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Mångkulturell vägledning – finns 
den? 

En undersökning om mångkulturell vägledning på Komv ux 

Elena Pieniowska och Elisbeth Casell Berghagen 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om mångkulturell vägledning. Syftet med vårt forskningsarbete är 
att ta reda på om mångkulturell vägledning finns i verkligheten och i så fall hur tre 
studie- och yrkesvägledare definierar mångkulturell vägledning och hur det bedrivs på 
Komvux. Men vidare är det ändå viktigt att undersöka hur en verklig situation stämmer 
överens med den litteratur som finns på ämnesområdet.  
Vi har arbetat med den kvalitativa metoden. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med tre studie- och yrkesvägledare. Frågeformulären har byggts upp runt tre 
huvudfrågor och utifrån dessa har sedan följdfrågor ställts. 
Av resultatet framkom att studie- och yrkesvägledare har olika uppfattningar om 
mångkulturell vägledning och de bedriver den på olika sätt i sin verksamhet. Vår studie 
visar att studie- och yrkesvägledare använder de metoder och modeller, som beskrivs i 
litteraturen om mångkulturell vägledning, men i begränsad utsträckning.  
Vår förhoppning och tro är att vår undersökning kan ge extra information om 
mångkulturell vägledning.  
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Multicultural guidance – does it exist 
in reality? 

A study about multicultural guidance at Komvux 

Elena Pieniowska and Elisabeth Casell Berghagen 

Abstract 

This study is about multicultural guidance. The purpose with this research is to find out 
if multicultural guidance exist in practise, and if it does,  how do three career 
counsellors define multicultural guidance and how do they use and work with 
multicultural guidance at Komvux. Our purpose was also to find out how it is combined 
with the literature about multicultural guidance. 

The study, which include three main research questions, is a qualitative method with 
semistructured interviews from three career counsellors about multicultural guidance. 
The result is that the three career counsellors have different oppinions about 
multicultural guidance and use it in different ways in their guidance.  

As there is not much Swedish literature or research about this subject our belief and 
hope is that we can contribute information about multicultural guidance as there is a 
need of a multicultural method when it comes to behavior, values and norms that differ 
among cultures. 
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Inledning  

Under de senaste åren har det blivit nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet åt 
kulturens roll inom vägledningsprocessen. Det är förknippat med globala förändringar i 
världen, det vill säga. att strömmar av människor från världens olika delar flyttat, 
antingen som invandrare eller flyktingar. Den kulturblandning och mångfald, som ett 
resultat av denna rörlighet i världen, ställer nya krav på vägledaryrket. 

 
”Det mångkulturella samhället” – det är det begrepp, som används för att beskriva det 
moderna svenska samhället. Från en nästan total homogen befolkning fram till 1960-
talet har Sverige under en 40-års period utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. 
Andelen medborgare med annat modersmål än svenska, har ökat. Det är fel att försöka 
betrakta och behandla denna grupp människor som en enhetlig grupp. Kulturer är inte så 
enhetliga som man ofta tror (G.Collste, 1996).  
 
Paul Pedersen (1996) anser att det är viktigt vid vägledning att se kulturella skillnader 
samtidigt som man fokuserar på det gemensamma. Det är fel att antingen betona 
likheter eller skillnader mellan olika kulturer. I framtiden kommer allt fler studie- och 
yrkesvägledare att möta sökanden, som har en utländsk kulturbakgrund. Det kan gälla 
skolelever tillsammans med sina föräldrar såväl som vuxna och äldre, som vill komma 
in på den svenska arbetsmarknaden. Detta medför ökat krav på kulturell kompetens hos 
vägledaren. 

1.1 Val av problemområde   
Vårt intresse för mångkulturell vägledning väcktes genom att vi blev mycket nyfikna på 
detta ämne efter vår litteraturbearbetning om etnicitet, val och vägledning och 
diskussioner i klassen kring mångkulturell vägledning. Anledningen till att vi har valt 
Komvux är att en av författarna hade praktik där och studie- och yrkesvägledarna på 
Komvux visade ett stort engagemang och är inspirerade att följa vår studie. De 
motiverade sitt intresse för mångkulturell vägledning med att de tycker att det finns för 
lite information och studier om detta ämne i Sverige.  

En vilja att undersöka detta område har vuxit fram hos oss. Följande frågeställningar 
uppstod inför oss: Vad är mångkulturell vägledning? Finns den i Sverige? Behöver man 
utveckla denna sida inom yrkesvägledningen?  
 
Vi tror att det skulle vara intressant och givande att undersöka detta område. Vad vi vet, 
finns det inte mycket svensk litteratur eller forskning om vägledning om personer med 
rötter i andra kulturer. Behovet av en mångkulturell vägledningsmodell har således att 
göra med att beteenden, värderingar och normer skiljer sig åt mellan människor 
beroende på kulturell bakgrund (Skoglund, 2004). Vår önskan är att studenter, som går 
på studie- och yrkesvägledningsutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm får nytta av 
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vår uppsats. I vår studie kan man hitta olika syn på mångkulturell vägledning utifrån 
litteratur i ämnet samt hur mångkulturell vägledning bedrivs i verkligheten. 

Många av de vägledningsmodeller, som vi har tagit del av är från författare som bor och 
verkar i Kanada; till exempel Amundson (2000), Ishiyama (1998) och Peavy (1998). 
Deras erfarenheter springer ur ett mångkulturellt samhälle. Vi är därför intresserade av 
att ta reda på hur deras studier stämmer överens med verkligheten på Komvux. 
 
Vår studie handlar, som vi har nämnt, om mångkulturell vägledning men vidare är det 
ändå viktigt att undersöka hur en verklig situation stämmer överens med litteraturen på 
ämnesområdet. Vår förhoppning och tro är att vår undersökning kan ge extra 
information om mångkulturell vägledning. Men också att skapa en bild om vad 
vägledare på Komvux gör för att fullgöra sin uppgift när det gäller mötet med 
människor från andra kulturer.  
 
Man kan titta på mångkulturell vägledning både utifrån samhällets, individens eller 
studie- och yrkesvägledarens perspektiv. Vår undersökning är uppbyggd utifrån studie- 
och yrkesvägledarens perspektiv.  
 
I Läroplanen, Lpf 94, anges att studie- och yrkesvägledning är ett viktigt inslag eftersom 
vi lever i en tid då arbetslivet konstant är under förändring. Vi ser betydelsen av att 
människor med en annan kulturell/etnisk bakgrund skall ges möjliga förutsättningar för 
att kunna göra ett väl övervägt val, där samtalet med en studie- och yrkesvägledare 
bidrar till att individen, med sina unika behov, kan hantera valsituationen.  

1.2 Förförståelse  
Utifrån litteratur om mångkulturell vägledning antar vi att studie- och yrkesvägledare 
behöver:  
 

1.    ha kunskap om olika kulturer och dess värderingar, för att undvika kulturkrock, 
som kan uppstå mellan den sökande och studie- och yrkesvägledare på grund av 
dålig kommunikation och missförståelse. 

 
2.    ta hänsyn till social bakgrund, kön och etnicitet, som är de faktorer som starkt 

påverkar individers val av utbildning och yrke. 
 

1.3 Syfte  
Syftet med denna undersökning är: 

� att undersöka och analysera den litteratur, som behandlar definitionen 
”mångkulturell vägledning”. 

� att ta reda på om mångkulturell vägledning finns i verkligheten. 
Begreppet som nämns är kultur. I så fall hur tre studie- och 
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yrkesvägledare definierar mångkulturell vägledning och hur det bedrivs 
på Komvux. 

1.4  Begreppsdefinition 

Mångkulturalitet  

D. Hailemariam (2006) anser att kultur i sig är ett ”neutralt” begrepp som innefattar en 
grupps samlade erfarenheter och det som kännetecknar just den gruppen. Kultur dikterar 
vad vi gör (vad som är rätt eller fel eller lämpligt i ett visst sammanhang), hur vi gör 
(vår mentalitet och våra invanda traditioner) och varför vi gör det (våra värderingar). 
Kultur är den mekanism som vi använder för att skilja mellan ”vi” och ”dem”.  

Ett mångkulturellt samhälle  

En enkel förklaring - det är ett samhälle med många kulturer. Att man är 
världsmedborgare, tillhör hela världen och inte bara ett land, fastän man bor och verkar i 
ett land med olika kulturer. Svenska akademins ordlista (2002) karakteriserar ordet 
”samhälle”, som ”gemensamt territorium, gemensamt ekonomiskt system, gemensam 
förvaltning.” Ordet ”kultur” tolkas på olika sätt. Sten Höglund (2002) definierar kultur 
som ”den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, 
rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor som en människa har 
förvärvat som samhällsmedlem. Om vi summerar dessa två begrepp - samhälle och 
kultur – då får vi ett mångkulturellt samhälle, som består av olika etniska/kulturella 
grupper, som tänker och lever på olika sätt inom ett gemensamt ekonomiskt och 
förvaltnings system.  
 
Men det är viktigt att minnas att varje kultur består av olika individer och var och en av 
dem har sin levnadshistoria. 
 
En kultur är ett helt system där värderingar och beteendemönster hänger ihop. Det är 
mycket svårt för en människa att byta kultur, särskilt i vuxen ålder. Man kan inte bara ta 
bort vissa delar från sin personlighet som inte passar i Sverige och bevara andra. 

Mångkulturell vägledning 

Den mångkulturella vägledningens antaganden är att vi människor på många sätt är lika 
och samtidigt olika och att olikheterna brukar förklaras bland annat i kulturella 
skillnader. Mångkulturell vägledning är inte till för att sudda ut olikheterna och inte 
heller för att sammanföra människor under en och samma beteckning. Mångkulturell 
vägledning är snarare till för att förstå olikheterna, att inte begränsas av dem och för att 
dra nytta av likheterna och underlätta kommunikationen och vägledningen mellan 
parterna1. 

                                                 
1 www.ciriusonline.dk 2007-03-30 
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Invandrare 

Någon officiell definition av ordet invandrare existerar inte. Statistiska centralbyrån 
(SCB) har infört en definition av befolkningsgruppen personer med utländsk bakgrund. 
Till denna grupp räknas numera personer vars båda föräldrar är födda utomlands2.   

2. Bakgrund 

2.1 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången i denna studie består av presentation av olika teorier och 
vägledningsmodeller, samt allmän information om Komvux. 

Browns teori 

Browns (2002) teori är en värderingsbaserad yrkesvalsmodell, A Values-Based Career 
Counselling Model, som tar hänsyn till det kontextuella sammanhanget och låter 
individen forma sin yrkesvalsprocess efter sina egna kulturella och personliga 
förutsättningar. Browns (2002) teori har direkt koppling till mångkulturell vägledning. 
Den handlar om hur vi påverkas i våra studie- och yrkesval utifrån ett kulturellt 
perspektiv. Vilka orsaker finns till att vi omedvetet eller medvetet gör vissa val? Enligt 
Brown (2002) är värderingar kulturellt formade och har djupgående inverkan på 
individens syn och tolkning på människans natur, förhållandet mellan människa och 
natur, aktiviteter, självbehärskning och sociala nätverk.  
 
Brown (2002) menar att hur man värderar olika yrken beror på vilken kulturell 
bakgrund man har. I teorin ställs den individualistiska kulturen mot den kollektiva, 
fokus ligger alltid på individen. Kulturella värderingar och arbetsrelaterade värderingar 
bildar tillsammans individens värderingssystem. Enligt Brown (2002) är det våra 
värderingar, framförallt kulturella, som styr vårt tänkande när det gäller karriärval. Med 
kulturella värderingar menar han de typiska värderingar, som hör till vissa kulturella 
grupper. Brown (2002) menar att värderingar spelar en stor roll i alla beslut, som vi tar. 
Men i yrkesvalsprocessen är det särskilt våra kulturella värderingar och värderingar om 
olika yrken, som har betydelse. Brown (2002) anser att värderingar från familj, arbete 
och kultur påverkar våra karriärval. Han klassificerar värderingar enligt följande 
princip:  
 

� kulturella värderingar; 
� arbetsrelaterade värderingar; 
� personliga och sociala värderingar. 

 

                                                 
2 www.uppsala.se 2007-03-30 
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Tillsammans bildar de individens värderingssystem. Enligt Brown (2002) är värderingar 
kulturellt formade och har djupgående inverkan på individens syn/tolkning på 
människans natur, förhållandet mellan människa och natur, aktiviteter, självbehärskning 
och sociala nätverk. 
 
Brown (2002) utarbetade en femstegsmodell för vägledning/beslutsfattande, som är 
grundad på hans teori. Modellen består av följande komponenter:  

 
1. att identifiera vem, som tar beslut; 
2. att bygga relationer; 
3. att utvärdera och att sätta upp mål; 
4. problemlösning; 
5. avslutning 

 
Browns (2002) teori är väldigt aktuell, när de flesta samhällen idag är mångkulturella på 
grund av stor omflyttning runt om i världen. Teorin har betydelse för oss när det gäller 
vår förståelse för hur andra kulturella och etniska grupper ser på beslutsfattande. Brown 
(2002) betonar att människor från kollektivistiska kulturer har helt annan syn, inte bara 
på studie- och yrkesval även på studie- och yrkesvägledarens uppdrag – många 
invandrare betraktar vägledare, som en auktoritet, som är ansvarig för beslutsfattande.  

Norman E. Amundson – Aktivt engagemang 

Kärnan i Amundsons (2000) vägledningsmodell är att uppmana och utmana till ett mer 
aktivt arbetssätt i vägledningsprocessen. Man ska lära känna sig själv för att som 
vägledare se aktivt på samtalets helhet och att lära känna klienten utifrån tre basvillkor: 
äkthet, villkorslös positiv inställning, empatisk förståelse. Han anser att det ligger ett 
värde i att lära sig om olika kulturella perspektiv, men man måste samtidigt vara öppen 
för individuella skillnader. 
 
Det är bra att sträva efter en bred kunskap om olika kulturer, då själva 
kunskapsinsamlandet öppnar våra ögon till att se andra möjligheter. Amundson (2000) 
nämner att för att idag leva upp till en effektiv vägledning så krävs det hos dagens 
vägledare ett annat engagemang utöver de traditionella vägledningsmetoderna som 
vanligtvis lärs ut. Om man följer hans råd – att vara kreativ och fantasifull, då utmanar 
man sin vägledningsattityd genom att vägledningsformerna ska utformas mer flexibelt. 
Vid mångkulturell vägledning anser Amundson (2000) att det är viktigt att man stannar 
kvar lite längre i den fas där man bygger upp en relation och ett förtroende. Ett enkelt sätt 
är att den sökande berättar sin historia för att lättare förstå denne som en unik person. 
Viktiga punkter som ska beaktas av studie- och yrkesvägledaren i mångkulturell 
vägledning: 

 
• Konkreta tips för att identifiera problemet, gå vidare mot en lösningsfokuserad 

modell.  
• Positiva undantag, delge egna iakttagelser. 
• Mirakelfrågor. 
• Analys av arbetsuppgifter, tillfredsställelse, relevans, kompetens. 



 

 6

• Resultatprofiler, att få klienten att se tillbaka på vad de åstadkommit i livet, 
senaste tiden. 

• Karriärtänkare. 
 

Amundsons (2000) berömda ”Hjulet” är en favorit då den ger stort utrymme för 
personen att se helheten och hur komplext det är. Inte bara att få tips/råd från studie- 
och yrkesvägledaren, utan det tydliggör det egna ansvaret och kan ge hemuppgift kring 
”tårtbitarna”. I de så kallade tårtbitarna kan man se nya möjligheter i till exempel 
färdigheter som leder till nya yrken, se nätverk som man redan har eller behöver utöka 
och att se vad som redan finns, gemensamma nämnare. Amundson (2000) använder 
”Hjulet” som grund även vid vägledning av minoriteter. 

Jag tror att det också är viktigt att påpeka att vägledare inte kan engagera alla klienter i en 

meningsfull vägledningsrelation. Det finns människor som helt enkelt inte är redo för vägledning. 

Det är viktigt att veta när man bör stiga åt sidan och öppet erkänna att situationen inte fungerar (och 

söka annan hjälp när det behövs, sid. 39) 

 

 

Ishu Ishiyama 

Ishiyama (1998) använder begreppet ”kulturell vilsenhet” (cultural dislocation) för att 
referera till den subjektiva känslan av att känna sig vilsen och förvirrad i en ny 
sociokulturell miljö. Han anser att invandrare oundvikligen möter anpassningssvårigheter 
med den nya kulturens traditioner, värderingar och sociala koder. Från ”vi” – kategorin i 
sitt hemland, placeras på en gång dessa människor till ”de”– gruppen. Vilken resa måste 
man då göra för att återigen tillhöra ”vi”– gruppen? Han talar om de barriärer som 
sökande från andra kulturer kan stöta på och att de språkliga problemen kan begränsa 
vägledningens effektivitet. 
 

Hjulet  
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Han har forskat om kommunikationens innebörd och betydelse i den mångkulturella 
vägledningen. Något som han menar tydligt visat sig är att den sökande måste bli förstådd 
av andra för att kunna förstå sig själv. Ishiyama (1998) talar om vikten av att uppmuntra 
den sökande till att utbilda vägledaren om sitt kulturella och personliga system av språk, 
metaforer, världsbild och meningsfullheter. Det blir på så vis en utveckling både hos 
vägledaren och hos den sökande – att man lär av varandra. När den sökande inte blir 
förstådd av vägledaren kan det bli en nedslående upplevelse. Vägledarens öppenhet och 
lyhördhet är essentiell i samtalet och han/hon måste kunna skilja på det verbala och det 
icke-verbala budskapet. Att bygga en förtroendefull relation är enligt Ishiyama (1998) en 
av de viktigaste byggstenarna. Han betonar att vägledaren också bör vara medveten om 
sin kommunikationsstil och hur den uppfattas och vilka signaler denna utger till den 
sökande. Om till exempel den sökande förväntas börja prata om sina problem, men har 
svårt för det, kan vägledaren börja med att öppna med en enkel diskussion.  
 
Ishiyama (1998) har skapat en modell för själv-validation (sociala, personliga och fysiska 
områden), som ringar in den sökandes system för självbekräftelse (validation). Modellen 
är till för en förståelse kring de anpassningssvårigheter som kan uppstå vid kulturbyten. 
En av modellens premisser är att människor är motiverade till att söka själv-validation. 
Ens personliga välbefinnande är beroende av styrkan av ett validationsnätverk. Den 
sökande får göra en kartläggning i modellen som stämmer in på dennes själv-validation. 
Modellen är mycket användbar inom mångkulturell vägledning till sökanden som 
genomgått en större förändring och vars validationsnätverk är hotat. 
 
Ishiyama (1998) nämner att invandrare stöter inte enbart på språkbrister utan också 
svårigheter att kunna småprata och att avläsa koderna i samhället och i olika 
sammanhang, vilket kan leda till stora frustrationer och missförstånd. Som invandrare bör 
man anpassa sig till olika kulturer; socialt och kulturellt liv, yrken och så vidare vilket kan 
skapa förvirring av sin tillhörighetskänsla. Man kan känna en så kallad bikulturell 
vilsenhet det vill säga att man är mellan två kulturer. För att underlätta kommunikationen 
mellan sökande och studie- och yrkesvägledare föreslår Ishiyama (1998) att man använder 
andra kommunikationsmedel som att rita, att prata sitt hemspråk, bilder, musik, symboler 
etcetera. Är den sökande öppen för nya koder kan det nya i kulturen bli mycket berikande. 
Han rekommenderar vägledare att vara flexibla och kreativa i arbetet med sökanden från 
andra kulturer. 

 

R. Vance Peavy - Konstruktivistisk vägledning 

Den konstruktivistiska vägledningen utgår ifrån varje individs livsrum och betonar att 
verkligheten är så som den uppfattas individuellt. Den skall inte ifrågasättas, utan 
vägledaren bör försöka ge individen stöd att mobilisera styrka att själv ta nästa steg i 
vägledningsprocessen. Den sökande ska känna sig sedd och hörd, det vill säga tas på 
allvar. Konstruktivistisk vägledning ger en fördjupad syn på vägledning som en värdefull 
aktivitet i samhället. Vägledning ger både vägledarna och den som vägleds en djup och 
stark känsla av tillfredställelse och mening. God vägledning ingjuter hopp, framtidstro 
och uppmuntran och bygger på ett aktivt engagemang. 

 
För att kunna existera i den sociala verkligheten med känslan av att vara en god, socialt 

korrekt och stabil person måste den enskilda individen ha en sammanhängande och 

acceptabel livsberättelse, som är under ständig revidering (Peavy, 2000, sid.22). 



 

 8

 

Peavy (1998) ger olika bilder av vad vägledning kan vara och hur vi som vägledare ska 
se klientens möjligheter och utgå ifrån termer som konstruktion och empowerment. 
Empowerment bygger på tanken att alla människor har kapacitet att definiera sina egna 
problem och utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa med andra ord ”hjälp till 
självhjälp”, skapa förändring och fokusera på klientens styrkor. Frågorna är viktigare än 
svaren för att finna nya alternativ. Det som är relevant och intressant för en vägledare är 
att det inte finns någon enskild vägledningsmetod som är överlägsen utan det gäller att 
hitta en metod som passar ’mig’ och den person jag vägleder. Man kan inte hålla sig till 
en metod utan måste vara flexibel och lyhörd för vilken metod som passar för just den 
här klienten. 

Tillsammans med vägledaren skall den sökande identifiera hinder och reflektera över 
hur de kan lösas och fokusera på klientens starka sidor och inneboende resurser genom 
att använda sig av till exempel symboler och metaforer blir problemen mindre 
personliga och lättare att tala om. ”Mirakelfrågan” är även ett sätt att se förbi hindren 
och diskutera hur idealsituationen skulle kunna se ut. 

Vägledning ger en människa möjlighet att undersöka närmare vad det innebär att hon lever sitt liv 

som hon gör just nu – och därmed reflektera över alternativa sätt som hon skulle kunna leva livet på 

i framtiden (Peavy s.11). 

  

Peavy (1998) hävdar att den konstruktivistiska vägledningen är kulturcentrerad, och att 
den kultur den sökande kommer ifrån också är en modell för hur han eller hon bör leva. 
Peavy (1998) anser att det är oerhört viktigt om medvetenheten om de kulturella 
skillnader som kan finnas mellan den sökande och studie- och yrkesvägledaren. All 
kunskap en studie- och yrkesvägledare kan skaffa sig om den sökandes kultur är 
värdefull för att skapa ett förtroendefullt klimat mellan varandra.  

Peavy (1998) poängterar att språket är vårt viktigaste redskap eftersom vi med språket 
konstruerar och rekonstruerar vår verklighet. Därför anser han att språket faktiskt är 
basen i den konstruktivistiska vägledningen. Att benämna, bekräfta och på andra sätt 
uppmärksamma det den sökande säger med hjälp av en professionell samtalsmetod är 
viktigt enligt Peavy (1998). Studie- och yrkesvägledare måste helt enkelt, för att komma 
framåt i vägledningsprocessen förstå vad den sökande säger. Det är han eller hon som är 
specialister på sin verklighet och det är studie- och yrkesvägledaren som bör vara 
experter på vägledande samtal. Kommunikationen, det vill säga språket (både i form av 
tal, bild och skrift), mellan den sökande och studie- och yrkesvägledaren blir därför 
avgörande för ett fruktbart samtal. Peavy (1998) anser att meningsfulla frågor bör 
ställas, för att ta fasta på starka sidor hos den sökande och att visa intresse och empati.  

Peavy (1998) använder sig av begreppet ”levnadsrum” och säger att studie- och 
yrkesvägledaren i första hand bör kartlägga den sökandes levnadsrum istället för dennes 
personlighet eftersom levnadsrummet ständigt förändras och påverkar den sökandes 
känslor och tankar om nuet och framtiden. Den sökandes perspektiv på framtid och 
valsituationer bottnar alltid i en viss synvinkel. Peavy (1998) nämner dilemmat 
efterfrågad respektive icke efterfrågad information.  
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Ur konstruktivistisk synvinkel är korrekt och relevant information viktig, men den får inte tysta 

frågor som ”Är den vägledningssökande redo för det här? (s.142) 

Derald Wing Sue och David Sue 

Derald Wing Sue och David Sue (1990) ägnade sig åt att studera vägledningsprocess 
med människor som invandrat till en annan kultur främst i Nordamerika och Europa. 
De uppmärksammade betydelsen av språket, som är en avgörande förutsättning för ett 
lyckat vägledningssamtal. Forskarna betonar att språket kan utlösa missuppfattningar 
vid vägledning av personer från andra kulturer. De har utvecklat en modell för 
mångkulturell vägledning där de nämner tre kompetensområden, som en kulturell 
kompetent vägledare bör beakta i sin verksamhet. 

 
- Aktivt klarläggande av sina värderingar och åsikter. 
- Aktiv förståelse för olika kulturer. 
- Aktivt utveckla färdigheter i sin mångkulturella vägledning. 

 
De sätter in dessa tre kompetensområden i tre dimensioner: 
 

- Åsikter och värderingar 
- Kunskaper om sin egen och andras världsbild 
- Förmågor, det vill säga metoder eller strategier, som är nödvändiga 

 
Genom denna kombination uppnår de en 3�3 matris inom vilken de anser att de flesta 
mångkulturella färdigheter kan organiseras. De anser att det är en aktiv och kontinuerlig 
process att utvecklas till en kulturellt skicklig vägledare.  
 
När det gäller kompetensområdet som berör aktivt klarläggande av sina värderingar, 
nämner Derald Wing Sue och David Sue (1990, s.70) den första dimensionen. Den 
handlar om vägledarens åsikter och värderingar om etniska minoriteter. Det är viktigt att 
undersöka sina egna fördomar och stereotyper samt hur dessa kan förhindra en 
vägledningsprocess.  
 
Den andra dimensionen handlar om att vägledaren behöver god kunskap om sin egen 
världsbild och kännedom om sig själv, samt specifika kunskaper om de kulturella 
grupper, som hon/han arbetar med.  
 
Den tredje dimensionen handlar om specifika metoder, strategier och modeller, som 
studie- och yrkesvägledare använder i sitt arbete med minoriteter. 
 
I kompetensområdet, som talar om förståelse för den sökandes världsbild används den 
första dimensionen för att hjälpa vägledaren att bli medveten om sina negativa 
upplevelser/erfarenheter inför vissa kulturgrupper. Vägledaren skall vara medveten om 
att hans/hennes förutfattade uppfattningar om olika kulturer påverkar kommunikation 
mellan vägledare och den sökande. 
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I den andra dimensionen söker kulturellt kompetenta vägledare kunskap och 
information om den kulturella gruppen, som man arbetar med. Det förutsätter att 
vägledaren har kunskap om hur kön, klass och etnicitet inverkar på 
personlighetsutveckling och studie- och yrkesval. Det tredje kompetensområdet handlar 
om att utveckla relevanta färdigheter. I den första dimensionen visar det att en kulturellt 
kompetent vägledare respekterar religiös och andlig tro inom minoriteternas egna 
nätverk. 
 
I den andra dimensionen handlar det om att vägledare har vissa värderingar som 
sammanfaller med olika minoriteters värderingar. Den kulturellt kompetente vägledaren 
är också uppmärksam på de språkliga missuppfattningar, som kan uppstå i samtalet och 
vid behov använder en tolk. 
 
En kulturellt kompetent vägledare är inte främmande för att uppsöka de ledare (inom 
familjen eller andliga ledare) eller nätverk, som den sökande hör till. 

 

Komvux  

Den kommunala vuxenutbildningen regleras för närvarande av skollagen och 
förordningen om kommunal vuxenutbildning. Läroplanen (Lpf 94) är gemensam för 
den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieskolan och särvux. Läroplanen har 
fastställts av regeringen. I läroplanen formuleras skolans värdegrund och uppgifter 
samt anger mål och riktlinjer för verksamheten. Den kommunala vuxenutbildningen 
skall enligt förordningen utgå från det behov den enskilde har och dennes egna 
förutsättningar. Pedagogik och arbetsformer skall utvecklas för att motsvara 
individernas behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle. Det stöd som den vuxne 
får är genom undervisning, handledning, studievägledning och bedömning av 
måluppfyllelse. Andra kunskaper som individen har erhållit inom till exempel yrkes- 
och samhällsliv skall genomsyra verksamheten och validering är ett viktigt inslag i 
verksamheten.3 En individuell studie/handlingsplan upprättas för varje Komvuxelev. I 
den anges vilka kurser som har valts av eleven, samt vilket och när mål ska uppnås. 

 
På ett Komvux i Stockholms län erbjuds man nya eller fördjupade kunskaper i 
utbildning på gymnasie- eller grundskolenivå. Dessutom erbjuds olika typer av 
yrkesutbildning bland annat inom vård, barnomsorg och handel undervisning av 
engagerade pedagoger samt ett brett kursutbud. Komvux använder privata 
utbildningsföretag i närliggande kommuner för utbildningar på olika nivåer, främst för 
utbildningar som hjälper att förbereda sig för ett yrke. Komvux erbjuder kurser som är 
webbaserade och delvis kan läsas på distans. Utbildningen bygger på både lärarledda 
lektioner och självständigt arbete antingen i klassrum eller hemma. 

Studie- och yrkesvägledare finns på plats för att hjälpa eleverna att välja rätt kurs och 
rätt nivå för att lyckas i sina studier. Man får diskutera sina önskemål och även 

                                                 
3 www.regeringen.se  (2006-04-05), 2007-04-19 
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studieekonomi med studie- och yrkesvägledaren. Man satsar på den studerande för att 
denne ska nå sina individuella mål. 

SFI 

För den som är nyanländ till Sverige och behöver lära sig svenska finns kurser i svenska 
för invandrare (Sfi), där man även får kunskaper om det svenska samhället.  

Svenskundervisning för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för 
vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en 
egen skolform.  

Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94. Utbildningen ska enligt läroplanen både "gestalta och förmedla" 
"människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta". 
(Lpf 94, avsnitt 1.1, Grundläggande värden)  

I följande fall har man rätt att studera på Sfi :  

� är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)  
� inte har grundkunskaper i svenska  
� är folkbokförd i en kommun  

 

Alla som studerar på Sfi ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
(Skollagen, 13 kap 2 §)  

Varje kommun har ansvar för att vuxna som har rätt till Sfi och bor i kommunen också 
får utbildning. När någon, som har rätt till utbildningen, har anmält sig för att studera i 
sin hemkommun ska utbildningen starta inom tre månader. Detta är kommunens 
skyldighet. (se skollagen, 13 kap, 3 – 5 §§) Kommunen ansvarar också för 
utbildningens kvalitet.  (Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, SFS 
1997:702)  

Kursplanerna på Sfi innebär att det finns tre olika studievägar som är anpassade för att 
bättre möta deltagarnas olika behov och målsättningar. Utgångspunkten vid studier 
inom Sfi är individens behov och att utbildningen ska präglas av flexibilitet.  

Kursplanen på Sfi gör det möjligt för den studerande att kombinera eller integrera 
kurser inom Sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, särvux 
(vuxenutbildning för utvecklingsstörda), praktik, förvärvsarbete eller annan 
sysselsättning. Om studierna differentieras och integreras kan Sfi-deltagare snabbare 
delta aktivt i samhällslivet, få arbete eller fortsätta sina studier4.  

Grundläggande vuxenutbildning  

Utbildningen på Grundläggande vuxenutbildningen är till för den som saknar kunskaper 
från grundskolan, vill repetera något eller några ämnen eller vill ha slutbetyg från 
grundskolenivå. Enligt Skollagen (1985:110) är grundläggande vuxenutbildning en 
rättighet för individer över tjugo år, som saknar de kunskaper som vanligtvis uppnås i 
grundskolan. Kommunen är skyldig att erbjuda grundläggande vuxenutbildning. Den 

                                                 
4 www.skolverket.se 2007-05-15 
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grundläggande vuxenutbildningen motsvarar hela grundskolan upp till årskurs nio. Man 
kan även kombinera studierna med ämnen på gymnasienivå. Förkunskaper och behov 
avgör var eleven ska starta sin utbildning. Grundläggande vuxenutbildning ska ge vuxna 
sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. 
Den skall syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Innan man antas till någon kurs får 
man göra en eller flera tester. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare gör 
eleven sedan en individuell studieplan. Studie- och yrkesvägledaren hjälper också med 
att söka studiestöd och att följa upp elevers studier. 

Den gymnasiala vuxenutbildningen 

I sin tur syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter motsvarande den nivå som 
ungdomar kan få i gymnasieskolan och skaffa grundläggande behörighet för 
högskolestudier. Det finns möjligheter att komplettera sina gymnasiebetyg för att kunna 
söka till högskola/universitet. Även yrkesinriktade kurser erbjuds: 
omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, butik/varuhandel, elprogrammet 
och energiprogrammet.  

 

2.2 Forskningsfrågor 
I enlighet med det ovan beskrivna syfte och problemområde har följande 
forskningsfrågor valts: 

1. Hur definieras mångkulturell vägledning i litteraturen? 

2. Finns mångkulturell vägledning på ett Komvux i Stockholms län? 

3. Hur definierar och bedriver studie- och yrkesvägledare på Komvux 
mångkulturell vägledning? 

2.3 Avgränsningar 
Tidsfaktorn i vårt examensarbete har gjort att det inte funnits utrymme att genomföra 
undersökningen på ett mer omfattande sätt, det vill säga att intervjua flera 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare i andra kommuner.  

Från början planerades att intervjua fyra studie- och yrkesvägledare som har anställning 
på Komvux. Det visade sig att tre studie- och yrkesvägledare var villiga att delta i 
undersökningen.  

 

2.4 Kunskapssyn  
Grunden för denna studie utgår från Vägledarföreningens etiska deklaration och FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter, att alla är lika värda och ska garanteras lika 
behandling och slippa utsättas för diskriminering. Studie- och yrkesvägledaren ska 
utforma sin verksamhet i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
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värderingar och ska i sin verksamhet inse och beakta att varje klient har sin egen unika 
personliga historia och bakgrund (klass, kön, etnicitet). 

2.5 Hypotes 
Vi antar att mångkulturell vägledning bedrivs, men i begränsad utsträckning. Med 
begränsad utsträckning avses vägledningsmodeller i form av metaforer, 
lösningsfokuserade modeller, Browns (2000) värderingsövningar, N. Amundsons 
(2000) ”Hjulet” och så vidare, som inte är så självklara för yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare på Komvux. Dessa modeller och tekniker rekommenderas att tillämpa 
vid mångkulturell vägledning, på studie- och yrkesutbildningen vid Lärarhögskolan. 

3. METOD  

3.1 Undersökningsstrategi 
Syftet med denna studie är att undersöka vad den mångkulturella vägledningen betyder 
och innebär, samt att redogöra om det verkligen finns mångkulturell vägledning på 
Komvux. 

Denna undersökning består av litteraturstudier och empiri i form av intervjuer. 

Det första steget i undersökningen var att välja den litteratur, som skulle ge relevant 
material och information angående mångkulturell vägledning. Litteratur, som använts i 
uppsatsen är från mitten av 90-talet och framåt.  

För att förstå hur den fungerar i verkligheten valdes ett Komvux i Stockholms län ut. 
Eftersom en av författarna hade sin praktikplats där underlättade det uppgiften vad 
gäller urvalsgrupp till studien. 

Tre studie- och yrkesvägledare, som jobbar på Komvux valdes ut för intervjuer. Ett brev 
via mail skickades till var och en av studie- och yrkesvägledarna med förfrågan om 
intervjutider och därmed komma överens om när intervjuerna kundes utföras. 

3.2 Metoder och tekniker 
Från början planerades att intervjua fyra studie- och yrkesvägledare som har anställning 
på Komvux. Det visade sig att tre studie- och yrkesvägledare var villiga att delta i 
undersökningen. Två av intervjupersonerna var kvinnor och den tredje var en man. 

 
Den kvalitativa metoden innebär att man använder sig av öppna intervjufrågor, som ger 
svar på forskningsfrågeställningar. Uppgiften var att låta intervjupersonerna komma till 
tals i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade det vill säga att intervjuaren hade större frihet att 
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fördjupa, utveckla och förtydliga de svar som gavs. Semistrukturerade intervjuer ger 
möjlighet för intervjuaren att gå in i en dialog med den som intervjuas.  
 
Inför intervjuerna förutbestämdes en intervjumanual, som innehöll tre huvudfrågor. 
Utöver dessa tre intervjufrågor ställdes följdfrågor som var relevanta i ett visst 
sammanhang. 

3.3 Genomförandesteg 
1. För att få djupare förståelse av det problemområde som skulle utforskas, 

gjordes en omfattande litteraturbearbetning. För att kunna möjliggöra en god 
grund till denna studie, inhämtades fakta och information ur varierande 
litteratur. De litteratursökningar som gjordes, omfattade publicerade arbeten i 
huvudsak från perioden 1990 – 2005. Vi genomförde sökningar av 
avhandlingar, offentliga utredningar, tidskriftsartiklar inom kunskapsområdet 
i första hand via LIBRIS. Vi utgick från sökord som mångkulturell 
vägledning, invandrare och mångkulturalitet. Förutom har vi systematiskt 
gått igenom rapporter från Migrationsverket.  

2. Kontakt togs med studie- och yrkesvägledare, som arbetar på ett Komvux i 
Stockholms län. De har en stor arbetserfarenhet och använder olika strategier 
i vägledningsarbete med människor, som har en annan bakgrund än svensk 
Det var viktigt att komma överens med dem inför intervjuerna.  

 
3. Undersökningens upplägg påbörjades genom att sammanställa en 

intervjumanual som intervjuer har utgått ifrån. Intervjumanualen har provats 
under den första handledningsträffen. Det var viktigt att få en återkoppling på 
om frågorna var relevanta för uppgiften, samt om de var formulerade på ett 
förståeligt sätt.   

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Studien genomfördes på ett Komvux i Stockholms län, som ligger i ett invandrartätt 
(29.8%) område. Kommunen är en modern storstadskommun med cirka 90 000 
invånare. Utgångspunkten i urvalet av intervjupersoner var att ta hänsyn till vilka de är 
med varierande yrkes- och livserfarenheter. Det spelar alltid en avgörande roll för 
forskningsresultatet. Av dessa tre intervjupersoner var två kvinnor och en man med 
åldrarna mellan 35 och 58 år gamla. 

3.5 Datainsamlingssätt samt valda tekniker 
Efter vecka 13 (då oppositionen var klar) skickades ett e-mailbrev ut till tre 
respondenter (se bilaga 1). Efter två dagar erhölls en snabb återkoppling angående 
intervjudatum. Respondenterna visade ett stort interesse och engagemang att delta i 
studien.  
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Samtliga intervjuer utfördes i ett sammanträdesrum på Komvux efter avtalad tid. Valet 
med intervjuplatsen gjordes med tanke på att det skulle bli en välbekant plats för 
respondenterna. Insamlandet av data har skett med hjälp av kassettbandspelare. Samt en 
av författarna gjorde anteckningar under alla intervjuer i fall om problem med 
kassettbandspelaren uppstod. En timma för respektive respondent avsattes för att ge gott 
om tid för att svara på intervjufrågorna. 
Båda författarna deltog i alla tre intervjuer och samarbetade aktivt under hela processen. 
Respondenterna informerades om de etiska reglerna både i kontaktbrevet och i början av 
intervjuerna. Därutöver fick de information om att var och en, om han/hon vill, kan 
erhålla en kopia av c-uppsatsen när den är klar. 
 
Efter intervjuerna delades arbetet upp med transkriberingen mellan författarna för 
fortsatt analys och slutsatser. När det var klart med transkriberingen byttes materialet 
mellan författarna för att kontrollera om tolkningarna av respondenternas svar var 
likvärdiga.  

3.6 Tillförlitlighetsaspekter 
För att kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig den information som samlades in var, 
eftersträvades ett kritiskt och granskande förhållningssätt under hela 
forskningsprocessen. Kunskapssökningen på Internet utgicks ifrån två huvudprinciper: 
en större skepticism och en större nyfikenhet. Det är viktigt att alltid ta reda på när 
nätplatsen är uppdaterad, att se efter hur nätplatsen presenterar sig själv och att skilja å 
ena sidan fakta och å andra sidan förklaringar och tolkningar. Uppsatsförfattarna 
eftersträvade i sitt arbete att följa dessa instruktioner.   
 
Ett begränsat antal respondenter i denna studie ger inte en övergripande bild om det 
finns mångkulturell vägledning i verkligheten. Men författarna är inte främmande för att 
liknande problematik kan förekomma över hela landet. Det är dessutom viktigt att, som 
forskare och läsare, vara medveten om att resultatet kan påverkas av forskarens 
förförståelse av ämnet. Författarna är medvetna om att förförståelsen påverkas ofta i hög 
grad av våra värderingar och bygger ofta på önsketänkande. Det är viktigt att bli 
medveten om hur våra värderingar kommer in i forskningsprocessen och hur de 
påverkar forskningsresultaten.  
 

Forskningsarbetet eftersträvar hög reliabilitet i undersökningen, vilket innebär att om 
andra personer ska kunna tillämpa samma metoder på samma plats och samma 
urvalsgrupp kommer samma resultat fram. Forskningen är reliabel när resultaten är 
upprepbara. Uppsatsförfattarna anser att resultaten i denna studie är reliabel, eftersom 
tillämpandet av samma metoder på samma Komvux och samma människor, troligtvis 
kommer fram samma resultat.  
 
För att säkra validiteten och reliabiliteten i undersökningen har gjorts en förstudie, d.v.s. 
att prova intervjufrågeställningar på klasskamrater. Syftet var att kontrollera 
intervjufrågeställningarna i intervjumanualen för att informanterna inte misstolkar eller 
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missförstår någon fråga. Förstudien genomfördes under den första handledningsträffen 
på Lärarhögskolan. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
När det avser de etiska ställningstaganden i forskningsrapporten har Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler varit de, som tagits hänsyn till 
omfattande de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet5  
Informationskravet: att han/hon är frivillig att deltaga i undersökningen samt att hon/han 
har rätt att avbryta sin medverkan. 
Samtyckeskravet: deltagaren kan bestämma över sin medverkan och att deltagarens 
samtycke alltid skall inhämtas. 
Konfidentialitetskravet: personuppgifter skall förvaras på ett sådanr sätt, att obehöriga 
inte kan ta del av dem. De informerades både muntligt och skriftligt om att de uppgifter 
som skulle insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning 
och inlämning till Lärarhögskolan 
Nyttjandekrvet: uppgifter får endast användas för forskningsändamål. 
Vi skrev ut dessa fyra allmänna krav på ett papper och gick igenom dem med 
intervjupersonerna.  
Informanterna erbjöds att vara anonyma med sina individuella svar och att författarna 
har tystnadsplikt.  
Tim May (2001) betonar att utvecklingen och tillämpningen av en forskningsetik krävs 
inte bara för att bevara allmänhetens förtroende och för att skydda individer och grupper 
från en illegal användning av forskningsresultat, utan det är en uppgift som är minst lika 
viktig när det gäller att bevara forskningens vetenskapliga status (s.88). 
 
Eftersom uppsatsförfattarna inte fått något formellt tillstånd att använda Komvux namn 
har vi i stället valt en allmän beskrivning av skolan.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
Erhållna svar av de tre studie- och yrkesvägledarna på Komvux transkriberades från 
respektive inspelad intervju och analyserades för att sedan struktureras enligt principen: 
om mångkulturell vägledning finns, hur de tolkar och bedriver det. Därefter 
analyserades och sorterades erhållna uppgifter från studie- och yrkesvägledarna. Det 
medförde att kunna skapa en helhetsbild och en ökad förståelse för det 
forskningsområdet. Intervjuerna transkriberades direkt från kassetterna, för att inte 
glömma bort fakta och inte få med egna tillägg av värderingar och tankar. 

                                                 
5 www.vetenkapsradet.se 2007-03-14 
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3.9 Resultatredovisning 
Resultaten av denna undersökning kommer att redovisas i form av litteraturredovisning 
och erhållna svar från tre studie- och yrkesvägledare. Litteraturredovisningen utgår ifrån 
definitioner av mångkulturell vägledning. Resultaten från respondentintervjuer 
presenteras fråga för fråga. Nödvändiga redaktionella förändringar gjordes i de citat som 
verkade störande för att hålla den röda tråden. Varje metod/tema avslutas med en 
sammanfattning. 

4 RESULTAT 

4.1 Definitioner på mångkulturell vägledning 
utifrån litteraturen 

Multicultural Counseling Competencies: Individual a nd Organizational 
Development (Multicultural Aspects of Counseling An d Psychotherapy) av 
Derald Wing Sue m.fl. 

Mångkulturell vägledning och terapi kan definieras som en hjälpande process, som har 
ett syfte att hjälpa individen anpassa sig i den nya kulturen. Mångkulturell vägledning 
använder de modeller och tekniker, som gör möjligt att klargöra individens nuvarande 
situation, att reda ut livserfarenheter och kulturella värderingar. I början av vägledning 
av individen är det viktigt att kartlägga hans situation för att få en helhetsbild och sedan 
att välja nödvändiga strategier i hjälpande rollprocess. En mångkulturellt kompetent 
vägledare enligt Sue & Sue (1990) är medveten om de egna värderingarna och 
fördomarna, har förståelse för den andra personens världsbild och skapar användbara 
strategier för att underlätta kommunikation och vägledning. Viktiga aspekter i 
vägledningsprocessen, som Sue & Sue (1990) påpekar att ta hänsyn till är: 

• regelbunden och harmoniserad livserfarenhet och kulturella 
värderingar 

• individuellt, grupp, och universella dimensioner i verkligheten 
• universella – och kulturspecifika strategier 
• individuellt och kollektivistisk 
• klient och klient system 

Multicultural Guidance and Counselling - Theoretica l Foundations and 
Best Practices in Europe' (Eds Mika Launikari and S auli Puukari, 2005) 

All vägledning och rådgivning är multikulturell i den bemärkelse att vägledarens roll är 
att känna till att alla deras klienter bär på sin egna unika historia och kultur (till exempel 
kön, klass, religion, språk etcetera) till den vägledande och hjälpande processen. 

 
Mika Launikari and Sauli Puukari (2005) väljer att använda begreppet mångkulturell 
vägledning för att vde tror att den uttrycker den mångkulturella kultur som finns i 
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Europa och också i andra delar av världen. Mika Launikari and Sauli Puukari (2005) 
tror att begreppet återspeglar både verkligheten (det finns en mångfald kulturer) och den 
ideala konstruerade och interagerade samverkan av flertal kulturer som ett mål för 
Europa och världen. 
 
Mångkulturell vägledning handlar inte enbart om att vägleda en person med en annan 
kulturell backgrund än sig själv. Det handlar i mångt och mycket om att förhålla sig till 
egna tankar, fördomar och värderingar om personer med annan kulturell bakgrund och 
om den invandrarpolitik som råder i det land man verkar. 

Pedersen, Paul (1996) The importance of Both Simila rities and 
Differencies in Multicultural Guidance and Counsell ing 

Pedersen (1996) föreslog en vid definition av mångkulturell vägledning som innehöll: 
etnografiska variablar, (etnicitet, nationalitet, religion och språk) demografiska 
variablar, (ålder, kön och boendeplats) status, samt sociala, utbildnings och ekonomiska 
aspekter.  Mångkulturell vägledning ska ha en formell anknytning till familj eller 
organisationer och informell anknytning till idéer och livsstil. Pedersen (1996) påstår att 
mångkulturalism förtydligar på vilket sätt vi är olika och samtidigt lika andra 
människor. Den utmanar de teoretiker som har antagit att skillnaden mellan kulturer inte 
spelar någon roll så väl som de som har överdrivit skillnaderna (oftast fördomar och 
stereotyper). Pedersen (1996) betonar att det är viktigt att vara klar över sina egna 
kulturglasögon och inte tvinga på någon sina värderingar). 

Den mångkulturella vägledningens antaganden är att vi människor på många sätt är lika och 
samtidigt olika och att olikheterna brukar förklaras bland annat i kulturella skillnader. Mångkulturell 
vägledning är inte till för att sudda ut olikheterna och inte heller för att sammanföra människor under 
en och samma beteckning. Vägledarens roll är att försöka sätta sig in i den vägledningssökandes 
livssituation. När det handlar om människor från andra kulturer blir utmaningen större eftersom det 
är fler, och ibland okända, faktorer som skall tas i beaktande (s.26). 
 

Sammanfattning 

Mångkulturell vägledning kan definieras utifrån Paul Pedersens (1996) idée, att den 
snarare är till för att förstå olikheterna, att inte begränsas av dem, utan i stället att dra 
nytta av likheterna och därmed underlätta kommunikationen och vägledningen mellan 
parterna. Alla teoretiker instämmer med, att det är individen man vägleder som står i 
centrum. Dennes önskningar, drömmar, mål och planer är av största intresse för 
vägledaren. Detta bör tillämpas på alla sökande oavsett ursprung. 

4.2 Hur definierar du mångkulturell vägledning? 

Respondenternas svar 
Redovisningen av erhållna svar från respektive respondenter utgår från huvudfrågor, 
som ställts under intervjuerna (se bilaga 2). Under intervjugången ställdes följdfrågor 
för att hjälpa intervjupersonerna utveckla sina svar. För att göra texten lättläst benämns 
de intervjuade studie- och yrkesvägledarna: Respondent A, B och C. 
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Respondent A 

Respondent ”A” tycker att det är viktigt att använda alla sina sinnen för att se hela 
människan framför sig. Att tyda individen och att bli närvarande för den sökande, innan 
hon kan börja vägledningen. Hon förstår att den sökande har sina värderingar, precis 
som hon och det blir på så vis ett samspel. Den sökande kommer från ett annat land med 
annan kultur, och kanske religion, och det är då viktigt att sätta sig in i personens 
förutsättningar. Från början blir det ett spel för att övergå till ett samspel. ”A” påpekar 
att hon måste locka personen att berätta om sig för att hon ska kunna tänka utifrån den 
sökandes förutsättningar.  

För det som jag tycker är rätt, behöver ju inte vara rätt för den här personen. Utan det får ju den 

personen tycka, och det är det man ska hjälpa personen att förstå. Sedan om man kan kalla det för 

mångkulturell vägledning, ja, det är väl ett sätt, men det kan man ju också ta upp även med svenskar. 

Respondent B 

”B” tycker att mångkulturell vägledning innebär, att studie- och yrkesvägledaren i sitt 
arbete ska beakta att alla individer är olika och unika. ”B” anser att man får anpassa 
vägledningen efter individens behov. Man ställer individen i fokus. Hon lyssnar och tar 
in det som funnits, men också att hon ser framåt. Det är viktigt att klarlägga individens 
situation för att förstå var han/hon befinner sig just nu. Hon brukar informera elever 
med en annan kulturell bakgrund än svensk om det svenska skolsystemet och 
övergripande om det svenska samhället. Hon försöker alltid att få reda på personens 
skolbakgrund och yrkes- och livserfarenhet. 

Respondent C 

Respondent ”C” anser att mångkulturell vägledning är den vägledning, som tar hänsyn 
till individens kultur som man bär med sig, och vägleder till realistiska mål. Det handlar 
om att koppla ihop den gamla kulturen med den nya och man skall vara mycket noga 
med detta.  

 

Jag skulle definiera mångkulturell vägledning, som ett försök att förena den sökandes kultur med den 

kultur, som finns här i Sverige. Det finns en ambition att bygga broar mellan det som individen har 

med sig och hur det ser ut här.  

Sammanfattning 

En av respondenterna definierade mångkulturell vägledning som den vägledning där 
studie- och yrkesvägledare försöker koppla ihop den gamla kulturen ( det som personen 
har med sig) med den nya och vägleda till realistiska mål.  Alla tre respondenter var 
eniga om att för att förstå individen måste studie- och yrkesvägledare försöka bygga 
broar mellan två olika kulturer.  
De tre studie- yrkesvägledarna arbetar efter samma mål i sin vägledning det vill säga att 
studie- och yrkesvägledaren ska vara ett verktyg som underlättar för människor från 
olika kulturer att hitta nya utbildnings- och yrkesvägar, samt att etablera sig i det 
svenska samhället. 
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4.3 Anser du att det finns mångkulturell 
vägledning i verkligheten? 

Respondent A 

”A” antar att mångkulturell vägledning förmodligen finns och används i verkligheten. 
Oavsett vilken vägledning man talar om är det viktigast att anpassa sig till den individ, 
som du har framför dig. Studie- och yrkesvägledaren måste använda andra verktyg, 
eftersom personen kanske inte förstår svenska språket och de koder som gäller i 
Sverige. Dessa faktorer bidrar till att hon måste välja andra strategier under 
vägledningssamtalen, för att inte bli missuppfattad. 

Det som jag kan uppleva är snarare det att i många andra kulturer, är det så att man inte förstår att det 

är individens eget ansvar att ta beslut, och att göra sitt studie- och yrkesval. I många kulturer blir du 

helt enkelt tillsagd vad du ska göra och du får inte välja själv. Det är familjen, som bestämmer allt.  

I sitt arbete satsar hon mycket på att informera elever om de svårigheter och hinder, som 
kan uppstå under deras utbildningstid på Komvux. ”A” tycker att elever behöver ha en 
realistisk syn på sin situation, det vill säga att livet är föränderligt och oprognoserat.  

Respondent B 

Respondent “B” försöker se individen i ett sammanhang för att skapa en helhetsbild om 
människans liv. Hon brukar ta hänsyn till sådana faktorer, som ålder, kön, klass och 
kulturell bakgrund. Varje individ gör sitt val utifrån sin verklighet. 

Man ser ju individen som den är i sitt sammanhang. 

Respondent C 

Respondent ”C” tror inte att det existerar mångkulturell vägledning i verkligheten. 

Begreppet finns. Ibland kan man tänka på det när man träffar någon elev med en annan 

bakgrund än svensk eller kan höra detta begrepp på konferenser. Men om vi använder 

begreppet i verksamheten – det tror jag inte. 

Han tycker att mycket beror på studie- och yrkesvägledarens arbetserfarenhet, det vill 
säga att tack vare praktisk verksamhet förstår man vilka faktorer som påverkar 
individens beteende utifrån en viss etnisk grupp. Denna insikt får studie- och 
yrkesvägledaren med erfarenhet. 

Sammanfattning 

Studie- och yrkesvägledarna har olika uppfattningar angående mångkulturell vägledning 
i verkligheten. 

”A” tror att det finns, men oavsett kultur får studie- och yrkesvägledaren förstå att 
människor har olika verkligheter och utifrån dess väljer olika livsstrategier. 

”B” säger att hon hoppas att det finns, men hon anser sig anpassa sig efter individen, 
som hon har framför sig. 



 

 21

”C” anser att begreppet enbart existerar teoretiskt. Däremot beror mycket på vilken 
erfarenhet studie- och yrkesvägledaren har av att träffa människor från andra kulturer. 

 

4.4 Använder du mångkulturell vägledning i din 
verksamhet? 

Respondent A 

”A” säger att hon måste göra det med tanke på att hon jobbar i huvudsak med 
invandrare. Hon använder sig själv som ett redskap, viket är väldigt viktigt när man 
jobbar med invandrare. Det vill säga att hon upplever att man måste ge väldigt mycket 
av sig själv och att ge exempel från sitt eget liv. Det är nödvändigt att vägleda dessa 
människor öppet och rakt. Inga komplicerade frågor, eftersom man inte har språket som 
grund. En av hennes metoder är att rita bilder, som eleverna får ta med sig hem och 
fundera över samt att prata med familjen om deras uppfattning. När hon talar med de 
sökande använder hon svenska och engelska. ”A” är mycket uppmärksam vad gället 
kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det hjälper henne, på ett bättre sätt, att upprätta kontakt 
med elever. Kroppsspråk och ritade bilder är de metoder, som hon använder i sitt arbete 
för att underlätta förståelse under vägledningssamtal.  
 
”A” är övertygad om att när man möter människor från andra kulturer blir man mer 
uppmärksam, extra lyhörd och har en stor omsorgskänsla. En annan viktig aspekt är 
språket. Hon väljer enkla ord när hon pratar svenska för att de ska förstå henne. Hon tror 
att det kan vara en fördel att ha viss kunskap om olika kulturer och säger att hon 
saknade det i utbildningen på Lärarhögskolan. 

Respondent B 

“B” vidhåller att hon försöker se individen utifrån vem den är och där den befinner sig 
just nu. Hon använder den lösningsfokuserade modellen i vägledningssamtal. Denna 
modell hjälper till att vidga perspektivet hos den sökande, samt att sätta individen i 
fokus. ”B” brukar i samtalet med den sökande betona att hon kan hjälpa eleven att hitta 
nya studie- och yrkesvägar och att ge information om någon utbildning. Men det är 
elevens eget ansvar att ta beslut om sin framtid.  
 
Hon anser att det inte är så mycket som skiljer en traditionell vägledning från 
mångkulturell vägledning. Om någon kommer från till exempel Afrika och inte har 
kunskap om det svenska skolsystemet, så måste hon ge information om det. I sin 
kommunikation med eleverna från andra kulturer använder hon ögon, händer, munnen 
och kroppen. Hon brukar ofta skicka hem brev på engelska eller tyska, till dem som inte 
pratar så mycket svenska. 
 
Hon kan tänka sig att när man kommer ny till ett annat land, är självkänslan inte så hög. 
Att man inte har all den information som man kan förväntas behöva i det nya landet. 
Visst ska man ha förhoppningar och då behöver man få hjälp för att kunna växa.  
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Och det är ju så med många svenskfödda, som kanske har gått i skolan för många år sedan. Då gick 

det kanske inte så bra, så man hoppade av och kom sedan tillbaka och det gick alldeles utmärkt. Det 

är en enorm upplevelse för dem, för deras självkänsla, just att upptäcka att du kan.  

 
”B” brukar uppmuntra de sökande hon träffar, med hjälp av ett lösningsfokuserat 
tankesätt. ”Beröm” nämner hon, som en viktig del av vägledningssamtalet, det vill säga 
att det alltid finns en anledning att uppmärksamma det som en människa gör bra. 

Respondent C 

Respondent ”C” jobbar på grundvuxnivå. Han påstår att det faktum att studie- och 
yrkesvägledaren samtalar med en elev med en annan kulturell bakgrund, påverkar 
indirekt hur samtalet avlöper. ”C” har många undervisningssituationer när han går ut i 
klasser. Vid dessa tillfällen brukar han diskutera med elever kring de svårigheter, som 
de kan träffa på i konfrontation med verkligheten, till exempel diskriminering, 
jämställdhet och så vidare Han är övertygad om att elever måste veta om realiteter, som 
råder i samhället och inte bygga sina liv på illusioner.  
 

Vägledning handlar om att prata om realiteter, om de svårigheter, som de kan möta på 

arbetsmarknaden.  Om jag inte gör det, blir det inte bättre för individen. Vart leder det om jag säger 

att du kan läsa företagsekonomi fast att jag vet att denna person har språksvårigheter? 

 
Mycket handlar om att hjälpa individen att anpassa sin kulturbakgrund till det nya 
sammanhanget. Det är ett mål med integrationen. 

 

Man kan ta iranier, som ett exempel. De misslyckas ofta i Sverige. De söker vissa typer av 

utbildningar och klarar inte sig på grund av språkbrister. De har inte självinsikt om detta. Det är 

vanligt bland iranier att söka till tandläkareutbildningen. De kommer från en annan kultur där denna 

utbildning automatiskt ger dem en viss position i samhället. Det fungerar inte här. Det är den hjälp, 

till exempel bättre självkännedom, som behövs för att anpassa sig till livet här. 

 
“C” ser en stor skillnad mellan mångkulturell vägledning och traditionell vägledning. 
Studie- och yrkesvägledaren träffar människor, som kommer till Sverige med sitt 
”livsbagage”. De kan inte språket och har begränsade kunskaper om livet i det svenska 
samhället. Det är studie- och yrkesvägledaren, som ska hjälpa dem att anpassa sin 
yrkes- och livserfarenhet till det nya livet och visa dem realistiska möjligheter och 
begränsningar. 
 

Viktigaste för de elever som jag jobbar med, är att skaffa sig grundkunskaper och att lära sig 

svenska språket. Detta för att kunna gå ut i arbetslivet och att ha kontakt med verkligheten. Jag 

brukar säga åt dem att man är stark i sin roll tack vare god utbildning. 

 

Han uppfattar att kunskaper om olika kulturer underlättar förståelse under 
vägledningsträffarna. Enligt honom får man dessa kunskaper genom praktisk erfarenhet. 
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Sammanfattning 

Det framkom i studien att respondenterna i sin mångkulturella vägledning, lägger en 
stor vikt på följande aspekter  

För det första ska man tänka på språket när man träffar människor från andra kulturer. 
Det betyder att man inte använder ett komplicerat språk och att man är mycket noggrann 
med ordurval under vägledningssamtalet. Man kan till exempel använda sig av 
kroppsspråket i kommunikationen.  

För det andra behöver studie- och yrkesvägledare vissa kunskaper om andra kulturer, 
som hjälper dem att förstå individens förutsättningar, värderingar och dess situation i 
helhet.  

Den tredje aspekten är information om det svenska samhället och skolsystemet. Vuxna 
elever, som ska börja sin utbildning på Komvux, har ofta ingen kunskap om detta 
område. Därför är det viktigt att ge dem denna information. 

 

5 Analys 

För att tydliggöra och redogöra för de samband och tendenser som finns i 
resultatkapitlet genomförs analysen av resultatdata. 

5.1 Analys av litteraturstudier 
Litteraturstudier, som behandlar definitionen ”mångkulturell vägledning”, visar att 
författarna/forskarna definierar begreppet på olika sätt, beroende av vad man lägger den 
största tonvikten vid. Till exempel Derald Wing Sue & David Sue (1990), som ägnade 
sig åt att studera vägledningsprocess med människor som invandrat till en annan kultur, 
uppmärksammar betydelsen av språket. De anser att språket är en avgörande 
förutsättning för ett lyckat vägledningssamtal. Forskarna betonar att språket kan utlösa 
missuppfattningar vid vägledning av personer från andra kulturer. Duane Brown (2002) 
bygger sin teori ”A Values-Based Career Counselling Model” utifrån värderingar, 
framförallt kulturella, som styr vårt tänkande när det gäller karriärval. Med kulturella 
värderingar menar han de typiska värderingar, som hör till vissa kulturella grupper. 
Brown (2002) visar i sin teori att det är viktigt att se varje människa i sitt kulturella och 
sociala sammanhang. Det huvudsakliga antagandet i teorin är att kulturella värderingar 
och yrkesvärderingar är de primära variablerna, som påverkar yrkesvalsprocessen, 
tillfredställelse och framgången i yrket. 

Derald Wing Sue (2003) definierar mångkulturell vägledning, som en hjälpande 
process, som har ett syfte att hjälpa individen anpassa sig i den nya kulturen. 
Mångkulturell vägledning använder de modeller och tekniker, som gör det möjligt att 
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klargöra individens nuvarande situation, att reda ut livserfarenheter och kulturella 
värderingar. 

I Multicultural guidance and counselling (2005) hävdar författarna Launikari och 
Ouukari att all vägledning bör vara ’multicultural’ i den bemärkelse, att vägledare bör 
ha förståelsen att varje individ har sin egen unika personliga historia och kultur (genus, 
social klass, religion och språk). Mångkulturell vägledning är inte till för att sudda ut 
olikheterna och inte heller för att sammanföra människor under en och samma 
beteckning. Vägledarens roll är att försöka sätta sig in i den vägledningssökandes 
livssituation. När det handlar om människor från andra kulturer blir utmaningen större 
eftersom det är fler, och ibland okända, faktorer som skall tas i beaktande. I 
Mångkulturell vägledning (1998) belyser författarna att vägledarna måste se det unika i 
varje person. Det kan vara nyttigt att ha kunskaper om vissa traditioner och värderingar, 
som är sedvanliga i olika länder. Dessa idéer stämmer överens med Peavys (1998) 
synpunkter vad gäller mångkulturell vägledning. Han betonar att vägledaren i sitt möte 
med den sökande framförallt ska utforska dennes ”levnadsrum”, för att förstå var 
individen befinner sig i just nu. Paul Pedersen (1996) nämner tre vanliga fel, som 
många forskare begår i sin syn på mångkulturell vägledning. Det första är att man 
överdriver med skillnader mellan olika kulturer. Det leder till att man stereotypt 
särskiljer individer med utgångspunkt från deras kulturella bakgrund och ignorerar det 
gemensamma. Det andra felet är att överdriva likheter mellan kulturer. Det medför att 
majoritetskulturen betraktas som norm och att den kulturella identiteten bagatelliseras. 
Det tredje felet är att antingen betona likheter eller skillnader. Hans ståndpunkt är att se 
kulturella skillnader och att samtidigt ta hänsyn till det gemensamma. 

Peavy (1998) påpekar att vägledarna inte är eniga om hur man skall tänka och vägleda i 
den kulturella mångfalden. Alla teoretiker instämmer med att det är individen man 
vägleder, som står i centrum. Dennes önskningar, drömmar, mål och planer är av största 
intresse för vägledaren. Detta bör tillämpas på alla sökande oavsett ursprung.  

Det, som förenar de olika författarnas tankar, är att mångkulturell vägledning ska 
innehålla:  

� Respekt för individen, vilken kultur denne än har.  

� Acceptera att det är klienten, som är expert på sitt eget liv.   

� Empati och lyhörd är de nyckelord, som präglar vägledning.  

� En bra kommunikation mellan den sökande och studie- och 
yrkesvägledaren är grunden för en effektiv vägledning.  

� Sammanhangsmarkeringar, det vill säga att studie- och yrkesvägledaren 
förtydligar ovanstående punkter för att kunna gå vidare i samtalet. 

 

Dessa idéer kommer från Carl Rogers (1951), som i sin klientcentrerade attityd 
förändrade vägledarens roll – från auktoritet till villkorslös positiv uppskattning. 
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5.2 Analys av respondenternas svar 
Utifrån varje intervjufråga ska resultatdata analyseras och kopplas till relevant litteratur. 

1. Hur definierar du mångkulturell vägledning? 

Endast en av respondenterna kunde definiera detta begrepp. Studie- och 
yrkesvägledaren definierade, att mångkulturell vägledning är att förena den sökandes 
kultur med den kultur som finns här i Sverige. Det finns en ambition att bygga broar 
mellan det som individen har med sig och hur det ser ut här. Vidare anser respondenten 
att mångkulturell vägledning är den vägledning, som tar hänsyn till individens kultur 
som man bär med sig från sitt hemland, och vägleder till realistiska mål.  
Även om det var svårt för respondenterna att definiera begreppet ”mångkulturell 
vägledning” kunde de se en skillnad mellan mångkulturell vägledning och traditionell 
vägledning. Det faktum att de träffar människor med en annan etnisk/kulturell 
bakgrund, präglar och utformar deras verksamhet på ett visst sätt. 

För det första ska man tänka på hur man använder det svenska språket när man träffar 
människor från andra kulturer. Det betyder att man inte använder ett komplicerat språk 
och att man är mycket noggrann med ordval under vägledningssamtalet. I annat fall kan 
missuppfattningar uppstå mellan den sökande och studie- och yrkesvägledaren.  

För det andra behöver studie- och yrkesvägledare vissa kunskaper om andra kulturer, 
som hjälper dem att förstå individens förutsättningar, värderingar och dess situation i 
helhet. Även om det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren har kunskaper om andra 
kulturer och värderingar finns alltid en risk för överdriven generalisering. Brown (2002) 
påpekar att gruppegenskaper för olika kulturer inte betyder att varje individ kommer att 
inneha alla eller några av dessa egenskaper. Det är lätt att dra fel slutsatser om 
representanter från olika grupper, utan hänsyn till individuella variationer. 

Den tredje aspekten är information om det svenska samhället och skolsystemet. Vuxna 
elever, som ska börja sin utbildning på Komvux, har ofta ingen kunskap om detta 
område. Denna information är nödvändig för dem för att förbereda sig till framtiden och 
att kunna orientera sig i en föränderlig värld. Till exempel att bli medveten om att 
arbetslivet ställer nya krav, som hög kompetens, initiativkraft, flexibilitet, engagemang 
och personlig utveckling. 
 
Respondentens tankar stämmer överens med Peavys kulturcentrerade vägledning. Peavy 
(2000) nämner viktiga punkter, som vägledaren ska ta hänsyn till i sitt möte med 
representanter från andra kulturer.  
 

� All vägledning sker i en kulturkontext. 
� Alla former av effektiv vägledning kräver, oavsett kultursammanhanget, 

att det finns en tillitsfull relation som präglas av empati.  
� Etisk relativism, som kännetecknas av tolerans och vidsynthet. 
� Ansvarskänsla hos studie- och yrkesvägledaren. 
� Omsorg, innebär en djupt rotad tro på at man är en del av mänskligheten. 
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Brown (2002) beskriver i sin teori hur man värderar olika yrken beroende på vilken 
kulturell och sociologisk bakgrund man har. Respondent ”C” nämnde ett exempel som 
bekräftar Browns (2002) teori, att de flesta iranier som kommer till Sverige har som ett 
drömyrke att bli tandläkare. Detta på grund av att i deras land garanterar 
tandläkarutbildningen status i samhället. 

2. Anser du att det finns mångkulturell vägledning i verkligheten? 

Studie- och yrkesvägledarna har olika uppfattningar angående mångkulturell vägledning 
i verkligheten.  

Respondent ”A” tycker att oavsett kultur får studie- och yrkesvägledaren förstå att 
människor har olika verkligheter och utifrån dessa väljer olika livsstrategier. Hon är 
övertygad om att den studie- och yrkesvägledare, som har förmåga att sätta sig in i 
klientens situation och att försöka se på situationen med klientens ögon, har större 
chanser i effektiv vägledning. Men uppsatsförfattarna är övertygade om att det enbart är 
möjligt om studie- och yrkesvägledaren känner sig själv och är medveten om sina 
värderingar. Det, som är självklart för vägledaren, kan vara mycket obegripligt för den 
sökande. Pedersen (1996) betonar att det är viktigt att vara klar över sina egna 
kulturglasögon och att inte tvinga på någon sina egna värderingar. Det är viktigt, enligt 
honom att se de kulturella skillnader som finns samtidigt som man fokuserar på det 
gemensamma.  
 
Respondet ”A:s” förhållningssätt stämmer överens med vad Rogers (1951) nämner som 
viktigt i vägledningsarbete, det vill säga att studie- och yrkesvägledaren går utanför 
gränserna för sitt eget kunskapsfält när de arbetar med de sökandes problem.  
 

Eftersom man i en del kulturer inte är van vid vägledning och inte vet vad det innebär, 
föreslår Sue & Sue (1990) att man precis som ”A” förklarar dess innebörd och hur det 
går till. Att man tar reda på den sökandes bakgrund för att komma fram till var denne 
befinner sig idag. Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att inte glömma bort att 
människor som flyttar till Sverige oftast kommer från kollektivistiska samhällen. V. 
Peavy (1998) säger att icke västerländska och ursprungliga kulturer snarare är 
organiserade kring kollektiva begrepp som familj, lokalsamhälle och stam (s. 146). Vi, 
som blivande studie- och yrkesvägledare, ska vara medvetna om att även om det är 
individen, som man möter i vägledningssituationen, är det deras familjer och släkt, som 
är beslutsfattare. Det är nödvändigt att minnas att individen styrs av sin kultur! 
Traditionen och familjens status kan innebära att valet görs av föräldrar och släktingar. 
Det svenska sättet att se på individen, det vill säga att det är individens rätt att själv 
välja utbildning och yrke efter intresse och förutsättningar kan utlösa konflikter mellan 
familjen och individen. Uppsatsförfattarna anser att begreppet ”jämställdhet” inte alls är 
självklart inom många kulturella och etniska grupper. Kvinnans framtida karriärplaner 
kan strida mot den traditionella synen på kvinna att vara hemma och sköta om 
familjemedlemmar. Det är inte så lätt för människor från kollektiviska länder att inse att 
de hamnat i det individualistiska svenska samhället, som framförallt förutsätter att 
individen bär ansvar för sitt liv och inte släkten 

Uppsatsförfattarna anser att ”A:s” arbetssätt påminner om vad Amundson (2000) 
rekommenderar att göra vid mångkulturell vägledning. Det innebär att studie- och 
yrkesvägledare bör stanna kvar lite längre i den fas där han/hon bygger upp en tillitsfull 
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relation och ett förtroende. Amundson (2000) anser att alla är unika och för att lyfta 
fram människans värde ska vägledaren använda sin fantasi och kreativitet i 
vägledningsarbetet. Ett enkelt sätt att utföra det är att låta den sökande berätta sin 
historia i samtalet. ”A” använder sig av Amundsons (2000) berömda ”Hjulet” för att få 
en helhetsbild av den sökande. ”A” använder denna metod fast hon inte är medveten om 
att denna metod heter Amundsons ”Hjul”. Hon skapade sin metod tack vare sin stora 
arbetserfarenhet och sitt engagemang. 
”A” utgår i sin verksamhet från Peavys (1998) resonemang att inte använda sig av 
samma metod till alla man vägleder. Man ska variera sig och se till respektive sökandes 
behov.  
 
Respondent ”B” säger att hon hoppas att det finns mångkulturell vägledning och 
anpassar därmed sitt förhållningssätt till olika kulturer. Hennes ståndpunkt är att det är 
individen som är i fokus och hennes uppgift är att anpassa sig till denna i språket, 
beteende och att visa sin respekt för den sökande. Hon vill inte se skillnader mellan 
olika kulturer och etniska grupper. För henne är det enbart individen som sitter framför 
henne som räknas.  
Hon nämnde också att även om människor tillhör olika kulturella grupper kan de dela 
samma grundläggande värderingar vad gäller respekt, tillit och rättvisa.  

Respondent ”B” byggde upp sin arbetsstrategi utifrån lösningsfokuserade modeller. 
Hon lägger en stor vikt vid frågeteknik.  
 
Respondent ”C” anser att begreppet enbart existerar teoretiskt och att det beror mycket 
på vilken erfarenhet studie- och yrkesvägledaren har av att träffa människor från andra 
kulturer. Enligt Sue & Sue (1990) är det erfarenheten av olika kulturer i USA man bör 
känna till det vill säga hur olika folkslag som indianer, mexikaner, asiater och afro-
amerikaner reagerar och tänker trots att de lever i samma land, men har alla olika 
uppväxtbakgrund. Det beror också på vem studie- och yrkesvägledaren är, om hon/han 
är från majoritetsbefolkningen eller själv kommer från en annan kultur. Det kan bli 
kulturkrockar från båda håll.  

3. Använder du mångkulturell vägledning i din verks amhet? 

Studie- och yrkesvägledarna använder mångkulturell vägledning i sin verksamhet, fast 
på olika sätt. Skillnaden i arbetssättet mellan dessa tre studie- och yrkesvägledare 
förklaras genom att de träffar elever från olika utbildningsnivåer. 

”A” arbetar på SFI-nivå vilket betyder att hon träffar människor, som har begränsade 
språkkunskaper. P. Skoglund (2004) varnar att det finns problem att använda 
samtalsteknik, när man samtalar med personer, som har begränsade kunskaper i 
svenska. Det går inte att tillämpa lösningsbyggande formuleringar i samtalet. Istället ska 
studie- och yrkesvägledaren använda mycket enkla frågor, som börjar med ”varför”.  
”A” tar hänsyn till denna aspekt och använder enkla ord och korta meningar.  

Hon har en djup insikt att människor, som flyttar till Sverige kommer från olika kulturer 
och har olika bakgrund. För många av dem är det en stor mental/psykisk omställning att 
flytta till ett annat land. I sin vägledning använder ”A” intuitivt de metoder som 
Ishiyama (1989) rekommenderar vid mångkulturell vägledning. De är till exempel att 
rita och visa bilder, använda kroppen som redskap för att förklara för den sökande. Det 
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är mycket effektivt när språkkommunikationen brister. Icke-verbal kommunikation är 
lika viktigt som verbal. Ishiyama (1998) påminner om att för att använda både verbal 
och icke-verbal kommunikation, ska vägledaren vara medveten om sitt sätt att 
kommunicera med de andra. Annars kan den missuppfattas.  
 
”A” brukar ”bjuda på sig själv” när hon möter människor med en annan kulturell/etnisk 
bakgrund.  

Om en person har svårt att börja prata om sina problem kan det vara så att jag först öppnar 

mig. 

Jag kan ta något exempel ur mitt liv eller mina bekanta. Det brukar underlätta och lossna i 

början av samtalet. 

 
Ishiyama (1998) betonar att det kan bli en nedslående upplevelse för den sökande att 
inte bli förstådd av vägledaren, på grund av att den sökande tvingas att kommunicera på 
det nya landets språk. Risken för missförstånd och felaktig information ökar. De 
språkliga problemen kan begränsa vägledningens effektivitet. Ishiyama (1998) 
påminner om att människor, som har ett annat modersmål ofta tvivlar på sig själva i 
formella och offentliga situationer, samt är oroliga att vägledaren skattar honom/henne 
felaktigt. 
 
Sue & Sue (1990) framhåller att kommunikationsfärdigheter är viktiga i all vägledning 
men ännu mer betydelsefulla vid mångkulturell vägledning. Språket kan vara en möjlig 
felkälla vid vägledning av personer från andra kulturer. 
 
”B” arbetar på gymnasievux och det präglar hennes verksamhet, det vill säga att hon 
träffar människor, som har svenska som modersmål eller de, som har tillräckliga 
kunskaper i svenska. I detta fall är det uppfattat att hon använder den 
lösningsfokuserade modellen. Hon upprepade några gånger i intervjun, att viktigast för 
henne är att sätta individen i fokus och att vara närvarande vid vägledningsprocessen. 
Hon inser att många invandrare upplever mycket stress, oro och förvirring under 
anpassningsprocessen i Sverige. Deras tidigare identitet sätts på prov. Det, som var 
självklart för dem i deras hemland ifrågasättas nu. Ishiyama (1998) kallar denna process 
för ”kulturell vilsenhet”. Ishiyama (1995) tycker att många invandrare genomgår 
smärtsamma upplevelser med känslor av personlig och kulturell förvirring och en känsla 
av rotlöshet i en ny och främmande miljö  
 
”B” utformar, som vi tidigare har nämnt, sitt arbete utifrån den lösningsfokuserade 
modellen. Amundson (2000) påpekar att ur detta perspektiv är det viktigt att från början 
lyssna till problemen och att lägga tonvikten på arbetet med att finna vägar till en 
lösning. För att använda denna metodik behövs kunskaper i frågeteknik. ”B” använder 
mirakel- skalfrågor och utmanande frågor i vägledningssamtal. Hennes förhållningssätt 
har sin bekräftelse i N. Amundsons (2000) förslag vad gäller vägledarens attityd, det vill 
säga att värdesätta personen, genom att lyssna och att ge en odelad uppmärksamhet. 
Amundson (2000) påpekar att vägledningsrelationen ska byggas utifrån C. Rogers 
(1951) tre viktiga basvillkor: äkthet, en villkorslöst positiv inställning och empatisk 
förståelse. Vi upplevde att ”B” tillämpar och fyller upp alla dessa grundprinciper i sitt 
arbete.  
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”C” vägleder de elever, som går på grundvux. Deras vanliga frågor/problem är kring 
gymnasieutbildning eller yrkesutbildningar. De, som söker vägledning är invandrare. 
De flesta eleverna har ingen aning om vad det innebär att träffa och samtala med studie- 
och yrkesvägledaren. ”C” är övertygad om att många elever hoppas att vägledaren ska 
lösa deras problem på kort tid, utan att själv behöver satsa någonting. De tillskriver 
studie- och yrkesvägledaren en roll av expert och rådgivare.  
”C” påpekade i intervjun att hans enorma arbetserfarenhet medför att han brukar ha 
vissa förväntningar när han möter människor från olika etniska/kulturella grupper. Det, 
som vi undrar över är om hans förväntningar står mycket nära generaliseringar och 
stereotyper. Hans yttrande om thailändska kvinnor, att de vill vara frisörskor, eller att 
iranier ska skaffa sig tandläkareutbildning, tyder på vissa stereotyper. Ser han individen 
bakom dessa generaliseringar? Om studie- och yrkesvägledaren har färdiga svar på alla 
frågor och lösningar på alla problem, kan det kallas för vägledning?  

The active, authoritative, directive, controlling counselor, providing answers and 

solutions to the client’s problems, has not been considered competent or effective for 

many years. To provide this kind of treatment (it would not be called counseling) to 

clients from other cultures would be providing poor or second-class treatment (M. 

Launikari and S. Puukari, 2005, s. 65) 

Ishiyama (1998) i sin syn på mångkulturell vägledning, gör en stor accent på 
vägledarens respekt för den sökandes uppfattning om sig själv och världen. Detta, 
tycker Ishiyama (1998), är lika nödvändigt, som att lära klienten hur den nya kulturen 
fungerar. Författarna i ”Mångkulturell vägledning” (1998) är på samma spår. De skriver 
om att en effektiv vägledning kräver att vägledaren uppskattar den sökandes bild av sig 
själv, istället för att trycka på dem sin bild, som kan vara ”kulturellt inkapslad”. 

6. Slutsatser 

Under rubriken slutsatser besvaras alla forskningsfrågor, samt hypotesen ska verifieras 
eller falsifieras.   

6.1 Hur definieras mångkulturell vägledning i 
litteraturen? 
Peavy (2000) påpekar att vägledarna inte är eniga om hur man skall tänka och vägleda i 
den kulturella mångfalden. Det leder till att det är svårt att definiera begreppet 
”mångkulturell vägledning”. Men det som man kan konstatera är att syftet med 
mångkulturell vägledning är att förena kulturer och att bygga broar. Alla teoretiker 
instämmer med att det är individen man vägleder, som står i centrum. Dennes 
önskningar, drömmar, mål och planer är av största intresse för vägledaren och det bör 
tillämpas på alla sökande oavsett ursprung.  
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Paul Pedersen (1996) anser att det är viktigt vid vägledning att se kulturella skillnader 
samtidigt som man fokuserar på det gemensamma. Det är fel att antingen betona 
likheter eller skillnader mellan olika kulturer. Den mångkulturella vägledningens 
antaganden är att vi människor på många sätt är lika och samtidigt olika och att 
olikheterna brukar förklaras bland annat i kulturella skillnader. Mångkulturell 
vägledning är inte till för att sudda ut olikheterna och inte heller för att sammanföra 
människor under en och samma beteckning. 

6.2 Finns mångkulturell vägledning på ett 
Komvux i Stockholms län?  
Respondenterna har olika uppfattningar om mångkulturell vägledning finns i 
verkligheten, till exempel respondent ”C” är övertygad om att den vägledningen 
existerar, men bara i teorin och att det ligger långt ifrån den praktiska verksamheten 

Respondenterna ”A” och ”B” hade svårt att svara på denna fråga om mångkulturell 
vägledning finns eller inte.  

Respondenterna ”A” och ”B” försöker att välja de strategier som passar varje individ 
det vill säga att utgå från varje individs unikhet och det stämmer med hur Peavy (1998) 
resonerar att man inte ska använda samma metod till alla man vägleder, vilket är en 
omöjlighet, på grund av språkbrister och olika verkligheter. Vägledare brukar använda 
de metoder som passar respektive sökande. 

6.3 Hur definierar och bedriver studie- och 
yrkesvägledare på ett Komvux i Stockholms län 
mångkulturell vägledning? 
Endast en av respondenterna kunde definiera detta begrepp. Studie- och 
yrkesvägledaren definierade det som att förena den sökandes kultur med den kultur, 
som finns här i Sverige. Det finns en ambition att bygga broar mellan det som individen 
har med sig och hur det ser ut i Sverige. 
Studie- och yrkesvägledarna är övertygade om att det finns en skillnad mellan 
mångkulturell vägledning och traditionell vägledning. Det faktum att de träffar 
människor med en annan etnisk/kulturell bakgrund än svensk, präglar och utformar 
deras verksamhet på ett visst sätt.  Skillnaden i arbetssätt mellan dessa tre studie- och 
yrkesvägledare förklaras genom att de träffar elever från olika utbildningsnivåer 

� För det första ska man tänka på hur man använder svenska språket när 
man träffar människor från andra kulturer.  

� För det andra behöver studie- och yrkesvägledare vissa kunskaper om 
andra kulturer, som hjälper dem att förstå individens förutsättningar, 
värderingar och dess situation i helhet.  

� Den tredje aspekten är information om det svenska samhället och 
skolsystemet. Vuxna elever med invandrarbakgrund, som ska börja sin 
utbildning på Komvux, har ofta ingen kunskap om dessa områden.  
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Vi, uppsatsförfattarna, drar våra slutsatser från litteraturen och från respondenternas 
svar, att mångkulturell vägledning ställer nya krav på studie- och yrkesvägledares 
verksamhet. Det innebär att den kulturellt lyhörde vägledaren i sin verksamhet ska 
använda den breda repertoaren av verbal och icke-verbal respons som överensstämmer 
med den livsstil och de värderingar som en sökande från en annan kultur har. 

 

Hypotesverifiering 

I början av vårt arbete formulerade vi vårt antagande på ett följande sätt: Mångkulturell 
vägledning bedrivs, men i begränsad utsträckning. Med begränsad utsträckning avses att 
vägledningsmodeller i form av metaforer, lösningsfokuserade modeller, Browns (2002) 
värderingsövningar, N. Amundsons (2000) ”Hjulet” och så vidare, inte är så självklara 
för yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare på Komvux. Dessa modeller och 
tekniker rekommenderas att användas i mångkulturell vägledning på studie- och 
yrkesväglednings utbildningen vid Lärarohögskolan.  
Vår studie verifierar detta antagande. Studie- och yrkesvägledarna på Komvux använder 
olika metoder, men i begränsad utsträckning. De har alla utvecklat sina egna 
vägledningsmodeller och tekniker och är på så vis experter på sina egna strategier. Man 
kan koppla deras arbetsmetoder till Peavy (1998), Amundson (2000) eller till 
lösningsfokuserade modeller. De upprepade i intervjuerna att när de träffar individer 
försöker de att ha ett ”öppet sinne” som betyder att dem anpassar sig till individen i sitt 
kulturella och sociala sammanhang. Vi tolkar det som deras förmåga att bli flexibla och 
kreativa i sin vägledning. N. Amundson (2000) skriver: 
 

När man analyserar vägledningens nödvändiga förutsättningar, kan det vara bra att lägga till 

flexibilitet. Detta begrepp återspeglar nödvändigheten av att anpassa sig till en föränderlig 

arbetsmarknad och ett skiftande socialt landskap. Denna flexibilitet får sitt uttryck i kreativitet och 

fantasi, och i en vilja att vara öppen för nya situationer (s.24)  
 
 

7. Diskussion 

7.1Resultatdiskussion  
Mångkulturell vägledning är nytt för oss i Sverige i jämförelse med i USA och Kanada. 
Dessa länder är relativt unga stater, skapade genom extremt stor invandring. Sverige har 
haft en nästan homogen befolkning fram till 1960-talet då arbetskraftsinvandring 
startade. Denna process förvandlade Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Begreppet 
är mycket nytt och nästan inte implementerat i vägledningsarbete och det är en av 
orsakerna att många studie- och yrkesvägledare har brist på kunskaper angående 
mångkulturell vägledning. Därför behövs ytterligare kunskaper om kulturens roll inom 
vägledningsprocessen. 
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När vår uppsats var klar märkte vi att det saknades en aspekt som spelar en avgörande 
roll vid mångkulturell vägledning. Det handlar om att vara medveten om och att kunna 
hantera över- och underordningsrelationer vid vägledningsprocessen. Denna aspekt ”har 
försvunnit” från vår uppsats därför att vi satsade mycket på att belysa kulturella 
värderingar, C. Rogers (1951) grundprinciper och olika vägledningsmodeller, som man 
använder vid mångkulturell vägledning. K. Hägg och S. Kuoppa (1998), kallar denna 
aspekt för ”vägledarens kulturkompetens”, som innebär: 

Att ha insikter och erfarenheter om över- och underordning och om härskartekniker och 
underordningsstrategier som utvecklas av individer och grupper och som grundar sig på makt, status 
kopplade till kön, klass, ålder och etnisk tillhörighet (s. 105). 

Vi är övertygade om att vägledare måste tänka på det i mötet med människor från andra 
kulturer. V. Peavy (1998) betonar att de flesta vägledare som har arbetat med invandrare 
och flyktingar är medvetna om att det är vanligt för dessa människor att se 
institutionspersonal som auktoriteter och det betyder att studie- och yrkesvägledare 
automatiskt betraktas som en auktoritet. Detta leder till att de sökande har inställningen 
till vägledare, som rådgivare eller expert. Ju mera makt och inflytande den sökande 
tillskriver studie- och yrkesvägledare, desto större blir risken att han/hon även tillskriver 
studie- och yrkesvägledaren de egenskaper och det inflytande, som går utöver 
vägledarens arbetsuppgifter. Om studie- och yrkesvägledaren är medveten om en sådan 
attityd och inställning blir det lättare för denne att förstå den sökandes mentalitet. V. 
Peavy (1992) varnar vad gäller makt fördelning: 

När makten fördelad ojämnt till vägledarens fördel hamnar vägledarens expertis och statusposition i 
fokus. När makten är mer jämlikt fördelad mellan vägledaren och den sökande har relationen en 
tendens att bli mer informell och inriktad på samarbete. (s. 146).   

Sue & Sue (1990) gjorde noteringar i sin undersökning från 1970-talet, på olika 
kulturers olika behov av vägledning, att t ex latinamerikanare behöver en aktiv, tydlig 
och auktoritär vägledare (vilket inte klassas som högklassig vägledning). Medan 
indianer lyssnar och inte svarar, de vill i stället lösa problemen själva samt att svarta i 
USA inte litar på vita vägledare. Dessa iakttagelser är mycket användbara när 
vägledaren träffar människor från olika kulturer här i Sverige.  

V. Peavy (1998) nämner en viktig aspekt till som kan påverka den mångkulturella 
vägledningen, det är könsrollerna. Han betonar att medlemmar av vissa kulturgrupper 
föredrar att vägledaren och den sökande tillhör samma kön. Vi frågar oss hur 
vägledningssituationen kan se ut om en svensk kvinnlig studie- och yrkesvägledare 
träffar en kurdisk man som den sökande? Vad händer i mötet mellan dem? Hur ser han 
på henne i hennes yrkesroll.  Vilka funderingar har hon om en kurdisk man? Betraktar 
hon honom som en unik individ i hans situation eller utgår hon ifrån fördomar om att 
alla kurdiska män är patriarker och maktlystna personer?  
 

En annan aspekt, som inte blivit belyst i vårt arbete, är studie- och yrkesvägledarens 
självkännedom och förmåga att kunna reflektera över sina vägledningssamtal. Vi har 
inte tagit upp det i vår studie, eftersom vi betraktar denna aspekt som självklar oavsett 
om man bedriver traditionell eller mångkulturell vägledning. Alla vi människor har våra 
”ömma punkter” som aktiveras i vissa situationer, därför är det viktigt att ha 
självkännedom. Om studie- och yrkesvägledaren är medveten om sina brister kan det 
hjälpa denne att undvika att hamna i pinsamma situationer, till exempel att inte kunna 
sätta gränser eller att själv ta för mycket utrymme vid vägledning.  Vi 
(uppsatsförfattarna) är övertygade om att det kan bli olika samtal – bättre eller sämre. 
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Ett rimligt krav, som man kan ställa på sig själv, är dock att kunna reflektera över sina 
samtal. Vi tolkar det som att kunna tänka igenom vad som hände i samtalet och hur jag 
och klienten reagerade och betedde oss. Peavy (1998) lägger en stor uppmärksamhet vid 
det reflekterande förhållningssättet: 

Det reflekterande förhållningssättet ger den professionella möjlighet att rätta till eventuella misstag, 
att se både sig själv och sin klient ”utifrån”. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att 
professionella, som arbetar med samtal skall kunna utvecklas som samtalare (s. 25) 

Det utgör en nödvändig del av vägledarens professionella utveckling. Sue & Sue (1990) 
påstår i sin teori om mångkulturell vägledning att en kulturell kompetent vägledare bör 
bli medveten om sina värderingar och åsikter i sin verksamhet. Det hjälper vägledaren 
att undvika missförstånd och konflikter mellan partnerna.  

Respondenterna har erövrat stor kunskap genom sina yrkeserfarenheter på ett Komvux i 
Stockholms län. Unika kunskaper, men de hade svårt att sätta ord på sina tankar, idéer 
och känslor. Respondenternas svar stämde dock inte riktigt med vad vi hade förväntat 
oss. Vi trodde och hoppades att vi skulle få mer information om vad mångkulturell 
vägledning är och hur de använder den i sin praktik.  

V: Peavy skriver: 
Vi lever i en tid med mycket stor osäkerhet, och vi behöver former av vägledning som tar hänsyn till 

otryggheten i samhället i stället för att undvika att diskutera den. Människor behöver hjälp att 

navigera på samtidens oroliga hav (s. 149).  
Denna tanke kommer överens med vad respondenten”C” beaktar i sin verksamhet. 
Intervjupersonen är övertygad om att elever måste känna till de realiteter som råder i det 
svenska samhället, och inte bygga sina liv på illusioner. Mycket handlar om att hjälpa 
individen att anpassa sin kulturbakgrund till det nya sammanhanget. Syftet med 
vägledningssamtalen är att hitta ett sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som är 
knutna till denna situation, enligt V. Peavy (1998). Utifrån denna formulering ser man 
att ”C” ”vågar” ta upp svårigheter och hinder vid vägledningstillfället.  
 

Vi drar slutsatsen efter vår undersökning att begreppet mångkulturell vägledning finns i 
verkligheten men den används i liten utsträckning. Begreppet är mycket nytt och nästan 
inte implementerat i vägledningsarbete och det är en av orsakerna till att många studie- 
och yrkesvägledare har brist på kunskaper inom detta vägledningsområde.  

Det ställs stora krav på kulturell kompetens och förmåga till inlevelse och anpassning 
hos den, som arbetar med klienter från andra kulturer och språkområden, enligt V. 
Peavy (1998).  

Utifrån litteraturen i vårt ämne, våra egna erfarenheter och respondenternas svar 
formulerade vi vissa punkter som vi tycker är viktiga att beakta vid möten med 
människor från andra kulturer. Här presenterar vi vårt förslag på ”förbättringsområden” 
inom mångkulturell vägledning 

� Att kunna se kulturella skillnader. Samtidigt behöver man rikta 
uppmärksamheten mot gemensamma plattformar (Amundson, 2000, s.30) . 

� Behandla alla lika oavsett kön, klass, etnicitet, religion, ålder och sexualitet. 



 

 34

� Se det positiva och negativa aspekterna i alla sammanhang, men att lägga fokus 
på det som fungerar i individens situation. Att ha kunskaper inom psykologi, 
sociologi och konflikthanteringsfärdigheter för att kunna hantera obehagliga 
situationer. 

� Mångkulturell vägledning handlar om att ha ett analytiskt tänkande. Det innebär 
att studie- och yrkesvägledaren ska ha ett holistiskt synsätt, det vill säga att inte 
enbart tolka ett fragment ur individens berättelse utan att kunna fånga upp var 
individen befinner sig här och nu och vägleda personen utifrån dennes 
förutsättningar. 

� Att ta hänsyn till kulturella värderingar och att minnas att individen styrs av sin 
kultur. 

� Aktivt engagemang (fantasi, kreativitet och flexibilitet) krävs extra mycket av en 
effektiv mångkulturell vägledare. Det förutsätter att vägledare genomgår en 
kontinuerlig utveckling i sin profession i form nya teorier, vägledningsmodeller 
och i sitt sätt att bygga och sprida nya vägledningsformer, exempelvis 
gruppvägledning, konsult eller handledning.  

� Att ha kunskaper om karriär- och vägledningsteorier för att förstå hur och på 
vilket sätt människor tar sina beslut om yrkes- och utbildningsvägar.  

� Att kunna få nytta av den erfarenhet som finns i USA och Kanada inom 
vägledningsområdet. Dessa två länder grundades av invandrare från hela världen 
och de har en stor erfarenhet gällande mångkulturell vägledning. 

� Att upprätthålla ett intresse och nyfikenhet för olika kulturer, som ett underlag 
för bättre kommunikation mellan vägledaren och den sökande. Om man har en 
viss kunskap om andra kulturer blir det lättare att förstå och att vägleda 
individen. 

7.2 Metoddiskussion 
Vårt syfte var att undersöka vad den mångkulturella vägledningen betyder och innebär, 
samt att redogöra om det verkligen finns mångkulturell vägledning på Komvux. För att 
förstå hur den fungerar i verkligheten valde vi ut ett Komvux i Stockholms län, som 
ligger i ett invandrartätt område. Vi arbetade efter en kvalitativ metod. Intervjuerna var 
semistrukturerade, vilket Tim May (2001) anser har en stor fördel, på grund av att 
intervjuaren har större frihet att fördjupa, utveckla och förtydliga de svar, som ges. Det 
finns möjlighet för intervjuaren att gå in i en dialog med den som intervjuas.  
För att få insikt om den mångkulturella vägledningen har vi gjort en omfattande 
litteraturbearbetning. Vi har sökt på Internet i Sverige och i Kanada, tidningsartiklar och 
avhandlingar. Det hjälpte oss att få en djupare förståelse av det problemområde, som vi 
utforskade.  
 
I undersökningen har vi strävat efter hög reliabilitet, vilket innebär att om andra 
personer ska kunna tillämpa samma metoder på samma plats och samma urvalsgrupp 



 

 35

kommer samma resultat fram. Forskningen är reliabel när resultaten är upprepbara 
(May, 2001). 
 
Ett begränsat antal respondenter i denna studie – tre studie- och yrkesvägledare – ger 
inte en övergripande bild om det finns mångkulturell vägledning i verkligheten. Men 
författarna är inte främmande för att liknande problematik tenderar att förekomma över 
hela landet. 

7.3 Diskussion om framtiden 
Vi hade en tanke från början att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. Vi 
kunde dela ut enkäter bland elever, som läser på olika utbildningsnivåer på Komvux. 
Det skulle bli en studie ur individens perspektiv. Det vore intressant och givande att 
undersöka elevernas synpunkter kring vägledning, till exempel deras behov, vad de 
saknar vid vägledningsmötet eller om de överhuvudtaget vet vad det betyder, begreppet 
vägledning. Vi kan tänka oss att välja ut trettio personer för att svara på en enkät. Vår 
plan är att dela ut en enkät bland tio elever från Sfi, tio elever från grundvux och tio 
elever från gymnasievux. Bakomliggande idé är att undersöka och analysera om det 
finns någon skillnad i deras syn på vägledning.  
Vi hoppas att det kunde framkalla vissa tendenser och mönster som råder på Komvux. 
Denna undersökning kunde hjälpa studie- och yrkesvägledare att se vad de behöver för 
att förbättra sin verksamhet. Det finns alltid utrymme för professionell utveckling! 
Tyvärr blev det omöjligt för oss att realisera denna plan, på grund av snäva tidsramar, 
det vill säga att det skulle ta mycket tid att först ta kontakt med olika 
utbildningsansvariga beroende av olika utbildningsnivå och sedan att åka för ta kontakt 
med eleverna. Ett annat problem var att olika utbildningsnivåer på detta Komvux ligger 
spridda runt i kommunens olika lokaler.  
Nedan presenteras en preliminär enkät. 

 

Enkät till eleverna    Ja  Nej 

1. Vet du vad en studie- och yrkesvägledare är?    
 
2. Vet du vad vägledning är?   

 
3. Har du träffat en studie- och yrkesvägledare?   

 
4. Vilka förväntningar hade du inför mötet?    

 
a. Att få hjälp med informationssökning   
b. Att få samhällsinformation   
c. Att få hjälp inför studie- och yrkesval   
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Slutord 
Oavsett sökande måste vägledaren alltid anpassa sig till den som han/hon möter. 
Grundprinciper som alltid gäller är: respekt, empati, ödmjukhet och kommunikation, 
anpassat till kön, ålder, klass och etnicitet. Alla människor skiljer sig åt i sin bakgrund, 
värderingar och livsstilar och det är en viktig uppgift att beakta i sin vägledning. 
Vägledaren måste vara mycket flexibel i sitt arbetssätt och bemötande. Hon/han måste 
kunna byta stilar, tekniker och metoder för att möta varierande kulturer. Vi är alla 
människor och en mångkulturell vägledare behöver arbeta extra mycket för att förena de 
yttre olikheterna till en förenande mångsidighet. 

Man kan konstatera att det inte är en lätt uppgift att fungera mångkulturellt på alla plan, 
personligt, professionellt och i samhället. Vi lever nuförtiden i en globaliserad värld. 
Det är därför mycket viktigt att lära sig att leva med respekt för andra kulturer och 
medmänniskor i det mångkulturella samhället. Alla individer i vårt samhälle är 
beroende av hur vi behandlar och behandlas utifrån den mångkulturella synvinkeln. Om 
vi nu tror på mångkulturell vägledning, att det är den rätta vägen, tillhör kanske den 
traditionella vägledningen det förgångna i ett mångkulturellt samhälle som vårt?  Om vi 
försöker beskriva begreppet kultur i vägledningssammanhang, så innebär det att vi 
redan i den traditionella vägledningen tillhör flera olika kulturer samtidigt, beroende av 
klass, kön, yrke och ålder. Utifrån detta resonemang kan vi ställa frågan: Är varje 
vägledningsmöte mångkulturellt? 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1  
 
Brev till våra respondenter/informanter 
 
Hej! 
 
Under vår sista termin av 3 år på Lärarhögskolan på studie- och 
yrkesvägledningsprogrammet ska vi nu sätta igång med vår C-uppsats om 
mångkulturell vägledning.  Eftersom Elena hade möjligheten att göra praktiken hos er är 
vi mycket intresserade att ställa några frågor till er rörande mångkulturell vägledning. 
Eftersom ni är 4 st vägledare på Komvux är vi intresserade att träffa var och en av er i 
ca 60 minuter var.  
 
Under intervjun använder vi bandspelare för att analysera svaren på våra frågor till vår 
kvalitativa undersökning.  
Vi har full tystnadsplikt och materialet används inte för något annat syfte än för 
forskning och inlämning till Lärarhögskolan. Den sammanställda intervjun skickar vi 
sedan till er. 
 
För vår del passar det att träffas helst v.14, 15 eller 16 för att hinna med vårt arbete.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Elena Pieniowska   Elisabeth Casell Berghagen 
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9.2 Bilaga 2 
 

Frågor till studie- och yrkesvägledarna 

 
1. Hur definierar du mångkulturell vägledning? 
  
2. Anse du att finns mångkulturell vägledning i verkligheten?  

 
3. Använder du mångkulturell vägledning i din verksamhet? 
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