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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vad det är som skapar förståelse mellan den 
vägledningssökande och studie- och yrkesvägledaren i studie- och 
yrkesvägledningssamtalet. Detta för att bidra till en fördjupad förståelse för läsaren om 
interaktionen mellan vägledare och sökande. En kvalitativ metod användes i 
undersökningen där inspelade vägledningssamtal analyserades och tolkades. Resultatet 
bekräftar tidigare forskning inom området samt påvisar vikten av vägledarens sociala 
kompetens som en bidragande faktor till upplevelsen av att vara förstådd. Den slutsats 
som kunde dras av resultatet var att ett aktivt lyssnande, att få bekräftelse på olika sätt 
och vägledarens bemötande var de främsta bidragande faktorerna till förståelse mellan 
vägledare och sökande. Det som hindrade förståelsen dem emellan var främst brist på 
aktivt lyssnande från båda parter. Vidare forskning uppmuntras kring vikten av den 
professionella samtalsledarens sociala kompetens, kompensation mellan olika 
egenskaper och huruvida det spelar roll för förståelsen i samtalet. 
 

 

 

Nyckelord 

Förståelse, samtal, samtalsfärdigheter, empati, professionellt förhållningssätt, 
samtalsanalys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the factors that contribute to equal 
understanding between the counsellor and applicant in a career counselling session. To 
get a deeper knowledge of the interaction in a session a qualitative method was used in 
the research. Recordings of different guidance counselling conversations were analyzed 
and interpreted. The results do not only confirm earlier research, it also shows the 
importance of the counsellors´ social skills as a contributing factor of understanding. 
The conclusion that could be drawn of the results was that active listening, 
acknowledgement in various ways and counsellor attitude where the most contributing 
factors to understanding. The factors that prevented understanding were primarily lack 
of listening from both parts. Further research about the importance of the counsellor´s 
social skills is encouraged, whether it is relevant for the comprehension in the 
conversation or not. 
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Inledning 

Val av problemområde 
Att förstå någon är att kunna tillgodogöra sig det tankemässiga innehållet i yttrande och 
handlingar vid val mellan olika möjligheter. Det är att kunna tolka och på en djupare nivå 
inse och acceptera de djupare drivkrafterna hos person i fråga om handlingssätt eller 
läggning1. Vad är det då som skapar denna förståelse? Tankar kring samtalet och 
förståelsen mellan människor i samtalet är tankar som funnits med oss länge och utvecklats 
under utbildningens gång. Mot slutet av vår utbildning känns det nu mycket intressant att 
fördjupa kunskapen om just samtalet då det är en stor del av studie- och yrkesvägledarens 
vardag. Olika saker kan påverka förståelsen för varandra i samtalet, vi tycker att det är 
intressant att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att skapa förståelse. Lindh 
(1997) beskriver hur upplevelsen av att förstå inte alltid betyder att vi förstått varandra. 
Kanske förstår vi inte alltid varandra men kan ändå uppleva att det var ett bra samtal.  
 

Vi tror att detta forskningsområde är viktigt att fördjupa sig i då samtalet, där förståelse är 
en nyckelingrediens, och mötet med olika individer är en central del av vägledares men 
även andra yrkesgruppers vardag. Precis som Schedin (2005) beskriver så har forskare 
under många år ägnat sig åt studier av samtalet, dock mest inom det psykologiska området. 
Schedin menar att det råder brist på forskning inom karriärvägledningsområdet och 
speciellt för vuxna varför vi, utöver vårt personliga intresse för detta, tycker att det är 
viktigt att bidra med forskning inom detta område. Vår målgrupp är främst blivande och 
verksamma studie- och yrkesvägledare men även andra yrkesgrupper som använder 
samtalet som en del av sin profession.  

 

Förförståelse 
Vi träffar alla olika människor i vårt liv på olika sätt och vid olika tidpunkter. En 
vägledningssituation är ofta en punkt i en individs liv som handlar om ett beslut. Det kan 
vara ett stort beslut eller ett mindre men vikten av att bli förstådd är stor när man vänder sig 
till någon för hjälp eller vägledning. Vi har genom utbildningen utvecklat en viss 
förförståelse för vägledningssamtalet. Många av de kurser som vi genomgått har behandlat 
förståelsen för människors sätt att handla på olika sätt. Vi har fått möjlighet att praktisera 
våra kunskaper genom praktik i olika verksamheter där vi mött olika människor i olika 
åldrar och från olika kulturer där vi fått erfara hur svårt det kan vara att helt förstå varandra 
i ett samtal. Ibland har vi haft samtal där vi upplevt att det inte skett något möte alls. Frågor 
har då väckts som varför vi inte upplevt att vi mött individen man samtalat med, om 
samtalet ändå varit betydelsefullt och om vi förstod varandra? En utveckling av de 
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funderingarna har skett inför vårt uppsatsskrivande då tankarna kretsat kring vad det är som 
skapar förståelse i samtalet.  Det kan verka lätt att förklara och förstå, men egna 
erfarenheter och berättelser från andra vittnar om motsatsen. När en individ söker hjälp av 
en professionell, oavsett om det gäller sjukvård, tjänster, studie- och yrkesval eller något 
annat så finns det ofta en förhoppning om att den professionella ska förstå. Den erfarenhet 
och förförståelse som vi fått har väckt en nyfikenhet att undersöka samtalet och förståelsen 
i samtalet lite närmre. 
 

Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som skapar förståelse i 
vägledningssamtalet mellan studie- och yrkesvägledare och vuxna sökande i ett 
vuxenutbildningscentrum. 

 
Begrepp och förtydligande 
I denna uppsats studeras en studie- och yrkesvägledare samt flera vägledningssökande, 
dessa nämns i det följande som vägledare respektive sökande. I bakgrunden kallas dessa 
exempelvis samtalsledare, klient och så vidare som i sitt ursprungliga sammanhang. För att 
tydliggöra vår utgångspunkt definieras nedan några olika begrepp som återkommer i 
uppsatsen.  
 
Förstå: Att förstå någon är att kunna tillgodogöra sig det tankemässiga innehållet i yttrande 
och handlingar vid val mellan olika möjligheter. Det är att kunna tolka och på en djupare 
nivå inse och acceptera de djupare drivkrafterna hos person i fråga om handlingssätt eller 
läggning2. 
 
Samtalsfärdigheter: Färdigheter som utgör grunden för professionella samtal i olika 
sammanhang. Färdigheter som att inleda och avsluta, ställa frågor, klargöra, omformulera, 
spegla, sammanfatta, vidga perspektiv, konfrontera, informera, formulera delmål osv.(Hägg 
& Kuoppa, 1997). 
 
Empati: Empati innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. 
En förutsättning för empati är förmågan att kunna skilja mellan egna känslor och 
motpartens3. Empati betyder att förstå hur en annan människa har det och att vägledas av 
den förståelsen i mötet med individen (Holm, 2005). 
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Lyssna: Att lyssna innebär att höra vad den andre säger, försöka förstå det den andre säger 
och kunna sätta in det i rätt sammanhang. Det innebär att få den jag lyssnar till att uppfatta 
att jag hört och försökt att förstå (Hägg & Kuoppa, 1997). 
 
Vägledning: Vägledning är det samlade begrepp som används för samtal i olika 
professionella sammanhang. Med vägledande samtal avses samtal som förs mellan en 
professionell person och en person som söker vägledning i en aktuell problemsituation. 
Syftet med samtalen är att hitta ett sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som är 
knutna till denna situation (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Bakgrund 

Litteratursökning 
När litteratur söktes till denna uppsats upptäckte vi att det finns ett stort utbud av litteratur 
och forskning kring samtalet ur många olika perspektiv, dock inte lika mycket inom det 
specifika området vägledning. En stor del av litteraturen är av den anledningen hämtad från 
tidigare kurslitteratur. Resterande delar av litteratur och forskning som används i uppsatsen 
har funnits genom sökning på biblioteksdatabaser och olika sökmotorer på Internet där vi 
använde oss av sökord som samtalet, förståelse, möte, lyssna. Vi tog även hjälp av 
bibliotekarier som hjälpte till med sökning av relevant litteratur. Den valda litteraturen 
behandlar samtalet ur olika perspektiv. En del av litteraturen och forskningen behandlar 
vägledningssamtalet medan andra delar behandlar samtalet ur ett mer terapeutiskt eller 
personalpsykologiskt perspektiv. Detta ger en möjlighet att, i bearbetningen av studiens 
resultat, se på samtalet ur olika synvinklar. 
 

Forskningsanknytning 
Att samtala är inte enbart en fråga om att sprida information eller att delge andra 
sina känslor, lika lite som det enbart är ett sätt att intala människor saker (Zeldin, 
2000).  Mötet mellan människor innebär ett samspel mellan de parter som berörs. Det 
som skapar ett möte mellan människor som samtalar med varandra är inte lätt att 
formulera i ord, det är det förunderliga som innebär att se och bli sedd (Hägg & 
Kuoppa, 1997). Ett samtal är ett muntligt utbytande och vanligtvis när vi samtalar 
med varandra finns det ett antal underförstådda regler som styr vårt sätt att samtala 
och som gör att vi förstår varandra (Wächter, 2001). I litteratur och forskning kring 
samtalet är förståelse och faktorerna som påverkar förståelse ett återkommande 
tema. Vi kommer i det följande att presentera tidigare och pågående forskning och 
litteratur inom området för att belysa det teoretiska perspektivet på denna forskning.  
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Förståelse 

Att beskriva, förklara och förstå kan verka lätt, men vad menar vi egentligen, vad är det vi 
försöker att förklara, går det att fullt ut förstå? När en människa söker hjälp finns det ofta 
en förhoppning om att hjälparen ska förstå. Lindh (1997) beskriver i sin avhandling att det i 
de studie- och yrkesvägledningssamtal som hon analyserat, i stor utsträckning just handlar 
om en önskan att bli förstådd och förstå. Huruvida de inblandade parterna känner sig 
förstådda eller känner att de förstår säger inte att de också faktiskt är förstådda eller har 
förstått det som den andre menade. Upplevelsen kan skilja sig från det som faktiskt hände.  
Att den sökande känner sig förstådd behöver heller inte betyda att vägledaren har stöttat 
den sökandes idéer och/eller tagit den sökandes perspektiv. För att vi ska kunna etablera en 
genuin relation måste vi under våra professionella samtal alltid sträva efter att förstå och bli 
förstådda. Det innebär att som samtalsledare aldrig hoppa över något som man inte förstår 
av vad klienten berättar. Jag frågar, ber om förtydligande och förmedlar i och med detta att 
varje ord i klientens berättelse är av betydelse för mig (Gordan, 2004). Peavy (2000) menar 
att vägledningssamtalets primära syfte är att skapa förståelse. Att det i de flesta fall handlar 
om en ömsesidig förståelse. När man försöker förstå en person söker man efter meningen 
som något eller någon har för personen i ett givet sammanhang. Man söker efter det unika 
för just den person som man lyssnar på för att kunna förstå hur en människa tänker, känner, 
upplever, tror osv. (Engquist, 1996). Damgard och Norrelykke (2000) beskriver den 
invändiga och utvändiga förståelsen. Den utvändiga förståelsen beskrivs som förmågan att 
uppfatta andra människors känslomässiga budskap och den invändiga förståelsen beskrivs 
som vår möjlighet att identifiera oss med och leva oss in i andra människors tillvaro och 
situation. Damgard och Norrelykke menar att man ska vara försiktig med att ge uttryck för 
en djupare förståelse av en annan människas situation eftersom vi inte fullt ut kan leva oss 
in i den. Men man ska inte heller negligera att uttrycka vår förståelse, så länge vi är 
medvetna om att det är en utvändig förståelse. 
 
Genom att man i samtal förstår varandra kan ny förståelse uppstå. Zeldin (2000) menar att 
när människor med olika minnen och vanor möts så utbyter de inte enbart upplysningar, de 
förändrar dem, omformar dem, drar olika slutsatser av dem och ger sig in i nya 
tankegångar. Han menar att samtal inte bara blandar korten utan även skapar nya kort. 
Även Wächter (2001) menar att förståelse i samtalet kan leda till nytänkande och ny 
förståelse. Han beskriver ett av sina samtal på följande sätt 
 

När vi börjar samtala om det de redan visste började de upptäcka att de inte visste. Att det fanns 
mer att upptäcka, sådant som de på sätt och vis redan kände till men inte hade sett tidigare. Man 
skulle kanske kunna säga de inte förstått allt de förstått (s.57). 

 
Damgard och Norrelykke (2000) betonar att ett av målen med hjälpande samtal måste vara 
att ge den hjälpsökande möjlighet att sätta ord på det som de förstår men även på det som 
de har problem att förstå. Att, som hjälpsökande, få möjlighet att uttrycka sig inför någon 
som lyssnar kan leda till större självförståelse och frigöra kraft till handling.  
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Empati 

När man talar om att förstå en annan människa ligger begreppet empati nära till hands. 
Holm (2005) menar att empati betyder att förstå hur en annan människa har det och att 
vägledas av den förståelsen i bemötandet. Empati definieras ofta som ett personlighetsdrag, 
en inneboende förmåga till inlevelse eller igenkännande i en annan människas subjektiva 
upplevelse av sig själv, sin situation och sin omvärld. Ett annat sätt att beskriva empati är 
att uppfatta den som en slutprodukt av en delvis medveten process, en strävan av att leva 
sig in i en medmänniskas känslor och reaktioner med utgångspunkt från hennes upplevelser 
och värderingar (Gordan, 2004). Att komma överens med människor är inte bara en fråga 
om att tala och handla på ett socialt korrekt sätt, det är också en fråga om att använda 
känslor och intelligens för att försöka förstå dem. När man umgås är det viktigt att kunna 
kliva i den andres kläder. Det innebär att man är välvilligt inställd för hans synpunkter, 
erfarenheter och plats i den situation där båda är inbegripna. Denna förmåga och förståelse 
att sätta sig in i en i en annan människas synsätt kan kallas empati (Burton & Dimbleby, 
1999).  
 
Engquist (1996) talar om betydelsen av att ta en människa på allvar och menar att bekräfta 
och konfirmera människor är ett av de mest grundläggande förhållningssätt som krävs för 
en god kontakt. Han menar att man inte nödvändigtvis behöver vara av samma åsikt men 
att ha respekt för det som en person yttrar och känner. Burton & Dimbleby (1999) menar, 
liksom Engquist (1996), att samspelet med andra går bra om de känner att man 
uppmärksammat vad de försöker att säga. Det betyder dock inte att man måste hålla med 
om allt som någon annan säger. Men det betyder att den andre måste känna att man i 
grunden är uppmärksam och tycker om honom. Holm (2005) menar att   
 

En hjälpare som empatiskt kan uppfatta vad som ligger bakom en hjälpsökandes utspel, 
provokationer eller beroendehållning har större möjlighet att ta hand om dessa reaktioner på ett 
sätt som är avpassat efter den andres behov och inte styrt av de egna känslorna (s.47). 

 
Holm menar vidare att det är den empatiska förståelsen som styr bemötandet av den 
hjälpsökande. Amundson (2000) menar att det inte råder någon tvekan om att människor 
som tar på sig en vägledarroll behöver ha en stark känsla av empati. 
 
 

Professionellt förhållningssätt  

Holm (2005) menar att det ställs stora krav på att den professionella hjälparen ska inneha 
både kunskap, förståelse och medvetenhet om både sig själv och den hjälpsökandes 
reaktioner. Professionell hållning är ett begrepp som innefattar dessa krav och betecknar ett 
förhållningssätt snarare än konkreta beteenden och handlingar. Professionell hållning 
innebär en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som på kort och lång sikt 
gagnar den hjälpsökande, inte styrt av de egna behoven och känslorna. Det innebär att visa 
respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande. Gordan 
(2004) nämner tre egenskaper som utmärker ett professionellt förhållningssätt; kravlös 
värme, äkthet och inlevelseförmåga. Engquist (1996) menar att den attityd, inställning eller 
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anda i vilken ett samtal förs är grunden i förhållningssättet. Ett intresserat förhållningssätt 
är en nödvändig förutsättning för att få en givande kontakt med samtalspartnern. Att ha ett 
intresserat förhållningssätt väger mer än att kunna olika teorier eller att säga intelligenta 
saker.  
 
Att vara professionell handlar även om att ställa frågor på ett professionellt sätt. 
Hilmarsson (2003) menar att ett professionellt frågeställande kräver en medvetenhet om 
vilket syfte som finns med frågan, att man lyssnar på svaret och utvärderar det. Det handlar 
inte om rätt eller fel teknik utan en förmåga att kunna tänka och känna efter samt läsa av 
svaret. Det handlar om respekt. Om hjälparen känner och uttrycker respekt för klienten så 
kommer klienten att upptäcka att han ingår i en mänsklig och likvärdig relation som ger 
trygghet och ork att formulera sitt problem och ta emot den hjälp han efterfrågar (Damgard 
& Norrelykke, 2000). Enligt Abrahamsen (2003) innebär ömsesidig respekt att vi måste 
utgå ifrån att alla människor är lika mycket värda som vi själva. I ett samtal lyssnar var och 
en med intresse och försöker hålla sina egna fördomar och värderingar utanför dialogen 
(Peavy, 2000).  
 

Förväntan   

I det professionella samtalet har samtalsledaren en bestämd funktion där vi kan ställa krav 
på att den professionella personen ska vara kunnig inom området och ha förmåga att 
samtala på ett personligt men inte privat sätt (Hägg & Kuoppa, 1997). Holm (2005) menar 
att det i varje möte mellan den professionella hjälparen och den hjälpsökande finns en rik 
uppsättning av förväntningar hos de berörda. Förväntningar som både riktas mot den egna 
personen och mot den andra. Det är därför viktigt att ta reda på förväntningar på och syfte 
och mål med samtalet för att klargöra vad som gäller. Den professionella står till den 
andres förfogande, det professionella samtalet har ett syfte. Lovéns (2000) resultat visade 
att elevernas förväntningar på vägledaren och samtalet handlade om vägledarens 
personlighet och kunskaper. Vikten av att vara snäll, vänlig och förstående var stor. Även 
förväntningar på att få komma till någon och prata om sin situation visade sig var stor.  
 
Både den hjälpsökande och den professionella kan ha egna syften med samtalet (Damgard 
& Norrelykke, 2000). Lindh (1997) beskriver hur parterna i samtalet kan ha olika projekt. 
Lindh menar att projekt är den mening eller innebörd som kan tillskrivas parternas 
agerande i en given situation. Projekt kan beskrivas på övergripande nivå, exempelvis att 
tjäna pengar. På specifik nivå använder den sökande vägledningssituationen till att skaffa 
sig tips och råd för det övergripande projektet. Vägledare och sökande kan ha flera 
pågående projekt samtidigt, de kan fungera väl ihop och vara motstridiga varandra. 
 
Även att klargöra och definiera relationen och vad samtalet ska gå ut på menar Engquist 
(1996) är viktigt för att inte riskera att samtalet ska bli en kamp om relationen.  Amundson 
(2000) menar att både klienten och vägledaren har ett behov av att etablera en 
överenskommelse om vilka roller var och en skall ha i den nya relationen. Han menar 
vidare att det är viktigt att betona samarbete då vägledning är en komplicerad process som 
kräver att klienten själv satsar ganska mycket. Schedin (2005) beskriver i en artikel 
relationen mellan klient och vägledare som mycket viktig för samtalets utfall. Att 
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likheterna mellan klientens och vägledarens uppfattning av och förväntningar på relationen 
kan vara speciellt viktig då likheter kan påverka samtalets utfall på ett positivt sätt. 
Schedins forskning pågår i skrivande stund och det slutliga resultatet är därför ännu inte 
tillgängligt men den tyder på att likheterna mellan vägledarens och klientens förväntningar 
på relationen är viktiga i inledningsskedet av samtalet för att underlätta skapandet av en 
relation. 
 
 

Samtalsfärdigheter  

Det finns färdigheter som utgör grunden för professionella samtal i olika sammanhang. 
Dessa färdigheter kombineras på ett sätt så att samtalet fungerar och klienten får stöd att 
berätta sin version vilket också hjälper samtalsledaren att se situationen ur klientens 
perspektiv. Hägg och Kuoppa (1997) beskriver olika färdigheter som återkommer även i 
annan litteratur (Lindh, 1997; Engquist, 1996 m.fl.). Färdigheter som att inleda, lyssna, 
omformulera, ställa frågor, sammanfatta, vidga perspektiv, utmana, informera, formulera 
delmål osv. Hägg och Kuoppa beskriver en samtalsmodell med tre faser. Den första fasen 
är att klargöra situationen, den andra fasen innebär att vidga perspektiv och den tredje fasen 
innebär att göra en handlingsplan. De menar att de färdigheter som samtalsledaren behöver 
för att genomföra den första klargörande fasen i samtalet inte bara utgör grunden för 
inledningen utan för hela samtalet. Alla möten mellan människor börjar med en inledning, 
en start. Crafoord (2005) beskriver mötet i samtalet vid en flygresa där han menar att man 
bara har en chans att komma upp i luften. Inledningen är viktig i ett samtal. Hur det börjar 
kan bli avgörande för hela samtalet, inledningen i ett samtal styr mer än man kanske tror. 
Inom familjeterapi har man sett att de första minuterna i ett samtal är oerhört viktiga 
(Wächter, 2001). Det första mötet är ofta av stor betydelse även för den fortsatta 
utvecklingen av relationen. Klienten är mycket känslig för att den professionella visar 
respekt och hövlighet (Gordan, 2004).  
 
Hägg och Kuoppa (1997) menar att man genom att lyssna tålmodigt och professionellt och 
ställa öppna frågor som klienten får god tid på sig att tänka över och svara på kan klargöra 
situationen. Innan klienten har klargjort sin situation måste samtalsledaren försöka att låta 
bli att rätta eller ge lösningar på några problem. Det gäller att försöka att se situationen som 
klienten ser den och uppmuntra klienten och anpassa språk och tempo efter denne. Även att 
använda sig av tystnad, pauser som inte är så långa att de skapar ångest men som ger 
klienten tid att tänka utgör också komponenter i förmågan att lyssna och respektera den 
andre. Hägg och Kuoppa menar vidare att den klargörande fasen idealt avslutas med att 
samtalsledaren klart och tydligt sammanfattar klientens situation så att klienten kan 
godkänna versionen alternativt rätta den för att säkerställa att de är på �samma spår�. Peavy 
(2000) beskriver detta något djupare, som ett utforskande och medvetandegörande av den 
vägledningssökandes levnadsrum. Han beskriver vidare olika verktyg som kan användas 
för att få en djupare förståelse av en människas levnadsrum, bland annat det dialogbaserade 
samtalet, frågor som tydliggör livserfarenheter och kartläggning av levnadsrummet. Peavy 
menar att i det dialogbaserade samtalet förverkligas ett av vägledningens övergripande mål, 
klargörandet.  
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Hägg och Kuoppa (1997) menar att omformuleringar och sammanfattningar är de verktyg 
vägledaren kan använda för att på ett tydligt sätt visa att hon lyssnar och försöker att förstå. 
Lindh (1997) beskriver samtalsfärdigheter hos vägledaren som något som ökar den 
sökandes delaktighet i samtalet. I Lindhs resultat framkom att om vägledaren speglade, 
sammanfattade, ställde följdfrågor och uppmuntrade den sökande samt gav tillfälle till 
reflektion genom att göra pauser så ökade de sökandes delaktighet. De sökande kände sig 
förstådda när vägledaren lyssnade på dem på det sättet, på ett aktivt sätt. Lindh menar 
vidare att när den sökandes föreställningar och värderingar är olika vägledarens och när 
känslorna är motstridiga är det viktigt för den sökande att vägledaren använder sig av 
sammanfattningar och speglingar. Lindh (1997) kunde i sin studie se att betydelsen av 
samtalsfärdigheter visade sig även i avsaknaden av dem. Lindh beskriver hur vägledarna i 
studien hade svårt att spegla obehagliga känslor och vid avsaknaden av speglingar eller 
bekräftelser på att vägledaren förstått den sökande ledde detta till att problemlösningen 
blev fördröjd. Det var dock inget problem för de sökande att spegla eller bekräfta de 
sökandes positiva känslor. Lindh menar vidare att svårigheten att handskas med negativa 
känslor kan resultera i att vägledaren enbart speglar innehållet i det som sägs och inte i 
känslan. Vägledarna handskades med obehagliga känslor i samtalen genom att �trösta�.   
 
De flesta som utbildar sig till vägledare lär sig att man ska ställa öppna frågor. Den typen 
av frågor gör att den vägledningssökande kan säga precis så mycket eller lite som han själv 
vill (Peavy, 2000). Lindh (1997) menar att vägledarens frågor kan utgå från vägledarens 
perspektiv och därför kan styra bort från den sökandes perspektiv. Öppna frågor kan öppna 
ett samtal och klienten får möjlighet att besvara frågan med det svar han vill ge. Slutna 
frågor kan besvaras med ja eller nej eller med enkla fakta. Risken med slutna frågor är att 
klienten ger alltför korta svar och samtalet upplevs som ett förhör (Hägg & Kuoppa, 1997). 
Lindh (1997) menar att vägledarens samtalsfärdigheter i vissa sammanhang har avgörande 
betydelse för den sökande att göra sig hörd. 
 
Att söka vägledning är i sig ett slags handlingsplan (Amundson, 2000). Att upprätta 
handlingsplan är ofta något som förknippas med avslutningsfasen i vägledningsprocessen. 
Hilmarsson (2003) talar om att skapa en kreativ diskussion och att tillsammans hitta många 
sätt för att nå målet, han menar att det gärna får ta tid då det ska leda till förändring. 
Handlingsplaner har kortsiktig och långsiktig planering och delmål som utgår från den 
sökandes berättelse. Det som vägledaren bedömer vara det bästa sättet att nå målet är inte 
alltid är det bästa för klienten (Hägg & Kuoppa, 1997). Lovén (2000) anser att vägledare i 
större utsträckning bör diskutera med eleverna vad samtalen syftar till och hur målet skall 
uppnås. Det är viktigt att de sökande känner att de äger de planer som växer fram 
(Amundson, 2000).  
 

Att lyssna 

Att föra ett samtal innebär att skapa en situation där man har tillägnat sig synen att 
människan är en berättelse. Uppgiften är att skapa ett intresse för berättelsen hos båda 
parter (Crafoord, 2005). Att lyssna till den andres berättelse, på olika sätt och på olika 
nivåer, både till innehållet och till det sätt på vilket det förmedlas samt att bli lyssnad på är 
samtalets essens och en av samtalsfärdigheterna (Hägg & Kuoppa, 1997). Ett aktivt 
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lyssnande är sannolikt samtalsledarens bästa verktyg för att skapa gynnsamma 
förutsättningar för en relativ snabb utveckling av en förtroenderelation (Gordan, 2004).  
Det kan vara lätt att tro att lyssnandet är en passiv handling som handlar om att låta den 
andra tala till punkt. Men när vi lyssnar aktivt är hela vår person koncentrerad till att lyssna 
till den andra. Damgard och Norrelykke (2000) beskriver att en lyssnare ska utstråla 
 

Jag är intresserad av dig och tror att det som du säger är viktigt. Jag respekterar dina tankar och 
känslor och jag vill förstå det du säger. Du är en person värd att lyssna till (s.34).  

 
Enligt Gordan (2004) fungerar samtalsledaren som bäst när hon ägnar klienten sin odelade 
uppmärksamhet och ett helhjärtat intresse. Hon är angelägen om att i första hand lyssna till 
det som klienten själv vill ta upp och upplever som väsentligt. Hon försöker förmedla att 
hon följer med klientens berättelse och är angelägen om att förstå innebörden av den. I en 
studie om bemötande med respekt mellan patient och sjuksköterska fann man att genom att 
patientens känslor tas på allvar så infinner sig upplevelsen av att vara hörd (Noltorp & 
Samra 2005). En god lyssnare förmedlar respekt för klientens sätt att tänka. Vi lyssnar ofta 
för att kunna ge ett eget svar. Alternativet till snabba svar är att lyssna och det bör ske på 
ett aktivt sätt där mottagaren tolkar budskapet och ger en kort sammanfattning av det han 
hört den andre berätta (Hilmarsson, 2003). Burton och Dimbleby (1999) menar att lyssna är 
den uppmärksamhet som vi ägnar andra när vi talar med dem. Att sammanfatta är en 
ingrediens i olika samtalstekniker, men det är inte tekniker som gör att samtalet blir bra, 
utan det är den genuina attityd som finns bakom lyssnandet som avgör om individen 
uppfattar vägledaren som trovärdig eller ej (Hilmarsson, 2003). Hilmarsson beskriver 
vidare olika sätt att lyssna; låtsas lyssnande med tankarna någon annanstans, kritiskt 
lyssnande för att gå till motattack, värderat lyssnande och okänsligt lyssnande där man 
lyssnar endast på fakta men inte på den andres känslor. Han menar att det kan finnas 
mycket som är dolt i ett budskap varför lyssnandet är den största tillgången som skapar 
förmåga till samarbete och långsiktiga relationer. Det är viktigt att lyssna klart innan man 
reagerar. 
 
Lyssnande är en nyckelingrediens i det dialogbaserade samtalet. Lyssnandet grundas på 
tillit vilket innebär att parterna försöker förstå varandra och tolka varandras åsikter utifrån 
vars och ens referensramar (Peavy, 2000). När det handlar om att söka hjälp i en situation 
ger människor ofta uttryck för just tillit. Tilliten har ofta dubbel riktning från ovetande till 
vetande, lekman till specialist, maktlös till den som har makt osv. Tilliten sker mellan olika 
människor i olika relationer (Parkkinen & Pedersen, 2005). Den professionellas uppgift i 
samtalet, är att gå före i skapandet av kontakt och leda och styra samtalet så att det skapas 
ett utrymme för tillit där den som söker hjälp får mod att uttrycka sina önskningar och 
behov (Damgard & Norrelykke, 2000).  
 
I ett möte mellan människor kan man inbjuda till olika sorters samtal. För att inbjuda till ett 
samtal av samarbetskaraktär är det första steget att lyssna aktivt, att visa engagemang och 
intresse för den andre (Hilmarsson, 2003). Att lyssna med inlevelse och låta motparten bli 
sedd och få uppmärksamhet är avgörande för kvalitén i all mänsklig kommunikation 
(Parkkinen & Pedersen, 2005). Peavy (2000) menar att ett helhjärtat, inkännande lyssnande 
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är ett sätt att ge den vägledningssökande stöd och hopp. Han menar att ett dialoginriktat 
lyssnande ofta är den bästa tjänst som en vägledare kan erbjuda en vägledningssökande.  
 

Dominans och närvaro 

Man kan i samtal se på dominansförhållandet mellan parterna. Lindh (1997) beskriver olika 
typer av dominans med olika innebörd, exempelvis talfrekvens, vem som styr den andres 
yttrande, den som kanske inte talar så mycket men säger viktiga saker eller har rätt att 
formulera problem och fatta beslut. I sina resultat upptäckte Lindh att vägledarna överlag 
dominerade i samtalen. Det visade sig dock vara beroende på i vilken fas i samtalet 
parterna befann sig. I den klargörande fasen hade de sökande oftast mest talutrymme och i 
den perspektivvidgande fasen hade vägledaren mest utrymme. Lindh kunde se att den 
samtalsmetodiska kunskap som vägledare har visar sig i flera sammanhang ha den effekt att 
den sökande kan göra sig hörd. Men när samtalsfärdigheter och interventioner används på 
ett oprofessionellt sätt kan det hindra den sökande från att göra sig hörd. 
 
Lovén (2000) beskriver i sin avhandling närvaron i samtalen vilket hänger samman med 
begreppet dominans. Han menar med närvaro när både vägledare och elev tillsammans är 
engagerade i att bearbeta och diskutera elevens situation. Lovén såg en tendens till att 
eleverna då och då försvann in i sig själva, främst när vägledaren gav mycket information 
eller talade om hur de kunde höja betygen. När vägledaren dominerade samtalet ledde det 
till en lägre elevnärvaro. 
 

Information 

Enligt Burton och Dimbleby (1999) så syftar information i första hand på kommunikation 
av fakta, däribland verifierbara och objektiva fakta om världen. Mer allmänt kan termen 
omfatta allt som bidrar till vår kunskapsmassa om världen och människorna. Information 
tjänar till att minska osäkerhet, man vet mer än man visste innan man fick informationen. 
Vi kommunicerar för att ge och ta emot information. Vi utbyter information med varandra 
nästan oavbrutet. (Burton & Dimbleby, 1999). Information har en betydelsefull plats i 
vägledningssamtal. Information i ett individuellt samtal kan vara individanpassad och vara 
just den information som en individ behöver för att fatta ett beslut. Informationen ska höra 
till den aktuella problematiken och gälla något som klienten inte känner till eller har 
otillräcklig kunskap om. Den ska vara korrekt och förmedlas på ett lättbegripligt sätt. Ny 
information kan medföra ett behov av nytt klargörande och kartläggning varför det är 
viktigt att vägledaren är lyhörd och uppmärksam på klientens reaktioner (Hägg & Kuoppa, 
1997).   
 
Information är bara värdefull för klienten om han kan förena den med sitt tänkande och 
använda den som meningsfull kunskap. Både informationssökning och 
informationsförmedling tillgodoser oftare vägledarens behov än klientens. Relevant 
information är viktig, men man får som vägledare inte glömma bort att ställa sig frågan om 
klienten är redo för informationen (Peavy, 2000). Lindh (1997) beskriver att information 
som ges till den sökande i varje enskilt fall ska vara anpassad dvs. att vägledaren avväger 
om hon ska ge ny information och bedöma vilken information som den sökande kan ta reda 
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på själv och vilken som ska ges i samtalssituationen. För att kunna anpassa information 
måste alltså vägledaren ha tillräcklig information om den sökandes situation, kunskaper, 
erfarenheter och föreställningar. Möjligheten för den sökande att bli förstådd och få 
anpassad information handlar om huruvida vägledaren har kartlagt den sökandes situation. 
Lindh (a.a) beskriver vidare efterfrågad och icke efterfrågad information där hon menar att 
vägledaren måste bedöma vilken information som, utifrån den sökandes situation, kan av 
andra parter anses behövas och vidga dennes perspektiv. Många professionella samtalare 
har en tendens att ägna alltför stor del av tiden åt att ge information, avsikten är säkert god 
och är ett uttryck för en önskan att dela med sig av den egna kunskapen. För klienten kan 
dock för mycket information förvirra och har då inte fått hjälp med att sortera. För att 
kunna fatta ett beslut måste klienten känna till de möjligheter som finns men att informera 
utan att det behövs är slöseri med samtalstid (Hägg & Kuoppa, 1997). 

Litteratur 
Styrdokument och rapporter om vägledning 

I läroplanerna kan vi läsa om vikten av att förstå för att kunna ta ställning till frågor som 
rör den egna framtiden. I Lpf94 står skrivet att vuxenutbildningen ska med individens 
tidigare utbildning och livserfarenhet som utgångspunkt fördjupa och utveckla individens 
kunskaper som grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Skolan ska sträva mot att 
individer medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning och öka sin 
förmåga att analysera olika valmöjligheter. Den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten ska organiseras så att eleverna får vägledning inför olika val av fortsatt 
utbildning och yrke (Lpf94). I en ny publikation från Skolverket Sammanställning av 
metoder för livslång vägledning, använda gemensamma europeiska referensverktyg (2007) 
beskrivs gemensamma mål och principer för livslång vägledning. Principerna beskriver de 
villkor för vägledningstjänster som vägledningssökande bör kunna förvänta sig. Syftet med 
kompendiet är att vara till stöd för �Utbildning 2010� och ska användas för självutveckling 
på området vägledningssystem och tjänster. Bland annat beskrivs att ett helhetstänkande 
ska styra vägledningen där den personliga, sociala, kulturella och ekonomiska situationen 
för en individs beslut ska beaktas i samband med vägledning. Vägledningen ska även ge 
individer förutsättningar att fatta egna beslut. Vidare beskrivs principen om att förbättra 
tillgängligheten för individen där bland annat vänlighet och empati beskrivs som en viktig 
del.  
 
I skolverkets rapport Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom 
grundskolan (2007) har en djupare granskning av kvaliteten på studie- och 
yrkesorienteringen genomförts. Det har i studien tydligt framgått att det råder stor 
osäkerhet om begreppen information respektive vägledning. Begreppet information 
beskrivs som information om utbildningar, studievägar, arbetsmarknad osv. vilket är en 
förutsättning för att kunna göra ett väl underbyggt val. Vägledning beskrivs som den 
process som en sökande genomgår med stöd av en vägledare för att formulera sina val. 
Vägledning handlar om att stödja den sökande i att själv utforska, formulera och utveckla 
sina intressen och därigenom komma fram till individuella och väl underbyggda val.  
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I Etisk deklaration och etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning4 står skrivet att 
vägledning är en processinriktad verksamhet som har som mål att underlätta för individer 
och grupper att välja utbildning, yrke eller karriär och bidra till en bättre livsplanering. En 
del av vägledarens arbete beskrivs som att hjälpa individen att förstå sig själv och livet. För 
att erhålla en studie- och yrkesvägledarexamen beskrivs det i utbildningsplanen för studie- 
och yrkesvägledarexamen (2007)5 vad som krävs av en student. Det beskrivs med ord som 
kunskap, förståelse, förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga. 
 

Forskningsfrågor 
Vi har, utifrån vår problemformulering, utgått ifrån följande två forskningsfrågor 
 

• Vad är det i samtalet som skapar förståelse? 
• Vad är det i samtalet som hindrar förståelse?  

 
Avgränsningar 
Det finns många olika sätt att angripa detta område. I samtalet kan man analysera allt ifrån 
kroppsspråk, miljön där samtalet förs till innebörden i talet. Man kan utgå från olika 
perspektiv och beakta olika aspekter som genus, klass, etnisk bakgrund osv., vi har inte 
tagit hänsyn till någon av dessa aspekter. På grund av de tidsramar vi haft till vårt 
förfogande valde vi att begränsa vår studie och koncentrera vår undersökning till 
förståelsen i samtalet, vad som skapar eller hindrar förståelse med fokus på talet. Vi inser 
att vi även kunnat analysera flera faktorer av de som litteraturen belyst men vi valde som 
sagt att avgränsa och koncentrera oss på de ovan nämnda. 
 

Grundantaganden och kunskapssyn 
Vårt antagande inför denna studie var att det är viktigt att förstå varandra i 
vägledningssamtalet. Vi antar att många vägledare har en stor fördel, i och med sina 
samtalsfärdigheter, att underlätta skapandet av förståelse. Vi tror dock att mötet mellan 
människor är betydligt mer komplext än att svaret på vad som skapar förståelse skulle vara 
samtalsfärdigheter. Vi antar att det även krävs att man har förmågan att kunna lyssna aktivt 
till vad den andre har att berätta, att man är empatisk och kan sätta sig in i den andres 
situation.  
 
Dessa antaganden har till stor del utvecklats hos oss under utbildningen och under den 
praktik som vi utfört under utbildningens gång. När vi under praktiken lyssnade till och 
                                                
4 www.vagledarforeningen.org  

5 http://www.lhs.se/upload/Utbildning/utbildningsplan_SYV.pdf  
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utförde egna vägledningssamtal upplevde vi ibland att vägledaren och den sökande inte 
hade förstått varandra efter samtalets slut. Den sökande kunde säga sig vara nöjd med den 
hjälp som den kom dit för men känslan av att det saknades en förståelse fanns där. I Etisk 
deklaration och etiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledning6 står skrivet att vägledning 
ska bidra till en bättre livsplanering. För att kunna göra det tror vi att det krävs att båda 
parter i vägledningssamtalet förstår varandra. Utifrån detta väcktes vårt intresse för denna 
problemställning, det vill säga vad det är som skapar förståelse i vägledningssamtalet 
mellan en studie- och yrkesvägledare och en vägledningssökande. 
 

Metod 

Vald undersökningsstrategi 
Vi använder oss av en icke experimentell uppläggning då vi inte gör några experiment i 
denna studie. För att svara på problemformuleringen har vi använt oss av en intensiv 
uppläggning genom att vi har analyserat ett fåtal vägledningssamtal på djupet. Studien är 
en fallstudie, vi undersökte utifrån vår frågeställning en specifik arbetsplats och person. 
 

Vald metod 
Eftersom mötet handlar om interaktion och samspel valde vi att arbeta utifrån en kvalitativ 
metod. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var den bästa för oss då vi trodde att vi utifrån 
vårt syfte kunde få ut mest genom denna metod. Vi har i vår uppsats analyserat ett antal 
vägledningssamtal där vi undersökte vad det är som gör att man skapar förståelse i ett 
samtal. Vi kompletterade denna analys med frågeformulär som den sökande respektive 
vägledaren fick fylla i efter avslutat samtal. Syftet med frågeformulären (se bilaga 3 och 4) 
var att vi skulle, efter vår tolkning av samtalen, kunna få bekräftat vad vägledare respektive 
sökande hade för upplevelse av förståelsen i samtalet. Vi utgick ifrån hermenuetiken då vi 
tolkat innehållet i samtalen. Vi har även arbetat utifrån en deduktiv forskningsmetod. 

Genomförandesteg 
Vi började med att ta kontakt med en vägledare som arbetade på vuxenutbildningscentrum i 
en mindre stad i Sverige genom att skicka ett brev (Se bilaga 1). I brevet frågade vi om 
vägledaren hade möjlighet att ställa upp och spela in sex stycken vägledningssamtal som 
han själv fick välja ut och som vi sedan kunde analysera. Vägledaren lovade att ställa upp 
och vi bestämde en tid då vi träffades. Vägledaren fick då tillgång till inspelningsmaterial 
och pappersmaterial som vi hade färdigställt. Pappersmaterialet bestod av ett 

                                                
6 www.vagledarforeningen.org  
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informationsbrev, se bilaga 2, till den sökande som denne fick läsa innan han eller hon 
ställde upp på samtalen. Vidare lämnade vi det frågeformulär, se bilaga 3 och 4, som den 
sökande respektive vägledaren skulle svara på efter att samtalet var slut. Detta för att efter 
vår egen tolkning kunna få en bekräftelse på samtalsparternas upplevelse av samtalen. 
Vägledaren bestämde själv vilka samtal som skulle spelas in. 
 
Under den period som vägledaren spelade in de sex vägledningssamtalen så satte vi oss in 
i, för ämnet, relevant litteratur och forskning. När vägledningssamtalen var färdiginspelade 
så samlades materialet in. Kort därefter påbörjades transkriberingen av samtalen som 
delades upp mellan oss. När detta var klart delade vi upp materialet, läste igenom det 
samtidigt som anteckningar fördes som kunde relateras till förståelse. Därefter skiftade vi 
material för att allt material skulle bearbetas av oss båda. Vi delade sedan, utifrån dessa 
anteckningar, in de påverkande faktorer som var mest återkommande i samtalen och kunde 
relateras till förståelse. Utifrån dessa faktorer presenterades sedan resultatet.  
 

Urval och tillvägagångssätt vid urvalet 
Vi valde en vägledare som är anställd på ett vuxenutbildningscentrum i en mindre stad i 
Sverige. Vuxenutbildningscentrat finansieras av kommunen och är till för dess invånare. 
Till utbildningscentrat kommer vuxna sökande i alla åldrar, från cirka 20 år och uppåt. 
Anledningen till att vi valde just denne vägledare var dels av bekvämlighetsskäl då en av 
oss praktiserat hos honom och redan hade den kontakten. En annan anledning var att han 
arbetar med vuxna sökande vilket vi båda har ett stort intresse för. Sex av de samtal som 
vägledaren har haft inbokade under den period när detta har skett har bandats, det vill säga i 
de fall som den sökande har gett sitt godkännande. Det har inte funnits några kriterier för 
urvalet av de sökande. De samtal som vägledaren har spelat in är av honom utvalda, vi har 
ingen kännedom om hur många som avstått. 

Instrument för insamlandet av data 
Datainsamlingen har skett via vägledningssamtal som bandades och sändes till oss. 
Samtliga samtal har utförts på vuxenutbildningscentrum i vägledarens egna rum. De har 
kunnat samtala i en lugn miljö där den sökande och vägledaren har fått samtala i lugn och 
ro, avskärmat från externa störningar. En Mp3-spelare användes för att spela in samtalen.  
 
Vi hade inte möjlighet att sitta med under vägledningssamtalen utan de som medverkade 
var vägledaren och de sökande. Samtalen började med att vägledaren presenterade sig och 
frågade om den sökande ville ställa upp och bli bandad under samtalet. Vägledaren delade 
ut informationsmaterialet (se bilaga 2) som skrivits till de sökande där vi förklarade vilka vi 
är och syftet med studien. Om den sökande gav sitt godkännande så bandades 
vägledningssamtalet och efter att det var avslutat så fyllde både vägledaren respektive den 
sökande i var sitt frågeformulär (se bilaga 3 och 4) som sedan stoppades i var sitt kuvert 
som av dem själva sedan tillslöts. Frågeformulären utformades utifrån studiens 
forskningsfrågor och syfte. De sex vägledningssamtal som bandades pågick i cirka 30 
minuter vardera.  
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Tillförlitlighet i det empiriska materialet 
Då vi endast har lyssnat till ljudupptagningar av samtalen kunde vi eventuellt ha ökat 
tillförlitligheten genom att göra observationer av kroppsspråk osv. Tyvärr fanns inte 
utrymme för det inom den tidsram vi hade till vårt förfogande. Vi valde att begränsa vår 
studie. 
 
Undersökningen bygger på analyser av sex vägledningssamtal. Då studien baseras på ett 
litet urval så går det inte att generalisera de resultat som framkommer. Däremot kan, 
blivande och verksamma vägledare samt övriga i vår målgrupp, ha stor nytta av att få en 
fördjupad kunskap om vad det är som kan skapa förståelse i vägledningssamtalet mellan 
vägledare och sökande. 
 
Vi anser att validiteten och reliabiliteten i vår rapport är hög. Reliabiliteten har stärkts 
genom att vi har använt bandspelare vid samtliga intervjuer, vilket gör att vi kan återkoppla 
till banden om något är oklart. Vi har tolkat vägledningssamtalen utifrån vår verklighet, 
kunskaper och erfarenhet. Läsaren får i sin tur tolka resultatet utifrån den komprimerade 
text som vi presenterar. Validiteten är hög i och med att vi har mätt det som är relevant i 
sammanhanget kopplat till vårt syfte. 
 
De problem som vi kan se med uppsatsen vad gäller tillförlitligheten är bland annat att vi 
inte kunde sitta med under samtalen. Detta betyder att vägledaren i fråga i princip kunnat 
plocka ut de samtal som han ansett vara de bästa. Detta är bara en möjlig företeelse till 
följd av att vi inte kunde vara närvarande under samtalen.  
 
Vi anser också att det är svårt att mäta huruvida tillförlitligheten är hög eller låg när det 
gäller frågeformulären som vägledaren och den sökande fick svara på efter samtalets slut. 
Det som talar emot att tillförlitligheten är hög vad gäller frågeformulären är att vägledaren 
och den sökande med största sannolikhet svarade på frågeformulären i samma rum. Det bör 
därför beaktas att de sökande i vissa fall kan ha fyllt i enkäten utifrån den situation som de 
just då befann sig i.  
 
 

Forskningsetiska principer 
Deltagarna i studien informerades om deras del i forskningen och upplystes om att 
deltagandet är frivilligt och anonymt. Namn och personnummer på deltagarna som ställde 
upp är för oss okänt, namn på dessa personer nämns således inte i uppsatsen. När vi fick 
Mp3-spelaren av vägledaren hade denne kodat samtalen genom att märka dem med samtal 
ett, två, tre och så vidare. Detta för att deltagarna skulle förbli anonyma. Han hade på 
samma sätt märkt frågeformulären med samtal ett, två, tre osv. för att vi skulle kunna 
koppla samman samtal och frågeformulär. Vi har förvarat materialet på ett sådant sätt att 
inga utomstående personer har kunnat ta del av det. Insamlat data används endast för denna 
studies ändamål och kommer att förstöras så snart arbetet med uppsatsen är klar. Vi har 
strävat efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer7 där följande fyra 
                                                
7 https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  
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huvudkrav rekommenderas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. 

Bearbetning av empiriska data 
Vi har utfört transkriberingen och analysen av materialet på var sitt håll då vi är bosatta i 
olika städer. Samtalen har spelats upp via datorn då samtalen har legat som en Mp3-fil. 
Samtidigt skrevs texten ned på datorn. Databearbetningen började med att transkriberingen 
av samtalen lästes igenom var för sig, i detta stadium tolkades inte materialet. Vid andra 
genomläsningen gjordes anteckningar utifrån samtalen som kunde relateras till förståelse. 
Anteckningarna sammanställdes sedan och utifrån dessa plockades ett antal påverkande 
faktorer ut som kunde relateras till det som litteraturen beskriver om förståelse, inte heller i 
detta stadium gjordes någon tolkning av materialet. De faktorer som valdes ut var de som 
var mest återkommande i samtalen; samtalsfärdigheter, empati och professionellt 
förhållningssätt. Avslutningsvis blev faktorerna redovisade som resultat följt av analys. 
Kuverten med frågeformulären sprättades först efter att faktorerna valts ut, detta för att 
undvika att vi skulle färgas av de medverkandes svar. Även frågeformulären 
sammanställdes och redovisas under resultat och analys. 
 
 

Resultat 

Bakgrundsfakta 
I det följande presenteras kort bakgrundsfakta kring varje deltagande individ i denna studie. 
Därefter följer tabeller med svar på frågeformulär för att lättare kunna överblicka och följa 
resultatet. 
 
Vägledaren 
Medelålders man, utbildad vägledare, bosatt i mindre stad i Sverige där han arbetar.  
 
Sökande 1 
Kvinna, sjukskriven men arbetstränar. Vill byta yrke och funderar på att börja studera. 
Söker vägledning för att ta reda på vilka möjligheter som finns. 
 
Sökande 2 
Kvinna, söker vägledning för eventuellt kommande studier till arkitekt. Vill komplettera 
tidigare betyg samt få mer information kring arkitektutbildningar.  
 
Sökande 3 
Kvinna, söker vägledning för att komplettera tidigare utbildning med engelskakurs för att 
kunna söka till en Kvalificerad yrkesutbildning. Har dyslexi och får särskilt stöd vid 
studier. 
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Sökande 4 
Kvinna, söker vägledning för eventuellt kommande studier inom omvårdnad. Har träffat 
vägledaren vid ett tidigare samtal. 
 
Sökande 5 
Kvinna, behöver komplettera tidigare utbildning med svenska och engelska för att kunna 
söka till en designutbildning i London. 
 
Sökande 6 
Kvinna, vill komplettera tidigare avbruten skolgång. Har arbetat och studerat i omgångar 
men inte genomfört någon hel utbildning. 
 
 
Kön Sökande 

1 
Sökande 

2 
Sökande 

3 
Sökande 

4 
Sökande 

5 
Sökande 

6 
Vägledare

Man       X 
Kvinna X X X X X X  
 
 
Sökandes svar på frågeformulär 
 Sökande 

1 
Sökande 

2 
Sökande 

3 
Sökande  

4 
Sökande  

5 
Sökande  

6 
Upplevde 
du att 
vägledaren 
förstod dig 
under ert 
samtal? 

Ja Ja Ja Ja Ja 
 
Kommentar: 
�Det var 
lättsamt och 
bra�. 

Ja 
 
Kommentar: 
�Han var 
väldigt 
trevlig och 
hjälpsam�. 

Fick du den 
hjälp som 
du 
förväntade 
dig av 
vägledaren? 

Ja Ja Ja Ja Ja 
 
Kommentar: 
�Definitivt�. 

Ja 
 
Kommentar: 
�Jag tycker 
det är svårt 
att fixa en 
ansökan 
själv och 
upplever att 
det gick 
som jag 
förväntat 
mig�. 

Upplevde 
du att 

Ja Ja Ja Ja. 
 

Ja 
 

Ja 
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vägledaren 
lyssnade till 
det du sa? 

Kommentar: 
�Som jag 
minns så var 
syo elaka, 
helt otroligt 
bra och 
trevlig�. 

Kommentar: 
�Han 
hjälpte mig 
bra och gav 
mig idéer 
som jag 
tackar för�. 

Kommentar: 
�Som 
tidigare, 
trevlig och 
hjälpsam�. 

 
 
Vägledarens svar på frågeformulär 
 Samtal 

1 
Samtal  

2 
Samtal 

 3 
Samtal 

 4 
Samtal 

 5 
Samtal

 6 
Upplevde 
du att du 
förstod 
den 
sökande 
under ert 
samtal? 

Ja 
 
Kommentar: 
�Ville byta 
arbete, varit 
sjukskriven�. 

Ja 
 
Kommentar:
�Ställde bra 
motfrågor�. 

Ja Ja Ja Ja 

Upplevde 
du att du 
hjälpte 
den 
sökande 
med det 
du 
uppfattade 
att den 
ville ha 
hjälp 
med? 

Ja Ja Ja 
 
Kommentar: 
�Hon visste 
svaret själv 
men ville bli 
bekräftad 
enligt min 
uppfattning�.

Ja 
 
Kommentar:
�Vi hade 
haft ett 
samtal 
tidigare�. 

Ja 
 
Kommentar: 
�Söka 
behörighet för 
utlandsstudier�.

Ja 

Upplevde 
du att du 
lyssnade 
aktivt till 
den 
sökande? 

Ja Ja Ja 
 
Kommentar: 
�Största 
delen av 
tiden�. 

Ja Ja Ja 

 
 
I det följande presenteras resultatet efter de faktorer som upplevdes som utmärkande i 
samtliga samtal. Varje enskilt samtal presenteras inte för sig då vi inte anser att det är det 
specifika samtalet som är relevant utan företeelsen som bidrar till förståelse. Under en egen 
rubrik presenteras de svar och kommentarer som lämnats i de frågeformulär som fyllts i av 
vägledare respektive sökande. I exempel på kommentarer betecknas vägledaren med (V) 
och den sökande med (S). 
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Empati och professionellt förhållningssätt 
Vägledaren använder sig av empati och professionellt förhållningssätt i samtliga samtal. I 
följande exempel, samtal med sökande nummer 3, visar vägledaren empati och 
professionell hållning genom att han lyssnar, låter den sökande berätta utan att avbryta och 
svarar henne på ett medmänskligt och inkännande8 sätt;  

S- Ja, jag sökte en högre KY utbildning inom beklädnadsbranschen också gjorde jag ett 
inträdesprov och allt gick bra förutom engelskan där de hade ord från den textila sidan och det var 
jätte svårt. 

V- Mmmm, ok 

S- Där kuggade jag och kom på tionde reserv och de tar in 15 personer, och det är många som 
söker och jag kom 10 reserv också hörde jag sen av mina kompisar som kom in 

V- Mmmm 

S- De gick i samma klass som  mig i Borås, de sökte också och alla de som sökte kom in och jag 
kom på 10 reserv och det var jätte jobbigt 

V- Mmmm, ja 

S- Och så hörde jag att nio reserver hade kommit in och jag var den tionde 

V- Ja, vad tråkigt. 

S- Ja det var lite otur kände jag. Jag har alltid vetat att jag har haft svårt med att läsa och skriva 

 
Samtalet fortsätter, den sökande berättar vidare om sin dyslexi och vägledaren fortsätter att 
visa sin professionella hållning och empatiska förmåga. Vägledaren försöker att leva sig in 
i den sökandes situation; 

S � Det jobbiga känns liksom stressen. Stressigt för jag vill ju söka till nästa omgång och det är ju 
på våren. Det är varje år man får söka och nu har jag gått två år på komvux så det känns som att 
det skjuts upp hela tiden. Det är det jag vill göra men man måste ju ha engelska A. 

V � Mmm. Om man tänker så här då , om du tycker att det där kursen är väldigt viktig, den vill du 
väldigt gärna ha? 

S � Ja. 

V � Då kan det vara väldigt värdefullt att ha en bra grund så att du kan känna dig trygg sen. 

S � Ja det är klart. Men några år innan jag gjorde provet så hade dom inga engelskatest utan dom 
har nyligen kommit med det eftersom det är så många som söker.. 
 

I ett av samtalen är inte empati den mest framträdande faktorn i samtalet. I samtal med 
sökande nummer fyra använder sig vägledaren mer av andra faktorer och egenskaper. Det 
är andra gången de träffas och samtalet handlar om att den sökande vill läsa omvårdnad 
men tycker inte om svenska, engelska och matte. 

                                                
8 Inkännande beskrivs i Nationalencyklopedin som något som utförs med (gradvis uppnådd) inlevelse www.ne.se  
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 V � Ja men precis, vi har ju träffats en gång förr och nu har jag pratat med svenskaläraren, vi har 
träffats och pratat om dig och jag har fått ett utlåtande... Ärligt talat så resonerade både 
svenskaläraren och jag om vår osäkerhet inför dig, för du verkar kunna så mycket men är lite 
osäker. Det var rakt ut vad vi pratade om. 

S � Grejen är att jag hatar..eller det kan jag inte säga nu för det var så länge sedan jag gick i 
skolan och jag har så dåliga minnen ifrån skolan att lära mig, dåliga klasser och inte hänga med 
och så. Så fort jag börjar att prata om sådana här ämnen så känner jag själv att det blir taggar åt 
alla håll. Därför tänkte jag att jag tycker ju om människor och sådant också det där 
omvårdnadsgrejset det är ju inga riktiga sådana där ämnen så det skulle bli mer intressant. Så fort 
man säger svenska, engelska, matte så föds ett motstånd.. 

V � Det gör det? 

S � Ja. 

V � Ja men då kör vi, då söker vi. 

S � Ja, jag tror det. 

V - Ja men då gör vi så här, om det minsta lilla strul uppstår, lova att kontakta någon 
studievägledare då eller mig. Vi finns ju tillhands här nere på dagarna. Om du känner att det börjar 
att ta emot någonstans. Om det blir kärvt att plugga, för då är det bättre att vi backar. Normalt sätt 
gör vi tvärsom att vi går grunderna först, men du hade i alla fall ganska bra 63 av 70 poäng. 

 

Vägledaren går inte djupare in i den sökandes tankar och känslor kring det hon berättar 
utan löper vidare till handlingsplanen.  

 

I samtal med sökande nummer tre använder sig vägledaren av ett professionellt 
förhållningssätt genom att han visar intresse för det som den sökande berättar.  

V- Vad kommer du att syssla med sen då? 

S- Alltså det är en sån bra utbildning så att man har 90 procents chans att få jobb efter. 

V- Och då jobbar man med? 

S- Man kan hålla på med data design, öppna eget företag och massa annat 

V- Du har lite sådana tankar eller? 

S- Alltså utbildningen är så rolig. Den jag gick, den ettåriga, det är nästan likadan fast längre tid 
och lite mer kurser. 

 

Vägledaren ställer frågor om den sökandes planer. Vägledaren är personlig men inte privat. 
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Samtalsfärdigheter 
I samtalen använder vägledaren vissa samtalsfärdigheter andra inte. Under denna rubrik 
redovisas olika samtalsfärdigheter i underrubriker.  

 
Frågor 

I samtliga samtal använder vägledaren sig av övervägande slutna frågor och endast enstaka 
öppna frågor. Två samtal särskiljer sig dock då vägledaren ställer något fler öppna frågor. 
De öppna frågorna inleds oftast med hur och vad. De öppna frågor som vägledaren 
använder sig av får både kortare och längre svar. Ett exempel på ett sådant samtal där 
vägledaren använde fler öppna frågor är i samtal med sökande nummer två, en bit in i 
samtalet, där den sökande har berättat att hon vill söka en arkitektutbildning men inser att 
det kan vara svårt att komma in. Den sökande frågar vägledaren om han känner till något 
annat teknikprogram som är lättare att komma in på. Vägledaren ställer följande fråga; 
 

V � Vad är det för typ av arkitekt du tänker dig? 

S � Det jag är intresserad av är inom matte, teknik och design. Jag skulle vilja sammankoppla dem. 

V � Ok, NO-biten plus design är ditt intresse? 

S � Ja, men inte kemi och biologi. 

V � När du säger arkitekt, vad har du för bild av det då? Vad sysslar man med då i din tankevärld? 

S � Att jag får hålla på att räkna och samtidigt arbeta med design. 

V � Ok, vad är det du designar? Är det en yttre miljö, ett stort landskap? Är det en liten detalj på en 
grej? Eller är det inne i ett hus? 

S � Jag vet inte, det har jag inte riktigt tänkt på, men om man går en sån utbildning så kanske man 
får en bred utbildning. I alla fall den i Götebrog, då utbildar man sig till civilingenjör. 

 
De slutna frågor som vägledaren använder sig får även de både kortare och längre svar. 
Dessa frågor inleds ofta med när, vad, är, har. Exempelvis i samtal med sökande nummer 
ett där den sökande har berättat om sin sjukskrivning och att hon nu vill göra något annat, 
kanske börja med att läsa upp betyg. Vägledaren ställer följande fråga; 
 

V � Har du sett våran katalog? 

S � Nej. 

V � Då kan vi kika i den...men du hade ett slutbetyg när du gick ut? 

S � Ja. 

V � Skulle du vilja läsa..exempelvis matte? Eller var det tufft det? 

S � Nej, jag tycker att matte är roligt men jag vet inte vad det skulle leda till..det är väl det liksom. 
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Många slutna frågor är frågor som behandlar tidigare utbildning, ålder, frågor om fakta. 
Vägledaren ställer oftast en fråga i taget med undantag för några tillfällen där en fråga 
innehåller flera frågor.  
 

Omformuleringar och sammanfattningar 

Vägledaren använder sig av omformuleringar i tre av de sex samtalen. Omformuleringarna 
är ofta korta och av klargörande karaktär. Ett exempel där vägledaren använder 
omformuleringar är i början av samtal med sökande nummer sex;  

 

V � Då...vad var dina frågor? 

S - Jo..jag hoppade över gymnasiet..barn- och fritidsprogrammet, sista året. 

V � Du har gått två år. 

S - Ja..och jag vill avsluta det..men jag vet inte riktigt vart jag ska börja någonstans.. 

V � Då ska vi se..då tar vi din ålder först..hur gammal är du? 

S � 24. 

V � 24..och gick du gymnasiet direkt efter grundskolan? 

S � Mmm. 

V � Så du gick två år..vad har du gjort sen då? 

S � Sen har jag jobbat och pluggat lite..och hoppat av och.. 

V � Du har pluggat och jobbat lite. 

S � Ja. 

 
En del omformuleringar blir till en följdfråga. De omformuleringar som vägledaren gör 
kommenteras av de sökande i samtliga av de samtalen. Vägledaren använder sig inte, i 
några av samtalen, av sammanfattningar. När frågorna är besvarade informerar ofta 
vägledaren om sådant som rör utbildning, kurser, ansökningshandlingar osv. 
 

Information 

I samtliga samtal ger vägledaren information till de sökande. Den största delen av 
informationen handlar om kurser på komvux och ansökning dit. I ett samtal ger vägledaren 
information om ett yrke. Informationen är både efterfrågad och icke efterfrågad och ges en 
bit in i samtalen. Exempel på icke efterfrågad information är i samtal med sökande nummer 
fem då den sökande har berättat att hon behöver läsa svenska och engelska för att få 
behörighet; 
 

V � Men du har tänkt söka till en vanlig reguljär kurs, det är så du har tänkt? 

S � Ja. 

V � Vi har ju direktdistansen med självstudier också men det är inte så du har tänkt? 
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S � Nej, jag går nog hellre... 

V � Vanlig, du följer med på lektionerna och föreläsningarna och så då..ja..då är det bara att vi 
anmäler dig till det, jag drar en kopia på det här så är du inne i rullarna. 

S � Jättebra. 

 
Vägledaren ger vid flera tillfällen i olika samtal icke efterfrågad information om komvux 
kursutbud genom att visa komvux katalog och förklara vilka kurser som finns. Vid dessa 
tillfällen har i flera samtal de sökande förefallit mer passiva och tysta. Vägledaren har i 
vissa samtal informerat längre stunder. I de samtal där den sökande varit mer aktiv då 
information har givits har vägledaren inte informerat lika ingående om olika kurser osv.  
 
Vägledaren informerar vid ett tillfälle om sådan information som den sökande kan hitta 
själv. I samtal nummer ett har den sökande berättat om sin osäkerhet inför vad hon ska göra 
med sin framtid, hon har berättat om sin sjukskrivning och att hon nu vill göra något annat 
men vet inte vad. Vägledaren har informerat om olika kurser och samtalet börjar gå mot sitt 
slut när vägledaren informerar den sökande om arbetsförmedlingens intressetest vilket den 
sökande inte tidigare kommit i kontakt med. 
 
I de samtal som handlar till övervägande del om kurser och ansökningar är det vägledaren 
som har det största tal utrymmet.  
 

Upprätta handlingsplan och delmål  

I tre av samtalen upprättar vägledaren delmål. Det är vägledaren som tar initiativet och han 
har ett förslag på hur de sökande ska gå vidare. Detta sker i mitten av samtalen. Ett 
exempel är i samtal med sökande nummer två då den sökande har berättat om ett 
antagningsprov till en arkitektutbildning som hon är intresserad av att göra; 
 

S � Jag läste i DN där stod det om antagningsprovet. 

V � Ok, har du sökt till det nu? 

S � Nej, utan jag tänkte göra det till i höst eller i vår. Jag måste ju ha matte E innan. 

V � Ja. Då tycker jag att vi gör så att du i steg ett söker den där matten och några kurser som du 
kan tycka är intressanta här. Sedan kan vi planera ett nytt möte där vi kan kolla olika inriktningar 
inom arkitekt som kan stämma med dig. Och så kan vi kolla på fler ställen som man kan läsa och 
antagningspoäng och så. 

S � Jag har ju kollat på KTH också där jag också har hittat några och där var det inte lika höga. 

V � Nej ok. Sedan kan man ju kolla några år tillbaka och se om det har förändrats. 

 

Vägledaren har en tanke med vad han tycker och framför den till den sökande. Den 
sökande fortsätter att berätta om andra utbildningar. I de övriga tre samtalen avslutas 
samtalen utan någon plan.   
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Att lyssna 

Vägledaren lyssnar till de sökande i samtliga samtal. Han visar det genom att bekräfta att 
han hör vad den sökande säger med ja, nej, ok och hmm-ande. Vägledaren ger ofta snabba 
svar till den sökande. Ett exempel på att han lyssnar är i samtal med sökande nummer tre 
där den sökande har frågor om engelska kurser.  
 

S � Jag går ju på engelska grund och jag undrade, det finns ju fyra steg? 

V � Ja, just det, ja. 

S � Och jag går ju på det första för jag har ju väldigt svårt för engelska och sådär.. 

V � Mmm, ja och du var osäker på om du skulle komma till nästa, var det så? 

S � Ja, men det jag undrar är, måste man gå alla steg för att komma till engelska A för då kommer 
det att ta så hemskt lång tid och jag vill plugga i Borås, en KY utbildning där.. 

V � Ok. 

S � Och jag har skjutit upp det, egentligen skulle jag söka nu i vår, men nu får det bli nästa vår om 
jag hinner och får ett godkänt i engelska A. För jag har inte godkänt i engelska A. Jag tog bort det i 
gymnasiet för det var för kämpigt med det. 

V � Ok. Hur går det med andra språk då? 

S � Jo det går bra. Jag går ju på dyslexin nu. Och läraren säger att jag inte har så svårt med det 
utan jag har en liten grad av dyslexi, och det är ju skönt. 

V � Ja. 

S � Men jag har ju alltid haft kämpigt i skolan sen tidigare. På grundskolan var det�mina lärare var 
snälla och gav mig godkänt på engelskan för att jag skulle kunna komma in så de var väldigt 
snälla. 

 
Vägledaren hmm-ar och bekräftar att han hör vad hon säger under samtalets gång. 
Vägledaren visar också att han lyssnar genom att han låter den sökande prata färdigt innan 
han tar vid. Ett annat exempel på när vägledaren visar att han är engagerad och har ett 
intresse för den sökande är i samtal med sökande nummer två, som refererats till tidigare 
där han visar att han hör vad hon säger.  
 

V - Du vill alltså söka hit nu och läsa matte E i första hand? 

S - Ja det är det jag funderar på och kanske läsa upp lite fler ämnen. Om jag inte kommer in� 

V - Så att du höjer meritvärdet? 

S � Ja. 

V - Jo men det går väl alldeles utmärkt det. Har du kollat i vår katalog vad vi har för utbud och 
sådär? 

S - Nej 

V - Nej men då ska vi kika på det (Hämtar en utbildnings katalog) 
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S - Vet du annars något annat teknikprogram som kan vara lättare att komma in på? 

V - Nej det känner jag inte till men det kan man ju titta på, men vad är det för typ av arkitekt du 
tänker? 

S - Det jag är intresserad av är inom matte, teknik och design. Jag skulle vilja sammankoppla dem. 

V � Ok, NO-biten och design är ditt intresse. 

 
Under samtal med sökande nummer ett lyssnar inte vägledaren lika aktivt. Den sökande 
sökte hjälp med att finna en ny yrkesbana efter långtidssjukskrivning.  
 

S - Nej jag vet inte...jag skulle kunna tänka mig kanske att forstsätta jobba med barn men i en 
annan form..utvecklingsstörda eller ja...inte skola, det är det enda jag vet.. 

V - Mmm...inte skola. 

S - Nej 

V - Nej�när du säger utvecklingsstörda..en annan form..kan du... 

S - Nej, på någon rehabilitering eller... 

V - Kanske personlig assistent typ..eller? 

S - Mmm..det vet jag inte..hmm..det beror på..ja..nej..jag vet inte.. 

V - Det finns ju möjlighet för dig att läsa vidare till typ sån här...men då ska man ju ha 
förskollärarutbildning..till specialpedagog.. 

S � Mmmm.. 

V - Har du funderat på det? 

S - Ja lite.. 

V - Men då ska man ju vara lärare i botten..men det finns ju lite enstaka kurser och man kunde ju 
kolla lite luska lite där.. 

S � Mmmm.. 

V - ..för jag har inte fullständig koll på det..men jag vet att många som har läst till förskolelärare har 
läst vidare och fått utbildningar..men då är det ju mycket skola...och då sprack ju det som du sa.. 

S - Mm..ja nej jag är inte så sugen på att gå in i skolan liksom.. 

 
Senare i samtalet berättar den sökande att hon läst en fristående kurs i matte. Vägledaren 
visar i kurskatalogen vilka kurser man kan söka. Samtalet fortsätter; 
 

V � Någonting av allt det här går ju alltid att hoppa på..skulle du vilja läsa....exempelvis matte? Eller 
var det tufft det? 

S � Nej jag tycker att matte är roligt men jag vet inte vad det skulle leda till..det är väl det liksom.. 

V � Du funderar inte på att läsa vidare i någon form eller? 
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S � Jag känner att jag måste få göra någonting annat bara..men jag vet inte vad det ska vara 
riktigt...jag tycker ju att det är roligt med människor...jag är ju inte någon såndär som liksom.. 

V � Det gör du.. 

S � Ja så någonting åt det hållet... 

 
I detta samtal fanns tecken på att vägledaren inte lyssnade aktivt till det som den sökande 
berättade. Den sökande hade redan berättat om vilket intresse hon hade, vad hon ville och 
inte ville göra. 
 

Svar på frågeformulär 
I de frågeformulär som både vägledaren och de sökande fyllde i efter samtalets slut svarade 
både vägledaren och de sökande i samtliga samtal att de upplevde att de hade förstått 
varandra (se tabell i resultat/bakgrundsfakta). Vägledaren svarade att han upplevde i 
samtliga samtal att han hade hjälpt den sökande med det som den sökte ville ha hjälp med. 
De sökande svarade att de upplevde i samtliga samtal att de fått hjälp med det som de sökt 
hjälp för. Både vägledaren och samtliga sökande svarade att de upplevde att vägledaren 
lyssnade aktivt under samtalen.  
 

Kommentarer från sökande och vägledare 

Vägledaren och några av de sökande lämnade kommentarer under sina svar. De sökandes 
kommentarer innehöll positiva utlåtanden om vägledaren. Fyra kommentarer handlade om 
hur vägledaren var, att han var trevlig och bra;  
 

�Som jag minns så var syo elaka, helt otroligt bra och trevlig.� 

�Det var lättsamt och bra� 

�Han var väldigt trevlig och hjälpsam� 

�Han hjälpte mig bra och gav mig idéer som jag tackar för.� 
 

En kommentar handlade om den sökandes behov och förväntan; 
 

�Jag tycker det är svårt att fixa en ansökan själv och upplever att det gick som jag förväntat mig.� 

 

Vägledarens kommentarer handlade, i två fall, om de sökande och i ett fall om sin egen 
insats. I de fall där det handlade om de sökande kommenterade han på följande sätt; 

�Ställde bra motfrågor� 

�Hon visste svaret själv men ville bara bli bekräftad.� 
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I det fall kommentaren handlade om sin egen insats handlar det om frågan om han 
upplevde att han lyssnande aktivt där han under ett av samtalen kommenterade på följande 
sätt; 

�Största delen av tiden.� 

 

Sammanfattningsvis svarade alltså vägledaren och de samtliga sökande ja på alla frågor (se 
bilaga 3 och 4). Vägledaren och några av de sökande kommenterade några av frågorna. 

 

Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar på att vägledaren har empati och ett professionellt förhållningssätt i 
samtliga samtal, han är personlig men inte privat. Empati är dock inte alltid den mest 
framträdande faktorn i samtalen. 
 
Vägledaren använder sig i samtalen av vissa samtalsfärdigheter andra inte. I samtliga 
samtal använder vägledaren sig av övervägande slutna frågor och endast enstaka öppna 
frågor. De sökande svarar oavsett med både långa och korta svar. Vägledaren använder sig 
av omformuleringar i tre av de sex samtalen men aldrig av sammanfattningar. I samtliga 
samtal ger vägledaren information till de sökande. Han ger både efterfrågad och icke 
efterfrågad information. Den största delen av informationen handlar om kurser på komvux 
och ansökning dit. I tre av samtalen upprättar vägledaren delmål. Det är vägledaren som tar 
initiativet och han har förslag på hur de sökande ska gå vidare. Vägledaren lyssnar mer 
eller mindre aktivt till de sökande i samtliga samtal.  
 
I de frågeformulär som både vägledaren och de sökande fyllde i efter samtalets slut svarade 
både vägledaren och de sökande i samtliga samtal att de upplevde att de hade förstått 
varandra, gett respektive fått den hjälp som efterfrågades. Både vägledaren och samtliga 
sökande svarade att de upplevde att vägledaren lyssnade aktivt under samtalen. 
Kommentarerna som lämnades i frågeformulären handlade, för de sökande, om 
vägledarens bemötande. Vägledarens kommentarer handlade, i två fall, om de sökande och 
i ett fall om sin egen insats. 
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Analys 

Empati och professionellt förhållningssätt 
 
Vägledaren visar empati och professionellt förhållningssätt i samtalen. I det fall där 
vägledaren visar stort tecken på empati (se resultat) bidrar det till, som vi tolkar det, att den 
sökande blir bekräftad och förstår sin situation och vägledarens budskap. Vi tolkar det även 
som att vägledaren förstår den sökande. Vägledaren lämnade till detta samtal en 
kommentar om att han upplevde att den sökande visste svaret på sin fråga själv och endast 
ville bli bekräftad. Vi tolkar samtalssituationen på samma sätt. Precis som Engquist (1996) 
beskriver det så är en del av att visa empati att ta en människa på allvar och bekräfta och 
konfirmera henne. I likhet med Noltorp och Samras (2005) studie, där man fann att genom 
att patientens känslor tas på allvar så upplever patienten sig vara hörd, kan vi se liknande 
tendenser i denna studie. Precis som Holm (2005) beskriver, att förstå hur en annan 
människa har det och att vägledas av den förståelsen i bemötandet, kunde vi se att 
vägledaren, speciellt i detta samtal, leddes av sin förståelse för den sökande. I detta samtal 
använde vägledaren, till skillnad från övriga samtal, många öppna frågor vilket kan ha 
bidragit till att den sökande kom till tals och kunde verbalisera sina tankar kring sin 
framtid. Vägledaren gav även, till detta samtal, en kommentar om att han lyssnade aktivt 
största delen av samtalstiden. Vi tolkar det svaret som att vägledaren alltså inte lyssnade 
aktivt hela samtalstiden. Som vi tolkar samtalet och utifrån den sökandes svar på 
frågeformuläret så tyder det ändå på att den sökande kände sig förstådd och lyssnad på. 
Även vägledaren verkade förstå den sökande. Vägledaren visade tecken på professionell 
hållning precis så som Holm (2005) beskriver det, med strävan att styras av det som på kort 
och lång sikt gagnar den hjälpsökande, inte styrt av de egna behoven och känslorna. 
Vägledaren visade det som Holm (a.a) menar ingår i det professionella förhållningssättet 
respekt, intresse, värme, medmänsklighet, empati och ett personligt bemötande. 
 
I det fall där vägledarens empatiska förmåga inte är den mest framträdande bekräftar inte 
vägledaren den sökandes känslor utan endast det han hör den sökande säga. Detta beskriver 
Lindh (1997) i sin studie och menar att svårigheten att handskas med negativa känslor kan 
resultera i att vägledaren enbart speglar innehållet i det som sägs och inte i känslan. Precis 
som Lindh (a.a) kunde se i sin studie, att vägledarna hade svårt att spegla obehagliga 
känslor kunde vi, utifrån vår tolkning, se en tendens till detta i detta samtal. Lindh (a.a) 
menar att det ledde till att problemlösningen blev fördröjd. Så var inte fallet i detta samtal, 
problemets lösning kom ganska snabbt i samtalet. Senare i samtalet kunde vi se tendens till 
att vägledaren handskades med obehagliga känslor genom att �trösta�, något som även 
Lindh (a.a) beskriver. Vägledaren berättade senare i samtalet för den sökande om att han 
tyckte att hon gjorde ett bra resultat på svenskaprovet vilket ledde till att den sökande 
berättade om att hon även var duktig i matte.  Samtalet avslutas med att vägledaren �låter� 
den sökande söka till omvårdnad som hon ville. Den sökandes kommentar till samtalet var 
att vägledaren var otroligt bra och trevlig. I detta samtal verkade inte empati vara en 
avgörande faktor för huruvida vägledaren och den sökande förstod varandra. Vår tolkning 
av samtalet skiljer sig dock från vägledarens och den sökandes upplevelse. 
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I övriga samtal är inte den empatiska förmågan, hos vägledaren, den mest framträdande. Vi 
tolkar det som att empati, i de analyserade samtalen, inte är någon större bidragande faktor 
till förståelse förutom i det samtal där vägledaren visade stora tecken på empati. 
Vägledaren visar dock i samtliga samtal tecken på ett professionellt förhållningssätt, är 
trevlig och har ett lättsamt sätt att bemöta de sökande vilket verkar uppskattas av dem. 
Detta tolkar vi som något som bidrar till de sökandes upplevelse av att känna sig förstådd. 
För vägledarens förståelse för de sökande verkar samtalsfärdigheterna vara den största 
bidragande faktorn (se vidare följande kapitel). Vi vill dock nämna det som Damgard och 
Norrelykke (2000) beskriver om den invändiga och utvändiga förståelsen (se bakgrund). Vi 
tolkar det som att vägledaren övervägande visar en utvändig förståelse. 
 

Samtalsfärdigheter 
Frågor 

Vi kan i samtliga samtal se att vägledaren använder sig av ett antal samtalsfärdigheter. Det 
skiljer sig dock från samtal till samtal vilka färdigheter som används. Enligt Lindh (1997) 
ökar den sökandes delaktighet i samtalet om vägledaren använder sig av 
samtalsfärdigheter. Detta är något vi kunde se vad gäller vägledarens frågor. Vägledaren 
använder sig under samtalen av både öppna och slutna frågor. Ett mönster som vi kan se är 
att vägledaren till största delen ställer slutna frågor. Slutna frågor besvaras enligt Lindh 
(1997) oftast med ett ja eller nej eller enkla fakta. Att endast använda sig av slutna frågor 
utgör en risk för att samtalet ska upplevas som ett förhör (Lindh, 1997). Vi kunde dock se 
att när vägledaren i dessa samtal ställer slutna frågor så svarar de sökande med både långa 
och korta svar. Hur de sökande upplevde de slutna frågorna är svårt att tolka. I ett av 
samtalen kan vi se att vägledaren avviker och ställer fler öppna frågor, den sökande svarar 
då med långa svar. Om detta beror på att det var just en öppen fråga som vägledaren ställde 
är svårt att säga, kanske behövde den sökande mycket utrymme att berätta om sitt problem. 
Men precis som Lindh (1997) beskriver så tror vi att vägledaren med hjälp av öppna frågor 
gav den sökande chansen att svara på frågan med det svar hon ville ge, och att han med 
öppna frågor öppnade upp samtalet.  
 

Omformuleringar och sammanfattningar 

Vägledaren använder sig inte av några sammanfattningar i samtalen. I litteraturen beskrivs 
sammanfattningar som viktiga för att vägledaren och den sökande ska förstå varandra. Vi 
kunde i ett av samtalen se att vägledaren inte lyssnade aktivt till vad den sökande berättade 
vilket ledde till att vägledaren inte gav rätt information till en början. Kanske skulle det ha 
kunnat undvikas om vägledaren, precis som Lindh (1997) beskriver, använt sig av 
sammanfattningar i samtalet. Hägg och Kuoppa (1997) menar att den klargörande fasen i 
ett samtal avslutas med en sammanfattning så att den sökande kan godkänna vägledarens 
version eller få en chans att rätta den, vi tror att det hade underlättat för både vägledare och 
sökande i samtalet. Hägg och Kuoppa beskriver även omformuleringar som ett verktyg som 
vägledaren kan använda för att på ett tydligt sätt visa att hon lyssnar och försöker att förstå. 
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Vägledaren använder sig av omformuleringar i några samtal, det visade tecken på att han 
hade lyssnat till den sökande. Omformuleringarna ledde i de fallen till ett svar från den 
sökande vilket i vissa fall även blir korrigeringar som för samtalet vidare i den sökandes 
riktning. 

 

Information 

Enligt Hägg och Kuoppa (1997) är informationen en viktig del i ett vägledningssamtal, och 
information är något som vägledaren i denna studie använder sig av i samtliga samtal. 
Precis som Lindh (1997) beskriver att vägledaren måste ha tillräcklig information om den 
sökande för att kunna anpassa informationen, kan vi se att vägledaren ger informationen en 
bit in i samtalet då han fått fakta och information om den sökande. Lindh (a.a) menar att 
möjligheten för den sökande att bli förstådd och få anpassad information handlar om 
huruvida vägledaren har kartlagt den sökandes situation. Vi kan, trots att information ges 
en bit in i samtalet, se att vägledaren inte alltid från början har kartlagt den sökandes 
situation vilket i vissa fall ledde till att mycket icke efterfrågad information gavs. Lindh 
(1997) beskriver vidare att information som ges till den sökande i varje enskilt fall ska vara 
anpassad dvs. att vägledaren avväger om ny information ska ges och bedöma vilken 
information som den sökande kan ta reda på själv. Vägledaren ger ofta information om 
komvux kursutbud vilket de sökande i vissa fall kunnat ta reda på själva. Ett exempel där 
vägledaren mer introducerar informationen är då han berättar för en sökande om 
arbetsförmedlingens intressetest. Han ger den sökande i uppgift att göra detta test till nästa 
gång de ses. Hägg och Kuoppa (1997) menar att informera utan att det behövs är slöseri 
med samtalstid vilket vi ibland kunde få känslan av i några av dessa samtal. Det är ofta i de 
samtal där vägledaren inte kartlagt situationen ordentligt och gått för snabbt fram. Hade 
vägledaren kartlagt den sökandes situation från början hade tid kunnat sparas och kanske 
hade annan information getts. Enligt Lindh (1997) har många professionella samtalare en 
tendens att ägna alltför stor del av tiden åt att ge information, avsikten är säkert god och är 
ett uttryck för en önskan att dela med sig av det egna kunnandet. Men precis som Lindh 
beskriver så har vi, i ett samtal, sett att det kan leda till att klienten blir mer fundersam och 
har då inte fått hjälp med att sortera. Samtliga sökande menar dock att de är förstådda och 
fått det de sökte hjälp med. 
 

Upprätta handlingsplan och delmål 

I de samtal som vägledaren upprättar delmål är det vägledaren som tar initiativet och han 
har förslag på hur de sökande ska gå vidare. Hägg och Kuoppa (1997) menar att det som 
vägledaren bedömer vara det bästa sättet att nå målet inte alltid är det bästa för klienten. 
Vägledaren har förslag på en plan som han presenterar för de sökande men som inte alltid 
de sökande tar till sig. I ett samtal fortsätter den sökande att tala om sina tankar och 
kommenterar inte vägledarens förslag. Detta tolkar vi som att det kan ha varit för tidigt i 
samtalet att upprätta delmål, den sökande var inte redo för det. Lindh (1997) menar att när 
samtalsfärdigheter och interventioner används på ett oprofessionellt sätt kan det hindra den 
sökande från att göra sig hörd. Så var inte fallet i detta samtal, vägledaren �backade 
tillbaka� och lät den sökande fortsätta att tala. Hilmarsson (2003) talar om att skapa en 
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kreativ diskussion och att tillsammans hitta många sätt för att nå målet, han menar att det 
gärna får ta tid då det ska leda till förändring. För att kunna upprätta en plan behöver målet 
vara känt vilket det inte alltid var i dessa samtal, som vi tolkade det. Precis som Lovén 
(2000) nämner i sin studie så anser vi att vägledaren borde diskutera med de sökande vad 
samtalen syftar till och hur målet skall uppnås. När vi analyserade samtalen kunde vi se att 
behovet av att klargöra situationen innan information ges är stort och mycket viktigt. Dels 
för att undvika att ge onödig och irrelevant information som kan göra den sökande ännu 
mer förvirrad. Men även för att inte generalisera och gå händelserna i förväg, varje individ 
förtjänar att bli behandlad som unik.  
 

Att lyssna 

Vägledaren lyssnar till de sökande i samtliga samtal och visar det, precis som Hägg och 
Kuoppa (1997) förespråkar, med följsamma småljud som mm-ande osv. för att bekräfta att 
han hör vad den sökande säger. Vägledaren visar även att han lyssnar när han visar intresse 
för den sökande och ställer följdfrågor som är relaterade till det som den sökande berättar. 
Hägg och Kuoppa (a.a) beskriver användandet av tystnad och pauser som viktiga 
komponenter i förmågan att lyssna och respektera den andre. Detta använder sig vägledaren 
av vilket många gånger i samtalen leder till att de sökande efter en stund fortsätter att 
berätta sin berättelse.  
 
I samtalet där vägledarens empatiska förmåga var mer framträdande lämnade vägledaren 
kommentaren om att han lyssnade aktivt största delen av samtalstiden. Trots att han alltså 
inte lyssnade aktivt hela samtalet upplevde han att han förstod den sökande. Precis som 
Lovén (2000) såg i sin studie kunde vi i denna studie se en tendens till att de sökande inte 
lyssnade aktivt eller var närvarande hela samtalet igenom men då främst när vägledaren 
informerade. När vägledaren hade informerat klart ställde de sökande vid flera tillfällen en 
fråga som inte var direkt kopplad till den information de fått. Lovén (a.a) menar att närvaro 
i samtalet är när både vägledare och sökande tillsammans är engagerade i att bearbeta och 
diskutera den sökandes situation. Att inte lyssna aktivt kan ha sin grund i olika saker, bland 
annat att den sökande och vägledaren har olika syften och mål med samtalet. Lindhs (1997) 
beskrivning av olika projekt i samtalet är här relevant att nämna. I vissa fall kunde vi se att 
vägledaren och den sökande hade olika projekt som inte stämde överens med varandra. 
Vägledarens projekt, som vi tolkade det, var ofta att informera om komvux utbud. Vissa av 
de sökandes projekt, som vi tolkade det, var just att få information. Deras projekt stämde då 
väl överens med varandra. I andra samtal tolkade vi den sökandes projekt som att få hjälp 
med att komma fram till vad denne vill med sitt liv, vilket kunde krocka med vägledarens 
projekt.  
 
Hilmarsson (2003) menar att vi ofta lyssnar för att kunna ge ett eget svar. I ett av samtalen 
kan vi se tendenser till just detta hos vägledaren. Vägledaren lyssnar inte aktivt till det som 
den sökande berättar och kommer med svar och förslag som den sökande ställer sig 
frågande till. Den sökande säger sig vid ett tillfälle inte förstå vad detta förslag skulle leda 
till. Vägledaren kunde inte svara på detta vilket tyder på att han inte lyssnat aktivt 
alternativt inte förstått den sökande. Hilmarsson (a.a) menar att alternativet till snabba svar 
är att lyssna och det bör ske på ett aktivt sätt där mottagaren tolkar budskapet och ger en 
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kort sammanfattning av det han hört den andre berätta. Sammanfattningar är dock inget 
som vägledaren använder sig av i något av samtalen. Detta är något vi tror hade underlättat 
förståelsen i vissa situationer.  
 
Vi tolkar det som att lyssna är en nyckelingrediens i skapandet av förståelse. I vissa av 
dessa samtal verkar dock inte ett koncentrerat lyssnande hela samtalet igenom vara 
nödvändigt för att uppleva att förståelse. Vägledaren lyssnar i de flesta vägledningssamtal 
med undantag för vissa situationer. De sökande känner sig dock förstådda och lyssnade på.  
 

Svar på frågeformulär 
I de frågeformulär som vägledaren respektive den sökande fick fylla i efter varje avslutat 
samtal kan vi se att både vägledaren och de sökande upplever att de har förstått varandra. 
Lindh (1997) beskriver att de vägledningssamtal som hon har analyserat ofta handlar om en 
önskan att bli förstådd och förstå. I de samtal som vi analyserat tolkar vi det som att det 
övervägande handlar om att få svar på frågor. Att förvänta sig ett svar anser vi hänga ihop 
med att förvänta sig att någon förstår frågan som ställs. Peavy (2000) menar att 
vägledningssamtalets primära syfte är att skapa förståelse. Att det i de flesta fall handlar om 
en ömsesidig förståelse. Vägledaren upplever att han gav den sökande den hjälp som de 
sökande ville ha, och de sökande upplevde att de fick den hjälp som de kom dit för. Lindh 
(1997) menar att huruvida de inblandade parterna känner sig förstådda eller känner att de 
förstår säger inte att de också faktiskt är förstådda eller har förstått det som den andre 
menade. Detta är svårt att bedöma men vi tolkar det som att vägledaren och de sökande till 
största del förstod varandra i samtalen med undantag från ett samtal där vi tolkade det som 
att vägledaren inte lyssnade aktivt alternativt inte förstod vilket ledde till att den sökande 
inte kunde förstå. Men, i likhet med det som Damgard och Norrelykke (2000) beskriver, 
tolkar vi det som att de sökande i de flesta fall fick möjlighet att berätta sin berättelse när 
vägledaren lyssnade vilket i vissa fall verkade leda till större självförståelse hos de 
sökande.  
 
Samtliga sökande upplevde att vägledaren lyssnade aktivt under samtalen. Detta bidrog till, 
som vi tolkade det, gynnsamma förutsättningar för en relativ snabb utveckling av en 
förtroenderelation (Gordan, 2004). I likhet med det Schedin (2005) beskriver i sin artikel 
tror vi att en viktig förutsättning för skapandet av förståelse, i dessa samtal, är att 
vägledaren och den sökande på ett tidigt stadium i samtalet skapade en lättsam relation. 
Schedin (2005) beskriver relationen mellan klient och vägledare som mycket viktig för 
samtalets utfall, han menar vidare att likheterna mellan vägledarens och klientens 
förväntningar på relationen är viktiga för att underlätta skapandet av en relation. I en 
kommentar av en sökande beskrev hon sina minnen av vägledare som elaka men det hon 
fick uppleva var en som hon uttryckte sig en �helt otroligt bra och trevlig� vägledare. Vi 
tror att förväntningarna och det som hon sedan fick uppleva, i det samtalet, kan ha påverkat 
både skapandet av relation och den sökandes upplevelse av att vara förstådd. De sökandes 
positiva kommentarer om vägledaren tyder på att de lyckades skapa en positiv relation. 
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Slutsats 
Det är svårt att, ur denna begränsade studie, dra några generella slutsatser. Men med stöd 
av tidigare forskning och faktalitteratur kan vi se likheter med det som där beskrivs som 
viktiga delar, som bidrar till mötet och förståelsen mellan professionell och sökande, och de 
delar som resultatet i denna studie visar på. Vad som skapar förståelse i 
vägledningssamtalet visade sig, i denna studie främst handla om ett aktivt lyssnande, att få 
bekräftelse på olika sätt och vägledarens bemötande (som de sökande kommenterade som 
trevligt, lättsamt och bra). Detta i likhet med det antagande vi utgick från inför denna 
studie. Flera faktorer, som empati, professionellt förhållningssätt, samtalsfärdigheter 
påverkade dock förståelsen men var inte lika framträdande som de ovan nämnda. Det som 
hindrade förståelsen var när främst vägledaren inte lyssnade aktivt till den sökande men 
även vice versa. Vi drar därför slutsatsen att, med hänvisning till dessa samtal, det är viktigt 
att den professionella samtalsledaren har social förmåga, förmåga att lyssna aktivt och 
förmåga att bekräfta den sökande för att bidra till skapande av förståelse. Optimalt är om 
även den sökande lyssnar aktivt men ansvaret för samtalets utfall vilar, inte helt, men till 
största del på den professionella i sammanhang som detta. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
De resultat som framkommit i denna studie har inte skiljt sig mycket från tidigare forskning 
inom ämnet. Det framkom tydligt att det krävs olika ingredienser i ett professionellt samtal 
två människor emellan för att förståelse eller upplevelse av förståelse ska skapas. Tidigare 
forskning lyfter fram samtalsfärdigheter, empati, professionell hållning, förväntningar osv. 
som något som påverkar detta. Vi kan se att detta till viss del även påverkat i de samtal som 
studerats i denna studie men vissa av faktorerna har påverkat mer än andra. Detta är något 
som vi tror hänger starkt samman med det som kallas personkemi9 då flera av de sökande 
kommenterade vägledaren som trevlig. Det är tydligt att upplevelsen av förståelse är något 
mycket subjektivt. Under resultatbearbetningen upptäckte vi att betydelsen av det som 
kallas social kompetens10 var stor. Detta blev en, för oss, ny tanke kring vad som är viktigt 
i samtalet. Det som denna begränsade studie har bidragit till är att bekräfta tidigare 
forskning, men den har även kunnat visa på just betydelsen av vägledarens sociala 
kompetens vilket i dessa samtal verkar ha bidragit till upplevelsen av att bli lyssnad på och 

                                                
9  Personkemi, obestämda psykologiska faktorer som bestämmer hur människor trivs med varandra. www.ne.se  

10 Social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar 

den sociala samvaron. Hög social kompetens anses värdefull i t.ex. skola och arbetsliv och kan, som allt mänskligt 

samspel, övas upp och utvecklas. Begreppet har fått ökad användning under senare år i och med att individens roll i 

det sociala sammanhanget får allt större betydelse i ett globalt och mångkulturellt samhälle. www.ne.se  
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upplevelsen av att vara förstådd. I vissa fall tolkade vi det som att empati och aktivt 
lyssnande inte var den mest framträdande egenskapen som vägledaren använde sig av, detta 
verkade dock inte påverka förståelsen överlag. Kanske kompenserades detta med 
vägledarens förmåga till social kompetens. Vi tror att olika faktorer samverkar och att 
egenskaper, styrkor och svagheter kompenserar varandra. Det finns en likhet i de resultat 
som framkommit med det som Lovéns (2000) resultat visade på, att de sökande anser att 
det är viktigt att vägledaren är snäll, vänlig och förstående. Men just vägledarens sociala 
kompetens, som kan verka som en självklarhet i arbetet med människor, är något som vi 
vill betona då det inte nämns speciellt mycket vare sig den litteratur eller forskning som vi 
utgått ifrån men ändå talas så mycket om i vårt samhälle idag (se vidare i 
framtidsdiskussion). Att ha en förmåga11 beskrivs i Nationalencyklopedin som att ha 
möjlighet att utföra något som enbart beror av inre egenskaper, att ha en begåvning på vissa 
områden. I detta fall ledde social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med 
människor på ett sätt som befrämjade den sociala samvaron, till en som vi tolkar det ökad 
upplevelse av förståelse för de sökande. Vi tror att social kompetens är viktigt i 
vägledningssammanhang, kanske inte viktigare än andra faktorer men dock viktig att 
beakta. Eftersom att hänsyn inte tagits till kön, klass, etnicitet osv. vet vi inte hur mycket av 
dessa aspekter som spelat roll för förståelsen just i dessa samtal. Vi tror dock att 
samtalsparternas bakgrund har betydelse för förståelsen precis som många andra faktorer. 
Detta är väl värt att nämna även om vi inte, i denna studie, berört detta.  
 

Metoddiskussion 
Vi kan i efterhand se att vi hade kunnat utforma undersökningen på ett annorlunda sätt. 
Kanske hade det kunnat ge ett annat resultat än det som presenterats. Om vi ser till det som 
gjorts och vad som hade kunnat göra annorlunda så är frågeformulären utmärkande. Vi 
inser att vi hade kunnat utforma frågeformulären på ett sätt så att vi hade kunnat få ut mer 
detaljerade svar. I stället för att, som vi gjorde, använda oss av ja- och nej-frågor och några 
rader där vägledaren och den sökande kunde lämna en kommentar, så hade vi exempelvis 
kunnat ha enbart frågorna och rader där de medverkande fritt hade fått skriva ner det som 
de upplevt. Eller använt oss av ett antal svarsalternativ där de sökande kunnat kryssa i det 
alternativ som de tyckte stämde bäst överens med det de upplevde. Vi inser att frågorna i 
frågeformulären hade behövt omarbetats och ställts på ett annorlunda sätt. Om 
frågeformuläret hade utformats annorlunda tror vi att vi hade fått ett bättre underlag till 
analysen. Vi frågar oss även om vi skulle ha varit på plats för att efter samtalet kunnat dela 
ut frågeformuläret till vägledaren respektive den sökande. Kontakten med de sökande har 
nu endast sköts av vägledaren, detta gör att vi inte vet hur den sökandes svar påverkades av 
vägledaren närvaro i rummet när frågeformuläret fylldes i. Om de befann sig i samma rum, 
satt vid samma bord och så vidare tror vi kan ha påverkat svaren.  
 
En idé som vi fått under uppsatsens gång är att vi hade kunnat välja att analysera ett färre 
antal samtal och istället utfört intervjuer med de sökande respektive vägledaren efter 

                                                
11 www.ne.se  
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samtalets slut. Detta för att kunna gå djupare in i svaren och låta de medverkande utveckla 
vad det var som gjorde att de förstod respektive inte förstod den andre under samtalet. För 
att ge ett exempel så intervjuade Lovén (2000), i sin studie, de sökande och fick på så sätt 
mer uttömmande svar. Kanske hade vi genom detta sätt fått en annan bild av vad som 
skapar förståelse. 
 
Vi inser även att på det sätt som de forskningsfrågor som vi utgått från är formulerade är 
det svårt att besvara dem och kunna dra någon slutsats, främst med anledning av att en 
upplevelse är subjektiv. Vi inser att detta är en svaghet för vårt arbete.  
 

Framtidsdiskussion 
När vi sökte tidigare forskning inom detta område märkte vi att det inte fanns mycket att 
tillgå. Schedin (2005) menade i sin artikel att det råder brist på forskning kring faktorerna i 
vägledningsprocessen, speciellt vad gäller vuxna. Vi instämmer i detta, 2007 . Vi tror att 
det är viktigt att fortsätta undersöka samspelet mellan parterna i vägledningssamtalet, vad 
det är som gör att vi möts, förstår varandra och möjliggör att vi, som vägledare, kan bidra 
till en individs utveckling. Vi anser att vägledningen har en viktig roll i vårt föränderliga 
samhälle och både tror och hoppas att den kommer att få en större roll. Det kräver ständig 
utvärdering och forskning för att vägledningen ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. 
 
Denna forskning har väckt nya tankar kring social kompetens. I tidigare studier och så även 
i denna visade det sig att vägledarens sätt att bemöta de sökande, att vara trevlig, är en 
viktig del i mötet dem emellan. Frågan om huruvida social kompetens bidrar till att skapa 
en känsla av förståelse är delvis besvarad i denna begränsade studie men inte, så vitt vi vet, 
djupare utforskad. För att erhålla en studie- och yrkesvägledarexamen beskrivs det i 
utbildningsplanen för studie- och yrkesvägledarexamen (2007)12 vad som krävs av 
studenten. Det beskrivs med ord som, förståelse, förhållningssätt, självkännedom och 
empatisk förmåga. Exempelvis empati beskrivs som ett personlighetsdrag eller egenskap 
(Holm, 2005). Men betyder detta automatiskt att utbildningen ger blivande vägledare dessa 
personlighetsdrag och egenskaper? Hur mäter man om dessa egenskaper utvecklas under 
utbildningen? Och är dessa likhetstecken med att vara socialt kompetent eller är det 
ytterligare en egenskap som det borde läggas större vikt vid för blivande vägledare? Det 
vore intressant att studera just den sociala kompetensens betydelse för 
vägledningssituationen. Hur kan det mätas?  Är det viktigt att en blivande eller verksam 
vägledare har stor social kompetens?  
 
Vi tror, som ovan nämnt, att olika faktorer samverkar och kompenserar för varandra. Det 
vore intressant att studera flera vägledare för att se vilka egenskaper och kunskaper de 
använder sig av mest och pröva om vår tanke kring kompensation är korrekt. Kanske skulle 
en sådan studie ge nya tankar kring vad som är viktigt och krävs av blivande och 
verksamma studie- och yrkesvägledare? Vi uppmuntrar till vidare forskning kring detta. 

                                                
12 http://www.lhs.se/upload/Utbildning/utbildningsplan_SYV.pdf  
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Bilagor 

Bilaga 1, brev till vägledare 
 
Lärarhögskolan i Stockholm 2007-03-15 
 
 
Hej! 
 
 
Vi heter Susanne Setterqvist och Ida Lindeborg och studerar sista terminen på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vi ska nu skriva vår 
examensuppsats där vi ska undersöka om det under ett antal vägledningssamtal sker ett 
möte mellan vägledaren och den vägledningssökande. Detta hade vi tänkt att ta reda på 
genom att analysera ett antal vägledningssamtal (5-8st). För att kunna genomföra detta 
behöver vi en studie- och yrkesvägledare som kan ställa upp och spela in 5-8 
vägledningssamtal som vi sedan kan analysera.  
 
Vi undrar, i och med detta, om du skulle vilja ställa upp och hjälpa oss  med detta. Det 
skulle vara till stor hjälp för oss i vårt uppsatsskrivande. Givetvis finns det möjlighet att 
vara anonym, inga personuppgifter såsom exempelvis namn, arbetsplats kommer röjas. 
Efter att uppsatsen är avslutad kommer allt intervjumaterial som exempelvis e-post eller 
eventuella bandinspelningar att förstöras. 
   
Vi är tacksamma om Du vill besvara vårt brev oavsett om Du har möjlighet att deltaga eller 
ej. Finns intresse och möjlighet att deltaga kan vi diskutera närmare på vilket sätt och 
vilken tidpunkt som samtalen kan komma att genomföras.  

 
Tack på förhand! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
 
Ida Lindeborg och Susanne Setterqvist 
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Bilaga 2, missivbrev 

 
 
Information till vägledningssökande   Stockholm, 2007-03-29 
 
 
 
 
 
Vi heter Susanne Setterqvist och Ida Lindeborg och arbetar just nu med vårt examensarbete 
på Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vår studie går 
ut på att analysera olika vägledningssamtal ur både vägledarens och den sökandes 
perspektiv. 
 
Att medverka innebär att vi får tillgång till en ljudupptagning av det samtal som förs mellan 
dig som sökande och vägledaren samt att du efter samtalet besvarar tre frågor i ett 
frågeformulär. Dessa frågor fylls i helt individuellt och stoppas i ett kuvert som du tillsluter 
och lämnar kvar hos vägledaren. Det är endast vi som skall analysera detta som har tillgång 
till dina svar. Vägledaren kommer endast att ge oss ett nummer på samtalet och 
frågeformuläret, ditt namn kommer inte att uppges, du kommer att vara helt anonym. Inte 
heller ortens namn kommer att nämnas. Allt material kommer att förstöras så snart studien 
är avslutad vilket beräknas till den 8/6-07. 
 
Vi skulle uppskatta din medverkan mycket då det skulle vara till stor hjälp för oss i vårt 
arbete. 
 
 
 
 
Varmt tack på förhand, 
 
 
 
Susanne Setterqvist och Ida Lindeborg 
Studenter vid studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm  
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Bilaga 3, frågeformulär vägledare 
 

Kryssa i det svar som du anser passar bäst till det samtal du precis haft. Har du några 
ytterligare kommentarer kan du skriva dem på raderna under. 
 
 
1. Upplevde du att du förstod den sökande under ert samtal?  

 
 
Ja        Nej   
 
Kommentar:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

2. Upplevde du att du hjälpte den sökande med det du uppfattade att den ville ha hjälp 
med?  
 
 
Ja        Nej     
 
Kommentar: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

3. Upplevde du att du lyssnade aktivt till den sökande?  
 
 
Ja        Nej  

 
Kommentar:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Bilaga 4, frågeformulär sökande 
 
Kryssa i det svar som du anser passa bäst till det samtal du precis haft. Har du några 
ytterligare kommentarer kan du skriva dem på raderna under. Vi vill åter påminna dig om 
att det endast är vi som utför denna studie som har tillgång till dina svar, dvs vägledaren 
kommer inte att få veta vad du svarat. 
 
 
1. Upplevde du att vägledaren förstod dig under ert samtal?       

 
 
Ja        Nej  
 
Kommentarer:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

2. Fick du den hjälp som du förväntade dig av vägledaren?     
 
 
Ja        Nej  
 
Kommentarer:__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

3. Upplevde du att vägledaren lyssnade aktivt till det du sa?        
 
 
 Ja        Nej  

 
Kommentarer:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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