där vägledarna öppet och 
uttrycksfullt vågade tala om sina upplevelser med mig var av stor vikt för att kunna uppfylla studiens 
syfte. Sammantaget gjorde dessa olika överväganden att jag tog beslutet att skicka ut frågorna i förväg 
trots uppräknade nackdelar med i förväg förberedda svar.  

6.4.3 Datainsamling  

Det första steget till det insamlade datamaterialet gjordes genom en provintervju. Provintervjun 
gjordes för att undersöka om mina frågor i intervjumallen var lämpliga och passande för att svara på 
studiens syfte. Jag valde sedan att inkludera min provintervju i mitt empiriska datamaterial då 
provintervjun visade sig innehålla intressant och värdefull information. Därefter påbörjades och 
genomfördes de planerade intervjuerna. Inför varje intervju informerades informanterna noga om att 
det var informantens egna upplevelser som var i fokus och att det inte handlade om att bedöma något 
utifrån rätt och fel. För att undvika fokus på och arbete med att skriva ner information spelades 
intervjuerna in på en Iphone. Att använda mig av inspelningsteknik gjorde att det blev lättare för mig 
som intervjuare att koncentrera mig på intervjun och på den jag intervjuade. Jag kunde till fullo 
fokusera på själva processen. Tanken var att jag som forskare skulle mer lyssna än fråga (Back & 
Berterö, 2015) vilket gjorde att jag inledde med att presentera frågeområdet och därefter ställa 
påföljande temafrågor. Under intervjuerna ställdes frågorna mer ostrukturerat än vad intervjuguiden 
visar (se Bilaga 1). Om informanten inte tog upp tankar och synpunkter som ledde in på de påföljande 
delfrågorna ställdes utvalda frågor från intervjumallen. Frågorna ställdes oberoende den i förväg 



37 
 

uppställda turordningen som fanns under varje huvudfråga för att täcka frågeområdet. Anledningen till 
att jag valde den strategin var för att vissa av frågor blev belysta och bearbetade under samtalet utifrån 
någon annan frågeställning. Alla frågor som fanns uppställda i intervjumallen behandlades alltså inte 
alltid direkt. De behandlades och problematiserades många gånger därför indirekt under andra delar av 
samtalet då ämnena belystes av informantens eget resonerande utifrån andra frågeställningar. 
Önskemålet från min sida var att få fram spontana beskrivningar om tankar, synpunkter och 
upplevelser av ett fenomen (samtalsprocessen) och inte strukturerade förklaringar om informantens 
arbetssätt i förhållande till samtalsprocessen och elevgruppen. Vi berörde även sådana frågor under 
intervjuernas gång men de frågorna låg inte inom studiens huvudfokus. 

6.4.4 Bearbetning och Analys 
Det insamlade datamaterialet bearbetades och analyserades med stöd utifrån en modifierad version av 
den struktur som följer analysmetoden IPA (Back & Berterö, 2015). Att följa analysmetoden IPA 
innebar att data från intervjuerna fördes över på papper genom transkribering. Transkriberingens form 
och design var trogen det talade språket i den mån det var möjligt. Jag transkriberade ordagrant och 
transkriberingen skedde löpande allt eftersom orden och meningarna växte fram under det att jag 
lyssnat på intervjuerna. Jag gjorde markeringar i texten för att skilja på vem som sa vad i intervjuerna. 
Mina yttranden företräddes av (F), vilket initierar ordet forskare. Den jag intervjuades yttranden 
företrädes av (I), vilket initierar ordet informant. I min transkription eftersträvade jag att återge uttal 
ungefär så likt källan som möjligt men inte exakt vilket gör att jag gjorde en fonematisk transkription. 
Jag har återgett hummande och skratt genom att skriva ut bokstäver från alfabetet. Skratt blir ”ha” och 
hummande blir ”m” o.s.v. Jag har illustrerat tystnad med punkter. Om informanten gav uttryck för 
andras åsikter med förvrängd röst (som att någon annan talar) har jag positionerat dessa åsikter inom 
citationstecken. Under transkriptionen markerade jag även viktiga, för studiens forskningsfrågor, 
stycken i olika färger. Färgen rött stod för forskarens frågor och färgen blått för informantens svar. 
Grön färg användes vid extra speciella uttryck som fångade något av kvalitén i det fenomen jag 
undersökte på ett annat och djupare sätt än de uttryck jag markerade med rött eller blått. På det sättet 
blev även själva momentet att transkribera ett sätt att bekanta mig med och bearbeta texten i en första 
förberedande fas. 

 

Vid transkriberingen lämnades vänster- och högermarginaler på pappret breda för att ge möjlighet till 
att föra anteckningar vart efter att intressanta tankar och reflektioner blev synlig. Transkriberingen av 
intervjuerna och sidorna samt raderna numrerades. Genom att numrera intervjuerna, sidorna och 
raderna skapades förberedelse och struktur för bearbetning, analys och tolkning. När all transkribering 
var gjord fanns allt datamaterial uppdelat per intervju. Det representerade datamaterialet för varje 
intervju lades därefter i mappar som numrerades. Intervjuerna gick alltså från att vara inspelade möten 
med vägledare till att representeras av ett antal numrerade mappar. För att avidentifiera personerna i 
intervjuerna rubricerades de numrerade mapparna med information om arbetsplats och år i branschen. 
Totalt fanns slutligen åtta (8) mappar innehållande transkriberad text för vidare bearbetning och 
analys.  

 

Bearbetning, analys och tolkning har i studien följt följande fyra steg, vilket är en modifierad version 
av analysmetoden IPA. Stegen i bearbetningen följde mönstret att de två första stegen i modellen 
innebar att varje intervju bearbetades för sig. När bearbetningen övergick till steg 3 och 4 i modellen 
bearbetades hela materialet i sin helhet och inte uppdelat per intervju: 
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1. Första mötet med den transkriberade texten. Texten lästes noga igenom. Därefter 
lyssnades ljudfilen igenom för att göra en avstämning av textens innehåll. Ett första 
helhetsintryck av den transkriberade texten etablerades. Det som uppkom i tankar, frågor och 
idéer samt tolkningar antecknades i marginalerna. Uppdelningen av anteckningarna i 
marginalerna följde en bestämd struktur. I vänstermarginalen antecknades tankar, frågor och 
reflektioner som uppkom hos mig som forskare under läsning av texterna och lyssnande på 
ljudfilerna. Dessa anteckningar representerar mina tolkningar i analysen. Här har stor frihet 
genomsyrat det som antecknats då det är tolkningar. I vänstermarginalen antecknades även 
stödord som förband textens meningsinnehåll till de olika frågeområdena i intervjumallen. På 
det sättet kopplades meningsinnehållet till forskningsfrågorna och i och med det till studiens 
syfte. I högermarginalen antecknades beskrivningar och upplevelser gjorda av informanten. 
Dessa hade även tidigare under transkriberingen färgats i olika färger beroende på dess vikt 
och innehåll (blått alt. grönt). I högermarginalen antecknades alltså begreppsliga uttryck som 
fångat någonting av kvalitén av fenomenet som undersökts. Vad gäller begreppsliga uttryck 
som fångar kvalitén av fenomenet så avser jag exempelvis citat som uttrycker och gestaltar 
informantens förståelse, tolkning och upplevelse av situationen. Dessa uttryck är förklarande 
kommentarer till upplevelserna. Förenklat har forskarens tankar antecknats i 
vänstermarginalen och informantens tankar i högermarginalen.  

2. Identifikation av meningsbärande enheter. Återigen lästes och lyssnades texten igenom.  
Beskrivningar och upplevelser gjorda av informanterna som fångade kvalitén av fenomenet 
likt meningsinnehåll och som tidigare noterats i högermarginalen i det transkriberade 
materialet delades nu in i meningsbärande enheter. Dessa enheter fördes över på ett nytt 
papper likt anteckningar. Vid varje meningsbärande enhet antecknades radnummer för att 
kunna ange citat som kopplades till det meningsfulla vid bearbetningen av resultatet. 
Intervjunumret antecknades vid radnumren för att inte blanda ihop det uttryckta i 
datamaterialet. Likvärdiga meningsbärande enheter sorterades därefter in i fem olika 
innehållsområden. Innehållsområdena överensstämde med de fem forskningsfrågorna. På så 
vis sammanfördes meningsbärande enheter från flera olika intervjuer under ett 
innehållsområde och kopplades därefter till forskningsfrågorna, vilket är synligt i kolumn 1 i 
figur 1. Varje meningsbärande enhet kondenserades till en kondenserad meningsenhet, vilket 
är synligt i kolumn 2 i figur 1. 

3. Kluster av överordnade teman. Vid punkt 3 förtätades de kondenserade meningsenheter 
som blivit synliga i punkt 2 till kortare sammanfattande sub-teman innehållande det centrala 
från den mer omfattande meningsbärande enheten i kolumn 1. Det är tydligt i kolumn 3 i figur 
1. Vid några tillfällen bildade flera kondenserade meningsenheter ett sub-tema. Det 
exemplifieras i figur 1 under rubriken sub-tema och sub-temat Blir sedd. Sub-temat Blir sedd 
har tre tillhörande kondenserade meningsenheter Någon som bryr sig, Konfronterade sina 
elever och bekräftade elever och Gör att ungdomarna känner sig sedda och lyssnade på (fig. 
1.) De förtätade och kortare sub-teman som var likartade fördes samman under samma 
kategorier till överordnade teman. Det blir tydligt i kolumn 4 i figur 1. Det skapades på så vis 
ett antal överordnade huvudteman under vilket de underliggande sub-teman var placerade. 
Bearbetningen med att förtäta och kondensera under punkt 2 och 3 illustreras i en horisontal 
riktning i figuren på sidan 39. 	

4. Genomförande av översiktstabell. Vid det här steget gjordes en sammanfattande tabell 
inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) där analysen skildras steg för steg genom de 
meningsbärande enheterna, kondenserade enheterna, sub-tema och överordnade teman (fig. 1). 
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Den sammanfattande tabellen omfattade de teman som fångar någonting av kvalitén av 
fenomenet som undersöktes. 

 

Bilden visar en figur (fig. 1) över hur bearbetningen i praktiken har gått till. Bilden illustrerar också 
hur jag har arbetat med analysmetoden efter ovan beskrivning. Bilden exemplifierar också 
bearbetningsmaterialet. Materialet bestod av 10 sidor med liknande tabeller styrt de av de 5 
innehållsområdena. Ovan punkter 2–4 är illustrerade i tabellen. Pilarnas färg har inget med tolkningen 
av bilden att göra. Pilarna anger endast vilka sub-teman som ingår i varje överordnat tema. Bilden är 
utformad utifrån föreliggande studies bearbetning och tolkningsarbete.  

 

Figur 1. Bild av modifierad analysmodellen IPA. Bilden visar hur analysen av datamaterialet 
har gått till i praktiken. Modifieringen är gjord utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

	 1	

Meningsbärande enheter 
Innehållsområde: Vägledarens beskrivning av sin egen betydelse. 

Kondenserade 
meningsenheter 

Sub-tema Överordnade 
teman 

Jag träffade den här eleven två gånger i börja av eheh av året 
jätteorolig hade inte varit i skolan på länge ”å de var gymnasiet 
å vad e de och vad heter de å” ehh…du hade ett samtal som 
ahh du vet så här å berätta om allting och ett till så hära ja å där 
eleven går så här ”a vad bra a nu känner jag mig lugn nu 
behöver vi inte ses nå mer ” för den här eleven ska gå här i två 
år å de e ju jättehärligt. 

 
Eleven kan öppna sig eh..och att ja den kan berätta vad är det 
jag behöver hjälp med vad e de som är jobbigt så att jag e ofta 
ganska taggad inför alltså taggad jag vill verkligen hjälpa dom 
jag vill att det ska bli rätt och jag vill att det ska bli å…bli bra 
så att när eleven går därifrån så att så ska den ha en känsla när 
den går härifrån av att ”jes jes jes jag kommer att klara det här 
jag e bra” eh. 
 
…å min tanke med det var att dom inte skulle göra ett felval 
för då skulle det vara en förlust för dom ett felval så att dom 
asså som det kan vara svårt att resa sig från asså man måste 
börja om ännu en gång tänkte jag.  
 
…att eleven får prata om positiva saker i livet inte att eleven 
och jag har gemensamma intressen utan att eleven får ska inte 
prata om sina misslyckanden i skolan utan mer prata om ja det 
kanske finns saker i skolan som den trivs med men för all del 
man framför allt intressen och förmågor som man är duktig på 
som man kan förstärka.  
 

…ja känslan att det finns nån som bryr sig tror jag i alla fall. 
…så jag började konfrontera honom så det visade sig att han 
var väldigt osäker på sig själv så sen konfronterade  jag honom 
igen så sa jag så här ”du är nitton år ska du verkligen börja om 
på ett program med sextonåringar asså för det är det de 
kommer att bli för dig” så sen till slut så blev det så här att han 
stannade kvar sen när jag mötte honom i korridoren då gick 
han inte så här…utan då gick han så här och det var häftigt så 
han växte som människa och jag växte som vägledare å de va 
en fantastisk upplevelse verkligen. 
 
Jag tänker att det är väldigt viktigt för det gör att dom här 
ungdomarna känner sig sedda och lyssnade på jag känner att 
det är viktigt att ta den här tiden med samtal med ungdomar 
och sen tänker jag också att det inte behöver vara så studie- 
och yrkesrelaterat i samtalen varje gång man se utan att man 
kanske i början mera tittar på allmänt nu jobbar jag ju med 
ungdomar som varken arbetar eller studerar just nu och den 
målgruppen kan man ju prata ganska länge om hur det har 
varit tidigare å hur dom har blivit bemötta och såna saker jag 
tror det är väldigt viktigt för dom att få prata av sig om såna 
saker också eller kring vad dom tycker är svårt eller lätt och 
olika såna grejer. 
 
…jaaa a ja det tycker jag vad som är möjligt och inte kanske 
jag tänker på att dom kanske har ganska mycket tankar om vad 
dom vill å då har man tagit ganska många varv liksom men att 
det får landa i att nu befinner vi oss just här ”vad kan du göra i 
det här läget som du faktiskt kan klara av” också. 
Ja det kan jag a jag tycker oftast att det är lättast om man 
börjar med nått väldigt litet då känner dom av det ”ja men jag 
klarar det här” så bygger dom oftast på men det är inte ofta 
som dom själva har den…den självmedvetenheten det kanske 
inte är rimligt att jag går på 100 procent och ska ta igen mig 
dom här antal asså…  
 
…de jag tror är viktigt är att ändå vara väldigt förstående och 
bekräftande på sätt och vis att ”jag förstår att du känner dig 
besviken och utifrån det du säger förstår jag att du skulle vilja 
ha många fler ämne” till exempel men jag tror också i vissa 
fall att det kan vara ganska skönt för eleven att det kan finnas 
en tydlighet och ramar kring vad som ska göras vad som är 
möjligt för dom så även eh..det är min upplevelse i vissa fall 
oftast finns det ett motstånd i alla fall hos dom här ambitiösa 

 
Berättar om allt så att 
eleven vet allt och 
blir lugn 
 
 
 
 
 
vill verkligen hjälpa 
dom vill att det ska 
bli rätt när eleven 
lämnar rummet 
 
 
 
inte ska göra ett 
felval för då skulle 
det vara en förlust 
för eleverna 
 
 
 
Eleven får prata om 
positiva saker som 
eleven är duktig på  
 
 
 
Någon bryr sig 
 
Konfronterade 
eleven och 
bekräftade eleven  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gör att ungdomarna 
känner sig sedda och 
lyssnade på 
 
 
 
 
 
 
 
 
dom kanske har 
ganska många tankar 
om vad som vill// då 
har man tagit ganska 
många varv 
 
Så bygger dom på 
det är inte ofta dom 
har 
självmedvetenheten 
 
 
Skönt för eleven att 
det finns en tydlighet 
och ramar kring vad 
som ska göras vad 
som är möjligt. 
 
 

 
 

Informerar 
 
 
 
 
 
 
 

Hjälp till 
rätt val 

 
 
 
 
 
 

Undvika 
felval 

 
 
 
 

Prata om 
positiva 
saker 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bli sedd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vad som är 
möjligt och 
inte 

 
 
 

Saknar 
insikt 

 
 
 
 

Arbeta med 
motstånd 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjälpa till rätt 
val och 
undvika 
felval.  
Altruistisk 
tanke 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppmärksamma 
och bekräfta det 
positiva. 
Salutogent 
perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realitetsanpassa 
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6.4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Min studie ska vara tillförlitlig och trovärdig samt bära ett vetenskapligt värde inom området 
vägledning. Tillförlitlighet eller reliabilitet är ett sätt att mäta noggrannheten i undersökningen och att 
den inte har pågått under slumpartade förhållanden (Trost, 2010). När jag tar upp ämnet tillförlitlighet 
avser jag mitt sätt på vilket jag utfört min undersökning. Jag använde mig av samma intervjumall för 
alla mina informanter. Enligt Trost (a.a.) finns det ett dilemma med tillförlitlighetsaspekten då det 
egentligen avses att allt ska ha gått till på exakt samma vis. Den samhällsvetenskapliga forskningen 
och det symboliskt interaktionistiska synsättet (vilket min forskning ingick i) är inte en bestämd och 
stabil värld utan det pågår hela tiden förändringar och processer som påverkar och förändrar 
forskningen (a.a.). Utifrån att vi människor är dynamiska blir en intervjusituation inte lik en annan 
intervjusituation. Med det menar jag att jag hade en ambition att ha en hög tillförlitlighet i min 
forskning i och med att jag följde en gemensam intervjumall för alla mina intervjuer. Intervjuerna i sig 
var inte identiska med varandra då olika frågor fick olika tyngd beroende på informantens personliga 
förhållningssätt till fenomenet samtalsprocessen.    

 

Trost (2010) tar upp fyra delar inom det övergripande begreppet tillförlitlighet. De fyra delarna är 
kongruens, precision och objektivitet samt konstans. Vad gäller precision så använde jag mig av 
inspelning som metod vilket gjorde att jag hade en hög precision på alla transkriberingar. Data 
samlades in på exakt samma vis genom inspelning på en Iphone. Att spela in samtalen ledde till att jag 
kunde återvända till de inspelade intervjuerna i efterhand och undersöka informanternas olika svar 
som de gett på samma fråga. Jag kunde också själv upptäcka hur jag, som forskare, uppfattade svaren. 
Jag uppmärksammade detta genom att notera mina egna följdfrågor och de var konstruerade. 
Konstansen är ett svårt och nästan ouppnåeligt mål inom den samhällsvetenskapliga forskningen i och 
med att samhällsvetenskaplig forskning handlar om dynamiska människor som hela tiden är i en 
process. Konstansbegreppet handlar om att det man undersöker inte ändrar sig utifrån en tidsaspekt. 
Människor är inte stabila och fasta (Trost, 2010). Min forskning byggde inte på att jag återkom till 
samma person flera gånger. Jag samtalade bara med informanterna en gång. Jag kan utifrån det inte 
vara säker på om mina informanter hade stått fast vid samma tankar och funderingar vid en andra 
intervjuomgång. Konstansen blir därmed svår att resonera kring i min forskning. 

 

Ett annat begrepp inom forskning är giltighet eller validitet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 
med giltighet (validitet) avser man sanningen och riktigheten i ett yttrande. Det är i 
samhällsvetenskaplig forskning svårt att veta om någon yttrar sig sanningsenligt, då endast den som 
yttrar sig vet dess sanningshalt samt att människan är föränderlig och nyskapande (Trost, 2010). Trost 
menar att vår föreställningsvärld, utifrån ett interaktionistiskt synsätt, hela tiden förändras. Att vår 
värld hela tiden förändras gör att vi också förändrar det vi tycker och tänker och därmed är sanning ett 
svårt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning (a.a.). Vad jag hellre vill ta upp i min studie är om 
den är trovärdig. Trovärdigheten är även det ett mått på giltighet. Begreppen reliabilitet och validitet 
kommer från den kvantitativa forskningen och kan inte helt lätt appliceras på den kvalitativa 
forskningen, vilket gör att andra begrepp är mer lämpliga att använda för att säkerställa hög kvalité 
inom samhällsvetenskaplig forskning (Trost, 2010). Trovärdigheten blir istället ett sätt att närma sig 
hög kvalité inom samhällsvetenskaplig forskning. Trost menar dock att det kan vara problematiska att 
påvisa trovärdighet (a.a.) Trovärdighet blir ett mått på om forskaren ger en rättvis och seriös 
beskrivning av vad informanterna ger uttryck för när informanterna beskriver sina upplevelser och 
erfarenheter (a.a.). 
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För mig som forskare blir begreppet trovärdighet intressant. När jag tar upp trovärdigheten i min 
forskning så omfattar det hela den process som min forskning inramas av. Den berör mig som forskare 
och hur jag har arbetat med hela min forskning. Om jag inte visar på hur jag har reflekterat över hur 
jag etiskt har förhållit mig till min forskning så kan min trovärdighet faktiskt ifrågasättas enligt Trost 
(a.a.). I min forskning fanns hela tiden tankar om ett etiskt förhållningssätt sida vid sida med mitt 
praktiska arbete vilket jag redogjort för tidigare. Det handlade också om hur jag gick tillväga för att få 
informanter. Jag använde mig av mitt kontaktnät inom vägledning vilket innebar att några informanter 
redan var kända för mig innan studien påbörjades men att jag också intervjuade personer jag inte 
kände till tidigare. Att jag kände till informanterna bidrog inte till mindre trovärdighet utan i stället till 
en högre grad av trovärdighet enligt mig. Jag exemplifierar det med att jag inte blev ifrågasatt som 
forskare eller bemött med en rigid inställning av mina informanter. Jag blev istället mer välkomnad att 
lyssna och ta del av informanternas berättelser. Informanterna delade med sig av sina tankar och 
funderingar på ett öppet och äkta sätt. Utifrån den öppenhet som mina informanter visat mig fick jag 
ett förtroende av dem att förvalta deras berättelser. Öppenheten och viljan att dela med sig har bidragit 
till hög trovärdighet i studien enligt mig. Min studie bestod också av ett stort antal informanter. Att jag 
har fick möjlighet att intervjua många vägledare bidrog till att jag fick ett stort och omfångsrikt 
datamaterial. Även att jag fick ett stort och omfångsrikt material ligger till grund för en hög 
trovärdighet. Varje intervju är en unik intervju som inte går att jämföras med någon annan intervju. Då 
jag uppmärksammade det unika i mina intervjuer märkte jag ändå att efter ett antal gjorda intervjuer 
återkom liknande tankar och funderingar från informanterna när de svarade på mina frågor. Detta 
ledde till att jag vid åtta intervjuer upplevde att jag nått en mättad nivå på mina frågor, vilket också har 
bidragit till en hög trovärdighet i min forskning.  

 

Back och Berterö (2015) tar upp Yardleys punkter för att bedöma kvalitén i forskning när IPA-
metoden använts för analys av insamlat datamaterial. Yardley menar att det är viktigt att tänka på att 
forskaren har en känslighet för sammanhanget. Med känslighet för sammanhanget avses att man visar 
respekt för den man intervjuar och är engagerad i personen. Det kan innebära att man har förståelse för 
den intervjuades situation eller att man tar del av material som informanten vill visa men också att 
man citerar informanten på ett för informanten respektfullt sätt (a.a.). I mitt arbete innebar känslighet 
för sammanhanget att jag har varit noga med hur jag citerat mina informanter för att inte såra och 
skapa obehagliga upplevelser då det kan finnas igenkänningsaspekter i sätt att tala och uttrycka sig.  
Jag har valt att närma mig skriftspråket i mina citat för att inte citera för nära informanternas talspråk. 
Jag visade uppskattning för informanterna och den data de lämnade. Det här gjorde att jag fick deras 
förtroende i intervjusituationen. Back och Berterö (a.a.) tar också upp Yardleys punkter engagemang 
och noggrannhet samt öppenhet och konsekvenser. Vad gäller engagemang, noggrannhet och 
öppenhet så handlar det om att få informanterna att känna sig bekväma och trygga i kontexten (a.a.). 
Inom ramen för min studie har jag varit nog med att mina informanter ska känna sig trygga. För att 
skapa den här tryggheten har jag varit noga med att mina frågor har varit transparanta. Jag skickade 
även ut frågorna till mina informanter före intervjusituationen för att skapa en trygg och harmoniska 
miljö. Mina frågor i min intervjumall granskades även av min handledare vilket bidrog till 
trovärdighet samt att jag gjorde en pilotundersökning i och med att jag inledde undersökningen med en 
provintervju. Provintervjun innehöll många intressanta aspekter som jag inte ville att min forskning 
skulle vara utan. Det gjorde att även den fick ingå i mitt material. Sammanfattningsvis anser jag att 
alla ovan nämna viktiga delar tillsammans bidrog till hög tillförlitlighet, hög trovärdighet och god 
kvalité i min studie.  
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6.4.6 Forskningsetiska ställningstagande 

Under min forskning uppmärksammade jag att jag under mina intervjuer fått ett förtroende att förvalta 
och vårda. Jag tog del av andra personers innersta berättelser om vad som händer när dörren stängs 
och bara vägledaren och eleven finns i rummet. Mina tankar har då uppehållit sig vid vad som är rätt 
och vad som inte är rätt i en forskningssituation. Hur ska jag etiskt förhålla mig i min studie för att 
mina informanter ska känna sig trygga med det som de berättar för mig och vilja delta i min 
forskning?  

 
Till skydd för informanter som deltar i olika forskningsprojekt har Vetenskapsrådet sammanställt 
dokument om etiska ställningstaganden, dels Vetenskapsrådet (2002) med Forskningsetiska principer 
och dels Vetenskapsrådet (2017) med God Forskningssed. Vetenskapsrådet (2017) tar upp fyra etiska 
krav som är av vikt att ta hänsyn till vid forskning i relation till informantens integritet och trygghet. 
Vetenskapsrådet menar att alla kraven inte är möjliga att leva upp till som forskare gentemot 
informanten. De etiska kraven är sekretess, tystnadsplikt, avidentifiering och konfidentialitet (a.a.). Jag 
har i min forskning haft ambitionen att möta dessa etiska krav. Vetenskapsrådet menar att en forskare 
inte alltid kan leva upp till de etiska kraven då de råder lagar som i vissa situationer träder över kraven 
i relation till forskning (a.a.). Jag har i min forskning sökt att avidentifiera informanterna. Jag gjorde 
det genom att inte föra vidare namnen på mina informanter i bearbetningsprocessen utan vid en 
övergång gick jag över till att numrera mina dokument med nummer. Jag var noga med att 
inledningsvis presentera för informanterna, innan intervjuerna startade, om den struktur i mitt arbete 
som skulle leda fram till en avidentifiering av varje informant. Jag hade under transkriberingen varje 
deltagare vid namn. När jag sedan producerat dokument utanför det digitala verktyget ändrade jag 
därefter varje deltagares namn till ett nummer och därmed togs namnen bort ur mina handlingar. Varje 
intervju lades i en mapp och blev alltså ett nummer. I intervjumaterialet kodade jag de namn och 
platser som uppkom med ett x vilket också bidrog till avidentifiering och anonymitet. I mitt 
redovisade resultat valde jag att avidentifiera och säkerställa anonymiteten för mina informanter 
genom att vid specifika uttryck använda korrekt svenska för att säkerställa anonymitet och 
likvärdighet då uttryckssätt kan vara avslöjande och bryta anonymiteten. Att se sina egna 
kommentarer kan också vara sårande och nedsättande då de muntliga och skriftliga skiljer sig åt 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Trost menar att ”Om man vill använda sig av citat […] kan 
man gott snygga till dem […] utan att förvränga dem…” (2010:129). Det är däremot viktigt att vara 
tydlig med att man som forskare har gjort om citaten från talspråk till skriftspråk menar Trost (a.a.) 
vilket jag har gjort. Jag har gjort det dels för att citaten inte ska vara utpekande och dels för att citaten 
ska vara läsliga och begripliga under läsningen av texten. Jag anser med ovan arbetssätt, där jag skapat 
en anonym miljö för mina informanter, att jag även har uppfyllt konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Min forskning har inte haft tillgång till personuppgifter på ett mer personligt 
plan utan de uppgifter jag har haft tillgång till har varit sådan som avidentifierats inom 
anonymiseringens ramar.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) tar upp informerat samtycke och informationskrav, vilket även 
Vetenskapsrådet tar upp (2002). Inledningsvis fick alla informanter information per mail (se Bilaga 2). 
Även en information med önskan om skriftlig underskrift (se Bilaga 3) skickades till informanterna. 
Jag inledde alla intervju med frågan om informanterna ville delta och även att de hade rätt att avsluta 
när de önskade. Jag säkerställde därmed att mina informanter deltog frivilligt. Mina informanter var 
alla över 15 vilket gjorde det lättare för mig som forskare eftersom jag endast behövde söka samtycke 
från mina aktiva informanter (a.a.). Det är också viktigt att deltagarna informeras om syftet med 
forskningen och hur forskningen ska gå till däri ingår att ta upp vem som ska få tillgång till 
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slutrapporten och hur den ska publiceras (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Alla 
intervjuer inleddes med en noggrann genomgång av syftet med forskningen och hur processen skulle 
gå till. Jag var även noga med att berätta om min egen roll som forskare och kraven på mig som 
forskare.  

 
Ytterligare en frågeställning som uppkom tidigt i arbetet med studien var att vissa informanter 
önskade frågorna i förväg. Jag har tidigare redovisat hur jag tänkte i frågan. Under ett etiskt 
ställningstagande i ett tidigt skede valde jag att lämna ut frågorna i förväg eftersom jag bedömde 
konsekvenserna av utlämnande som mer goda i relation till informantens trygghetskänsla än om jag 
undvikit att lämna ut frågorna. Jag som forskare har varit medveten om att en intervjusituation kan, 
precis som Kvale och Brinkmann (2014) gör gällande, vara intima och avslöjande. Att något är intimt 
och avslöjande kan leda till osäkerhetskänslor för den som blir intervjuad. Utifrån min önskan om att 
vara transparent i mitt forskningsarbete och skapa en trygg miljö lämnade jag ut frågorna i förväg. Att 
lämna ut frågorna i förväg var därför en del i mitt etiska ställningstagande samt även ett 
konsekvenstänkande i förhållande till min studie. 

 
Min forskning ska inte användas på något annat sätt än att bidra till ökad kunskap i ett vetenskapligt 
syfte, vilket gör att min forskning inte ska brukas för kommersiella syften. Materialet ska inte lånas ut 
eller spridas vidare på annat sätt än i ett vetenskapligt sammanhang. Materialet kommer endast att 
ligga till grund för föreliggande examensarbete där det endast är analysen av materialet som kommer 
att presenteras. Utifrån dessa aspekten uppfyller min forskning även nyttjande kravet 
(Vetenskapsrådet, 2002) vilket mina informanter informerats om. 

7. Resultat 
Studiens resultat presenteras i löpande text med utgångspunkt i de fem olika innehållsområdena som 
även till innebörden och betydelsen sammanfaller med studiens forskningsfrågor. Rubrikerna i 
resultatpresentationen följer innehållsområdena och inte exakt forskningsfrågornas formulering. Varje 
innehållsområde består av ett antal teman som genom analys har trätt fram under bearbetningen av 
datamaterialet. Temana presenteras under varje innehållsområde. Tolkning av resultatets mening och 
innehåll styrks av citat från datamaterialet. Citaten kopplas till en siffra som hör ihop med den 
intervjuade vägledaren för att visa på att alla vägledare har fått komma till tals. Resultatets 
presentation är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar studie- och yrkesvägledarnas 
upplevelser och erfarenheter i och av yrkesrollen med fokus på vägledaren. Den andra delen behandlar 
studie- och yrkesvägledarnas upplevelser och erfarenheter av eleverna och samtalen med fokus på 
eleven. Det centrala i redovisningen av resultatet är att hela tiden visa med exemplifierande citat 
vägledarnas upplevelser utifrån vägledarnas perspektiv. De fem innehållsområden är: 

• Vägledarnas beskrivning av sin egen betydelse i samtalsprocessen. 

• Vägledarnas beskrivning av att vara i och verka i yrkesrollen. 

• Vägledarnas beskrivning av sina möjligheter och begränsningar i relation till 
samtalsprocessen. 

• Vägledarnas beskrivning av elevgruppen och eleverna. 
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• Vägledarnas beskrivning av samtalsprocessens betydelse för elevgruppen och eleverna. 

 

Resultatet bygger på data som genom bearbetning och analys övergått till meningsbärande enheterna, 
kondenserade enheterna, sub-tema och överordnade teman. I presentationen av resultatet redovisas 
endast meningsbärande enheterna d.v.s. citaten och de överordnade temana. Sub-temanas innehåll blir 
synliga i den beskrivande text som ger bakgrund och förståelse till citaten och dess kontext.  

7.1 Upplevelser i och av yrkesrollen med fokus på 
vägledaren 

7.1.1 Vägledarnas beskrivning av sin egen betydelse i samtalsprocessen 

Det här innehållsområdet behandlar vägledarnas syn på sin egen betydelse i samtalen. 
Innehållsområdet beskriver också vad vägledarna inte ser som sin uppgift men även att det kan uppstå 
upplevelser av dilemma kring vägledarnas roll i vägledningssamtalet. I det här temat beskriver alltså 
vägledarna sin egen betydelse utifrån hur de ser på sig själva i samtalsprocessen. Teman som visat sig 
under det här området är: Hjälpa till rätt val och undvika felval, Uppmärksamma och bekräfta det 
positiva, Realitetsanpassa, Lösningsfokus inte ”bota” och Dilemman om sin egen funktion.  

Hjälpa till rätt val och undvika felval 

Vägledarna gav uttryck att en viktig betydelse i arbetet med vägledning var att bistå eleverna i deras 
valprocess för att hjälpa eleverna att undvika att göra felval. Felval beskrevs som val som senare 
kunde visa sig vara alternativ som eleverna inte ville hålla fast vid av olika anledningar. Vägledarna 
uttryckte en känsla av äkta och innerlig omtanke om eleverna när vägledarna pratade om eleverna. 
Vägledarna uttryckte en stark känsla av att vilja ge eleverna allt det som eleverna kunde behöva för att 
göra dem trygga och lugna.  

Eleven kan öppna sig eh... och att ja den kan berätta vad är det jag behöver hjälp med vad e de som är 
jobbigt så att jag e ofta ganska taggad inför alltså taggad jag vill verkligen hjälpa dom jag vill att det 
ska bli rätt och jag vill att det ska bli å… bli bra så att när eleven går därifrån så att så ska den ha en 
känsla när den går härifrån av att ”yes yes yes jag kommer att klara det här jag e bra” …(2) 

Vägledarna såg också att många elever inte hade fått information och att det då uppstod en förlust på 
individnivå.   

… å min tanke med det var att dom inte skulle göra ett felval för då skulle det vara en förlust för dom 
ett felval så att dom asså som det kan vara svårt att resa sig från asså man måste börja om ännu en 
gång tänkte jag. (8) 

Vägledarna ansåg också att det var viktigt att eleverna fick kunskap om utbildningssystemet för att 
kunna navigera i systemet. Det såg sig själva som bärare av information om hur utbildningssystemet 
fungerar i Sverige.  

Jag träffade den här eleven två gånger i börja av eheh av året jätteorolig hade inte varit i skolan på 
länge ”å de var gymnasiet å vad e de och vad heter de å” ehh… du hade ett samtal som ahh du vet så 
här å berätta om allting och ett till så hära ja å där eleven går så här ”a vad bra a nu känner jag mig 
lugn nu behöver vi inte ses nå mer ” för den här eleven ska gå här i två år å de e ju jättehärligt. (1) 

Uppmärksamma och bekräfta det positiva 

Vägledarna gav uttryck för att det var viktigt att ge uppmärksamhet till eleverna och bekräfta det som 
var positivt hos eleverna för att stärka eleverna som individer. Vägledarna såg sig själv och upplevde 
sig själv som neutrala och oberoende. Att vara neutral och oberoende som vägledare gentemot 
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eleverna låg djupt förankrat i yrkesrollen. När vägledarna pratade om att de var neutrala syftade de på 
att de inte hade till uppgift att sätta betyg som lärarna alternativt att de inte hade makten att stänga av 
en elev eller på annat sätt besluta om frågor likt en rektor. Vägledarna representerar heller inte någon 
myndighet. Vägledarna upplevde att eleverna ibland ansåg att kuratorer tillhörde en myndighet, i och 
med att kuratorerna ofta har kontakt med socialtjänsten. I viss mån ansåg vägledarna att de naturligtvis 
inte var helt neutrala då de verkar och arbetar som personal på skolorna. Vägledarna såg ändå att deras 
neutralitet var till en fördel för både dem och eleverna. Det var en fördel i och med att de då hade en 
stor möjlighet att arbeta med att ge eleverna egenmakt genom positiv bekräftelse utan att ha krav på 
sig som exempelvis måluppfyllelser. Vägledarna menade att en viktig roll för dem var att förstärka 
och lyfta eleverna för att på så sätt kunna hjälpa eleverna att se sina positiva sidor och det som var bra.  

… att eleven får prata om positiva saker i livet inte att eleven och jag har gemensamma intressen utan 
att eleven får ska inte prata om sina misslyckanden i skolan utan mer prata om ja det kanske finns 
saker i skolan som den trivs med men för all del man framför allt intressen och förmågor som man är 
duktig på som man kan förstärka. (5) 

Vägledarna ansåg också att det inte alltid behövde handla om studier och yrken när elever samtalade 
med en vägledare. Vägledarna menade att var viktigt att lyfta och förstärka eleverna på ett mer 
personligt plan. Vägledarna gav uttryck för uppfattningen att uppmuntra eleverna kan göras på många 
olika sätt. Att uppmuntra elever kan bland annat göras genom att vägledarna hittar positiva 
referensområden där de kunde arbeta med att förstärka de positiva delarna i elevernas kontext. Tankar 
som utrycker det här blir synlig i citatet ovan. I citatet ovan uttryckte vägledaren tankar om att det inte 
alltid behöver vara fokus på skolan utan det finns andra områden i elevens kontext som kan vara bra 
att uppmärksamma. Vägledarna arbetade mer utifrån ett salutogent förhållningssätt än utifrån att hitta 
det som fallerar i elevernas liv. De upplevde sig själva som stödjande. Citatet nedan visar på att 
vägledaren såg sig som en samtalspartner i ett bredare perspektiv än bara studierelaterat. 

Jag tänker att det är väldigt viktigt för det gör att dom här ungdomarna känner sig sedda och lyssnade 
på jag känner att det är viktigt att ta den här tiden med samtal med ungdomar och sen tänker jag 
också att det inte behöver vara så studie- och yrkesrelaterat i samtalen varje gång man se utan att man 
kanske i början mera tittar på allmänt nu jobbar jag ju med ungdomar som varken arbetar eller 
studerar just nu och den målgruppen kan man ju prata ganska länge om hur det har varit tidigare å hur 
dom har blivit bemötta och såna saker jag tror det är väldigt viktigt för dom att få prata av sig om 
såna saker också eller kring vad dom tycker är svårt eller lätt och olika såna grejer. (6) 

En av vägledarna menade att genom att konfrontera eleverna och utmana eleverna visade vägledaren 
omsorg och omtanke. Hennes tankar byggde på att inte alltid gå eleven till mötes utan genom 
utmaningar bekräfta eleven och få eleverna att känna sig sedda och kompetenta. Vägledarens 
upplevelse av sin insats var att hon använde sig av ett provokativt arbetssätt i samtalen för att bekräfta.  

… så jag började konfrontera honom så det visade sig att han var väldigt osäker på sig själv så sen 
konfronterade jag honom igen så sa jag så här ”du är nitton år ska du verkligen börja om på ett 
program med sextonåringar asså för det är det de kommer att bli för dig” så sen till slut så blev det så 
här att han stannade kvar sen när jag mötte honom i korridoren då gick han inte så här…utan då gick 
han så här och det var häftigt så han växte som människa och jag växte som vägledare å de va en 
fantastisk upplevelse verkligen. (8) 

Realitetsanpassa 

Vägledarna uttryckte att en viktig betydelse för dem var att visa på vad som var möjligt för eleverna. 
Vägledarna upplevde ett behov av att hjälpa eleverna med verklighetsförankring. Ett problem som 
några av vägledarna i datamaterialet uttryckte var att eleverna många gånger hade en bild av att de 
skulle klara av allt vad gäller skolarbete trots att de inte hade varit i skolan. En vägledare uttryckte det 
här specifikt. 
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… jaaa a ja det tycker jag vad som är möjligt och inte kanske jag tänker på att dom kanske har ganska 
mycket tankar om vad dom vill å då har man tagit ganska många varv liksom men att det får landa i 
att nu befinner vi oss just här ”vad kan du göra i det här läget som du faktiskt kan klara av” också. (4) 

Vägledaren såg sig som någon som hade till uppgift att hjälpa eleverna att begränsa sig och vara den 
som stödjer i vad som är möjligt och genomförbart vilket citaten nedan visar på.  

Ja det kan jag a jag tycker oftast att det är lättast om man börjar med nått väldigt litet då känner dom 
av det ”ja men jag klarar det här” så bygger dom oftast på men det är inte ofta som dom själva har 
den…den självmedvetenheten det kanske inte är rimligt att jag går på 100 procent och ska ta igen… 
(4) 

Vägledaren upplevde också att elever med stor frånvaro inte hade en realistisk bild av hur mycket de 
hade gått miste om vad gäller undervisning och skolarbete.  

… de jag tror är viktigt är att ändå vara väldigt förstående och bekräftande på sätt och vis att ”jag 
förstår att du känner dig besviken och utifrån det du säger förstår jag att du skulle vilja ha många fler 
ämne” till exempel men jag tror också i vissa fall att det kan vara ganska skönt för eleven att det kan 
finnas en tydlighet och ramar kring vad som ska göras vad som är möjligt för dom så även eh..det är 
min upplevelse i vissa fall oftast finns det ett motstånd i alla fall hos dom här ambitiösa eleverna som 
har blivit sjuka men sen några samtal senare kan man märka ja då känner dom sig ganska att dom har 
landat i det. (4) 

Lösningsfokus inte ”bota” 

Vägledarna uttryckte en bild och syn på sig själva där deras betydelse låg i att lösa frågor inte på att 
bota ett problem där bota står för att läka någon. Det första temat under det här innehållsområdet 
handlade om att vägledarna ville kunna bidra med att hjälpa till ett ”rätt” val för eleven för att undvika 
felval. Ett tema som är närliggande det temat men ändå olikt var att vägledarna såg sig själva som 
agenter för att hitta lösningar som skulle vara till hjälp för eleven. Vägledarna formulerade att man 
inte arbetar med det som varit i det förgångna utan vägledarna blickar framåt, vilket ordet 
lösningsfokus fångar upp. 

Första samtalet kan ju vara att hitta en liten sak att gå vidare med så skulle jag nånting ibland klickar 
det ju direkt det klickar mellan oss så att eleven får ett förtroende för mig för dom här eleverna mår 
ofta väldigt dåligt dom jag tänker på mår väldigt dåligt och då gäller det för mig att få ett att eleven 
får ett förtroende för mig och det kanske är som det första samtalet handlar om och har jag då hittat 
nån liten sak som det glimtar till då kan jag bygga vidare på det endera direkt eller i nästa samtal å 
försöka få fram vad handlar det om…(3) 

Enligt en vägledare skiljer sig vägledarna i sin betydelse från andra hjälpande funktioner. Vägledaren 
menade att deras arbete inte innebar att ”bota” eleverna. När vägledaren pratade om ”att bota” 
refererade hon till att eleverna hon möter mår psykiskt dåligt och att någon ska läka eleven från en 
psykisk ohälsa, vilket därefter ska leda till bättre skolnärvaro. Vägledarens uppgift är inte att ”bota” i 
bemärkelsen läka någon från något. I stället ska vägledaren hitta elevens motivation och 
målformulering, vilket eleven enligt vägledaren själv kan ha svårt att hitta. Det som vägledaren gav 
uttryck för kan liknas vid ett detektivarbete där vägledaren agerar detektiv. Elevens svar i samtalen ska 
fungera som spår vilket vägledaren hittar genom sin metodik under samtalsprocessen. De funna spåren 
leder sedan vägledaren vidare till något som eleven behöver eller vill göra.  

De e min uppgift att hitta om eleven själv inte vet vad dom vill jobba med studera med det är min 
uppgift att få fram den biten men det är inte min uppgift att bota eleven från psykiska jag kan ju 
hjälpa till med att hitta dom här men jag måste hålla mig inom dom områdena. (3) 

Vägledarens betydelse i samtalet uttrycktes alltså i termerna av att hitta elevernas motivation och 
målformulering vilket eleverna själv inte alltid kunde hitta. 

… väldigt mycket å lyssna att vidga perspektiv och försöka hitta nån typ av motivation och 
målformulering hos dom här ungdomarna. (8) 
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Vägledarnas roll, betydelse och funktion i samtalen upplevdes alltså vara ett lösningsfokuserat 
förhållningssätt. Inte ett förhållningssätt där vägledarna såg sig själva som någon som ska läka eleven 
från ohälsa. Ohälsa som har grunder i det som har passerat vilket nedan citat uttrycker.  

Ja vi är ju inte inne och pillar i det förgångna vad är det som gör att du mår så här utan vi tänker ju 
snarare framåt aha… så här är det nu vad skulle du eller vi kunna ändra på så att det blir på ett annat 
sätt för dig det där kan nog vara ganska skönt att slippa vara inne och gröta i det. (7) 

Dilemman om sin egen funktion 

När vägledarna gav uttryck för sin egen betydelse i samtalsprocessen framkom det att det fanns en 
motsatt tanke till den klara och tydliga bild av att vara en betydelsefull och behövd vägvisare, vilket 
redovisats tidigare. Det framkom att vägledarna kunde hamna i dilemma om sin egen betydelse. 
Dilemmat uppstod i och med att det inte alltid framstod som helt klart för vägledarna hur elevernas 
situation såg ut. Även funderingar om vägledarnas kompetens var den rätta i kontexten uppkom i 
dessa situationer. I datamaterialet uttryckte alltså vägledarna en klar bild av sin egen betydelse i 
vägledningssamtalen men också tveksamhet kring sin betydelse. Trots att vägledarna själva hade en 
klar bild av sin egen betydelse uppstod ändå upplevelser av tveksamhet i möten med andra 
yrkesgrupper och i möten med elever i vissa situationer. I datamaterialet framkom att vägledarna 
uttryckte ambivalens kring sin egen betydelse vilket nedan citat skildrar. 

… e personen mogen nog… tveksamheten ligger i e det jag eller är det inte det här som ska 
göras…(1) 

Vägledarna beskrev att de möter elever i samtal som inte har kommit till skolan under en lång tid och 
som nu kanske precis har börjat komma till skolan. Vägledarna uttryckte att de i dessa situationer 
ibland kunde uppleva starka känslor från eleverna. Vägledarna uttryckte att de upplevde att deras 
profession, med fokus på framtid, kanske inte alltid var den rätta professionen i det läget som eleverna 
befann sig i just då. Att som elev precis ha tagit sig tillbaka från skolfrånvaro till skolnärvaro och då 
samtala om framtiden beskrev vägledarna som en komplex situation för eleverna. 

Näe för jag upplever ganska ofta att att det kanske är lite tveksamt fall de behöver prata med mig på 
så här skolor där ute e men att jag märker att eleverna kanske inte alltid vill för dom tycker att det är 
obehagligt för det har kommit en ny människa som dom inte riktigt vet vem det är för det blir lite 
olika roller för jag är som att jag inte är där så ofta. […] så det tar ju ganska lång tid att liksom utöka 
den liksom ja att utöka ja precis de går i nian säger vi har börjat där och sen har dom kanske lyckats 
börja komma dit två timmar i veckan för att träffa för att träffa en enda person å då tar det ganska 
lång tid att utöka den cirkeln med personer som den är ungdomen kan tänka sig prata med. (1) 

Vägledarna uttryckte att de ställde sig själv frågan om det som gjordes verkligen var det som borde 
göras. I citatet nedan framkommer en upplevelse av ambivalens om sin egen betydelse i kontexten. 

Ja det kan vara både eleverna själv och personalen ute på skolorna och då kan ju jag själv också bli 
tveksam om det verkligen är mej dom ska prioritera och träffa så det tycker jag kan vara en liten svår 
balans … jag har ju elever som många gånger har varit hemmasittare väldigt länge… och de kan asså 
då kan det ju vara så att dom har precis börjat komma till skolan och sen så är man någon som ska 
prata om vad dom ska söka för skolor ibland sen så det är ju en sak. (1) 

En av vägledarna uttryckte tankar och funderingar huruvida det som beslutades för eleven verkligen 
var det som borde göras. Funderingarna var om de vuxna som arbetade med eleverna, och då inte 
inberäknat vägledaren, borde ha tagit ett annat beslut om någon annan insats för elevernas bästa. I 
citatet nedan framkommer ett ifrågasättande av besluten som tas som åtgärder i arbetet med 
skolfrånvaro.   

Ja asså det kan asså de kan vara så ibland lite så att man känner så ehm att eleverna inte har varit i 
skolan på ett år enstaka dagar å då genom att genom att få träffa studievägledaren så kommer det att 
bli bra a jag kan inte gå in hur andra resonerar så klart men ibland kan det kännas lite så. (5) 
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Tankar som också fanns hos vissa vägledare var att vägledarna ansågs av andra som ”den som ska 
ställa allt till rätta”. Här upplevde vägledarna att det fanns yttre förväntning på deras betydelse i 
samtalen. Många vägledare formulerade att andra hade förväntningar på vägledarna och att det 
dessutom var vägledarens uppgift att lösa problemen med skolfrånvaron genom samtalen. Citatet 
nedan, men också citatet ovan, är en exemplifiering på det. Vägledarna gav också uttryck för att de 
upplevde att eleverna hade en önskan om att vägledarna skulle veta vad eleverna skulle bli i framtiden. 
Vägledarna kände att eleverna önskade råd om vad de skulle välja för alternativ vilket framgår av 
citatet nedan. Att ge råd är en omdiskuterad fråga i vägledningssammanhang. Vägledarna uttryckte att 
de inte ansåg att de hade till uppgift att ge råd. Vilket också ingår i beskrivningen av rollen vägledaren 
som neutral. 

Jag tror att det man mera tänker på är det som är utifrån att föräldrar har förväntningar att man ska 
fixa deras ungdom hehe det är liksom att de ska få motivation å sådana saker eller att ledningen på en 
skola har så här hög skolfrånvaro det är lika bra att vi skriver ut den å då kan man ha en förväntningar 
på att jag ska lyckas övertala eleven att den ska skriva ut sig […] i yrkesrollen är det nog mera 
externa förväntningar från andra personer eller som ungdomar till exempel som har förväntningen om 
att jag ska veta vad dom ska bli när dom blir stora. (6) 

Sammanfattande kommentar 

Vägledarna såg sig själva som betydelsefulla i samtalsprocessen samt att de uttryckte en stark vilja och 
drivkraft att vilja hjälpa. I resultatet framkom ett stark altruistiskt motiv till att vilja hjälpa eleverna. 
Samtliga vägledare beskrev många gånger sina upplevelser på liknande sätt och de beskrev även 
liknande händelser som de hade upplevt. Det fanns också egna och individuella upplevelser som inte 
delades med andra. Vägledarna delade åsikten om att rollen vägledare ska stödja alternativt hjälpa 
eleverna. Sammantaget gav vägledarna uttryck för att deras betydelse påminde om en lots. En person 
som bekräftar, uppmärksammar och styr upp samt realitetsanpassar tillvaron för eleverna och 
samtidigt leder eleverna framåt. Det framkom också att några vägledare såg på vägledarrollen 
objektivt och utifrån. Den egna betydelsen blev då ifrågasatt av vägledarna själva. Vägledarna rör sig i 
ett framtidsområde och målgruppen är ungdomar som har stor skolfrånvaro. I det här området 
upplevde sig några vägledare osäkra på om det alltid är en vägledare som eleverna ska träffa utifrån 
vilken betydelse vägledaren har för eleven. Här beskriver några vägledare situationer där eleverna 
precis hade börjat komma tillbaka till skolan och börjat skapa relationer med skolpersonalen. 
Upplevelsen var då att eleverna kanske inte alls skulle fokusera på framtiden utan fokusera mer på att 
känna sig bekväma med att komma till skolan. Den uppgiften låg kanske inte på en vägledare enligt 
vägledarna. Ibland upplevde vägledarna också att deras kompetenser inte räckte till och att eleverna 
egentligen behövde något annat än en person som pratade framtid. Eleverna kunde ha större problem 
som var orsaken till frånvaron, vilket inte inrymdes inom skolans och vägledarnas kompetens. En 
gemensam upplevelse var att vägledarna är neutrala i sitt förhållningssätt vilket innebär att de inte 
bedömer eleverna, beslutar om eleverna och heller inte ger råd till eleverna vad de ska göra och bli i 
framtiden. Det här är en komplex situation för vägledarna då de inte anser att deras betydelse ligger i 
att ge råd men att de också har förväntningar från andra på sig att ändra en skolfrånvaro till 
skolnärvaro.  

7.1.2 Vägledarnas beskrivning av att vara i och verka i yrkesrollen 
Det här innehållsområdet behandlar vägledarnas upplevelser av att vara i och verka i yrkesrollen där 
samtalsprocessen är i centrum. Innehållsområdet belyser det komplexa med att verka i ett yrke där 
arbetsredskapet som användes är den egna individen i samspel med en annan människa. Det här 
området spänner å ena sidan över hela kommunikationsprocessen men är å andra sidan endast 
intresserad av en kommunikatörs upplevelser. Det är vägledarnas upplevelse och inte elevernas. Det 
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intressanta i det här temat är att den andre kommunikatören är en betydelsefull aktör för temats 
tillkomst. Det som är fokus i det här innehållsområdet är hur vägledarna tar emot, följer och samspelar 
med andra. Processen blir ibland begriplig och ibland obegriplig för vägledarna. Det begripliga och 
det ibland obegripliga leder till den individuella upplevelsen av händelsen. Teman som visat sig under 
det här området är: Känslor av tvivel, Känslor av vanmakt, Känslor av yrkesmässig tillfredsställelse 
och Tankar om att bli missförstådd. 

Känslor av tvivel och ovisshet  

Vägledarna gav uttryck för känslor av tvivel och osäkerhet om sina egna förmågor, d.v.s. de egna inre 
tankar om sig själv och vad de förmår. Det ska inte blandas ihop med det som jag tidigare har 
presenterat i den här studien, där jag tog upp att vägledarna gav uttryck för att hamna i ett dilemma 
huruvida deras egen funktion som vägledare var rätt eller fel för eleven. Det tvivlet handlade då om 
yrkesrollens betydelse i samtalet. Vägledarna var i vissa lägen tveksamma på sin egen betydelse för 
eleven i relation till samtalet. Det här temat handlar om vägledarnas upplevelser om sig själv utifrån 
ett inifrånperspektiv. Vägledarna tvivlar på sig själva. En tanke som beskrevs och lyftes av en 
vägledare var en känsla av oro för att missa viktig information under samtalen och då gå miste om att 
kunna hjälpa. Vägledaren beskrev och gav uttryck för en känsla av tvivel på sin egen förmåga att 
uppfatta det som var viktigt. 

… sen tycker jag det kan vara svårt att om dom utrycker någon tanke så ska jag ju kunna fånga upp 
det på rätt sätt så att man inte hamnar på nått sätt på nånting så att man missar nått eleven säger 
nånting men man är själv inte riktigt med på vad eleven säger att man tappar det och missar att 
plocka upp den tråden och att det hade blivit jättebra att man hade kommit fram till nått mål eller 
nånting som skulle ha hjälpt eleven. (6) 

I citatet ovan framträder tankar om att det är viktigt att likt en detektiv kunna hitta och följa det som är 
rätt för eleven, att hitta något som eleven själv kanske inte vet finns. Det är då extra viktigt att 
vägledaren inte missar något vilket vägledaren i citatet ovan uttryckte som ett orosmoment. Tankar 
och känslor om att inte riktigt veta vad som behövs i den aktuella stunden upplevdes också i 
samtalssituationerna, vilket uttrycks i citatet nedan. Det uppstod en känsla av ovisshet. 

Det är så klart så är det ju många gånger å att jag kan tänka liksom ”Jesus hur går jag vidare nu”… ha 
ha… så kan det ju vara ibland faktiskt liksom jag är ju inte perfekt i min grundtrygghet jag kan 
fortfarande tänka så. (8) 

En vägledare tog också upp det faktum att den här elevgruppen många gånger är, på sätt och vis, 
okända för vägledarna då vägledarna många gånger bara har hört talas om eleverna vid namn. De har 
aldrig träffat eleverna på grund av att eleverna har en hög skolfrånvaro. Vid sådana tillfällen, berättade 
vägledaren, fanns en ovisshet och en osäkerhet om vem man kommer att möta och vad som ska hända 
under samtalet. 

 … med den här typen av elever så går man in utan att veta vad målet är för man har ju inte träffat 
eleven för man har ju inte sett den i skolan för den har inte varit där. (7) 

Känslor av vanmakt 

Vägledarna gav uttryck för en känsla av vanmakt då de bland annat skildrade aspekter av 
misslyckanden och maktlöshet. Det framstår tydligt, i de meningsbärande enheterna (citaten) där 
vägledarna uttalade sig om sina inre tankar och känslor, att vägledarna använde sig själv som redskap i 
samtalen. Vägledarna gav uttryck för en informell och personlig sida av hur det var att vara i 
yrkesrollen. Tankar fanns om att vara otillräcklig i det att eleverna med hög skolfrånvaro många 
gånger eventuellt behöver mer än det som vägledarna har att erbjuda. 

… alltså när jag har skickat en fråga så svarar inte eleven och nu ja de e jättejobbigt nu vet jag inte 
riktigt vad jag ska göra nu… (2) 
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… dom här eleverna behöver mycket mer än vad vi har tid att ge i skolan. (7) 

Utifrån det förväntade kravet om att få tillbaka eleverna till skolan kan det också många gånger 
upplevas som att vägledarna har misslyckas om eleverna inte kommer tillbaka till skolan. Vägledarna 
beskrev en situation där tankar leder till tankar om misslyckanden vilket i sin tur leder till ett inre 
prestationskrav att vägledarna måste lyckas.  

Ja jag tycker att det kan vara ganska stressande själv man e nånstans det där med tystnad är lite svårt 
om det är en elev som är väldigt tyst för då känns det inte som man kommer fram till nått för i 
efterhand kan man tänka att det kan starta processer som man inte kan se men i såna samtal blir det 
mer att man hamnar i en lite som en informatör att man berättar om saker å då å sen så om man 
försöker läsa av är det okej det här att jag fortsätter eller det är ju väldigt svåra samtal skulle jag säga 
det är ju väldigt tysta elever. (6) 

Nedan citat illustrerar dels de utifrån komna förväntningar och dels även de egna inre förväntningarna 
som vägledarna beskrev att de hade på sig själva. Vägledaren, i citatet, gav uttryck för att det kan 
upplevas övermäktigt att vägledaren kallas in för att lösa ett problem på kort tid som har pågått en 
längre tid. 

Man har oftast en förväntning själv vad man vill ska hända man har också en förväntning från andra 
professioner som kanske vill att man ska träffa den här eleven vad som vill ska hända å då kan det ju 
vara så att man sitter i EHT och mentor vill att det ska liksom hända nått med eleven å de kan ju 
ibland vara övermäktigt om det har varit långvarig frånvaro under flera år kanske även i grundskolan 
från och till å då efter en timmes vägledningssamtal så ska allt det där vara löst så ibland kan ju 
förväntningarna var väldigt stora utifrån. (5) 

Vägledarna beskrev att om samtalen gick dåligt var det ett misslyckande, vilket några av vägledarna 
tog på sig som ett personligt misslyckande.  

Jag kan tänka så också stress eller press eller kanske inte enbart från en själv eller det kanske är från 
en själv men sen när jag ska rapportera till mentor så vad kom ni fram till jag eleven gick därifrån så 
jag har inte så mycket att rapportera det är ju i alla fall inte att rapportera en framgång så om inte ett 
misslyckande så ja okej då står vi och stampar här fortfarande studie- och yrkesvägledaren lyckades 
inte komma eleven inpå livet å så … a så det kan ju vara så att det kan vara förväntningar utifrån eller 
upplevelsen av för väntningar utifrån som för mig som vägledare då de kan också bidra till att det 
känner att det är ett misslyckande. (5) 

Prestationskravet som uppstod i upplevelsen låg hos några vägledare intimt nära den egna personliga 
”jagkänslan” där viktiga dela är hur personen ser på sig själv och hur man värderar sig själv och sin 
insats.  

… att man vill så gärna göra gott å man vill så gärna att det ska bli ett bra samtal och då är det lätt att 
man tar det personligt och tänker att det var hos mig det låg det var hos mig ansvaret låg för att det 
skulle bli bra. (6) 

Ett samtal som uteblir blir då per automatik en egen förlust och ett eget personligt misslyckande, alltså 
en vägledare som inte duger. 

… nu gjorde jag fel nu gick jag ut på tok på för hårt sätt nu skulle jag kanske nu skulle jag kanske ha 
formulerat mig på ett annat sätt eller eh jag skull kanske ha förklarat tydligare å då känner då tar jag 
ju åt mig men jag lär mig ju samtidigt av det också asså man lär sig ut alla samtal alla samtal är unika 
men det är klart ibland känner jag shit vilket flow det är går jättebra men ibland känner jag inom mig 
det här blev inge bra nu tassa jag för hårt nu gjorde jag de nu jag skulle vart tydligare med det och då 
känns det ju inom mig nämen det där var ju inge bra men samtidigt måste jag också lära mig av det 
hur kunde jag har gjort det är annorlunda (5) 

Vägledarna berättade också att de många gångar upplevde att de vände och vred på problematiken för 
att se på elevens situation från olika håll för att hitta lösningar. Likaså upplevde vägledarna att skolan i 
övrigt också har vänt och vridit på sina resurser för att hitta lösningar till problematiken. Ingenting har 
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dock bidragit till återgång till skolnärvaro. Utifrån en upplevelse av misslyckanden och 
prestationskrav gav några av vägledarna uttryck för en känsla av maktlöshet.  

… å då är det uppenbarligen fel insats men om man har för det kan jag ju också när man har vänt och 
vridit på det från olika håll när man kurator kanske har varit inkopplad stödtimmar speciallärare 
specialpedagog studie- och yrkesvägledare vad man än gör så ger det inte något resultat. […] ibland 
kan det vara så inom skolans värld att det som inte funkar då tar man lite mer av det å så funkar inte 
de och ger lite mer av det som inte funkar det är inte alltid det som är receptet. (4) 

Känslor av yrkesmässig tillfredsställelse 

Vägledarna har i intervjuerna gett uttryck för tankar och funderingar som visar på svårmod. 
Vägledarna gav även uttryck för positiva upplevelser och en yrkesmässig tillfredsställelse. Det tidigare 
presenterade temat om vanmakt belyser mycket av det som upplevs och erfars inom vägledarna i 
relation till samtalen på ett kritiskt sätt. Vägledarna gav, trots det upplevda svårmod, även uttryck för 
goda upplevelser och erfarenheter. Vissa vägledare formulerade sig med att det är ett yrke som de 
älskar och att det är fantastiskt att arbeta med ungdomar som ingår i målgruppen för studien.  

Nämen antingen kan det ju bero på att hon inte vill träffa mig och ibland så är det så här att vi märker 
på ungdomar att dom går till en aktivitet där för att socialsekreteraren vill det föräldrarna vill det men 
dom själva vill inte det och nu har hon haft möte med arbetsförmedlingen och jag är jättestolt över 
henne. (8) 

Alla vägledare gav uttryck för en osjälvisk godhet och glädje i sitt arbete med elevgruppen. 

För det måste man vara inskriven på arbetsförmedlingen men om hon inte kom till mig på åtta gånger 
då skickade jag ett sms till henne för hon svarade inte i telefon vilket de flesta inte gör och då skrev 
jag till henne att jag tycker att vi lägger det här med aktivitet på is så kan vi höras i januari och då 
fick hon fart och nu har hon kört igång… visst är det fantastiskt. Ha ha ha ja ja ha ha det e ju 
ehu…asså ett samtal kan ju vara så otroligt häftigt när man känner att man…när elever känner att 
man har startat en process man har fått andra perspektiv man har fått bra samtal man har fått ställt 
dom här bra frågorna man känner att det händer något man känner att eleven har startat en 
process…mm..nämen de e ju nånting som man älskar med det här jobbet… (8)  

Studiens informanter utgjordes av både yngre vägledare med några års erfarenhet och mer erfarna 
vägledare med många års erfarenhet. I studien blev den skillnaden mellan vägledarna märkbart tydlig. 
De mer erfarna vägledarna som hade varit i yrket en längre tid gav uttryck för att de kände en större 
trygghet och säkerhet i yrket tillsammans med eleverna än vad de vägledare som hade varit i yrket en 
kortare tid gav uttryck för. De som hade varit i yrket en längre tid gav uttryck för upplevelser i 
samtalen som genomsyrades av ett lugn och en tilltro till sin egen förmåga.  

Jag jag känner mig väldigt lugn och trygg ju å jag tror att både föräldrar som har träffas sina 
ungdomar jag tro att dom också känner det så så det verkar så jag tycker att vi har många bra samtal 
på en väldigt lugn och behärskad nivå. (8) 

Vägledarna gav uttryck för lugn och självsäkerhet i sin yrkesroll. De upplevde att deras upplevda 
erfarenhet hade gjort dem mer förberedda för yrkets svårigheter. 

Hon har fått förtroende för mig samtidigt så känner jag av all den erfarenheten jag har så kan jag 
tackla dom här som mår så här dåligt jag känner mig väldigt tillbakalutad i min roll. (8) 

Vägledarna gav uttryck för en stor tilltro till sin egen förmåga och kompetens. 

… ja det gör jag nog jag har mycket erfarenhet jag har haft den här typen av samtal ganska många 
gånger inte så där jättemånga gode gud för det är inte så vanligt med hemmasittare så att jo jag 
känner nog lite att jag litar mycket på min egen förmåga att nå eleverna. (3) 

Tankar om att bli missförstådd. 

Tankar om att bli missförstådd handlar om hur vägledarna upplever elevernas sätt att återge det som 
vägledaren och eleven kommunicerar. Vissa vägledare gav uttryck att de upplevt känslor av att vara 
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missförstådd av eleverna. Att vara och verka i yrkesrollen innebär en hel del olika upplevelser och 
erfarenheter både negativa och positiva men också mer komplexa upplevelser som temat Tankar om 
att bli missförstådd belyser. Inom det här temat visar sig de tankar och känslor som en av vägledarna 
blev bärare av utifrån hur eleverna återgav sin förståelse av det som vägledaren försökte lyfte fram i 
samtalen hon hade med eleverna. Upplevelsen av att vara missförstådd kom utifrån hur vägledaren 
tolkade elevernas upplevelser av hennes intentioner och avsikter. 

Generellt så upplever jag mig så ganska genomskinlig för vissa är det jättebra och för vissa är det 
mindre bra men att jag nog kan vara så här att då blir lite så så hära ja men som du tyckte å gud de 
här har jag ingen koll på det här vet inte jag hihi… det vore ja a…det är då det brukar bli bäst 
egentligen ” men vad då visste hon inte var vilka skolor som har golfgymnasium” haha. (1) 

I citatet nedan uttryckte vägledaren att hon egentligen hade en god avsikt att berätta om allt som hon 
ansåg var av vikt för eleverna men att det uppfattades som att förvirra och röra till det i stället.  

Ehum… så det är klart att ibland så känner man att man rör till det och det kan jag känna speciellt när 
man sitter här i början på hösten eh får de e de mycket att peta runt i så här. (1) 

Tidigare har nämnts att vägledarna arbetar med framtid och inte med den tid som har förflutit, Att 
prata om framtid kan vara skrämmande för elever som har svårt att förhålla sig till sin framtid. I citatet 
nedan belyses en situation där vägledaren i sin yrkesroll missförstods och missuppfattades, vilket 
exemplifieras med vägledarens kommentar om att eleverna ”hatar” henne. De ”hatar” henne på grund 
av att hon arbetar med framtidsfrågor. För eleverna blir hon skrämmande men hennes egentliga 
uppgift är att hjälpa. Vägledaren gav här uttryck för en upplevelse av att känna sig missförstådd om 
sina intentioner.  

… men jag tycker jag tycker egentligen att det är mig de behöver träffa för att prata om det hära men 
en del hatar ju mig haha vad ska man säga hehe… inte som person men jag är en läskig en läskig 
faktor… (1) 

Sammanfattande kommentar 

Vägledarnas upplevelser av att vara i och verka i rollen, där mer personliga upplevelser trädde fram, 
dominerades av negativa känslor. Vägledarna beskrev att om samtalen gick dåligt var det ett 
misslyckande, vilket vägledarna tog på sig som ett personligt misslyckande. Om samtalen gick bra och 
vägledarna såg att eleverna hittande något inom sig eller att det på något annat sätt hände något 
positivt kände vägledarna något som kunde liknas vid euforisk lycka. I dessa beskrivningar uttryckte 
vägledarna sina upplevelser med ord som fantastiskt, härligt och häftigt. Positiva känslor hos 
vägledarna och yrkesmässig tillfredsställelse uppkom till exempel när en elev hittade en ledtråd i sina 
funderingar kring studier och yrken eller att vägledarna själva såg en lämplig lösning som eleverna 
tyckte om och ville anamma. Det kunde också vara att båda gemensamt hitta en lösning på något som 
länge varit ett problem. Många av vägledarna beskrev dock känslor av vanmakt och tvivel. Vägledarna 
uttryckte oro, ovisshet och otillräcklighet men också prestationskrav och känslor av misslyckanden. 
Vissa vägledare berättade att om elever inte kom till ett möte eller om eleverna lämnade ett möte innan 
mötet officiellt var över upplevdes det många gånger som ett eget misslyckande. Vägledarna beskrev 
sina reflektioner över situationen med att vägledarna inte hade lyckats åstadkomma någonting och att 
en utebliven framgång var ett faktum. Vägledarna återspeglade och gav uttryck för en maktlöshet i det 
att de inte rår över eleverna och deras agendor samt att de själva också är utsatta för andras agendor 
där förväntningarna är högt ställda på vägledarna. Vägledarna själva gav också uttryck för sina 
förväntningar på sig själva i och med att samtalen skulle leda någonstans och att ett resultat var 
önskvärt att uppnås. Vägledarna talade också om trygghet. Det framkom att trygghet upplevdes olika 
av vägledarna och i varierad grad och styrka. De vägledare som hade arbetat fler yrkesår och även var 
något äldre uttryckte en känsla av stor trygghet och kompetens. Det skilde sig något från de vägledare 
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som har färre yrkesår och uttryckte osäkerhet i vissa lägen. Vägledarna som kände trygghet och 
säkerhet i sin yrkesroll hänvisade sin känsla till antal år i yrket men också till en personlig mognad 
som kommit med åren. Tolkning av data från intervjuerna visade också att känslan av trygghet och 
säkerhet i yrket var relaterat till personligheten. Det framkom utifrån på vilket sätt vägledarna talade 
om sin egen betydelse i samtalen och hur de såg på yrkesrollen samt även hur de förhöll sig till sina 
egna och andras förväntningar. En vägledare som utstrålade hög grad av trygghet men inte hade 
arbetat flest år i yrket menade att hon nog inte hade några förväntningar på sig själv utan det var 
utifrån komna förväntningar som hon kunde känna av.  

7.1.3 Vägledarnas beskrivning av sina möjligheter och begränsningar i 
relation till samtalsprocessen 
Hur man upplever och erfar sina situationer i livet verkar många gånger höra samman med frågor som 
berör möjligheter och resurser. Det handlar också om frågor som berör hinder och begränsningar. Det 
här innehållsområdet behandlar vägledarnas upplevelser av möjligheter och begränsningar i relation 
till den samtalsprocess som vägledarna och eleverna omfattas av. Det här innehållsområdet belyser hur 
vägledarna ser på sig själva som neutral och opartisk samt vilka möjligheter det erbjuder. 
Innehållsområdet tar också upp vilka hinder och begränsningar som står i vägen för att vägledarna ska 
kunna utnyttja de resurser som de besitter i sin yrkesroll. Teman som visat sig under det här området 
är: Opartisk och uppskattad resurs, Outnyttjad resurs, Skolans struktur begränsar, Samverkan brister, 
Ensam i yrkesrollen och Når inte elever.   

Opartisk och uppskattad resurs 

Vägledarna såg sig som en opartisk och uppskattad resurs vilket byggde på en tanke om att vara 
neutral i förhållande till andra yrkesgrupper på skolan och i samhället. Vad som avsågs med begreppet 
neutral enligt vägledarnas beskrivning var att vägledarna exempelvis inte satte betyg, de hade inte 
makt att ta beslut om avstängning av elev och de hade inte någon koppling till olika myndigheter som 
eleverna upplevde som skrämmande. Under alla intervjuer har vägledarnas neutralitet kommit upp till 
diskussion. Begreppet har kommit upp utifrån olika perspektiv och utifrån en positiv aspekt. Alla 
vägledare delade åsikten att vägledarnas neutralitet var den främsta avgörande faktorn som gjorde att 
vägledarna var en bra samtalspartner för alla individer och speciellt i denna studie elever med hög 
skolfrånvaro. Neutraliteten som förhållningssätt bidrog till att vägledarna inte måla in sig i ett hörn 
vad gäller tillhörighet eller tankar samt tyckande enligt vägledarna.  

Jag tycker att det är ganska lätt jag tycker att det är ganska ofta jag som får ta möten med de här 
eleverna ofta för att vi bestämmer det på så på EHT de kanske inte vill gå till kurator och då är jag 
lite mellanting och jag får äga bollen det tycker jag är lätt och möjligheten till det och ofta så kanske 
jag har haft någon kontakt tidigare så att jag har någon slags relation till dom här eleverna eller 
känner till dom. Den möjligheten är lätt men sen handlar det om att bygga upp det här förtroendet. (7) 

Enligt vägledarna bidrog neutraliteten också till att eleverna inte kände något hot från vägledarna. 
Vägledarnas opartiska förhållningssätt ska då jämföras med andra yrkesrollers förhållningssätt, till 
exempel kuratorers. Kuratorn kan i vissa lägen utgöra ett hot för eleverna då kuratorn blir en förlängd 
arm för Socialtjänsten enligt en vägledares beskrivning.   

… finns andra som inte är så hotfulla om man ska säga då kan ju många ungdomar uppleva dom här 
lite mer som kuratorer och socionomer eller socialsekreterare lite hotfullt men en vägledare är på ett 
annat sätt lite mer en neutrala… (6) 

Några av vägledarna uttryckte också att det faktum att vägledarna var opartiska och hade utbildning 
inom samtalsmetodik upplevdes av många andra yrkesprofessioner som positivt. De upplevde att som 
vägledare blev de tillfrågade att delta i möten utifrån den kompetens de besatt. 
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Ja det skulle jag nog säga oftast en ganska uppskattad eller en eftertraktad part kan jag tycka i många 
lägen. (6) 

Outnyttjad resurs 

Många vägledare uppgav att de kände sig som en outnyttjad resurs. Det motsäger dock temat ovan. Att 
känna sig som en outnyttjad resurs var en upplevelse som många av vägledarna återkom till mer enigt 
än att de var en resurs som var eftertraktad. När jag tar upp att vägledarna upplevde sig som en 
outnyttjad resurs syftar jag på att vägledarna gav uttryck för att de upplevde att andra yrkesgrupper 
som arbetar med ungdomarna inte såg den potential och kompetens som vägledarna beskrev finns 
inom vägledningsyrket. Vägledarna själva syftade också på problemet utifrån ett större 
samhällsperspektiv där olika representanter i samhället inte heller hade en förståelse för vad 
vägledarnas kompetenser innebär. Vägledarnas beskrivningar uttryckte också en spänning i och med 
den konträra upplevelsen att vägledarna samtidigt kunde känna sig som en uppskattad resurs i ett 
sammanhang men också som en outnyttjad resurs i ett annat sammanhang. Jag har tidigare i stycket 
ovan redovisat ett citat där vägledarna kände sig uppskattade. I nedan citat framgår det att vägledarna 
upplevde att det fanns en övertro på vad vägledarna kunde åstadkomma.  

Ibland tror jag att man har en övertro på att vägledare ska vägleda till bristyrken eller att man ska 
vägleda till olika saker det kan man ju göra på sätt och vis genom att påtala att ja om du verkligen vill 
ha ett jobb då är det dom här bristyrkena som finns men vi kan ju aldrig säga gå byggprogrammet för 
inom byggbranschen finns det jobb utan vi måste ju lyfta det så att eleven får en bild av vad som 
finns men att dom själva fattar beslut och det är där jag tänker att man som yrkesvägledare hamnar i 
kläm både arbetsförmedlingen och näringslivet och även rektorer ibland kan vara så där att man ska 
verkligen pusha att eleverna väljer vissa saker det är lätt att skylla på att det var vägledaren som sa att 
jag skulle men det får vi ju inte om man följer de etiska riktlinjerna så hamnar man inte i det utan då 
är man ju neutral. (6) 

En vägledare beskrev också att det samtidigt råder en okunskap om vilka kompetenser vägledarna har 
och vilka uppgifter som finns inom yrkesrollens ramar. 

… näe det ska jag väl inte riktigt påstå men jag tror att det finns en viss okunskap om vad som 
egentligen ligger i ramarna för våran yrkesroll. (7) 

Vidare och utifrån liknande uppfattning formulerade några vägledare att de upplevde att det fanns en 
övertro på vad vägledarna kunde åstadkomma och att det råder felaktiga uppfattningar om vad yrket 
egentligen går ut på. Vägledarna uppgav också att de upplevde att det fanns en okunskap om yrket och 
vilket uppdrag som vägledaren i sin profession har.  

Jag blir inkopplad för att lösa ett problem ”Nu får vägledaren lösa det här”… trolla med knäna alla 
har slått huvudet i väggen och sen tillslut kommer jag då messias löser det här så kan det kännas 
ibland. (5) 

Sammantaget kände sig många av vägledarna missuppfattade i sin yrkesroll. Andra kompetenser såg 
inte den möjlighet som låg i vägledarnas kompetens. Sammanfattningsvis bidrog det här till en 
begräsning i yrkesutövandet i förhållande till vad vägledningssamtalen skulle kunna göra enligt 
vägledarna.  

Jag tror att det kan vara en inte alltid utnyttjad resurs just utifrån att man kan visa på olika alternativ 
eller hitta lösningar eller motivera till vissa saker å så där så jag tror att det är en viktig roll samtidigt 
är det så att jag tror att den kan vara svårt för en ungdom att ta beslut om sin framtid om man inte ens 
vet om man vill leva i morgon. (6) 

En vägledare tog upp ett preventivt perspektiv i arbete med elever som riskerar att hamna i långvarig 
skolfrånvaro. Vägledaren såg vägledarnas kompetens som outnyttjad och önskade att yrkesrollen fick 
ta plats även på andra arenor än vad som är vanligt. Vägledaren önskade detta i syfte att preventivt 
arbeta med att motverka skolfrånvaro.  
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Jag tänker att vägledningssamtalet är ett verktygs som man kan ha med sig så jag tror att man ska ha 
det tidigt som jag sa just tidigare också tidigt om man ser att det finns en tendens så kanske man ska 
jobba i team och att vägledaren ska jobba tillsammans med andra för att ungdomen tillbaka till skolan 
olika kompetenser å där jag tror att man kanske inte jobbar så mycket tillsammans och där jag tror att 
dom inte alltid utnyttjar vägledningssamtalet och vägledare på det sättet jättemycket kanske inte gör 
så mycket av hembesök från vägledarhåll i grundskolan utan det kanske är mera pedagoger som åker 
hem eller kanske kurator man kan ju göra som ett team kring det vägledning kan ju vara en viktig 
del…(6) 

Skolans struktur är begränsande 

Den allmänna erfarenheten hos vägledarna var att skolans struktur var en stor begränsade faktor för 
arbetet med elevgruppen i samtalsprocessen. Många gånger hamnar samtalen att handla om skolan i 
och med att både det svenska skolsystemet och arbetslivet förutsätter att individen fullföljer sin 
skolgång upp till och med gymnasiet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.  

… ja men det blir ju nån sorts form att är jag smart så har jag bra betyg i skolan å jag tror det är 
många som bär med sig att det inte är jättebra att man känner sig dum misslyckad och otillräcklig 
kanske lat till och med. […] ja och jag tror att det är ganska många som eh som har varit ganska 
knäckta efter skolan som sen får den jättebra karriär och dom får ta sig fram på det sätt som passar 
dom... (3) 

En vägledare menade att skolan och skolans mål görs viktigare för eleverna än att eleverna hittar det 
som eleverna mår bra av d.v.s. det salutogena i elevens liv. 

… ibland kan det kännas om att man kanske… är i stort behov av en psykolog kanske strulig 
hemsituation kanske inte alls nån stans att bo kanske inte det där läget att just då att fixa allt att få 
ihop en gymnasieexamen det handlar också om att se framåt kanske ibland kan jag känna att det 
känns så himla så avgörande gymnasiet asså dom har ju inte så långt livsperspektiv att också dämpa 
oro att orka börja…(4) 

En omständighet som både sågs som ett hinder men också som en möjlighet utifrån vägledarnas 
perspektiv var tiden. Tiden sågs dock av en vägledare som väl tilltagen och som en förutsättning och 
resurs för arbetet med samtal. 

… å den tiden har vi ju här det är det vi gör i första hand. (8) 

Vägledaren i citatet ovan arbetade på en arbetsplats där tiden var en tillgång och där samtalen fick ta 
plats. Vägledaren i citatet ovan syftar på att hennes arbetsuppgifter i första hand bestod av samtal. De 
övriga vägledarna delade vägledarens uppfattning om att tid var en förutsättning för samtal men tog 
upp tid som en bristvara. En bristvara främst för att kunna vara kreativ i förhållande till 
samtalssituationerna och processen. Några av vägledarna önskade att ha möjlighet att kunna tänka på 
annat vis om elever med långvarig skolfrånvaro som inte kom till skolan. Vägledarna syftade här på 
att det kan vara bra med kreativa lösningar för att kunna mötas och att inte begränsas av skolans ramar 
och skolans miljö. Många vägledare föreslog mötesplatser utanför skolan.  

... om dom ens kommer att komma till samtalet ibland tänker jag om dom inte kommer till skolan 
varför ska de komma till skolan och träffa mig hade man haft mer tid å kunna jobba mer på ett annat 
sätt och kunna träffa eleverna utanför skolan till exempel så tänker jag ofta tyvärr har jag inte 
tidsmässigt möjlighet till det men det tror jag skulle kunna vara en framgångsfaktor faktiskt för att 
börja bygga sen kan man träffas i skolan. (5) 

Det ska tilläggas att en vägledare arbetade med uppsökande verksamhet och några hade gjort det 
tidigare. En vägledare såg inte att det var vägledarens arbete och uppgift att träffa eleverna utanför 
skolans domäner. Samtalen skulle ske i skolan enligt vägledaren. Det fanns alltså en viss skillnad 
mellan hur vägledarna såg på frågan om alternativa mötesplatser. Övervägande andel vägledare tyckte 
dock att det behövdes mer kreativa lösningar kring möjligheterna att få till möten. Anledningen till det 
var att ett av de största problemen inom samtalsprocessen var att mötena inte blev av.  
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Samverkan brister 

Med utgångspunkt i intervjuerna framgick det att vägledarnas upplevelser var att samverkan mellan 
olika parter, som arbetar med elevgruppen elever med hög frånvaro, var bristfällig. Vägledarna 
uttryckte och uppgav att de önskade mer samverkan över gränserna. Det kunde vara gränser inom 
skolans egna verksamheter men också samverkan över gränser mellan olika aktörer i samhället som 
arbetade med eleverna som hade långvarig skolfrånvaro.  

… asså det är väl mer generellt att man behöver jobba tillsammans att man inte bara kan tänka att det 
inte bara är skolan som jobbar med det här utan att det är en samverkan med olika aktörer det är ju 
större än bara vägledareperspektivet men jag tror att i den här elevgruppen skulle man behöva 
samverka mycket mera med socialtjänsten och skolan tillsammans jobbar med ungdomarna med alla 
resurser som finns i skolan och dom resurser som finns inom socialtjänsten. (6) 

Vad gäller skolan struktur och ramar ansåg vissa vägledare att det var svårt att få tillgång till eleverna 
under skoltid då lektioner pågick. Den tid som fanns att tillgå var på elevernas håltimmar eller lunch. 

Bland alla yrkesgrupper näe det har jag ju inte jag har ju inte inom citationstecken rätt till samma 
tid… det är ju svårare för mig som studie- och yrkesvägledare att ta elever från lektionstid t.ex. än 
vad det är för en skolsköterska eller kurator för samtal. (3) 

Ensam i yrkesrollen 

Vissa vägledare tog upp att de många gånger kunde känna sig ensamma i sin yrkesroll på sina 
arbetsplatser samt i samverkan med andra yrkesroller. Att vara ensam såg de som ett hinder och en 
begränsning utifrån vad man kan göra och vad man inte kan göra.  

Jag tycker att det är ganska svårt det som man inte kan ta på i egen hand oftast på grundskolan jobbar 
studie- och yrkesvägledaren ensam i sin yrkesroll så där e de ju viktigt att man har med sig mentor 
och elevhälsan i processen så att man inte är ensam att man inte får i uppdrag av rektor och EHT så 
dära får i uppdrag att se till att eleven ska gå i skolan så det får man ju se till att ”näe det är nånting vi 
måste dela på för att se hur och vad vi kan göra tillsammans” (7) 

Några av vägledare beskrev att det var problematiskt att vara ensam då vägledarna inte kunde göra allt 
själva. Det här blir tydligt i citatet ovan. Vägledarna beskrev också att det var problematiskt att inte ha 
någon att prata med om det som gjordes och det som upplevdes vilket exemplifieras i citatet nedan. 

… som vägledare så är man ju man jobbar ju oftast ganska själv och man analyserar ju inte samtalen 
med sig själv som vi gör här nu utan man analyserar ju samtalen med sig själv och ibland så är man 
ju inte ens egen asså den bästa samtalsparten till en själv så det kan ju blir att man analyserar asså 
utan att kunna se det utifrån i perspektiv utan att man pratar med sig själv som att det blev ett 
misslyckande till exempel man förstärker det. (5) 

Når inte eleverna 

Vägledarna uppgav att de upplevde svårighet med att nå eleverna. Vägledarna beskrev att själva 
arbetet med att nå eleverna upplevdes som en begränsning och var ett hinder i samtalsprocessen. Att 
inte nå själva målgruppen för samtalsprocessen försvårar situationen för vägledarna. Vägledarna 
skildrade att det var svårt på olika sätt att nå eleverna. Ibland kunde det handla om att eleverna inte 
ville öppna sig. 

Näe… de e också en oro att man inte ska nå eleven ehh…att den att man inte ska att den inte ska 
öppna upp sig att man inte ska få det här förtroendet ehh…ja det e ett ganska svårt samtal kan det 
vara.. (2) 

Det handlade också om att eleverna inte alltid förstod informationen som vägledarna försökte 
informera om. Ibland kunde det bero på olika svårigheter hos eleverna själva. Svårigheten för 
vägledarna blev stor när vägledarna själva upplevde att det blev fel och att det var svårt att nå fram 
med rätt information. Vägledarna upplevde att det blev missförstådda och att det blev feltolkningar av 
vad det försökte förmedla. 
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… för vissa kan ju inlärningssvårigheter å asså svårigheter att ta till sig information å så då kanske 
man måste börja om om det blir fel…(1) 

Vägledarna beskrev också att det var svårt att nå eleverna fysiskt. Att få eleverna att komma till samtal 
eller svara på utskick upplevdes som svårt och med dåligt utfall.  

Ja men naturligtvis har jag begränsningar det gäller ju ungdomar man inte kan nå ungdomar som mår 
så dåligt så att man inte kan nå dom och sen så är det ju så att vissa begränsningar finns i att få tag på 
ungdomar vi har ju ett system där ungdomarna finns och vi gör utskick stora utskick två gånger om 
året och det är absolut det kanske är 10 procent som svarar på dom vi har svarsblankett också och det 
är begränsande att inte få tag på dom här ungdomarna (8) 

Några vägledare uttryckte att de sitter och väntar på eleverna när de har bokat in möten med eleverna 
men att eleverna inte kommer till mötena på avtalad tid. Att eleverna inte kommer till mötena gör att 
tiden inte används optimalt av varken vägledarna och eleverna. Vägledarna kan dock inte hållas 
ansvariga för det då de bokar in mötena och sitter och väntar men att eleverna inte kommer på avtalad 
tid. Situationen beskrev vägledarna som komplex och den gav upphov till frustration.  

… samtidigt tänker jag ”jag kan var rätt person” som dom träffar bara vi får träffas så det är den 
bryggan över att vi verkligen ses den den ju vara jättesvår upplever jag att man bokar in möte på 
möte men eleven kommer inte. (5) 

Sammanfattande kommentar 

När vägledarna talade om sina möjligheter och begränsningar trädde upplevelser av att vara en 
missförstådd yrkeskår fram. Många av vägledarna såg sig själva som en outnyttjad resurs vars 
kompetenser inte användes fullt ut. Vad gäller samtalen med elever som har hög skolfrånvaro ansåg en 
vägledare att man måste arbeta mer förebyggande och då använda vägledarnas kompetenser i det 
arbetet. Vägledarens upplevelser och erfarenheter var att vägledarna kom in sent i processen och att 
vägledaren då inte kunde använda hela sin repertoar av yrkeskunnande. Även flera av vägledarna 
upplevde liknande situationer och kände att kompetensen de besatt inte togs till vara. De flesta 
vägledare upplevde också att samverkan med andra yrkesroller och myndigheter brast men att det 
många gånger handlade om skolans struktur som de ansåg var begränsande. En vägledare tog upp att 
hon upplevde att skolan endast erbjöd ett sätt att arbeta med elever och skolfrånvaro. Om det sättet 
inte passade eleven fanns inga andra möjligheter. Vägledaren uttryckte en upplevelse en låsning i 
systemet som missgynnade elevgruppen och arbetet med skolfrånvaro. Några vägledare upplevde att 
tiden var en begränsande faktor och att det fanns för lite utrymme att arbeta mer kreativt med svåra 
frågor. Avseende tiden fanns skillnader i hur vägledarna upplevde huruvida det var en brist eller inte. 
Upplevelsen avgjordes beroende på inom vilken organisation vägledarna arbetade i. Arbetade 
vägledarna på skolorna var tiden en bristvara men arbetade man på kommunnivå och verksamheter 
utanför skolan upplevdes inte tiden som en bristvara. Det fanns också en skillnad mellan vägledarna 
vad avser hur vägledarna ville använda sin tid. Det var de som önskade att arbeta mer med kreativa 
lösningar, som till exempel uppsökande verksamhet och möten utanför skolan. En vägledare ansåg 
inte och upplevde heller inte att rollen som vägledare innebar att gå utanför skolans område vad gäller 
möten. Uppfattningen byggde på att om eleverna inte kom till skolan var det inte vägledarens uppgift 
att ta eleverna dit. Det var då ett uppdrag för en annan yrkesgrupp utanför skolan. Vägledarens mening 
var att det gick en gräns för vad som var en uppgift för skolan att försöka lösa och när problematiken 
inte längre låg inom skolans problemområde avseende elever som inte kommer till skolan. Här blir 
tolkningen att det finns en delad bild över hur man uppfattar och upplever sin yrkesroll och vad som 
kan upplevas som begränsande eller upplevas som om en möjlighet. 
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Det som alla vägledare uppfattade och erfor på liknande sätt var att det var svårt att nå eleverna. 
Eleverna hade många gånger ett undvikande beteende och det försvårade vägledarnas arbete, vilket 
tidigare belysts. Att eleverna hade ett undvikande beteende genererade känslor av maktlöshet inom 
vägledarna. Ytterligare en begränsande faktor var att rollen upplevdes som ensam. Många vägledare 
arbetar på skolorna som ensamma i rollen studie- och yrkesvägledaren i ett arbetslag. Informanterna i 
studien delade den upplevelsen men det gällde inte alla i deras nuvarande tjänst. Några hade tidigare 
arbetat som ensam vägledare och refererar till den tiden när de tog upp att yrkesrollen upplevdes som 
en begränsning. En vägledare arbetade som ensam vägledare under tiden för studien. Vägledaren lyfte 
att det var svårt eftersom det inte fanns någon att utbyta tankar och funderingar med. Om ett samtal 
inte hade haft det utfallet som vägledaren själv hade tänkt sig fanns ingen att utvärdera och reflektera 
tillsammans med. Det var då lätt att anklaga sig själv för det som var dåligt och inte hade gått bra. 
Vägledaren menade att om det hade funnits en möjlighet till reflektion tillsammans med en annan 
vägledare kunde det kanske ha bidragit till att se samtalsprocessen utifrån ett annat perspektiv.  

7.2 Upplevelser av eleverna och samtalen med 
fokus på eleven 

7.2.1 Vägledarnas beskrivning av elevgruppen och eleverna 

Det här innehållsområdet behandlar vägledarnas upplevelse av elevgruppen som är i fokus för studien. 
Här beskrivs den bild av eleverna som trätt fram för vägledarna i relation till samtalsprocessen. 
Innehållsområdet skildrar inte en så varierad bild utan den ger en bild av en stigmatiserad och vilsen 
elevgrupp. Temana som trätt fram utifrån intervjumaterialet ger en nedstämd bild av elevgruppen i 
relation till skolan. Det finns dock undantag men undantagen är inte kopplade till skolsammanhang. 
Teman som visat sig under det här området är: Framtidsångest, Vilsenhet och passivitet, Stigmatiserad 
och Stjärnor som lyser utanför skolan.  

Framtidsångest 

Vägledarna beskrev att de upplevde och uppfattade en känsla av framtidsångest hos eleverna. Lika 
som det tidigare har framkommit i datamaterialet, att vägledarna utgör en skrämmande faktor i och 
med att vägledarnas fokus är framtid, visar eleverna att de är rädda för framtiden.  

Jag är en läskig som ska prata om framtiden ehmum…och ehh….samtidigt som dom här eleverna 
kanske har börjat komma just bara för att dom bara vill träffa […] de kanske just har börjat komma 
och är trygg med att just nån människa på den skolan. […] jag upplever att många tycker att det är 
om jag nu tänker på ja men jag upplever nog att många tycker att det är är lite skönt att prata om det 
att att man är en tid när dom sitter ner och tänker på det här som dom inte vill tänka på som dom mår 
dåligt över och krisar över så upplever jag nog att ”ja ok jaha ok ja ha det är så” att de förstår lite att 
det har blivit lite tydligare. (1) 

Vägledarna upplevde att det fanns en oro och ett undvikande beteende för att slippa ifrån framtiden.  

… i själva samtalet är det ofta eleven som inte vet så mycket när dom svarar på frågor så är det 
mycket ”vet inte” dom är ganska tysta jag tror det är nog få elever som tänker att det här blir 
behagligt i mötet för de flesta kanske inte vill prata även om dom kanske skulle behöva prata om sin 
situation om vart man är på väg för att komma dit men det är nog många som kanske inte orkar utan 
dom känner nog för mycket stress och press jag skulle tro att dom flesta inte kommer helt frivilligt 
första gången. (6) 

Vägledarna beskrev en bild som skildrar en elevgrupp som inte orkar ta tag i sin situation utan det är 
lättare att undvika för att skydda sig.  



59 
 

… hållit sin del av dealen liksom eller dom har inte orkat eller att a att dom måste a måste kanske 
berätta eh vad det e som e jobbit eller det vet man ju också lite så där men att dom måste prata… det 
är mycket enklare för elever att stoppa huvudet i sanden. (2) 

En vägledare skildrade den upplevda bilden som att eleverna ville skydda sig från livet.  

… det låter hårt att säga det en del elever kan ju asså ja kan förstå att dom svarar mig det dom tror att 
jag vill höra och då gäller det ju att jag har öronen så mycket så att jag kan komma igenom den biten 
för att få fram det dom verkligen tycker eller vill eller känner.[…]ja asså hur skolan vill att dom ska 
vara asså dom ska behaga för då kommer dom undan då får dom vara i fred det har jag ett exempel 
ett väldigt tydligt exempel det blir ju en hal ål ingenting som jag tror att elever medvetet gör utan det 
är för att skydda sig själv. […] inte från någon utan från livet kanske… (3) 

Vilsenhet och passivitet 

Eleverna upplevdes som vilsna av vägledarna. En vägledare beskrev eleverna som passiva. Passiva på 
det sättet att eleverna aldrig hade kommit till tals och aldrig behövt formulera sig utifrån vilka åtgärder 
eleven ansåg sig behöva. Eleverna hade aldrig själv behövt formulera sig och talat om vad de ville ha i 
form av anpassningar, stöd och åtgärder. Vägledarens uppfattning var att det aldrig hade funnits någon 
som hade efterfrågat något från eleverna. Samtidigt kunde vägledaren också se att det var svårt för 
eleverna att veta vad som skulle vara bra för eleverna då eleverna inte hade fått den hjälpen av vuxna i 
elevernas närhet. Sammantaget blev vägledarens uppfattning att vissa elever upplevdes som 
oföretagsamma och därmed passiva.  

… det kanske aldrig är nån som har lyssnat på dom å såna saker å dom är inte vana att prata så 
mycket själva om det är just dom här eleverna som har varit hemma länge det kanske aldrig är nån 
som har frågat dom riktigt hur dom skulle vilja ha det hur skulle vi eller dom kanske inte ens vet jag 
träffade en ungdom som var en före detta hemmasittare eller i alla fall hade långvarig frånvaro från 
sin skola men jobbar och ehh.. hon sa ju det att det var ju aldrig nån som egentligen asså dels så 
kände hon att det var ingen som frågade henne vad hon tyckte ehh… å sen så menade hon också det 
är ju väldigt svårt att säga vad man vill när man e eller hur ska vi göra för att anpassa det här för att 
det ska passa dig det hade ju inte hon några svar på hon kanske hade behövt olika alternativ. (6)  

Stigmatisering 

Vägledarna beskrev en stigmatiserad elevgrupp. Samtliga vägledare beskrev att de upplevde att 
eleverna kände skuld och skam.  

… en elev som säger och hoppas att den att asså ett missly asså näe jag lyckades inte komma till den 
här träffen och jag misslyckades komma till den här träffen och inte den träffen heller då kanske det 
är bättre att bara avbryta då kanske man liksom frigör lite skuld. (4) 

I mötena med eleverna upplevde vägledarna att många av eleverna kände sig dumma och okunniga i 
skolsituationer. 

Ja asså … ja för eleverna så är ju jag en skolpersonal och jag är ju en skolpersonal asså i skolan då 
förknippad med kanske ångest ilska eller hopplöshet å så att man känner sig dum i skolan så där så 
även om jag är en vägledare så är jag en skolpersonal där har man ju kan det ju va en friktion mellan 
och då kan det vara så att eleven inte vill öppna sig. (5) 

Vägledarna beskrev också att de upplevde att eleverna hade förväntningar på sig själv och att andra 
hade förväntningar på eleverna. 

… ja jag tänker att det finns ju förväntningar tänker jag både hemifrån å säkert på sig själv å från 
skolans sida jag tror att dom är ganska medvetna om att det e dä a alla och oftast dom själva vill. (4) 

Samtidigt beskrev några vägledare att eleverna också kände sig svikna av skolan som institution. 
… men sen så har det ibland dykt upp att den här kategorin är väldigt besviken på skolan varför såg 
inte skolan mig varför blev det så här det är faktiskt inte mitt fel näe det är ju inte det utan det är 
många saker som spelar in en del i det är ju att skolan inte har fångat upp allt att det inte har blivit 
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som det borde ha blivit och det kan ju kännas som att eleven vill utmana mig eller ställa mig till svars 
för någonting. (7) 

Den beskrivna bild som vägledarna gav av elevgruppen pekar på ett utanförskap. Nästa tema visar på 
att eleverna kan ha ett annat sammanhang där de glänser. Ett sammanhang som skolans personal sällan 
känner till eller tar del av.  

Stjärnor som lyser utanför skolan 

I studien framkom även en annan och mer positiv bild av elevgruppen. Några vägledare beskrev en 
elevgrupp som hade andra kompetenser än de kompetenser som uppmärksammades i skolan. 
Egenskaper som inte premierades eller värdesattes på samma sätt som de kunskaper som ingår i 
målformuleringarna för skolans olika ämnen och kurser. En vägledare formulerar sig att de var 
stjärnor som lös utanför skolan. Några vägledare upplevde och beskrev att elevernas kompetenser var 
kvalitéer som skolan inte tog hänsyn till och att eleverna var fast i ett system som inte värdesatte deras 
förmågor.  

Många bär med sig så mycket att dom är en misslyckad person att dom är misslyckade det blir som 
en stämpel eh men a jag tänker att jättemånga av dom här har ganska hög frånvaro dom kan vara 
jättebra på att skaffa jobb dom kan vara smarta på andra sätt då kanske det är bättre att lyfta upp det 
istället för skolan då kanske dom ska jobba mycket skolan är så där skolan ska vara bra alla ska få 
mycket på allt a men jag är kanske inte jättebra på det här då kanske inte jag ska fokusera på det jag 
kanske är asgrym och jobba på det här som jag är bra på som jag tycker är kul det e ju lite gran att 
alla ska gå samma väg asså de e inte jättemycket alternativ. […] det är som att pressa in en rund kloss 
i ett fyrkantigt hål. (4) 

Sammanfattande kommentar 

Den bild som framträdde när vägledarna pratade om eleverna var en nedstämd bild. Den visade en 
stigmatiserad och vilsen elevgrupp som räds inför framtiden. Vägledarna talade om att eleverna 
undvek att komma till bokade möten. Om eleverna kom på mötena hade de en samtalsmodell som de 
använde i samtalen. En modell som gick ut på att behaga och att vara till lags för att inte ställa till 
problem eller för att skydda sig. En vägledare uttrycker att hon trodde att eleverna skyddade sig från 
själva livet med sitt beteende. Många vägledare upplevde att eleverna var vana att sitta i samtal och att 
eleverna hade genomskådat vad som behövde göras för att sedan få vara i fred. Eleverna uttryckte en 
åsikt i samtalen eller på mötena men sedan agerade de på ett helt annat sätt. Eleverna kunde även hålla 
med om åtgärder och vara positiva under mötena men efter mötet signalerade de att de inte alls höll 
med genom sitt beteende. En vägledare uttryckte en upplevelse av att många elever inte alls visste vad 
de skulle svara när de blev tillfrågade. Upplevelsen var att det mest var föräldrarna som drev frågor. 
Upplevelsen var även att eleverna var vilsna och saknade förmåga att känna och tycka om sitt eget liv i 
relation till framtiden. Elevbilden som visade sig för vägledarna var därför gemensam i egenskap av 
att den var tungsint men delad i två olika intryck, dels elever som vet vad som krävs men inte vill göra 
vad som krävs och dels elever som inte vet vad den vill och heller inte vet vad som krävs. Vägledarna 
uttryckte en bild av att eleverna hade förväntningar på sig både hemifrån och från skolan samt en bild 
av att eleverna upplevde sig själva som dumma och okunniga i skolsammanhang. Vägledarna tog å 
ena sidan upp att de upplevde att eleverna kände skuld och skam och å andra sidan att de upplevde att 
eleverna hade många bra egenskaper och en stor potential men att det sällan syntes i skolan eftersom 
det inte var kompetenser som efterfrågades av skolan.  

7.2.2 Vägledarnas beskrivning av samtalsprocessens betydelse för 
elevgruppen och eleverna 
Det här innehållsområdet behandlar vägledarnas upplevelser av den betydelse som samtalsprocessen 
har för elevgruppen. Här beskrivs den bild av vad samtalen kan göra för eleverna och vilken funktion 
samtalen fyller utifrån hur vägledarna erfar samtalen i relation till elevgruppen. Innehållsområdet ger 
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en bild av samtalen som utvecklande och stödjande för elevgruppen där sammanhang och relationer 
skapas. Teman som visat sig under det här området är: Sammanhangsskapande, Nyskapande oh 
motiverande, Personlig utveckling och Relationsbyggande.  

Sammanhangsskapande 

Vägledarnas upplevelse av samtalens betydelse för eleverna var att samtalen skulle skapa 
sammanhang. En vägledare tog upp vikten av att eleverna hade möjlighet att utveckla en förståelse för 
varför man går i skolan och på det sättet skulle eleven även erhålla en förståelse för sin egen situation. 
Ibland behöver man som individ förstå varför man gör saker i ett större perspektiv för att få en bättre 
förståelse för nuet var vägledarens resonemang. Vägledaren uttryckte tankar som menade att 
samtalens betydelse var att eleverna skulle få en förståelse för sitt eget sammanhang och vad eleverna 
ville i den kontexten. 

Jag tänker att just utifrån dom som har varit hemma mycket så tänker jag asså jag kan tänka dels att 
man borde haft vägledning mycket tidigare asså både generellt men och också i synnerhet för den här 
elevgruppen jag tänker att om man får samtal regelbundet kring sina mål ”Varför går jag i den här 
skolan”… vad är syftet med det så tror jag att det är lättare att förhindra eller i alla fall att det inte är 
lika lätt att man hamnar i den här långvariga frånvaron för har man tydliga mål och målsättningar får 
sätta upp det med hjälp av en utbildad person så har man lättare att förstå varför man ska var i 
sammanhanget även om man mår dåligt. (6) 

Vägledarna beskrev också samtalets betydelse som ett sätt att skapa hopp och framtidstro för att 
undvika att eleverna saknade ett sammanhang och en kontext.  

… rent generellt så tänker jag att samtalet har en ganska stor betydelse för den här elevgruppen och 
borde kanske ha kommit i förebyggande syfte redan innan när man väl har hamnat i den här fråvaron 
så asså då är det väl också viktigt att på nått sätt känna hopp ”asså det finns nått för mig i framtiden 
fastän skolan inte riktigt funkar just nu” att man hela tiden försöker att ja men jobba med att eleven 
ska känna nån form av hopp nån form av framtidstro så att man inte ska sitta hemma och känna att 
man mår mer och mer dåligt över de eller så där utan att man hela tiden har möjlighet att jobba kring 
eller jobba med eleverna kring de här frågorna (6) 

Vägledarna beskrev att det kan vara svårt för eleverna att hitta någon form av riktning och veta vad de 
ville med sina liv. Vägledarna uttryckte att när eleverna inte vet vad de vill kan det vara svårt för dem 
att förmå sig till att gå till skolan. Det är helt enkelt svårt att förstå vad skolans syfte är och vad skolan 
ska vara bra för.  

… och sen finns det elever som har svårt att hitta den där vägen å inte vet va dom vill och man 
kanske har andra problem som gör att man inte mår jättebra och då tror  jag att det är mycket svårare 
att om man inte varför och vad är mitt mål och då kan det bli så  vara svårt att se sig själv i skolan att 
liksom man har inte riktigt bilden av vad ska det här leda till för mig och andra verkar veta vad dom 
ska bli och jag har ingen aning och då blir det ganska påfrestande för eleven…/ /… eleverna ska 
känna att ”aha det är därför jag går i skolan” det är inte för att jag måste veta just nu att jag vill bli 
kirurg utan det kanske handlar om att jag har de här olika intresseområdena jag går i skolan för att ta 
reda på vad jag tycker om i skolan och är intressant man kan ju tänka lite grann att man förstår varför 
man är där för jag tror att börjar man väl vara hemma och inte har nån direkt mål med att gå till 
skolan då är det ännu svårare att komma dit även om man börjar må bättre (6) 

Nyskapande och motiverande 

Temat nyskapande och motiverande är nästan likadant som temat Sammanhang på så vis att det 
handlar om att se något och förstå något. Det som däremot karakteriserar temat Nyskapande och 
motiverande är att det handlar om en rörelse framåt. Vägledarna beskrev att något skulle hända, något 
skulle skapas i samtalet. Det fanns en tanke om att samtalets betydelse var att det skulle leda 
någonstans.  
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Ja eller att dom så hära dom ska ha fattat nånting mer… eller fått nån… åh… gud a å asså de kan 
även vara när man har rört till de för dom att dom tänker att dom behöver ofta förstå att det har rörts 
till av en anledning eller jag vet inte. (1) 

Det motsatta beskrevs också av vägledarna. Några vägledare beskrev samtalen som att om det inte 
ledde till något så var det ett ”ickesamtal”. 

… så i ett sånt där i ett sånt samtal som blev ett ickesamtal kan man ju säga ehum… misslyckande för 
mig blev ju att vi inte kom vidare nånstans och för eleven så hände det ju ingenting utan det här 
fortsatte med hög frånvaro men men med lite perspektiv på det å man kan se det utifrån ja eleven var 
inte där för att kunna ehum för att vi skulle komma nånstans som i mina ögon det skulle leda till 
nånting och det hade inte spelat nån roll vad jag hade sagt eller vilka frågor jag hade ställt för eleven 
var inte där. (5) 

En viktig förutsättning som en del vägledare tog upp var att det skulle bli en förändring. Samtalets 
betydelse låg i att något skulle förändras. Samtalet skulle leda till en förändring. 

Ja asså ja men ja nämen vad säger man motivationen jag vill ju gärna se nån slags förändring eller att 
eleven får med sig något när den går därifrån. (2) 

En vägledare beskskrev det som att en dörr skulle öppnas till något eleverna hade glömt eller att något 
som legat i dvala inom eleverna skulle väckas. En annan metafor vägledaren använde var att det skulle 
sås ett frö.  

Ja det kan man ju det nu nu ska jag inte definiera så här bra och dåliga samtal men samtal nä men när 
man kan känna att eleven börjar öppnar sig eller att eleven skrattar när man ser att det lyser i ögonen 
när eleven pratar om nånting som den tycker å göra eller som den tänker om en viss sak som ibland 
kan man känna att nu nu börjar eleven gå igång det här intresset den här saken asså jag tänker så här 
är att motivationen hos mig själv då kanske då kan handla om att få eleven att känna det å vissa saker 
att man kanske öppnar upp nån liten dörr till nånting som eleven kanske har drömt om innan att det 
här har jag velat göra men att men men glömt bort det och kanske börjat tänka på det igen om inte så 
de funkar så ialla fall att vad ska man säga näe men det i sig är ju en motivation i sig för jag kan ju 
inte till hundra procent säga att det kommer att hjälpa eleven men men känslan kan ju vara att det här 
ä till godo för personen i fråga det kanske sås ett litet frö nån stans…(5) 

Personlig utvecklig 

Vägledarna beskrev även samtalsprocessen som en plats för personlig utveckling. En plats där eleven 
kunde komma till insikt utifrån erfarenheter. 

Jag tänker att vi hittade nånting som delmål vi kanske inte visste att det var ett mål vi kanske inte 
visste att det var dit vi skulle här har eleven kommit på nånting eh… som kanske gör att eleven 
känner sig mer motiverad eller inser att den måste byta bana men det där ska jag göra…(7) 

En vägledare tog upp att samtalen var en utvecklingsprocess både för eleven som individ men också 
för vägledaren. Samtalen hade extra stor vikt och extra stort värde när vägledaren fick möta elever 
som hade problematisk skolgång. Vägledarens upplevelse var att de mötena gav mycket och hade stor 
betydelse. 

Ja det kan ju vara ganska tufft och det är ju ändå utvecklande asså skulle man bara träffa elever som 
vet vad som vill och det går helt stålande så asså vissa elever är ganska självgående och vissa elever 
är ganska tacksamma men jag tänker också den andra där kanske det egentligen också finns ett större 
behov och ett större värde. (4) 

Några vägledare beskrev, som nämnts i förra stycket, samtalsprocessens betydelse som en gemensam 
arena där både elever och vägledare utvecklades och lärde sig nya saker om sig själv. Samtalen blev en 
arena för lärande både gemensamt och individuellt.  

… det är ju det man gör och det här förtroendet som du nämnde också att man får det efter en serie 
vägledningssamtal och att det då börjar hända nånting så att man går i en riktning framåt eller eleven 
då går i riktning framåt även jag går i riktning framåt. (8) 
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I samtalen skapades på så vis en lärprocess. 

Ja de e också olika från samtal till samtal det kan vara jättefrustrerande ibland och det kan just efter 
kan jag nästan hamna i eufori för du hittar den men om du inte har hittat den eller att jag kanske har 
känner i den här efteranalys för jag har nog en efteranalys för där kan jag känna att ”oj där sa jag nog 
något som kan vara jobbigt” och då är det ju frustrerande så jag kan nog gå igenom en hel skala med 
olika känslor beroende på hur samtalet har varit men jag försöker ju rätta till det inför nästa samtal 
och vet att det där kanske jag ska hålla mig ifrån. (3) 

Relationsbyggande 

Vägledarna var alla överens om att samtalens betydelse för eleverna var att samtalen var 
relationsbyggande. En vägledare menade att det var skapandet av relationer som var nyckeln till att 
eleverna kom tillbaka till skolan och det skapandet skedde i dialogen inom samtalsprocessen.  

Jag tänker ju att för den här kategorin elever så är ju samtalet där man bygger relationen det är det 
som är nyckeln till att komma tillbaka till skolan. (7) 

Vägledarna menade också att en viktig och central betydelse med samtalsprocessen var att genom 
dialogen och relationen blev eleverna sedda. 

… att dom ska våga börja prata från början heheh eller att att att man hittar någon sorts ingång så 
hära eller blir sett bli sedd som en person kanske… men behöver få någon sorts relation... (1) 

Vägledarna beskrev också en önskan om att i samtalsprocessen få lämna dialogen om skolan och dess 
prestationskrav. Vägledarna ville hitta andra områden att samtala om. Vägledarna beskrev en situation 
där många elever som kommer till samtalen med vägledarna ofta har en vana från andra 
samtalssituationer med annan skolpersonal eller andra myndigheter. Eleverna har med sig ett sätt att 
förhålla sig och agera där de är tillmötesgående om vad som sägs och beslutas under mötena men det 
är inte säkert att eleven samtycker med det som sedan beslutas. Vägledarna önskade förändra det här 
sättet att samtala på. Vägledarna ville hitta andra ingångar för att få mer givande och uppriktiga samtal 
som också kunde leda vidare till något större. Vägledarnas förhoppning var att genom att lämna 
skoldialogen ge eleverna möjlighet att känna förtroende och tillit i samtalssituationen.  

… speciellt dom är eleverna som inte är mycket i skolan ehum men jag tänker också i 
vägledningssamtalen som jag tänker att det främst bör handla om om man får möjligheterna med dom 
här eleverna att det gäller att det är så klart jätte individuellt men att gå generellt gå ganska mjukt 
fram inte ehm börja med att ställa krav alltså krav på det sättet att vi måste nå en lösning eller vart 
vill du utan först liksom samtala bygga ehum… vad säger man bygga relationer a precis å också prata 
försöka kanske att inte prata så mycket om skolan utan prata mer om intressen vad man tycker om å 
så där… (5) 

Sammanfattande kommentar 

Enligt vägledarna hade samtalen flera betydelser för eleverna. En vägledare nämnde att eleverna 
saknade insikt och kunskap om den situation de befann sig i. Eleverna hade heller ingen tanke på vad 
de behövde eller vad de skulle må bra av. Vägledaren menade att ett vägledningssamtal inte alltid 
behövde fokusera på framtiden utan ett vägledningssamtal kunde också vara sammanhangsskapande. 
Flera vägledare såg samtalen som sammanhangsskapande men också som nyskapande och 
motiverande. Det vägledarna oftast tog upp var att samtalen skulle ge något eller leda till något. 
Upplevelsen av samtalsprocessens betydelse för elevgruppen var att samtalet skulle ge en förståelse 
för vad eleverna ville i ett sammanhang. Vägledningssamtalet skulle stå för personlig utveckling och 
lärande. Eleven skulle få en insikt och med den insikten redskap att ta nästa steg. Alla vägledare tog 
upp att det var viktigt att eleverna blev sedda och bekräftade. De menade att det skedde genom 
samtalsprocessen. Upplevelsen av samtalen med elevgruppen var att det var i dialogen relationerna 
byggdes. Det var inom samtalets arena som vägledarna hade möjlighet att skapa och bygga upp ett 
förtroende tillsammans med eleverna. Vägledarna upplevde och erfor att om de lyckades med att 
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skapa relationer i samtalen bidrog det i sin tur till att eleverna valde att komma tillbaka till vägledarna. 
Om eleverna kom tillbaka kunde vägledarna i sin tur lyckas med att stötta (hjälpa) eleverna med hjälp 
av fler samtal till någonting in i framtiden. När vägledaren inte hade möjlighet att skapa relationer var 
det svårare att stötta (hjälpa) eleverna vidare. Enligt de flesta vägledare var samtalsprocessens 
viktigaste och centralaste innebörd var att vara relationsskapande. En vägledare uttryckte att det var 
nyckeln till att eleverna kom till skolan. Att få möjligheter att skapa relationer var en central fråga för 
vägledarna. Att få möjligheter till samtal hade därför ett övergripande fokus för vägledarnas 
upplevelse av vägledningens betydelse för elevgruppen.   

7.3 En fördjupad analys av upplevelser i 
samtalsprocessen. 
Jag har tidigare redogjort för vägledarnas upplevelser så som vägledarna har beskrivit sin verklighet 
utifrån deras relationer som de har till sin kontext. Jag ämnar nu göra en fördjupad analys som 
kommer att handla om en fördjupad förståelse för innebörden och betydelsen av vägledarnas 
upplevelse av samtalsprocessen, vilket också är tanken med fenomenologin (Karlsson, 1993). I det här 
kapitlet presenteras resultatet som en fördjupad analys med hjälp av den teoretiska ansatsen som 
studien har antagit. Den teoretiska ansatsen presenterades i kapitel 3. 

7.3.1 Spänning mellan den egna ambitionen och elevens motstånd. 

Utifrån det fenomenologiska betraktelsesättet framträdde vägledarna som bärare av en genuin och 
innerlig omtanke om eleverna. De drevs av ett altruistiskt incitament att vilja göra gott utifrån ett 
salutogent perspektiv. De ville hjälpa eleverna till egenmakt och en ljus framtid. De ville förmedla 
empowerment i betydelsen möjliggörande handlingskraft. Vägledarna upplevde att samtalen som en 
aktivitet och en process skulle leda till något. Tanken var att något skulle hända. En eureka effekt ville 
uppnås. Det fanns ett inneboende incitament och en intensitet som ville framåt. Det jag här har 
beskrivit är en förståelse för vägledarens relation till sin kontext i ett förstapersonsperspektiv. 
Sammanhanget som vägledarna har, som sin levda värld, är i en lotsande roll för andra. Det kan 
relateras till Bengtssons beskrivning av fenomenologin att försöka förstå individen utifrån relationerna 
som de lever och verkar i (1998).  

 

I den här processen av intensitet som ville framåt visade sig också fenomenet förväntningar. 
Vägledarna uttryckte förväntningar på sig själva och vägledarna uttryckte även att de kände 
förväntningar från andra. Att uppleva och erfara förväntningar ledde till, i vissa fall, känslor av 
misslyckanden, frustration och stress. Motparten i samtalsprocessen var eleverna. Eleverna skildrades 
många gånger i vägledarnas berättelser som passiva och tystlåtna deltagare i samtalsprocessen. 
Vägledarnas berättelse om eleverna var att de inte nådde eleverna. Eleverna visade sig även som 
bärare av egna agendor vilket krockade med vägledarna i samtalsprocessen. Här framstår en bild av en 
vägledare som lever och verkar i en värld där vägledaren månar om en annan individ men 
återkopplingen och responsen uteblir. Min tolkning av det tillståndet och den kontexten som 
vägledarna och eleverna befinner sig i tolkas av mig som en situation där det existerar en spänning 
inom vilket vägledarna omgavs av.  

 

I min studie har jag inte utforskat elevernas upplevelser vilket gör att jag endast kan uttala mig om hur 
vägledarnas upplevelser av samtalsprocessen visar sig för mig. Det upplevda står i relation till ett 
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upplevande eller ett erfarande då fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi (Bengtsson, 1998, 2001, 
2005). I den här analysen handlar det om vägledarna som upplevande av en upplevelse och hur 
vägledarna menings-bestämmer sina situationer, vilket jag i min tur upplever utifrån att det är jag som 
studerar fenomenet vägledarnas upplevelser. Utifrån intentionalitetsbegreppet där intentionaliteten hör 
ihop med mening och att subjektet bli medveten om någonting (Sander, 1999) visar sig 
samtalsprocessen som en spännkraft för mig. Samtalsprocessen mellan vägledarna och eleverna visar 
sig för mig som en spänning mellan två parter där den ena parten ville driva framåt för att få ett 
resultat medan den andra parten höll tillbaka. Upplevelsen av samtalsprocessen för vägledarna ses här 
som en upplevelse av motstånd. Inte ett motstånd som vägledarna kände mot eleverna utan ett 
motstånd som vägledarna upplevde från eleverna. Mening är avhängigt ett subjekt och subjektets 
förhållningssätt. Upplevelsen av motstånd i situationen är avhängigt vägledarnas subjektiva mening. 
Den subjektiva meningen vägledarna kände var att eleverna till exempel spelade ett spel, inte var 
engagerade eller hade andra agendor vilket visade sig som ett undvikande och passivt beteende. 
Vägledarnas subjektiva mening ska inte stå i förhållande till elevernas upplevelser då elevernas 
upplevelser kan vara något helt annat, vilket i elevernas kontext måste bygga på en förståelse utifrån 
elevernas livsvärld. I den här studien har jag endast tolkat utifrån vägledarnas livsvärld. 

7.3.2 Motsättning mellan upplevd kompetens och efterfrågad kompetens 
Tanken med fenomenologin är att förstå innebörd och betydelse i och hos det som studeras (Karlsson, 
1993). Utifrån det empiriska materialet var samtalens formella betydelse att ge något till eleverna som 
exempelvis relationer, sammanhang eller motivation. Samtalsprocessen visade sig också betyda 
mycket för vägledarna på ett personligt plan. De kände en yrkesmässig tillfredsställelse och en innerlig 
glädje när samtalen resulterade i något som vägledarna ansåg var givande för eleverna. 
Fenomenologin försöker förstå individer och sociala grupper utifrån deras värld, deras livsvärld 
(Bengtsson, 1998). Enligt fenomenologin är människan inte distanserad utan lever och engagerar sig 
omedelbart i sin värld. Människan är inte en betraktare enligt fenomenologin utan en deltagare (a.a.). 
Denna utgångpunkt om livsvärlden visade sig i hur vägledarna såg på sig själva och sin kompetens 
kontra hur de upplevde att de blev sedda av andra. Vägledarna hade alla en treårig akademisk 
utbildning som de ansåg hade gett dem goda kunskaper i karriärutveckling och vägledning, inom 
vilket samtalsmetodiken var en central del. Många vägledare upplevde att de blev tillfrågade, utifrån 
sin yrkesroll och kompetens, i slutfasen av arbetet med elever med långvarig skolfrånvaro och inte i 
början när skolan kartlade elevernas höga skolfrånvaro samt orsakerna till den höga frånvaron. 
Vägledarna ansåg att de hade goda kunskaper inom vägledning. De ansåg därför att vägledningens 
kunskap borde användas preventivt i arbetet mot hög skolfrånvaro. Här framträdde en motsättning 
mellan vägledarna och deras syn på sin kompetens och de personer och instanser som efterfrågade 
vägledarnas kompetens. De som efterfrågade vägledarnas kompetens i slutskedet antogs, av 
vägledarna, inte ha kunskap om vägledarnas kompetenser och hur vägledarna kunde bidra. Många 
vägledare såg sig själva som kvalificerade deltagare i arbetet med att motverka skolfrånvaro men 
kände inte, i alla lägen, att de blev uppmärksammade för sina kvalitéer. De ansåg många gånger att de 
blev introducerade sent i arbetet. Utifrån vissa specifika grupper upplevdes vissa undantag av 
vägledarna i problemkomplexet. Med utgångspunkt från Husserls livsvärldsbergrepp (Bengtsson, 
2001) hade vägledarna en naturlig inställning till sig själv och sin yrkesroll. Den naturliga 
inställningen karaktäriseras av en innerligt, tillgiven och engagerad inställning i den förgivet tagna 
livsvärden. De såg dock en brist i att de inte blev involverad tidigt i arbetet med skolfrånvaron. Den 
förgivet tagna livsvärden som vägledarna levde i blev på det sätt uppmärksammad och synliggjord. 
Vägledarna såg brister i vägledningen i och med frånvaro av vägledning. Brister sågs av vägledarna 
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utifrån det sätt som vägledarna önskade att vägledningen gavs form i arbetet med långvarig 
skolfrånvaro. 

 

Sammanfattningsvis uttryckte vägledarna en upplevelse av glädje och tillfredsställelse i sitt arbete med 
eleverna samt gav uttryck för ett starkt engagemang att vilja hjälpa och vara delaktiga i ett tidigt skede 
i skolfrånvaroproblematiken. Den subjektiva upplevelsen vägledarna upplevde var att det uppstod 
motstånd dels i elevperspektivet i relation till eleven och dels utifrån kompetensperspektivet i relation 
till andra. Sammantaget utifrån tolkning gav vägledarna uttryck för att det fanns en upplevelse av 
motsättning. Motsättning i den betydelse av att det fanns en disharmoni om vad vägledarna önskade, 
ville och kunde i relation till andras uppfattningar om professionen vägledare.  

7.3.3 Förförståelsen visar sig ur bakgrunden 

Hur kan man förstå att det uppstår spänningar och motsättningar som omger vägledarna? Att förstå 
vägledarnas upplevelser utifrån ett inifrån-perspektiv är komplicerat då människan inte kan anta någon 
annans tankar. Människan kan endast göra tolkningar av världen enligt hermeneutiken (Bengtsson, 
1998, 2005). Att tillfullo förstå någon annan individ är därmed ett komplicerat och näst intill omöjligt 
uppdrag att ta sig an. Det framstår som en begränsning att helt och fullt förstå för dels vägledaren i sin 
roll som vägledare att förstå eleverna men samtidigt för mig som forskare att förstå vägledarna. Jag 
vill också tillägga att förståelsen för och av de andra parterna, skolpersonal som exempelvis ledning 
och berörda samhällsrepresentanter där frågeställningen om vägledarnas funktion är centrala, är även 
den begränsad. Jag kommer nu att göra en analys utifrån den levda livsvärden och hermeneutiken som 
grund för att på det sättet skildra en uppfattning om hur spänningarna och motsättningarna kan förstås.  

 

Jag har tidigare skrivit att vägledarna drevs av ett altruistiskt motiv till sina handlingar. Jag har också 
tagit upp att det råder en spännkraft mellan vägledarna och eleverna som omsluter vägledarna samt att 
det råder motsättningar mellan vägledarnas syn på sin egen kompetens och hur vägledarna upplever att 
deras kompetens förstås av de andra parterna. I centrum för dessa spännkrafter som omger vägledarna 
står vägledarna ensamma med sina egna intrapersonella sätt att samtala med sig själv (Dimbleby & 
Burton, 1997, Johansson, 2005). Vägledarna befinner sig dock i samma värld även i relation med 
andra och en intersubjektiv aktivitet är varande och närvarande (a.a.). Jag har tidigare i avsnitt 3.2 tagit 
upp att människan, enligt Gadamer, inte kan frångå sin historia och det är omöjligt att distansera sig 
från sin historia d.v.s. från sin förförståelse (Hallberg, 1999). Hallberg (a.a.) beskriver att tänkandet 
sker inom historien och begränsas av den. Det vi tänker på tänker vi på med hänsyn till många olika 
aspekter men i relation till vår förförståelse. Förförståelsen framträder ur ”… bakgrunden av vårt 
medvetande.” (Claesson, 2005:141). Det innebär att den mening vi ger till det vi tänker på, enligt 
intentionalitetsbegreppet (Sander, 1999), bestäms och styrs av olika faktorer men också av tidigare 
skapade sammanhang. 

 

Vägledarna befinner sig i sin vägledningsverklighet, vilket är den konkreta verkligheten för en 
vägledare (Bengtsson, 1998). Fenomenologin syftar till att förklara hur människor förstår och tolkar 
meningsfulla sammanhang (Bengtsson, 1998, 2001, 2005). Vägledarnas vägledningsverklighet 
uppkommer ur vägledarnas utbildning som innehåller en kontext där vägledarna ska vara neutrala i sin 
roll och verka som ombud för eleverna. Exempelvis tog vägledarna, i vissa fall, på sig en roll likt en 
detektiv att söka finna det som inte eleverna själva kunde finna alternativt finnas som stöd och någon 
som gav feedback. Vägledarna hade också en erfarenhet från sin utbildning innehållande 
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samtalsmetodik som inlärd kunskap. En vägledare tog upp att vägledarna hade en enorm kompetens 
inom området och en verktygslåda att använda vid samtal. I mötet med eleven drivs vägledaren att 
vilja finnas där för eleven på ett för vägledaren och eleven neutralt sätt samt delta i den interaktion 
som en samtalsprocess kännetecknas av. I relationen till de andra parterna samt övriga representanter i 
samhället upplever vägledarna att de inte blir kontaktade trots upplevelsen av kompetens och vilja. I 
båda exemplen gör förförståelsen entré inom vägledarnas medvetande där de tidigare erfarenheterna 
nu sätts i relation till den nuvarande situationen. De kunskaper och erfarenheter som vägledarna har 
erfarit under sin utbildning blir nu verksamma i nuet (Claesson, 2005; Hallberg, 1999). Min tolkning 
blir att vägledarna styrs av sina inhämtade kunskaper från sin utbildning och utifrån sina kunskaper 
försöker de forma sina handlingar i samtalsprocessen gentemot andra. Genom förförståelsen befinner 
sig vägledaren både i det förgångna och i nuet på samma gång. Det är i den här verkligheten som 
vägledarna möter eleverna och de andra parterna. Vägledarna möter eleverna som undflyr eller agerar 
passivt, vilket i stunden upplevs om negativt av vägledarna. Vägledarna kan inte få en fullständig 
förståelse av situationen då ingen kan förstå helt och fullt, eftersom vi endast kan tolka (Bengtsson, 
1998, 2005). Av de andra parterna tas inte vägledarnas kompetens till vara på det sätt vägledarna 
önskar utifrån sin förförståelse och sin vägledningsverklighet. 

 

Ett sätt att förstå min beskrivning av händelserna är att det uppstår en spänning mellan vägledarnas 
vägledningsverklighet utifrån den beskrivna tolkningen av förförståelsens roll inom vägledarna och 
elevernas verklighet. Likaså sker en motsättning mellan vägledarnas vägledningsverklighet vad gäller 
kompetensområdet och de andra parternas verklighet. Alla inblandade parter lever i livsvärlden som de 
delar men de tolkar världen utifrån och med olika förförståelse. I den här studien kan jag endast göra 
tolkningar om vägledarens förförståelse då studien har fokuserat på vägledarnas upplevelse. Jag har 
endast försökt att beskriva vägledarnas upplevelser utifrån vägledarperspektivet med en 
fenomenologisk ansats. Elevers verklighet och de andra parternas verklighet är inte beforskat i den här 
studien. 

 

Sammanfattningsvis har jag i min fördjupade analys uppmärksammat en spänning som finns inom 
vägledningsfältet och då specifikt inom samtalsprocessen. Jag har med min tolkning försökt beskriva 
förförståelsens roll och betydelse i livsvärlden för uppkomsten av spänningsfältet. Det är komplicerat 
att förstå ageranden och handlanden utifrån ett inifrån perspektiv. Att tolka och förstå utifrån 
begreppet förförståelse är ett sätt att närma sig att förstå vägledarna utifrån ett inifrån perspektiv. 

8. Avslutande diskussion 
Jag har i kapitel 2 och 4 redogjort för bakgrund och tidigare forskning vad gäller skolsituationen 
kopplat till skolfrånvaro och vägledarnas situation kopplat till utveckling och forskning. I syftet har 
jag problematiserat min studie. Jag har sedan i resultatdelen redovisat det resultat som visat sig i 
relation till syfte och teori. I följande kapitel för jag nu samman de olika delarna som har behandlats i 
tidigare kapitel i föreliggande studie. Jag inleder diskussionen med en kort redovisning av mitt 
resultat. Därefter gör jag en mer detaljerad redovisning av resultatet i relation till bakgrunden och 
forskningslitteraturen. Jag tar sedan upp framtida fortsatt forskning och därefter granskar jag min 
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valda metod kritiskt. Därpå tar jag sedan upp metodens lämplighet och begränsning. Min studie 
avslutas därefter med ett resonemang kring studiens användbarhet och betydelse. 

8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva vägledarnas upplevelser av samtalsprocessen med elever med 
långvarig skolfrånvaro. Samtalsprocessen innefattar både samtalen i sig med elevgruppen men också 
faktorer som finns runt omkring samtalet så som exempelvis vägledarnas syn och reflektioner på sin 
egen betydelse och sina egna förväntningar samt även andras förväntningar på vägledarna. Inom 
processen ingår också både hinder och möjligheter, vilket därför har belysts i studien. För att svara på 
syftet har jag använt mig av intervjuer, vilket har gett en bred och varierande bild av vägledarnas 
upplevelser. Utifrån en sammanfattande bild av resultatet visar det sig att vägledarna upplevde 
samtalsprocessen med elever med hög skolfrånvaro olika med utgångspunkt i om vägledarna uttryckte 
att de kände sig trygga i processen eller om vägledaren uttryckte upplevelser av ambivalens i 
processen. De olika sätt att uttrycka sig och, utifrån min tolkning, förhålla sig till sina upplevelser 
relaterar jag till att de var sammanhängande med antal år i professionen och den karaktären som 
vägledarna gav uttryck för. När jag tar upp ordet karaktär avser jag om informanten, utifrån min 
tolkning, gav uttryck för självständighet i sättet att svara på frågor eller följsamhet med betydelsen en 
viss utstrålning av osäkerhet i sättet att svara på frågor. Många vägledare hade likafullt liknande 
upplevelser och erfor även liknande situationer i samtalsprocessen. I många fall var vägledarna 
samstämmiga i sina skildringar av sina upplevelser. 

8.1.1 Person, profession och representant - en odelbarhet 

Då jag har fokuserat på vägledarnas upplevelser i studien har jag under arbetets gång reflekterat 
över relationen yrkesrollen kontra personen avseende de svar jag fått på intervjufrågorna. Jag 
har funderat över om jag kan skilja på upplevelsen som personen har och på den som 
yrkesrollen har i min forskning. Vid enstaka tillfällen har det visat sig att det finns en separation 
mellan de båda. Den är dock inte så tydlig och uppenbar. Det har varit svårt för mig att tydligt 
se och göra en klar skillnad mellan yrkesrollen och personen bakom yrkesrollen eftersom en 
upplevelse kan vara svår att isolera till ”den ena eller den andra”. En yrkesroll kan ses som en 
spelad roll (Dimbleby & Burton, 1997) och en representant för yrket (Hägg & Kuoppa, 1997) 
vilket gör att det är personen som innehar rollen och är representanten som upplever. 

 

Jag vill nu problematisera mina tankar för att förtydliga hur jag har tänkt kring det beslut jag tog 
om på vilket sätt jag skulle förhålla mig i min studie till nämnda frågeställning. Upplevelserna 
uppstår i livsvärlden. En livsvärld som delas med andra. Livsvärlden är en odelbar helhet som 
inte går att reduceras till antingen eller (Bengtsson, 2005). Livsvärden är den värld i vilken vi 
lever och som vi tar för givet enligt fenomenologin (Bengtsson, 1998). Det här innebär att både 
rollen, representanten och personen ingår i livsvärlden som en helhet. Den verklighet jag nu har 
redogjort för har medfört att jag hela tiden under det att jag har ställt frågor har undrat om jag 
får ta del av personens upplevelser eller om det är professionens upplevelser jag får tar del av. 
Jag har i min forskning varit intresserad av professionen men jag inser att det är svårt att skilja 
dem åt eftersom vägledarna använder sig själva som redskap och med det också sina personliga 
upplevelser i sin yrkesprofession. I min studie har jag därför inte gått in närmare på om det är 
professionen eller personen som upplever. Det jag redovisar och diskuterar är upplevelser som 
inkluderar både person, roll och representant som en odelbarhet. Det är mycket tänkbart att om 
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jag hade använt mig av en sträng fenomenologi och strikt följt epochén med reduktionsnivåerna 
hade jag kunnat se en skillnad mellan roll och person. Det har dock inte varit möjligt för mig 
utifrån mina begränsade förhållanden i den här studien.  

8.1.2 Resultat i relation till intrapersonell kommunikation  

Jag har tidigare tagit upp att vägledarnas beskrivningar av deras upplevelser många gånger liknade 
varandra. En gemensam upplevelse var att det var svårt att nå eleverna. När vägledarna talade om 
svårigheterna med att nå eleverna menade de både att eleverna inte var nåbara rent fysiskt utan också 
att de under samtalen inte riktigt var närvarande och aktiva i samtalen. Vägledarnas upplevelser var att 
eleverna många gånger spelade en roll men också att de var passiva i situationer där vägledarna 
försökte skapa en kommunikation. Att vilja kommunicera är förknippat med ett mänskligt behov 
(Dimbleby & Burton, 1997). De behov som individer har är relaterade till individens tankar och den 
inre kommunikationen som individen har, d.v.s. den intrapersonella kommunikationen (IRPK) (a.a.). 
Inom individer finns behov som driver till att skapa kommunikation med andra och att tolka 
kommunikation (a.a.). I studien upplevde jag att behovet att vilja skapa en kommunikation visade sig 
när vägledarna gav uttryck för en altruistisk vilja att hjälpa och att stödja i samtal, samtal som skulle 
leda någonstans. Här visade sig dock en dissonans inom vägledarna. Vägledarna sökte å enda sidan 
kontakt med eleverna men upplevde å andra sidan att eleverna många gånger undan flydde dem på 
olika sätt. Här upplevde jag att en dissonans blev synlig inom vägledarna då vägledarna hade ett behov 
som drev dem till att skapa kontakt men att motparten undan flydde kontakten. Det här gjorde att 
vägledarna fick en negativ upplevelse när de skulle tolka kommunikationen. Kommunikationen 
tolkades som ett misslyckande eller med en upplevelse av vanmakt. 

 

Ovan skildring av vägledarnas upplevelser av misslyckande och vanmakt ska inte appliceras på alla 
vägledare. Vissa vägledare hade andra upplevelser i liknande situationer. De aktiviteter som individer 
använder för att göra världen förståelig kallas kognitioner (Dimbleby & Burton, 1997). Framställt 
genom liknelse utvecklar kognitioner kartor som bildar erfarenheter vilket kan användas för att tolka 
världen i nya situationer (a.a.). Några vägledare med många år i professionen angav att det i många 
fall lutade sig tillbaka på tidigare erfarenheter av svåra samtalsprocesser där de upplevt en positiv 
utveckling och respons från omgivningen. När de lutade sig tillbaka till dessa tidigare erfarenheter där 
kognitioner hade skapat kartor blev deras värld mer begriplig och fattbar inför den nya situationen. 
Dessa vägledare uttryckte ett erfaret och avslappnat sätt att förhålla sig till sina upplevelser. Utifrån 
tankar om IRPK upplevde jag att dessa vägledare hade utvecklat ett inre förhållningssätt till yttre 
förväntningar inom ramarna för sin intrakommunikation, vilket beskrevs i termer av säkerhet om sin 
egen funktion och roll 

8.1.3 Vägledaren som problemlösare 
Under mina intervjuer talade vägledarna om misslyckade och lyckade samtal. Intressant blir att titta på 
om vägledarna bedömde sina insatser värdeneutralt eller om vägledarna värderade sina egna insatser 
positivt alternativt negativt. I min forskning har det framkommit att vägledarna blev kontaktade utifrån 
sin profession i slutskedet av en process som arbetar med elevers skolfrånvaro. Vägledarna blev i 
många fall engagerade i processen när skolans representanter upplevde att ingen annan lösning stod att 
finna. När vägledarna sedan fick i uppdrag att kalla eleverna till samtal beskrev de utgången av 
samtalet som, i många fall, lyckade eller misslyckade samtal. De talade inte om samtalen som neutrala 
samtal. Samtal som hade blivit av utan att värderas som bra eller dåliga. Tankar som jag har är att 
värdesätta samtal som lyckade eller misslyckade kan skapa orealistiska förväntningar på den egna 
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insatsen. Att skapa orealistiska förväntningar på den egna insatsen kan vara begränsande för samtalet i 
sig blir min tolkning. Det kan även vara begränsande för vägledarnas möjligheter att skapa ett 
utrymme för sig själv och för eleverna. Utrymme i den meningen att få möjlighet till att befinna sig i 
en trygg och kreativ miljö. Vägledarna i mina intervjuer har berättat om att samtalsprocessens 
betydelse särskilt handlar om att skapa relationer för att kunna arbeta vidare tillsammans med 
eleverna. Relationer ansågs av vägledarna i min studie vara beroende av frihet från krav och 
måluppfyllelser för att kunna etableras. Här gör jag en jämförelse med Barsky (2017). Han menar att 
för att ett relationsskapande ska kunna äga rum krävs att individen ges möjlighet till att känna sig 
trygg och fri i miljön. Känner sig individen trygg och fri ges utrymme att våga och vilja dela med sig 
av sina tankar och åsikter fritt utan att agera utifrån olika försvarsmekanismer (a.a.). Vägledarna ansåg 
själva att deras miljö var en trygg miljö för eleverna att samtala i utifrån att vägledarna inte ställde 
krav på måluppfyllelse eller på annat sätt kunde uppfattas som hotande. Frågan är dock hur trygg 
miljön är för vägledarna att skapa utrymme i och med eventuella orealistiska förväntningar.  

 

Sundelin (2015) såg, i sin forskning, att det är beroende på vilket utrymme vägledaren skapar och 
vilken attityd vägledaren anammar som avgör vad som behandlas under samtalen. Rädslan att 
misslyckas där ingen annan har lyckats eller förväntningarna att man ska lyckas där ingen annan har 
lyckats blir en situation som kan upplevas som påfrestande och begränsande för hur vägledarna 
samtalar och vilken attityd vägledaren antar i samtalen blir min tolkning. Att se samtal som lyckade 
eller misslyckade begränsar alltså möjligheterna för vägledarna att se konstruktivt på samtalsprocessen 
enligt mig. Utifrån en elevgrupp som inte alltid är möjlig att nå uppstår därför en konflikt inom 
vägledarna vilket leder till att samtalen blir svårhanterliga. Min reflektion blir att om vägledarnas 
upplevelser av samtalen inte färgas av lyckade eller misslyckade bedömningsgrunder ges möjlighet till 
att skapa ett större svängrum för vägledarna i relation till sig själv och till övrig personal på skolan 
samt andra berörda. Det ges även en möjlighet till att skapa ett bättre klimat i mötet med eleverna. Att 
möta eleverna och få möjlighet att skapa en kommunikation är centralt i arbetet med långvarig 
skolfrånvaro enligt mig.  

 

Lovén (2015) kommer i sin forskningsöversikt in på att det fanns en önskan om att vägledningen 
skulle, genom ett kompensatoriskt arbetssätt, arbeta för att utjämna bristerna som fanns gällande 
eleverna som inte lyckades så väl i skolsystemet. Det visade sig sen att vägledningen inte tog plats på 
skolorna så som man önskade. Lovén tar upp att bristerna berodde på avsaknad av styrning från 
huvudman och rektor samt att man lät vägledarna själva ta fullständigt ansvar för uppdraget (a.a.). I 
min studie uppmärksammar jag att vissa vägledare upplevde sig hamnade i en position där de skulle 
lösa frågor beträffande skolfrånvaro som ingen annan hade haft kompetens att lösa efter det att alla 
hade försökt lösa problemet. Vissa vägledare upplevde sig få rollen som ”problemlösaren” som enda 
styrning vilket ovan resonemang om lyckade samtal och misslyckade samtal kommer in på och 
problematiserar. Det är svårt för vägledarna att förstå hur de ska arbeta kompensatoriskt när de endast 
blir engagerade i slutfasen. Här blir det påtagligt att det fortfarande brister i fråga om hur vägledarna 
ska arbeta kompensatoriskt. Att se vägledarna som yrkesrollen som löser problemen signalerar 
otydlighet till vägledarna om hur deras arbetssätt samt yrkesroll ska förstås eftersom de mer upplever 
sig ha rollen att lösa ett problem och inte att i sitt arbetssätt vara kompensatoriska blir min reflektion.   

 

Även Lim och Patton (2006) tar upp ämnet vägledarna i rollen som problemlösare. De har sett att det 
fanns ett avstånd (jmf. engelska gap) mellan hur vägledarna upplevde samtalen och hur eleverna 
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upplevde samtalen. Här tar jag endast upp vägledarnas upplevelser i Lim och Pattons forskning. Lim 
och Patton beskriver att vägledarnas upplevelser bestod i att på frågor om att lösa elevers problem 
genom rådgivning upplevde vägledarna inte sig själva som experter på att lösa andras problem (a.a.). 
Den här upplevelsen blev också tydlig i min studie i och med att vägledarna inte såg sig själv kunna 
lösa elevernas problem med frånvaron. Att lösa problem kunde upplevas av vägledarna som 
förväntningar från skolledningen. Utifrån hur den intrapersonella kommunikationen fungerar har 
individen ett behov av att följa andras reaktioner på den kommunikation som sker (Dimbleby & 
Burton, 1997). Med vetskap hur den intrapersonella kommunikationen fungerar samspelar hela tiden 
jaget med omvärlden och önskar få återkoppling för att kunna värdera sina gjorda insatser (a.a.). 
Vägledaren söker alltså i professionen en följsamhet med andra. I enlighet med Dimbleby och Burtons 
beskrivning av den intrapersonella kommunikationen försöker alltså vägledarna uppträda i sin 
profession så som de yttre förväntningarna är på rollen (a.a.). Rollen vägledare skapas och formas till 
stor del utifrån den utbildningen som finns inom det svenska utbildningsväsendet (SFS 1993:100). Det 
finns också etiska riktlinjer som ska fungera som stöd för vägledarna i professionen, vilket även de 
bidrar till att aktivt forma vägledarerollen (Sveriges vägledarförening, 2017). I rollen som vägledare 
ingår alltså kompetens inom samtalsprocessen och därmed specifikt samtalsmetodikens i olika steg 
(Hägg & Kuoppa, 1997; Lindh, 1997; Lovén, 2000) men också ett förhållningssätt utifrån de etiska 
riktlinjerna (Sveriges vägledarförening, 2017). Vägledarna uppträder därför som rollen föreskriver att 
en vägledare ska uppträda, vilket blir i samtalsprocessen med verktyget samtalsmetodik samt utifrån 
etiska riktlinjer som förhållningsätt.  

 

I föreliggande studie uttryckte vägledarna att de blev kontaktade och inkopplade sent i processen med 
långvarig skolfrånvaro av de som önskade vägledarnas kompetens i processen. Vägledarna beskrev att 
önskningar som fanns på vägledarna var att vägledarna skulle lösa problemet med frånvaron. 
Vägledarna gav uttryckt för att de försökte uppträda så som de yttre förväntningarna var på rollen 
d.v.s. att lösa problemet. I den här situationen ett följsamt sätt att handla enligt hur den intrapersonella 
kommunikationen fungerar (a.a.). I situationen skapades en spännig mellan vägledarna och de som 
önskar vägledarnas kompetens sent i processen. Spänningen låg i det att det fanns en förväntan utifrån 
på vägledarna att lösa ett problem men att vägledarna inte såg sig själv i rollen som problemlösare 
utan relaterade till yrkesrollen utifrån hur de genom utbildningen hade format yrkesrrollen. 
Vägledarna såg sig själva som del i samtalsprocesser. Min tolkning blir att vägledarna inte ville se sig 
som en problemlösare utan mer som en lots i samtalsprocessen vilket inte alltid var omgivningens 
uppfattning av vägledarnas roll. Här framgår det att det finns en skillnad mellan hur berörda parter ser 
på yrkesrollen vägledare och den bild vägledarna själva hade av yrkesrollen. I min studie har jag dock 
sett att det fanns skillnader i synsätt på rollen beroende av på vilken arbetsplats vägledaren befann sig 
vad gäller yttre förväntningar på vägledarna. Beaktande måste därför också tas till den aspekten när 
det kommer till den här frågeställningen.  

8.1.4 Önskan om mer delaktighet 
Gren Landell (SOU 2016:94) tar upp vägledarnas roll i skolan. Hon fokuserar på olika brister 
inom skolan avseende elevers skolfrånvaro. Hon tar upp brister i närvarorutiner vid skolfrånvaro 
i vilket hon inkluderar vägledarna. Gren Landell har som förslag att det ska finnas lagreglerade 
krav att vägledare och lärare ska uppmärksamma elever med hög frånvaro och att en skyldighet 
att vidta åtgärder ska finnas (a.a.). Här tar Gren Landell upp en brist där hon inkluderar 
vägledarna. Tänkvärt är att jag i min studie har uppmärksammat att vägledarnas upplevelse var 
att de kopplades in för sent i frånvaroproblematiken. De kopplades in som en problemlösare när 
inget annat hade fungerat. Att kopplas in sent upplevdes av många vägledare som problematiskt 
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för dem i professionen, då de inte hade hela bilden och heller inte hade möjlighet att använda 
hela sin kompetens. Vägledarna ville vara en del i arbetet med elever med skolfrånvaro redan på 
ett tidigt stadium. De menade att vägledningssamtalens betydelse och funktion, bland mycket 
annat, var att skapa sammanhang och vara motiverande. Att skapa sammanhang och motivera är 
processer som är beroende av förtroende och tillit. Förtroende och tillit i sin tur tar tid att skapa. 
Även Langström (2017) lyfter i sin forskning att en grundförutsättning för att kunna ta till sig 
vägledning på ett positivt och utvecklande sätt är att känna sig bekräftad av vägledaren. 
Resultatet i min studie tar upp att vägledarna ansåg att genom samtalsprocessen och dess 
medföljande bekräftande arbetssätt kunde unga individer få en förståelse för sig själv och sin 
egen situation. Att förstå sig själv och sin egen situation är stora livsfrågor. Att arbeta med att 
förstå sitt sammanhang kan vara en del i en förståelse för vad skolan har för mening och plats i 
livet, enligt några av studiens vägledare. I min studie framträder alltså det faktum att arbeta med 
förståelse för sitt sammanhang och motivationen som en betydelsefull del i arbetet för 
skolnärvaro och därmed motverka skolfrånvaro.  

 

Ovan önskan från vägledarna om att vara mer delaktiga i ett tidigt skede sammanfaller med 
Kearney och Grazyk (2014) som menar att man måste arbeta med frånvaroproblematiken 
utifrån ett helhetsperspektiv där alla elever inkluderas utifrån olika nivåer och behov. Den första 
nivån är att arbeta med trygghetsaspekten, d.v.s. att alla ska känna sig trygga när de kommer till 
skolan och välkomnade i skolan. Författarna menar att skolmiljön ska signalera trygghet, 
respekt och värme. Kearney och Grazyk (2014), Gren Landell (SOU 2016:94) och Häggqvist 
(2000) samt Strand (2013) gör gällande att skolmiljön är viktig för hög skolnärvaro. Strand 
(2013) såg att det fanns krafter som drog elever från skolan. Strand menar att dessa krafter 
skulle kunna vara krafter som drar eleverna till skolan i stället (a.a.). Strands studie visade att 
eleverna önskade att det fanns vuxna som såg dem och att kontakten fungerade bättre mellan 
eleverna och vuxna. Även Ciambriello och Norming (2014) tar upp problematik med en skola 
där kontakten inte fungerade mellan hemmet och skolan, där hemmet representeras av både 
elever och föräldrar. Ciambriello och Norming menar att skolan informerar om frånvaron men 
att skolan undviker att tala om orsakerna till frånvaron (a.a.). Här uppstår en tydlig diskrepans 
till vad som framkom i min studie när jag frågade vägledarna om deras upplevelser. Vägledarna 
uttryckte en upplevelse av att de inte nådde eleverna då eleverna inte kom till bokade möten 
eller att eleverna valde att svara på ett sätt som för vägledarna kändes som att vägledaren inte 
nådde fram till eleverna. En vägledare tog upp sin upplevelse att eleverna skyddade sig från 
livet genom sitt undvikande beteende. I Lovéns forskning (2000) framkom att vägledarna kände 
viss svårighet och tröghet i arbetet med ungdomarna. De angav tiden som främsta orsak till 
bristen i samtalen. I Lovéns (a.a.) forskning upplevde vägledarna att eleverna var osäkra och 
oerfarna vilket skapade svårigheter, medan i min forskning hade eleverna ett undvikande 
beteende då de inte kom till samtalen eller inte var nåbara i själva samtalen. Tiden framstod som 
ett problem för vissa vägledare även i min forskning men inte för alla. Det som avgjorde om tid 
fanns eller inte fanns var inom vilken organisation vägledaren arbetade.  

8.1.5 Brister i vägledningen utifrån olika perspektiv 
Den brist i vägledning som Gren Landell (SOU 2016:94) tar upp är bristen i närvarorutiner och även 
inom överföring av information mellan skolor då elever byter skola. Utifrån mina intervjuer med 
verksamma vägledare som beskriver sina upplevelser, som min begränsade kvalitativa studie består 
av, har jag uppfattat att mina informanter påtalar brister i att vägledarens roll kopplas in för sent och 
utifrån felaktiga grunder samt även utifrån bristande vetskap om rollens kompetens. Min studie är 
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dock en mindre studie och kan inte representera en generell bild av hur det allmänt ser ut i 
verksamheterna. Vägledarnas egna upplevelser av samtalsprocessens betydelse var att det var en 
möjlighet till att skapa relationer, skapa sammanhang, och motivera samt även en personlig utveckling 
för eleverna men även för vägledarna i den betydelsen att man utvecklas i mötet med andra. 
Vägledarnas upplevelse av sin egen betydelse var att bekräfta, realitetsanpassa, hjälpa och stötta samt 
ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. När tidigare forskning tar upp elevers önskningar och behov, 
vilket bland annat består i mer närvarande vuxenkontakt och bekräftelse, blir min forskning intressant 
då den uppmärksammar en yrkesgrupp som inte anlitats utifrån den kompetensen de besitter och 
därmed också önskar att använda i sin yrkesvardag. Vägledarna önskar tidigare inblandning för att 
kunna bidra med stöd, hjälp och att bekräfta samt kartläggning av behov utifrån sina kompetenser. 
Kompetenser där samtalsmetodik är en viktig kompetens och central del i vägledarnas utbildning (SFS 
1993:100). 

 

Sammantaget har det alltså påvisats brister inom vägledningen både i forskningslitteraturen och i min 
egen undersökning. Det som är värt att begrunda är att bristen formuleras olika i litteraturen och i min 
forskning. Bristerna som tas upp i litteraturen sammanfaller inte alltid och korrelerar inte med den 
upplevelse som de vägledarna i min studie har om sin egen yrkesroll. Min forskning är dock en mindre 
kvalitativ forskning, vilket tidigare nämnts, och kan inte vara representativ för hela yrkeskåren. Den 
beskrivning som gjorts i föreliggande studie om vägledarnas upplevelser av samtalsprocessen med 
elever med långvarig frånvaro visar att vägledarna vill vara delaktiga men att de inte når eleverna dels 
utifrån elevperspektivet men också utifrån strukturella hinder där bland annat tid och ovetskap om 
kompetens är två hindrande faktorer. Att det finns strukturella hinder tas upp av Gren Landell (SOU 
2016:94). Hon menar att samverkan mellan olika aktörer inte fungerar vilket även vissa vägledare tar 
upp i min forskning när de beskriver sina upplevelser om vilka hinder och möjligheter som finns i 
samtalsprocessen. Det finns alltså briser i frågan men vilka brister som finns beror alltså på vem som 
har upplevelsen. Vissa brister upplevs gemensamt och på liknande sätt av alla inblandade i 
skolfrånvaroproblematiken exempelvis samverkan. Andra brister upplevs olika av parterna som 
exempelvis hur roll ska förstås och hur delaktiga olika roller ska vara.  

 

Föreliggande forskning har tittat på vägledarnas upplevelser av samtalsprocessen genom att intervjua 
verksamma vägledare på olika nivåer inom det svenska utbildningssystemet. Det centrala för studien 
har varit den intrapersonella kommunikationen och inte den kommunikation som sker mellan två 
individer d.v.s. den interpersonella kommunikationen. Det betyder dock inte att eleverna inte har en 
betydande roll i studien. Eleverna är en del i helheten fenomenet samtalsprocessen. Syftet har varit att 
försöka förstå hur vägledarna upplever samtalsprocessen med elever med långvarig skolfrånvaro. 
Vägledarnas upplevelser av eleverna var att de var en stigmatiserad grupp. Vägledarna uttryckte att de 
upplevde att eleverna många gångar mådde dåligt och att de undvek möten och hade också olika sätt 
att samtala för att skydda sig. Jag har tidigare skildrat att vägledarnas upplevelse var att de inte nådde 
eleverna. När vägledarna hade förväntningar på sig att lösa problem med frånvaro och eleverna inte 
svarade på vägledarnas försök uppstod upplevelser av slitningar inom vägledarna. Slitningarna kan 
beskrivas som känslor av otillräcklighet men även som vanmakt. 

 

Studien har haft som fokus vägledarnas upplevelser, vilket har resonerats om utifrån olika perspektiv i 
ovan text. Det som har framkommit i min forskning är att vägledarna kan beskrivas som en aktiv 
resurs som vill och önskar innerligt att hjälpa eleverna till en god framtid men att de möter en passiv 
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och undvikande elevgrupp. Schedin (2007) tar upp att det är viktigt för vägledarna att ha kännedom 
om elevernas självbild i samtalsprocessen. Den bild som vägledarna beskriver i min studie av en 
stigmatiserad grupp som mår dåligt behöver inte vara den enda bilden av eleverna. För att göra det här 
resonemanget tydligare vill jag uppmärksamma Edgar Rubins bild kallad Ansiktsvasen (refererad i 
Bengtsson, 2005:34ff.). Rubin vill med bilden illustrera ett beroende som finns mellan figur och 
bakgrund. Bilden visar en vas som i samma stund är en bild på två ansikten vända mot varandra. Jag 
vill, genom att referera till bilden, illustrera att beroende på vilket perspektiv som antas vid 
betraktandet avgörs det som framträder. Vilken bild som framträder är alltså beroende på var 
betraktaren fäster blicken. I min studie har jag fäst blicken på vägledarna. Jag vill med ovan 
resonemang tydliggöra att om fokus istället fästs på elevernas upplevelser kan bilden av eleven 
framträda på ett annorlunda vis. I min mindre kvalitativa studie framställs dock eleverna som en 
stigmatiserad grupp. Precis som Langström (2017) menar kan vägledarna utifrån sin kompetens vara 
pedagogerna som hjälper eleverna att förstå, utforska och utveckla sin självbild. Langström menar att 
beroende på hur vägledarna bemöter de sökande utvecklas antingen en vilja till att utvecklas eller ett 
motstånd inom den sökande till att samarbeta. Återigen för jag på tal vägledarnas vilja att vara 
delaktiga i ett tidigt skede. De vill inte bli inkopplade i slutfasen. Erfarenheten av att bli inkopplad sent 
var att vägledarna fick yttre förväntningar på sig om att lyckas där ingen annan hade lyckats. Jag har 
tidigare tagit upp att en sådan situation kan, för samtalsprocessen, vara ofördelaktig i det att en 
stressad och påtvingad miljö kan skapa svårigheter i samtalsprocessen och specifikt i 
samtalssituationen (jämf Hertzberg, 2003, Sundelin, 2015; Langström, 2017).  

8.1.6 Framtida forskning relaterat till bakgrund och tidigare forskning 

Min studie visade att vägledarna ville vara delaktiga i arbetet med eleverna med långvarig 
skolfrånvaro. Det jag har beforskat är vägledarnas upplevelse av samtalsprocessen. Jag har inte 
utforskat elevernas upplevelser och perspektiv. Det som saknas för att få en mer fullödig bild av 
samtalsprocessen och även möjligheten till att förstå elevernas upplevelser av skolsituationen är därför 
att utforska elevernas upplevelser i samtalsprocessen.  Jag kan, med min egen studie i åtanke, se att jag 
saknar ett ben att stå på för att riktigt kunna förstå vad som händer i samtalsprocessen och hur man ska 
förstå elevers skolfrånvaro. Precis som fenomenologin anser, att man ska gå till sakerna själva, har jag 
i min studie vänt mig till vägledarna själva och utforskat deras upplevelser i situationen. Jag ser nu att 
det också är av värde att gå till eleverna själva och utforska deras upplevelse av samtalsprocessen. 

 

Jag har tagit upp att eleverna i bestämd målgrupp för studien bland annat upplevs som passiva av 
vägledarna och att de undflyr vägledarna. Det är av stor relevans att förstå om det är en sann bild eller 
om det finns andra beskrivningar och skildringar som är väsentliga att lyfta och som skulle kunna vara 
en pusselbit i frånvaroproblematiken. Återigen refererar jag till Rubins bild Ansiktsvasen (refererad i 
Bengtsson, 2005:34ff.). Det är av vikt att se elevperspektivet som framträder för att få full förståelse 
för skolfrånvaroproblematiken. Jag har också redogjort för att vägledarna har uttryckt att de upplever 
elevgruppen som bärare av skam och skuld i det att eleverna upplever sig själva som okunniga. 
Johannesson (2017) belyser betydelsen av att eleverna får tillgång till undervisning och att de kan ta 
till sig den. Han menar att den kognitiva förmågan är av stor relevans för att kunna ta till sig 
undervisning (a.a.). Med beaktande till Johannessons forskning är det av vikt att elever får hjälp att 
träna sin kognitiva förmåga. För att träna den kognitiva förmågan är det viktigt att eleverna kommer 
till skolan. Strands (2013) forskning och likaså European Agency for Special Needs and Inclusive 
Education (2016) samt Skolverket (2008; 2010) belyser riskfaktorer som viktiga att kartlägga och 
belysa när man arbetar med problematik kring skolfrånvaro. Framtida fortsatta forskning föreslås 
därför fokusera på elevernas upplevelser där det ges möjlighet att belysa och utforska elevernas 
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upplevda självbild och därmed upplevelser av den egen kognitiva förmågan samt även synliggöra 
riskfaktorer. Det är också viktigt att låta elevers bild av skolan som fenomen visa sig och bli 
beskriven, därför föreslår jag fortsatt forskning utifrån en fenomenologisk ansats om elevers 
föreställningar om fenomenet skolan.  

 

Ytterligare forskningsområde att beforska är olikheterna i synsättet på rollen vägledare. Min forskning 
belyser att bilderna av rollen inte överensstämmer mellan de olika parterna som har omtalats i studien 
och att det därmed finns en diskrepans i hur olika parter ser på vägledarnas uppgift och kompetens, 
d.v.s. rollen. Min studie är av mindre karaktär och kan inte uttala sig mer än utifrån det som 
föreliggande studie uppmärksammat. Därför är det av intresse att forska vidare inom området. Vikten 
av att beforska området bygger på att vägledarna har en betydande roll i vägledningens möjligheter 
(Langström, 2017; Sundelin, 2016) och därför också inom frånvaroproblematiken.  

8.2 Metoddiskussion 
Min strävan med min studie har varit att belysa och beskriva vägledarnas upplevelser av 
vägledningsprocessen med elever med långvarig skolfrånvaro, vilket även är studiens syfte. Jag 
kommer nu att föra en diskussion om den metod jag har använt för att samla in data därefter tar jag 
upp den fenomenologiska ansats som studien har samt sedan behandlar jag kort den metod jag 
bearbetat data med. Insamlandet av data är gjort genom åtta kvalitativa forskningsintervjuer baserat på 
Kvale (1997), Kvale och Brinkmann (2014) samt Trost (2010). Jag börjar med att förklara min egen 
förförståelse.  

8.2.1 Förförståelse 
Mitt intresse för studiens område kan förstås utifrån att jag själv är utbildad studie- och 
yrkesvägledare. Jag har funderat över mina egna upplevelser i samtalsprocessen, då jag själv har 
arbetat med elever med långvarig skolfrånvaro inom olika skolformer. Utifrån mina erfarenheter kan 
det många gångar handla om svåra samtal och med det en komplex samtalsprocess. Jag var intresserad 
av att se hur andra upplevde liknande situationer och genom det få lärdom för att kunna bidra med 
kunskap i ett fortsatt arbete med problematiken kring skolfrånvaro. Som forskare har jag inte varit fri 
från förförståelsen i min forskning, då jag själv är utbildad studie- och yrkesvägledare. Jag är därför en 
del av mina informanters värld, min och deras gemensamma livsvärld. Jag är formad och har 
omedvetna värderingar som bygger på min egen syn på vägledning med hänsyn till min utbildning och 
yrkeserfarenhet. Yrkeserfarenheten där jag själv arbetet med elever med långvarig skolfrånvaro. Jag 
har haft som ambition och strävan att inte låta mina tankar känslor och erfarenheter samt funderingar 
prägla och forma mitt resultat. Jag har med fenomenologins begrepp epochén försökt att sätta parentes 
om mina egna kunskaper och mina egna erfarenheter, för att på så sätt vara så trogen mina informanter 
i den mån det är möjligt med hänsyn till den förförståelse jag även är en del i (Hallberg, 1999). Detta 
för att låta deras upplevelser visa sig för mig.  

 8.2.2 Intervjufrågor 

Min intervjumall byggde på ett antal strukturerade men öppna frågor. Tanken var inte att ställa alla 
frågor efter varandra utan tanken var att ha mallen som en guide att prata kring. Jag inledde studien 
med en pilotintervju för att se om frågorna i min intervjumall fungerade och var användbara. 
Pilotintervjun visade sig senare innehålla många inslag som för studien var värdefulla vilket gjorde att 
den behölls i datamaterialet. När jag genomförde pilotintervjun insåg jag att vissa frågor inte var 
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praktiska att ställa utifrån deras abstrakta framtoning. Jag ändrade därefter konstruktionen på vissa av 
frågor i intervjumallen. En fråga som fick vara kvar, trots att den var svår att förstå, var den inledande 
fråga om samtalets innebörd. Frågan är abstrakt till sin formulering och den behövde därför ett 
förtydligande för att kunna göras begriplig för informanterna. De frågor som utvecklades, förbättrades 
och därefter sedan togs med i intervjuguiden kunde även de ibland upplevas som komplexa av 
informanterna. Vid några tillfällen återkopplade informanterna och frågade hur jag menade med 
frågan. Det här visar att öppna och abstrakta frågor är komplexa att förstå och kan kräva ett 
förtydligande och en påföljande ledande fråga som komplement. Att använda ledande frågor är alltid 
en risk i forskningssammanhang då det kan äventyra resultatet och påverka tillförlitligheten samt 
trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014). Ledande frågor kan dock vara en nödvändighet för att 
säkerhetsställa tillförlitligheten och verifiera tolkningen av frågesvaren (a.a.). Under genomgången av 
intervjuerna och transkriberingen visade det sig för mig att samtalen innehöll många förtydligande och 
påföljande ledande frågor samt sammanfattningar från min sida som intervjuare. Min efterföljande 
analys av situationen blir att jag gjorde detta för att göra frågorna mer begripliga för informanterna 
och säkerställa tolkning av frågesvaren.  

 

Vidare insåg jag under mina intervjuer att det var komplext att förstå och svara på frågor som inleddes 
med ”Hur upplevde du det…”. Dessa frågor tolkades mer som frågan ”Hur kom det sig att du 
upplevde det?”. Svaret har då många gånger blivit i stil med följande ”… jag tror att det beror på 
följande faktorer…”. Jag har alltså ibland inte fått svar på mina ställda frågor med en känsla, tanke 
eller fundering utan mer med en konkret orsak. Under arbetet med min studie har jag återkommande, 
dels vid intervjuerna och dels senare vid analysen funderat på vad det är som gör att mina informanter 
inte väljer att svara på mina frågor utifrån en mer emotionell grund. De väljer att svarar utifrån en mer 
lösningsfokuserad grund. Under intervjuerna har jag försökt att utforska frågorna till en viss gräns 
kring emotioner genom att använda ledande frågor. Jag upplevde ändå att informanterna tolkade mina 
frågor mer som att frågorna skulle besvaras med en lösningsfokuserad ansats. Jag menar då att svaren 
var mer i still med ” Jag tror att det beror på…”.  

 

Ytterligare en intressant erfarenhet jag har gjorde under mina intervjuer var att vägledarna inte svarade 
på frågorna utifrån sina egna upplevelser. Många gånger valde vägledarna att prata om elevernas 
upplevelser och hur de upplevde att eleverna upplevde de situationerna som frågorna behandlade. 
Även här har jag känt mig osäker på och undrande över vad som gör att vägledarna valde att bemöta 
mina frågor på det här sättet. Jag har funderat på om det kan vara en, något löst formulerat, yrkesskada 
kopplat till yrket som vägledare. I vägledningssamtalen är det eleverna som är i fokus och det är 
eleverna som kartläggs och blir bekräftade. Det kan vara så att vägledarna rent spontant och 
oreflekterat tänker på eleverna och om eleven men inte på sig själv och om sig själv. Det kan också 
vara så att vägledarna har ett lösningsfokuserat förhållningssätt i och med att rollen vägledare är, 
genom utbildningen, formad som lösningsfokuserad. Fokus är många gånger att finna lösningen på 
funderingar om framtiden. Att spekulera i om det är en yrkesskada eller ett förhållningssätt är inte 
förenligt med fenomenologin men jag ser det ändå som intressant att inom metoddiskussionen fundera 
på varför vägledarna väljer att svara som om frågan gällde elevernas upplevelser och sina egna 
upplevelser. 

 
Sammanfattningsvis vad avser intervjufrågorna tror jag inte att det som jag har problematiserat här har 
inverkat och påverkat på mitt resultat i någon större utsträckning, då mina intervjuer pågick under en 
längre tid (minst 1 timme). Att intervjuerna pågick under en längre tid gav möjlighet till att ämnen 
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berördes flera gånger utifrån olika perspektiv. Frågor och svar återkom flera gånger fast lite olika 
formulerade. Sammantaget gjorde detta att jag vid analysbearbetningen kände att jag fått svar på mina 
frågor utifrån mitt önskade syfte och mina forskningsfrågor. Intervjufrågorna var även kända i förväg 
hos informanterna vilket enligt mig bidrog till trygghet och säkerhet inför intervjuerna. Under själva 
intervjuerna försökte jag själv skapa en uppmuntrande och trivsam miljö för att intervjun skulle ha 
möjlighet att genomföras i en trygg miljö i enlighet med Barsky (2017).  

8.2.3 Fenomenologin som metod 
Att använda fenomenologin som metod har varit påtagligt svårt då jag har min egen förförståelse som 
färgat allt det jag tagit in under mitt arbete med min studie. Förförståelsen, utifrån ett historiskt 
perspektiv, är dock en central del i människans liv och inberäknad i studiens beskaffenhet från 
resonemanget som jag fört under 3.2 gällande att människan är en historisk varelse (Bengtsson, 1998; 
Hallberg, 1999). Jag har även mitt vanliga betraktelsesätt där erfarenheter och sunda förnuft fungerat 
som vägvisare för mig. När jag antar en fenomenologisk ansats ska jag sätta rådande teorier, sunt 
förnuft och åsikter m.m. inom parentes (Bengtsson, 2001). I min kritiska diskussion om mina 
intervjufrågor går jag igenom att informanterna inte har svarat direkt på mina frågor om deras 
upplevelser. Det här gjorde, under studiens gång, att det uppstod svårigheter i att få fatt i vägledarnas 
upplevelser utifrån hur jag tänkte kring vägledarnas egna perspektiv. Jag har även tagit upp att jag 
påtagligen försökte ställa frågor mer konkreta och upprepande för att på så sätt komma i kontakt med 
informanternas upplevelser. 

 

Om mina informanter känt av en trygghet och med det upplevt möjligheten till att öppet prata om sina 
upplevelser utifrån emotioner är svårt för mig att faktiskt uttala mig om med absolut säkerhet då jag 
egentligen aldrig riktigt kan veta hur mina informanter tänker inom sig, i enlighet med hermeneutiken 
(Bengtsson, 1998, 2005). Jag har även valt att beforska ett ämne som kan upplevas känsligt i den 
meningen att området berör en annan individs sätt att uppleva och handla i sin profession. Situationen 
kan genomsyras av en önskan om att vilja framstå på ett positivt sätt ur andras perspektiv utifrån 
tanken att människan är i en intersubjektiv relation med andra (Dimbleby & Burton, 1997, Johansson, 
2005). Vid intervjusituationerna skulle det eventuellt ha kunnat finnas en önskan hos informanterna 
om att vilja framställa sin egen livsvärld och med det sin verksamhet som praktiserande vägledare i ett 
positivt ljus för att undvika att verksamheten skulle framstå som negativ. Ytterligare en aspekt, vilket 
jag tagit upp under 8.2.1, är förförståelsen som finns inom mig som intervjuare. Jag är själv utbildad 
studie- och yrkesvägledare och kan därmed upplevas som någon man inte vill framstå för i ett negativt 
ljus. Det kan finnas en oro inom informanterna att deras berättelse ska upplevas, av mig, som ett 
tillkortakommande i den egna yrkesrollen. Utifrån mitt resultat fick jag fram mångfacetterade och rika 
beskrivningar av vägledarnas upplevelser. Det fanns också inslag i materialet där informanterna gav 
beskrivningar som skildrade en mer negativ bild av upplevelserna. Min bedömning blir att studiens 
resultat talar emot de begränsningar jag skildrat ovan. Jag ser mitt nyanserade resultat som ett svar på 
att mina informanter har varit öppna och uppriktiga under intervjusituationen samt att de har velat 
delat med sig av sina egna genuina upplevelser. Jag har också tagit upp att jag har haft en implicit oro 
över att jag inte fått svar på mina frågor (se Bilaga 1). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 
fenomenologin i kvalitativa studier är en term som används för att beskriva aktörers egna perspektiv 
av världen och med det anta att det är på det sätt som de beskriver världen de också uppfattar världen 
(a.a.). Även Sander tar upp att det endast går att fånga upplevelser av världen som den skildras av 
upplevaren (1999). Det här betyder att oavsett hur jag har sett på mina frågemodeller var de svar jag 
fick av mina informanter en beskrivning av hur de upplever världen. Ett resonerande kring min studie 
blir att jag under tiden för mitt arbete med min studie burit på en implicit oroande känsla av att jag inte 
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hittade vägledarnas perspektiv och därmed inte lät dem blir förstådda av mig som forskare, vilket var 
en åsikt som borde ha satts inom parentes i enlighet med fenomenologin. I efterhand kan jag också 
konstatera att det finns svårigheter med att på ett renodlat sätt använda fenomenologin då ovan 
resonemang ska relateras till att jag in min teoridel tagit upp vad som teoretiskt gäller för 
fenomenologin i förhållande till epochén (se s. 13 och 15). Jag kan konstatera att det som lärts in 
utifrån teoretisk kunskap är komplext och därmed svårt att få till i praktiken. Min insikt, utifrån ett 
kritiskt tänkande om mitt metodval, är att det krävs en betydande förståelse om problematiken kring 
att överföra det teoretiska kunnandet till det praktiska utövandet för att hitta det fenomenologiska 
förhållningssättet. Svårigheten med att anta fenomenologin som ansats, som jag har upplevt den i min 
mindre studie, ligger i att tillämpa förhållningssättet i praktiken.  

 

Slutligen och utifrån ett metodkritiskt resonerande, angående fenomenologin som betraktelsesätt, ser 
jag att vägledarnas verklighet snarare är precis som den har framträtt i mina gjorda intervjuer eftersom 
jag har låtit det jag har hittat i min forskning visa sig för mig så som den har framställts av mina 
informanter. Vägledarnas verklighet har inte framställts av informanterna som jag hade velat att de 
skulle ha svarat. Jag avser då min önskan om att de skulle ha svarat mer emotionellt på mina frågor 
om upplevelser, vilket de inte gjorde mer än i begränsad omfattning. Jag kan också konstatera att mitt 
datamaterial gällande upplevelser blev mer omfångsrikt och brett utifrån att jag inte har begränsa mitt 
arbete till min egen önskning om endast emotionella svar. 

8.2.4 Analysmetod av datamaterial 
Jag valde en modifierad version av Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) (Back & Berterö, 2015) 
med inslag av Kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys 
leder till att hitta det centrala budskapet från samtliga intervjuer (a.a.). Jag har inte haft ambitionen att 
försökt hitta ett för alla intervjuer centralt budskap utan mer velat belysa och åskådliggöra 
samtalsprocessen utifrån vägledarnas perspektiv med elever med långvarig skolfrånvaro genom att 
utforska på vilket sätt vägledarna erfar sina samtal. Jag har haft ambitionen att försöka förstå 
vägledarna och inte hitta något centralt och gemensamt som ska gälla för alla vägledare. Av den 
anledningen valde jag att bara inspireras av valda delar i den kvalitativa innehållsanalysen och hålla 
mig till IPA som metod då den tillåter individuella och delade erfarenheter (Back & Berterö, 2015). 

8.2.5 Metodernas lämplighet och begränsning 
Det är komplext att forska på fenomenet vägledarnas upplevelser av samtalsprocessen med en 
elevgrupp genom att använda öppna men strukturerade intervjufrågor. Frågorna blir abstrakta 
samtidigt som upplevelsen inte är i nutid. Jag jämför det med att forska på en upplevelse av en 
kroppslig förlust, exempelvis en tand. Vid en förlust av en tand har jag min konkreta upplevelse av 
min förlorade tand. Den blir tydlig för mig för att den fattas mig och hur jag upplever den saknaden 
inom mig i nutid. Att något konkret saknas blir mer gripbart att beskriva. Min intervjusituation 
handlade om upplevelser som inte hänt i direkt anslutning till intervjusituationen och som därför 
kunde upplevas något svårfattliga att tala om. Intervjusituationen övergick mer till att vara ett samtal 
med karaktär av en fördjupad dialog där det inte påtagliga och komplexa skulle framträda. Abstraktion 
och komplexitet kunde lättare utforskas i det forumet. Jag utgick ifrån min frågemall men vid de 
tillfällen frågorna blev för abstrakta och ogripbara för informanterna uppehöll jag mig vid de 
övergripande teman som jag hade för varje frågeområde. Jag tror att ett annat sätt och mer lämpligt 
sätt att göra forskningen på skulle vara att endast använda sig av några få teman och föra en fördjupad 
dialog kring de temana. Även att använda berättelseformen är en möjlig metod för att klara av 
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svårigheten med att prata om upplevelser som kanske inte alltid är påtagliga i nuet. Det finns alltså 
även en begränsning med att använda öppna intervjufrågor då modellen med öppna frågor kan vara för 
abstrakta och fungera hämmande om frågorna inte bereds mycket utrymme. Genom att min 
intervjusituation trots allt kom att mer karaktäriserades av ett samtal utifrån teman bidrog det till egna 
reflektioner, vilket är närliggande berättelseformen. Jag tror därför att om informanterna hade fått 
berätta sina historier skulle jag ha getts större möjligheter att utforska upplevelserna i 
samtalsprocessen på ett annat sätt. Jag tror att jag skulle kunna fått en intervjusituation som skulle ha 
kunnat karaktäriseras som mer informellt och ledigt samt otvunget i förhållande till att dela med sig av 
sina upplevelser.  
 
Jag ser även att den fenomenologiska ansatsen kan vara begränsande om inte forskaren har full insikt i 
ansatsen. Jag inser själv att jag under min forskning våndats i frågor kring hur jag ska hitta 
vägledarnas upplevelser, vilket grundade sig i att metoden inte riktigt var förankrat i mig som forskare. 
För att fenomenologin ska vara användbar krävs att forskaren har full insikt i och förståelse för 
ansatsen för att kunna se det som visar sig på det sätt som fenomenen framstår utan att, som Bengtsson 
skriver, ”… våldföra sig på dem.” (2001:26). Det är lätt att misstolka fenomenologin och tro att det är 
något annat än vad det är då parentessättandet av åsikter, sunt förnuft m.m. är en komplicerad process. 
Det är svårt att anta ett genuint fenomenologiskt perspektiv i all sin komplexitet men även enkelhet. 
Jag anser ändå att ansatsen fenomenologi är lämplig till att undersöka upplevelser i och med att den 
inte låter sig styras av vetenskapliga teorier och hypoteser samt åsikter och sunt förnuft vilket kan ha 
en begränsande inverkan på fenomenet upplevelser och göra att man inte studerar det som man ämnar 
studera d.v.s. någons verklighet. Jag ser möjligheten i fenomenologin att låta informanterna komma 
till tals och bli förstådd utifrån den verklighet som är deras. 

8.2.6 Avslutande resonemang kring studiens tillförlitlighet, trovärdighet 
och generaliserbarhet samt betydelse 
Mitt resultat ser jag som delvis tillförlitligt då jag har använt samma struktur för frågorna vid alla 
intervjuer. Att använda samma frågestruktur gjorde att alla vägledare hade samma tillgång till frågorna 
och de hade även en likvärdig utgångspunkt, vilket säkerställer viss tillförlitlighet (Trost, 2010; Fejes 
& Thornberg, 2015b). Intervjuerna har inte varit exakt lika, vilket gör att tillförlitligheten blir 
begränsad. Det är utifrån den aspekten jag beskriver resultatet som delvist tillförlitligt. Jag har använt 
frågemallen som guide men jag har inte strängt följt frågeordningen, vilket då också minskar 
tillförlitligheten. Att liknande svar återkom från flera informanter på liknade frågor ser jag som ett 
bevis för att strukturen för intervjuerna inte har pågått under slumpartade förhållanden (Trost, 2010). 
Av den anledningen anser jag därför ändå att mitt resultats tillförlitlighet är god. Resultatet har 
bearbetats genom IPA (Back & Berterö, 2015), vilket är en metod som korresponderar med den för 
studien använd intervjumetod att inhämta data med och även med den för studien övergripande 
ansatsen fenomenologin. Att resultatet är framtaget utifrån metoder som samverkar med varandra är 
även det en god förutsättning för att resultatet ska ha hög tillförlitlighet (Bengtsson, 2005). Då jag inte 
har upprepat intervjuerna kan jag inte svara på om jag genom metoderna jag har använt skulle komma 
fram till samma resultat vid en upprepad forskning. Tillförlitligheten i relation till resultatet utifrån den 
aspekten är inget jag kan uttala mig om eftersom jag inte har upprepat intervjuerna samt att 
samhällsvetenskaplig forskning inte sker inom en bestämd och säker värld (Trost, 2010). 

 
Det är också viktigt att jag som forskare tar ansvar över min studie för att intyga studiens trovärdighet. 
För att säkerställa trovärdigheten bör jag reflektera över mitt etiska förhållningssätt i relation till 
resultatet (Trost, 2010). Mina egna reflektioner över mitt egna arbetssätt med viss användning av 
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ledande frågor och det förhållningssätt som jag antog när jag under intervjuerna tolkade mina 
informanters svar på mina frågor, där jag förväntade mig andra svar, ser jag som aspekter som stärker 
trovärdigheten i resultatet och även i hela studien. Intervjufrågorna var även kända i förväg hos 
informanterna, vilket enligt mig bidrog till att säkerställa en viss trygghet och lugn inför intervjuerna. 
Under själv intervjuerna försökte jag själv skapa en uppmuntrande och trivsam miljö för att 
intervjuerna skulle ha möjlighet att genomföras i en trygg miljö och på så sätt skapa en öppenhet och 
vilja till att dela med sig av sina upplevelser. Ambitionen att skapa lugn, trygghet och öppenhet ser jag 
som bidragande till att ökad trovärdighet i studien. Om mina informanter känt sig trygga och delat 
med sig av sina upplevelser är svårt för mig att uttala mig om med definitiv säkerhet. I ett resonerande 
i 8.2.3 tar jag upp att jag ändå kommer fram till att vägledarnas verklighet är så som den framträtt i 
intervjuerna för mig. Jag anser i och med det att min studie har en hög trovärdighet och att jag har fått 
ta del av vägledarnas upplevelser utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Jag har även visat detta med 
de citat jag har presenterat i resultatdelen.  

 
Jag har nu kommit till generaliseringen och användbarheten av min studie. Inom kvalitativ forskning 
handlar generaliseringen och användbarheten om att studiens resultat ska kunna användas av andra 
och appliceras på andra som inte har ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015b). Generaliseringen 
kan också handla om igenkänning i situationen och användas som redskap vid tolkning (a.a.). Önskan 
med föreliggande studies resultat är att resultatet ska kunna användas av andra grupper. Då studiens 
urval inte utgörs av en representativ del av den kända populationen kan inte föreliggande studie 
egentligen göra anspråk på att vara överförbar på andra grupper (a.a.). Det är läsaren som själv får 
avgöra om studiens resultat är användbar för önskat och ämnat syfte. I egenskap av forskare för min 
studie har jag noggrant och strukturerat beskrivit hur forskningsprocessen har gått till. I den 
beskrivningen ingår bland annat urval, urvalsmetod och datainsamling samt analysmetod. Jag har 
redovisat mitt resultat med ett flertal och passande citat för att ge trovärdighet till studien. Det 
sammantaget ger läsarna en möjlighet att själv avgöra studiens användbarhet och trovärdighet. 

 

Angående min studies generaliserbarhet kan jag ändå vända mig till Kvale och använda mig av hans 
begrepp analytisk generalisering för att resonera om min studies mer generella användbarhet. 
Begreppet innebär att jag som forskare kan ”… gör[a] en välöverlagd bedömning om i vad mån…” 
(1997:210) mitt resultat är möjligt att överföra på andra liknande yrkesroller som befinner sig i 
liknande situationer där professionen har en stödjande funktion för andra (a.a.). Jag har i studien 
fokuserat på upplevelser vilket blir området för generaliseringen med betydelsen vilken giltighet de 
beskrivningar jag har gjort i resultatet skulle kunna tänkas ha utanför mitt undersökta område. Jag ger 
därför en beskrivning av hur det kan upplevas att vara i en vägledande funktion och möta utsatta 
grupper i behov av vägledning. Jag gör det dels genom att lyfta svårigheterna med själva mötet men 
också genom att påpeka faktorer som påverkar mötet. Utifrån min studie ser jag att den hjälpande och 
vägledande yrkesrollen i sin praktik är en utsatt yrkesroll då de arbetar utifrån egna inre resurser. De 
använder samtalet som verktyg och därmed är de själva engagerade i samtalsprocessen utifrån sig själv 
som individ. Att ha utgångsläget ”sig själv som individ” innebär att emotioner blir implicerade i 
professionen. Att använda sig själv som redskap är avhängigt den egna mentala statusen och därmed 
en utmanande uppgift i möten med andra. Både att inte nå individer i möten eller att inte bli involverad 
av andra i möten kan vara en komplex och problematisk situation när det sätts i relation till en upplevd 
yrkesroll. Komplexiteten kring att vara och verka i yrkesrollen kan därmed skapa negativa känslor, 
liknande de jag har beskrivit i mitt resultat. Jag beskriver det komplexa när jag tar upp att det finns 
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svårigheter med att nå mottagarna samt dilemmat som också uppstår mellan professionen och 
mottagaren när olika agendor tar plats på samtalets arena och därmed påverkar processen.  

 

Min studie fångar också förförståelsens roll för individen och betydelse för samspelet med andra. I 
termer av generaliserbarhet, att jag med min studie fångat något allmänt tillämpligt, påtalar jag 
betydelsen av att förstå förförståelsens roll inom individer och hur den påverkan individers upplevelser 
och därmed även agerandet i yrkesrollen. Jag ser en svårighet med att inte ha förståelse och insikt om 
hur arbetsmarknadens olika kompetenser agerar då min studie lyfter den aspekten att ett handlande 
sker till viss del utifrån olika individers förförståelse. Kompetenser samverkar på arbetsmarknaden 
som alltså inte delar samma förförståelse och där förförståelsen är implicit aktiv i de olika 
interaktionerna i och med att förförståelsen lägger grund för hur upplevelser tar form och därefter 
skapar handling. I min studie blev det synligt i och med att vägledarna inte kände sig involverade på 
ett tidigt stadium, vilket de hade önskat utifrån deras upplevda kompetens. De blev mer kontaktade 
utifrån problemlösningsperspektivet vilket de inte ansåg låg inom ramarna för deras yrkesroll. 

 

Jag har beskrivit en profession som inte blir tillfrågad förrän i slutskedet av en process där kompetens 
finns och som kunde ha gjort skillnad. Att utifrån ett samhällsperspektiv inte ta hänsyn till kompetens 
är en förlust för både individen och samhället, vilket blir en fråga om att inte ta till vara på de resurser 
som finns i samhället för att arbeta med de olika problemstrukturerna som finns. Min forskning har 
därför den generella betydelsen att den uppmärksammar och påvisar vikten av att ta till vara på 
kompetens samt att den även uppmärksammar det faktum att interaktionen människor emellan 
påverkas av flera faktorer än de vi ser. Att utforska och synliggöra det som inte syns är till stor hjälp 
för ökad förståelse och insikt om andras upplevelser samt därmed förståelse för andras handlingar. 
Utifrån en förståelse för hur andra handlar ökar också förståelsen för hur vi upplever vår delade 
livsvärld. 

 

Slutligen bör jag även, som forskare, ställa mig frågan om min studie är av betydelse. Min studie har 
ett värde då det jag har studerat inte har beforskats tidigare i den utsträckningen att det finns mycket 
forskning i ämnet. Jag finner att studien har dels ett direkt värde avseende vägledarnas verklighet och 
dels ett mer generellt värde för de inom liknande uppdrag. Studiens värde vad gäller vägledarna 
handlar om att den talar om och visar på vägledarnas tankar och funderingar kring en elevgrupp. En 
elevgrupp som många gånger inte blir sedda i skolan och inte direkt har någon som för deras talan. 
Min forskning för fram den till viss del förbisedda yrkesgruppen vägledare som brinner för 
elevgruppen och drivs av en altruistisk känsla av att vilja hjälpa. Jag har även tagit upp vägledarnas 
perspektiv som kännetecknas av det centrala budskapet om att få bidra till att vara en del i att ge 
individer ett sammanhang och en förståelse för sin egen situation. Att ha ett sammanhang är en 
avgörande faktor för hur livsvärlden upplevs av individen. Utifrån min begränsade kvalitativa studie 
har jag beskrivit en profession som vill och önskar vara delaktiga i arbetet med problematiken 
långvarig skolfrånvaro. Detta har jag illustrerat i resultatet. Jag har med ovan resonemang visat på och 
belyst de olika krafter som omger verksamheter där vägledning står i fokus. Det är angeläget att arbeta 
vidare med belysta uppfattningar, föreställningar och inom studiens ramar tolkningar både i praktiken 
och inom forskningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjumall 
Presentation av mig själv och forskningsområdet. Området eller temat, vilket forskningen omfattar, är 
samtalet. Syftet med forskningen är att åskådliggöra vägledningssamtal med elever som har långvarig 
skolfrånvaro genom att utforska på vilket sätt vägledarna upplever samtalen med elevgruppen.   

Tala om ramarna för intervjun (tid, upplägg med öppna frågor, sekretess, samtycke till intervju, 
inspelning). 

Informantens frågor. 

De två första frågorna är av mer allmän karaktär om informanten därefter kommer specifika frågor 
som ska vara till underlag för att svara på studiens forskningsfrågor och därmed syftet.   

Intervjufrågor 

Vill du lite kort presentera dig själv som vägledare (utbildning, tidigare och nuvarande arbete m.m)? 

Ex. Hur länge du har arbetat som vägledare? Inom vilka områden har du arbetat som vägledare. 

Frågeområde – Synen på samtalets innehåll och betydelse. 

Kan du beskriva för mig din bild av vägledningssamtalets funktion och betydelse för elevgruppen. 

- Berätta om vägledningssamtalets innebörd för dig? 

- Vad tycker du att vägledningssamtal ska leder till? 

- Vad tycker du är viktigast med samtalen? 

- Hur tänker du kring vägledningssamtalets upplägg? Vad vill/kan du göra? 

- Hur är din tanke om att vara förberedd att hålla vägledningssamtal? (Känner du dig 
förberedd?) 

Frågeområdet – Hur Studie- och yrkesvägledarens erfar eleven 

Kan du berätta för mig om dina intryck du får av eleven/eleverna du möter 

- Berätta om din bild av eleven? 

- Hur upplever du att relationen är med elever från elevgruppen? 

- Hur upplever du elevens roll i samtalet? 

- Beskriv hur du upplever möjligheterna att få träffa eleverna? 

Frågeområdet – Vägledarnas inre och egna tankar i mötet med eleven 

Tänk tillbaka på ett eller flera samtal du har haft. Kan du berätta för mig hur du tänker kring din 
upplevelse av din insats.  

- Berätta hur du kände inför mötet med eleven? 

- Berätta om hur du upplevde dig själv i mötet? 
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- Hur upplever du dig själv och användande av samtalsteknik i relation till eleven (öppna 
frågor)? 

- Berätta om hur du upplever att ditt bemötande (sätt) påverkas i situationen? 

- Berätta mer om dina tidigare erfarenheter av hur du har bemött elever? 

- Berätta om dina behov som du upplevde under samtalet? 

- Berätta om du upplevde någon motivation under samtalet som kändes drivande?  

- Har du några förväntningar på samtalen som du håller med eleverna? 

Frågeområde – Vägledarens yrkesroll. 

- Berätta hur du ser på din yrkesroll.  

Avslutning 

Finns det något som du saknar i vårt samtal och som du tycker att jag borde har frågat om? 
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Bilaga 2. 
Mailkonversation med presumtiva informanter 
Nedan finns de delar hämtade ur de mail som berör rekrytering av informanter till studien. Mailen har 
skickats till informanterna under september och oktober. Vissa ord i texten var av privat karaktär 
vilket har medfört att jag har jag tagit bort dem.  

 
Mail 1 – skickat i början september 2017. 
 
Här kommer lite kring uppsatsen. Jag har inte träffat min handledare ännu men ska göra det snart så 
allt är inte helt klart. Jag frågar dig för jag tror att du har kommit i kontakt med elevgruppen jag har i 
fokus. 
 
Nedan kommer en beskrivning av mitt upplägg för min D-uppstas. 
 
Jag ska titta på hur studie- och yrkesvägledare upplever arbetet med personer som har långvarig och 
problematisk skolfrånvaro. Metoden som jag ska använda är något som heter EPP (empirisk 
fenomenologisk-psykologisk metod). Det går ut på att hitta ett fenomen och få en djupare förståelse 
för fenomenet eller en djupare förståelse för hur människor upplever fenomenet. Jag fokuserar då på 
vägledning med inriktning vägledning med elever med långvarig problematisk skolfrånvaro.  
 
Mer tydlighet kommer när jag har haft mitt första möte med min handledare men upplägget ser ut 
enligt följande.  
 
1 Ett dokument skrivs om sin egna upplevelse av fenomens (en A4). 
2 Ett samtal förs sedan kring dokumentet för att förtydliga och fördjupa förståelsen kring upplevelsen. 
Samtalet är en djupintervju men inte utifrån en "svara på frågor" teknik utan utifrån det skrivna 
dokumentet med öppna frågor som baserats på dokumentet. Möjligen kommer jag ha vissa punkter 
eller teman som jag också berör. 
 
Fokus ligger på att skildra och inte på att förklara. Att visa på möjligheter och inte på absoluta fakta.  
 
Varför jag lägger an ett vägledarperspektiv beror på att mitt huvuddokument kring frågan (statlig 
utredning kring personer med långvarig frånvaro) har som slutkläm att det "råder även brist i studie- 
och yrkesvägledning". 
 
Det råder ofta brist i vägledningen men det är inte alltid så att vägledarens upplevelser har tagits i 
beaktad vilket jag finner värt att forska i. Jag själv har alltid upplevt mig som otillräcklig när eleverna 
med problematik av liknande karaktär kommit på tal. För mig är det intressant att lyfta studie- och 
yrkesvägledarens upplevelser och synliggöra dem. Resultatet från forskningen kan bli att det inte råder 
brist i studie- och yrkesvägledning utan i något annat.  
 
OM du inte själv känner att du kan eller vill vara med kanske du vet om någon som skulle kunna vara 
intressant för mig att fråga.  
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Mail 2 – skickat i slutet av september 2017. 
 
Jag har nu haft min första träff med min handledare. 
 
Vi har kommit fram till att jag ska göra djupintervjuer som är semistrukturerade. Jag ska inte använda 
mig av den EPP metod jag tidigare tänkt. Det kommer mera vara en fenomenologisk studie som antar 
ett vägledarperspektiv. 
 
Här kommer en liten del av inledningen för att förstå vad jag ska syssla med. 
 
Arbetet som studie- och yrkesvägledare innebär bland annat att samtala med elever. Samtal om det 
som sker i nuet i individens liv och om det som eventuellt kommer att ske i framtiden avseende 
utbildning och arbetsliv. Samtalen kan även handla om rådande förutsättningar och livsvillkor för 
individen. Den här uppsatsen ska handla om de samtal som förs mellan vägledare och de eleverna med 
långvarig problematisk skolfrånvaro. Jag ämnar belysa vad som händer i samtalen och då fokusera på 
de upplevelser som vägledaren upplever och erfar i samtalet. Jag ämnar belysa den roll som 
vägledaren upplever sig ha i och under samtalet men även utanför samtalet kopplat till elevgruppen. 
Jag ämnar således anta ett vägledarperspektiv i uppsatsen.  
 
Jag ska alltså göra intervjuer. Jag kommer att utgå från en intervjumall med teman. Inte direkta frågor 
(jo kanske någon) som ska svaras bestämt på. Jag tänker mig helt enkelt ett öppet samtal där vi betar 
av områden. Intervjun kommer att spelas in. Jag kommer sedan att transkribera den.  
 
Nu undrar jag om du fortfarande är intresserad, vilket jag innerligen hoppas då jag ska hitta 8-10 
vägledare att intervjua? Jag undrar om vi kan träffas under november månad för en intervju på ca 1 
timme. 
 
Mail 3 – skickat i mitten av oktober 2017. 
 
Jag ser fram emot vår intervju. Nu har jag gjort klart min intervjuguide som jag ska följa och även fått 
min handledares godkännande.  
 
Jag har bestämt mig för att skicka ut mallen till alla deltagare då några frågade efter den i början. Det 
har varit ett beslut som jag tog utifrån ett vetenskapligt övervägande. Vill du läser du igenom dem men 
det är absolut inte ett måste.  
 
Vi kommer att ha ett samtal och inte en utfrågningsstund vilket gör att vi kanske inte berör alla frågor 
på det sätt som de står uppradade i mallen. Ibland svara man ju indirekt på en fråga och då behöver vi 
inte ta upp den igen. Se frågorna som ett underlag på vad jag är intresserad av att få höra dig prata om.  
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Bilaga 3.  
Skriftlig information om studie för masterexamen i pedagogik. 

 
Hej, här kommer information om den uppsats jag ska göra inför min masterexamen i pedagogik på 
Masterprogrammet i karriärutveckling och vägledning 120 hp.  
 
Jag ska titta på hur studie- och yrkesvägledare upplever samtalsprocessen med personer som har 
långvarig och problematisk skolfrånvaro. Min önskan är att få en djupare förståelse för fenomenet 
samtalsprocessen. Jag fokuserar då på vägledning med inriktning vägledning med elever med 
långvarig problematisk skolfrånvaro. Fokus ligger på att skildra och inte på att förklara. Att visa på 
möjligheter och inte på absoluta fakta.  
 
Varför jag lägger an ett vägledarperspektiv beror på att mitt huvuddokument kring frågan Saknad! 
Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) som är framtagen av Malin Gren Landell 
har som avslutning att det "… råder även brist i studie- och yrkesvägledning". 
 
Jag ska göra djupintervjuer. Jag kommer att använda en fenomenologisk ansats och antar ett 
vägledarperspektiv. Mina frågor kommer att skickas ut i förväg till alla deltagare. 
 
Allt deltagande är frivilligt. Det går bra att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. De 
som medverkar kommer att vara anonyma. Alla informanter kommer att avidentifieras i uppsatsens 
färdiga utformning. Jag som gör undersökningen har tystnadsplikt och kommer att behandla 
informationen konfidentiellt. Materialet kommer enbart att ligga till grund för mitt examensarbete. 
Resultatet kommer att presenteras vid en examination på Stockholms universitet under vårterminen 
2018.  
 
Tack för ditt deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Jennie Flodin 
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