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Gränsöverskridande val och vägledning 

en studie om breddad rekrytering och studievägledning inom högskola/universitet 
 
Britt Marie Rönn 

Abstract 

The purpose of this thesis was to give a picture of how a number of student counsellors at the 
university look on their commission in the perspective of widening recruitment.  
The thesis also showed what strategies the universities have to widen their recruitment and of 
how to use counselling for this purpose. 
The method was qualitative and the result was founded on interviews with ten student 
counsellors from two different universities and from two persons who work overall with 
widening recruitment and diversity. This study shows that student counsellors regard widening 
recruitment as an important task in their work. It emerged under the interviews that counselling 
is more psychological than social, which means that the counsellors focus more on factors like 
interests, values and competence rather than social context with factors like social class and 
gender. There are elements of trait and factor thinking as well as a great deal of process 
thinking. The university regards student counselling as an important activity and is using it for 
widening recruitment, but the knowledge of  it and its use is somewhat undeveloped. 
A vision for the future is that the counsellor has more the task of a social reformer. The 
counsellor would then be the one who encourages the student for choices beyond the norms. 
 
Key words: student guidance counselling, widening rectruitment, diversity, social class 
recruitment, system theory, constructive counselling, habitus 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att ge en bild av hur ett antal studie- och karriärvägledare inom 
universitet/högskola förhåller sig till begreppet breddad rekrytering.   
Uppsatsen ville också visa vad en högskola och ett universitet har för strategier för att bredda 
sin rekrytering och om man medvetet använder sig av studie- och karriärvägledning för detta 
ändamål.  
Metoden var kvalitativ och resultaten byggde på intervjuer av tio studievägledare fördelade på 
en högskola och ett universitet, samt två personer som arbetar övergripande med breddad 
rekrytering på dessa lärosäten. Det som framkom är att studievägledarna överlag anser att 
breddad rekrytering är en viktig uppgift som ingår i deras yrkesverksamhet, vidare att 
vägledningen är mer psykologiskt än socialt inriktad, på så sätt att vägledarna fokuserar mer på 
psykologiska aspekter som t ex studentens intressen, värderingar och förmågor snarare än den 
sociala kontext studenten befinner sig i t ex klasstillhörighet eller genus. Det finns inslag av 
processtänkande men fortfarande mycket av ”trait and factor” tänkande. Högskolan/ 
universitetet anser att studievägledning är en viktig verksamhet och använder sig delvis av den 
för att bredda sin rekrytering, men kunskapen om vad vägledning är och kan användas till känns 
delvis outvecklad.  
En framtidsvision är att vägledning har mer av samhällsförbättrande karaktär. Vägledaren skulle 
då vara en person som uppmuntrar till val utanför normen: Gränsöverskridande val.  
 
Nyckelord: vägledning, breddad rekrytering, mångfald, socialsnedrekrytering, systemteoretiskt 
synsätt, konstruktivistisk vägledning, habitus. 
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1.Inledning 

Detta kapitel beskriver ursprunget till denna uppsats och vilka problemställningar som jag valt att 
undersöka. Vidare presenteras syftet med uppsatsen. 

1.1 Studievägledning som öppnar dörrar? 

När jag arbetade som studievägledare på Lunds universitet för några år sedan, berättade 
studievägledarna på den juridiska fakulteten att de märkte en markant ökning av antalet tjejer som 
sökte till juristutbildningen efter att TV-serien Ally Mcbeal hade sänts. Denna TV-serie handlade 
om en framgångsrik, kvinnlig, vacker advokat. Nu läser jag i tidningen att en student på Media och 
kommunikationsprogrammet på Malmö högskola, i sin kandidatuppsats, har gjort en undersökning 
omkring hur TV-serier påverkar unga i valet av utbildning. Han menar att så mycket som 43% av 
ungdomarna får sin yrkesbild från TV.1 Detta är en mycket begränsad undersökning med endast en 
skola som underlag, men tendensen är intressant. 
 
Jag lyssnade vid ett tillfälle på ett föredrag som handlade om ungdomars valstrategier. Där 
refererade man till en sociolog vid namn Linda Gottfredsson. Hon har forskat omkring studie- och 
karriärval. Det hon utgick ifrån var att ungdomar till största delen väljer yrkesbana inom samma 
sociala klass som sina föräldrar. Hon intresserade sig för hur och när detta val går till. Detta 
föredrag förstärkte mitt intresse för dessa frågor. Vad är det som påverkar ungdomar i yrkesvalet? 
Är de hjälplöst utlämnade till medias yrkesstereotyper eller är de mer påverkade av den familj de 
vuxit upp i? På vilket sätt förenklar den studievägledning vi har inom högskola/universitets ramar 
detta yrkesval? 
 
I rapporten ” Utbildningens dilemma” 2analyserar författarna de missförhållanden man anser råder 
inom vårt utbildningssystem. De menar att det inte finns någon överensstämmelse mellan 
utbildningens demokratiska uppdrag och dess praxis. Där talar man om ”grindvakter” i form av 
lärare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer med flera som exkluderar och ”andrafierar” studenter 
med minoritetsbakgrund? 
 
Kan det vara så att studievägledaren mer eller mindre omedvetet förstärker den sociala 
reproduktionen och slår hål på individens yrkesdrömmar, som en samhällets ”grindvakt”? Eller är 

                                                   
1 Sydsvenskan 070604 
2 Sawyer Lena, Kamali Masoud (red) Utbildningens dilemma, SOU 2006:40 
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det så att studie- och karriärvägledaren istället kan vara en nyckelperson som öppnar dörrar och 
medvetandegör individen om dess inneboende potential oberoende av de yttre strukturerna? Finns 
det någon medvetenhet hos studievägledarna på högskola/ universitet om den här frågeställningen? 
 
Studie- och karriärvägledningen har länge levt efter Frank Parsons modell utifrån ”trait and factor” 
teorin. Detta är, mycket kortfattat, en modell som utarbetades i början av 1900-talet, där individen 
matchas mot tänkbara yrkesalternativ.3 Hur ser dagens vägledningsmetodik ut? Har det skett någon 
förändring sedan Parsons tid? 

1.2 Problemområde 

Högre utbildning har alltid varit ett privilegium för övre medelklass och överklass. I de studier som 
gjorts fram till slutet av 1900-talet visar det sig att föräldrarnas utbildning och sociala tillhörighet 
var de viktigaste faktorerna för valet av utbildning. Den sociala snedrekryteringen minskade 
visserligen fram till 1970-talet, för att därefter planas ut4 
 
Begreppet breddad rekrytering kom egentligen upp i debatten först i samband med den tidigare 
socialdemokratiska regeringens proposition ”Den öppna högskolan” där man betonade vikten av att 
rekrytera på bredare front till högskola/universitet.5 Den kom ut 2001. Vad är då breddad 
rekrytering? Den definition jag använder är att breddad rekrytering är en insats från 
högskolornas/universitetens sida att få in mer otraditionella grupper till högre studier (se 
användning av begrepp kap.1.4). Frågan har förstås diskuterats tidigare än 2001, men då låg fokus 
mera på social snedrekrytering.  
 
Idag, 2009, pratar man framför allt om inkludering. På så sätt har fokus flyttats från 
rekryteringsprocessen till det som händer under själva utbildningstiden. Studenterna ska inte bara 
komma in på en utbildning, de ska även ta sig igenom den. Det handlar förstås också mycket om 
ekonomiska aspekter, eftersom lärosätena får bidrag utifrån antalet examinerade studenter. 6 
 
I ovan nämnda proposition, ”Den öppna högskolan” tar man också upp vikten av en kvalificerad 
studievägledning.  
 
Att det finns människor som bryter mot strukturerna och gör gränsöverskridande val har vi belägg 
för, men kan studie- och karriärvägledning vara en hjälp för fler att våga språnget och hur ska i så 
fall denna vägledning vara upplagd för att inte reproducera?  Är det samhällets ansvar att bredda 
vägen eller handlar det om individens fria val, om det överhuvudtaget finns ett fritt val?  

                                                   
3 Brown Duane, Career choice and development, Jossey Bass, San Francisco 2002, s. 4 
4 Eriksson Robert, Jonsson Jan O Ursprung och utbildning  SOU1993:85, s. 133 
5 Proposition 2001/02:15  Den öppna högskolan 
6 http://www.include.nu/ 
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Även om man med hjälp av kvalitativ studievägledning ger grund för gränsöverskridande val finns 
det ändå ett urvalssystem som mest gynnar medelklass och överklassbarn. Här handlar det om 
politiska beslut. 
 
Sverige anses vara ett föregångsland vad det gäller jämlikhet och allt mindre snedrekrytering till 
högre utbildning, men tendensen tycks nu snarare gå åt motsatt håll. Det verkar dessutom som om 
vi får en alltmer tu-delad högskola: En högskola med prestigeyrken som leder till arbeten inom 
maktens sfär, dit manliga studenter med antingen en akademisk bakgrund eller från en familj med 
hög socioekonomisk status söker sig och en annan högskola med utbildningar som leder till yrken 
med lägre status där arbetarklassbarnen och oftast kvinnorna hamnar.7 Trots att kvinnorna läser 
vidare i större utsträckning än män är det inte de som får jobben inom maktens sfär.  Den statliga 
utredningen ”Kön makt och statistik” visar att endast 2% av börsbolagens styrelser är tillsatta av 
kvinnor. 17% av professorerna på landets universitet och högskolor är kvinnor.  Däremot står 
kvinnorna för 57% av föreningen Hem och skolas styrelse.8 
 
Om nu mångfald i arbetslivet handlar om att alla kategorier av människor ska finnas representerade 
överallt kan man undra om vi då verkligen breddat rekryteringen till högskolan. Eller är det så att vi 
bara, genom att placera alla olika typer av utbildningar under ett gemensamt ”högskoletak” skapat 
en utbildningsinstitution som ger skenet av en jämställd högskolesektor? Vad finns det för 
medvetenhet hos högskolorna i stort och hos vägledarna i synnerhet om vägledning som en metod 
att bredda rekryteringen till studier och vidare till arbetsmarknaden?  
 
Alla inom högskola/universitetsvärlden är nu inte överens om att breddad rekrytering och mångfald 
är något man ska lägga sin energi på. Man ställer sig frågan hur mycket samhället ska stötta och vad 
det får kosta. Man kanske inte ens vill ha studenter från studieovana miljöer. Det ställer ju betydligt 
högre krav både på lärare och på övrig personal. 
 
För individer som gör otraditionella val ur könsperspektiv har vi sett att arbetsmarknaden slår 
tillbaka. Det är svårare för tjejer att etablera sig inom mansdominerade yrken och tvärtom. Det är 
svårare för en akademiker med en utbildning från ett annat land att få arbete i Sverige än för en 
akademiker med svensk utbildning som dessutom är svensk.9 
 
Många människor flyttar på sig av olika skäl, vilket gör att familjebanden idag ser annorlunda ut. 
Kan det vara så att vägledning blir allt viktigare i och med detta? Studievägledning är en insats som 
skulle kunna ge individen större möjligheter att göra välgrundade val, men gäller det all 
vägledning? Vad är det egentligen för typ av vägledningsinsatser som behövs idag? 
 
Både forskning och statistik visar, som nämnts ovan, att de flesta individer söker sig vidare till 
yrken inom sin egen socioekonomiska grupp. I tider av hög arbetslöshet kan man tänka sig att detta 
synsätt förstärks. Det blir tuffare att ta sig fram inom ett fält där man inte hör hemma. Om man då 
söker sig utanför sin egen klasstillhörighet står man plötsligt utan socialt kontaktnät. Då är risken 
stor att man inte vågar sig ut på okänt vatten. Man väljer hellre det man känner till. Detta är 
                                                   
7 HSV2007:43 R Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet & högskolor, s.19 
8 Kön, makt och statistik, SOU 2007:108   
9 De los Reyes Paulina, Mångfald och differentiering, Saltsa Stockholm 2001, s. 25 
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otillfredsställande ur ett individperspektiv på så sätt att enskilda individer inte utvecklar sin 
potential. Konsekvenserna i ett större perspektiv är att vi får ett skiktat och segregerat samhälle, där 
risken finns att demokratin successivt urholkas, eftersom alla samhällsklasser och kön inte finns 
representerade inom de yrken som befinner sig inom maktens sfär.  
 
Om man tror på att mångfald berikar samhället är det av största vikt att människor inte begränsas av 
sin bakgrund i valet av yrke. Det handlar inte om att alla måste studera vidare på högre nivå, men är 
det rätt att människor begränsas av yttre strukturer? Det har inte det demokratiska samhället råd 
med.  Varje högskola och universitet har en plan för att bredda sin rekrytering, men hur ser det ut i 
praktiken? Blir det bara vackra ord eller finns det en substans bakom orden? Ska man bredda 
rekryteringen till varje pris? Hur mycket får det egentligen kosta i form av stödinsatser?  
 
Studievägledning har, med andra ord, en stor roll att spela genom att kunna vidga perspektiv och ge 
individen kunskap både om sig själv och samhällsstrukturerna, men denna vägledning behöver vara 
kvalitativ och väl genomtänkt för att inte ha motsatt verkan så att den reproducerar istället för att 
utveckla. Vad är det då för människosyn och väglednings ideologier som lyser igenom på våra 
skolinstitutioner och inom universitet/högskola? Det jag vill undersöka är hur man ser på 
vägledning ur perspektivet breddad rekrytering inom högskola/universitet? Finns det något som 
tyder på att vägledningen i realiteten breddar rekryteringen? Hur ser studie- och yrkesvägledarna 
själva på detta? Finns det någon övergripande tanke med studievägledning som en metod för 
breddad rekrytering?  Ser det annorlunda ut på en ung högskola i jämförelse med ett gammalt anrikt 
universitet?  
 
Vägledaryrket har alltmer blivit av kompensatorisk art, vilket också har haft effekt på 
könsfördelningen inom vägledarprofessionen. På 1950-talet när uppgiften låg på yrkesvalslärare, 
vilket var en vidareutbildning av lärare, var det 78 % män. Uppdraget var då att upplysa och 
klargöra valalternativen för eleverna inför inträdet på arbetsmarknaden.10 Den nya yrkestiteln 
syokonsulent efterträdde sedan yrkesvalsläraren. Denna befattning var helt frikopplad från 
läraryrket och hade arbetsuppgifter av mer kompensatorisk art. Det handlade mycket om att stötta 
och stödja eleverna i deras utveckling, men även att utmana dem i deras val.11   

 
Det var först 1977 som syokonsulent-utbildningen blev en allmän utbildningslinje på 120p. 
Successivt har yrket feminiserats. 2003 var det ca 83 % kvinnor som utbildade sig till yrket och 
alltså endast 17% män. Frågan är vad detta har för betydelse för yrkets status? Generellt sätt har 
feminint dominerade yrken också lägre status. Kan detta vara en förklaring till att 
studievägledningen ofta är en ”osynlig” verksamhet? Hur påverkar detta självbilden hos 
studievägledarna?  Även idag sker mycket av vägledararbetet i elevvårds team tillsammans med 
både sjuksköterska och kurator, både inom högstadium och inom gymnasium. Frågan är om man 
inte här har ett exempel på genusarbetsdelning som utgår från föreställningen att kvinnor och 
emotionellt arbete passar bäst ihop.12 Hur har detta influerat synen på vägledning i Sverige?  

                                                   
10 Cardell , g & Sahlström,G, Studie- och yrkesorientering, sammanfattande erfarenheter av 5 års 
försöksverksamhet. Skolöverstyrelsen, 1979, s.36 
11 Ibid. s. 15 
12 Petersson, Ingela, Rönn, Britt Marie, Feminiseringsprocessen inom studie- och yrkesvägledaryrket, 
Malmö högskola Lärarutbildningen Nr 295 / 03, s.4 
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1979 kan man läsa följande i Skolöverstyrelsens rapport: ” Urvalsskolan har ersatts med en 
tillvalsskola, som bygger på principen om det fria valet av studieväg, en princip som nu börjar 
ifrågasättas eftersom olika undersökningar visat att det fria valet kommit att fungera ungefär på 
samma sätt som ett urval skulle ha gjort. Sambandet mellan social bakgrund respektive kön och 
valet av studieväg och yrke är fortfarande mycket starkt.”13 
Vad har egentligen hänt sedan dess? 
 
Borde det inte vara självklart att alla människor oavsett kön, social eller etnisk bakgrund skulle 
kunna välja yrke utifrån vem de är som människa med sina unika anlag, värderingar och intressen. 
På så sätt borde all vägledning egentligen vara att bredda rekrytering dvs. om de yttre strukturerna 
var sådana att de befrämjade individens fria val. Då skulle vägledning bara vara ett hjälpmedel för 
individen att hitta sig själv. Vägledaren skulle kunna vara något av en samhällsförändrare, som 
stöttar studenterna att se sina yrkesval i socio- politiska termer och på så sätt åstadkomma 
förändringar i samhällsstrukturen.14  

1.3 Syfte 

Uppsatsen syfte är att ge en bild av hur ett antal studie- och karriärvägledare inom 
universitet/högskola förhåller sig till breddad rekrytering i sin yrkesverksamhet. Hur hanterar de sin 
yrkesroll i spänningsfältet mellan individ och samhälle och finns det en medvetenhet hos 
vägledarna om detta spänningsfält?  

1.4 Användningen av begrepp i uppsatsen  

Mångfald, breddad rekrytering och social snedrekrytering är begrepp som använts flitigt i debatten 
det senaste decenniet. Frågan är vad de egentligen innebär? Eftersom betydelsen ser så olika ut är 
det nödvändigt med en definition om vad jag avser med dessa begrepp just här. Det är på samma 
sätt med yrkesfunktioner omkring studievägledning. Här finns det många olika beteckningar både 
idag och genom tiderna. Jag redogör här för min definition av dessa och andra begrepp som jag 
använder mig av i min uppsats. 
 
 

                                                   
13 Cardell , G & Sahlström,G  s. 13 
14 Franke-Wikberg Sigbrit och Lundgren Ulf P (red) Karriär och levnadsbana, Wahlström och 
Widstrand, Stockholm 1980, s. 112 
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Studie- och karriärvägledare, studievägledare, vägledare 
Begreppet Studievägledare används om personer med studievägledande funktion inom 
högskola/universitet. Samma sak gäller Karriärvägledare. Jag väljer här att endast använda mig av 
begreppet Studievägledare även om funktionen också innefattar karriärvägledning. Ibland skriver 
jag endast Vägledare för att få en variation. Studie- och yrkesvägledare, SYV, är beteckningen på 
samma yrkesfunktion inom grundskola/gymnasium. 
 
Vägledning 
Det finns många olika definitioner på vad vägledning är. Jag använder Vance Peavys definition:  
Vägledning kan ses som en process som hjälper människor att skaffa sig en uppsättning interna kriterier för 
urval, beslutsfattande, bedömning och analys. Under vägledningen försöker vi hjälpa människor att skaffa sig 
bättre kontroll över sin tillvaro.15 
 
Mångfald/ Intersektionalitet 
Jag använder mig av Integrationsverkets definition av mångfald: 
Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Målet är att leda, 
utveckla och tillvarata mångfalden. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem som gör 
mångfalden till en framgångsfaktor 
 
Mångfald är ett begrepp som inte används lika frekvent i debatten idag, som under 1990-talet. Det 
kanske kan ha sin förklaring i att definitionen av mångfald ofta har varit något som består av delar 
som mer eller mindre är avgränsade mot varandra. 
  
I Nationalencyklopedin definieras det som: ”stort och varierat antal”.16 Om man tittar närmare på 
citatet ovan från Integrationsverket har man där fått med poängen, nämligen samspelet mellan 
olikheterna som det viktiga. I den offentliga debatten använder man sig alltmer av ett 
intersektionalistiskt perspektiv, dvs. vad händer i korsningarna mellan faktorer som klass, genus, 
etnicitet, funktionshinder och ålder. En individ är ju inte bara kvinna eller invandrare. Man kan 
beröras av alla faktorerna. Det intressanta blir dessutom vad som händer i mötet med olika kulturer. 
Det handlar inte bara om att det ska finnas olika kulturer utan det är i mötet mellan dessa som det 
kan uppstå en utveckling. Dessutom är det ofta så att man fastnar i de yttre egenskaperna. Mångfald 
handlar också om mer ”mjuka” värden som inte syns på ytan som till exempel inre egenskaper och 
värderingar. 
 
Breddad rekrytering 
Breddad rekrytering är en insats från högskolornas/universitetens sida att få in mer otraditionella 
grupper till högre studier. I propositionen den öppna högskolan använder man definitionen av 
breddad rekrytering som en ökad rekrytering av socialt och etniskt underrepresenterade grupper. 
Jag har valt att framför allt fokusera på de socialt underrepresenterade grupperna eftersom jag tror 
att det etniska perspektivet faller in under det sociala. Vad jag menar med det är att det sociala 
kommer i första hand medan det etniska är underordnat.  
 
 

                                                   
15 Peavy Vance, Konstruktivistisk vägledning, Trinom, Stockholm, 1998,  s. 19 
16 www.ne.se 
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Social snedrekrytering 
Social snedrekrytering innebär att barn från olika samhällsklasser rekryteras till högre utbildning i 
olika utsträckning. Endast om människors utbildning är oberoende av deras sociala ursprung 
föreligger ingen snedrekrytering.17 
 
Gränsöverskridande val 
Med gränsöverskridande val menar jag individens steg mot ett mål som ligger utanför de ramar och 
strukturer som individen befinner sig inom. Frågan är om det gränsöverskridande valet kan ske på 
eget initiativ eller om det är först efter att ha blivit uppmuntrade av utanförstående faktorer, som 
individerna vågar språnget, det vill säga efter den breddade rekryteringen? 
 
Klass 
Jag kommer här endast behandla Pierre Bourdieus begrepp omkring klass. Enligt Bourdieu är detta 
ett socialt rum, ett rum av skillnader, i vilket klasserna existerar liksom i virtuellt tillstånd, latent, 
men inte som någonting givet, utan som någonting som måste skapas.”18 
 
Kön/Genus (kodning) 
Begreppet genus används i samhällsvetenskaplig forskning när man vill beskriva föreställningar 
och normer som har med människans kön att göra. Detta kan man finna många olika exempel på 
alltifrån triviala saker som färger på våra kläder till politiska värderingar. Genusbegreppet kom till 
på 1980-talet. Detta begrepp uppstod ur ett behov för den kvinnovetenskapliga forskningen att få ett 
redskap för att bättre förstå de handlingar och företeelser som skapar det sociala könet. Skillnaden 
mellan genusforskning och den tidigare kvinnoforskningen ligger bland annat i att 
genusforskningen mer betonar relationen mellan könen och vad som uppfattas som manligt och 
kvinnligt i olika kulturer under skiftande tidsepoker, medan kvinnoforskningen mer tittade på 
kvinnors liv och erfarenheter. Genusbegreppet förutsätter kön och även om det inte uttrycks tas det 
för givet. Man kan säga att genus är den kulturella förståelsen av de biologiska skillnaderna mellan 
män och kvinnor. Det är alltså inte skillnaderna i sig som är grunden för genus utan tolkningen av 
dem. 19  

Det fria valet 

Vad är ett fritt val? Min utgångspunkt är att det inte existerar något helt fritt val eftersom 
människan påverkas av de strukturer som finns i samhället. Vi tror att vi är fria att fatta egna beslut, 
men egentligen påverkas vi ständigt av den kontext vi befinner oss inom. Å andra sidan kan vi om 
vi blir medvetandegjorda om de strukturer som påverkar oss ändå göra ett konstruktivt val. 

                                                   
17 Hämtat från ”Ursprung och utbildning- social snedrekrytering till högre studier” Sou 1993:85, s. 35 
18 Bourdieu Pierre, Praktiskt förnuft Daidalos, Stockholm 1995, s.23 
 
19 Eva Gothlin, ”Kön eller genus” (Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg 1999)  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrund som problemområdet betraktas igenom. 
Forskningsfrågorna presenteras samt de avgränsningar som görs. 

2.1 Skillnader i övergångsfrekvens 

I mitt nuvarande arbete som studievägledare vid Malmö högskola kan jag uppleva samma typ av 
osäkerhet hos många unga både om sig själva och vad det egentligen finns för olika 
yrkesmöjligheter, som jag redan upplevde på Lunds universitet. Malmö är, till skillnad från Lund, 
en stad med arbetarbakgrund. Även om den ursprungliga arbetarklassprägeln successivt tvättats 
bort av en alltmer växande tjänstesektor är Malmö ändå en stad med större variation i 
befolkningshänseende än Lund, som är en utpräglad akademisk stad. Övergången till högskolan är i 
Malmö 39,8 % i jämförelse med Lunds 76,3%. Riksgenomsnittet ligger på 43,4%.  Under det 
senaste läsåret 2007/2008 är minskningen 2,6 procentenheter i hela riket. Det innebär att den förra 
regeringens mål med en 50% övergång till högskolan visserligen är nära, men att den i dagsläget 
tycks utvecklas åt fel håll.  
Det som är påtagligt när man studerar statistiken närmare är den stora skillnaden mellan män och 
kvinnor. Vid 25 års ålder är skillnaden 13,6 procentenheter. Kvinnornas övergångsfrekvens till och 
med 25 års ålder var 50,2 procent läsåret 2006/07, jämfört med 36,6 procent för männen. Vad Lund 
beträffar studerar 82,1% av tjejerna vidare medan andelen killar uppgår till 70,5.20  Dessa siffror kan 
komma att förändras i finanskrisens spår, men resultatet av den har vi inte ännu sett. 
 
Något som också är tydligt är de stora regionala skillnaderna. Om man tittar på länsnivå är 
skillnaderna ungefär lika stora som de är mellan könen. På kommunnivå är differensen ännu större, 
nästan 50 procentenheter mellan kommunerna med högst respektive lägst övergång. Den kommun 
med högst övergång är, som tidigare nämnts, Lund med 76,3%. De kommunerna med lägst 
övergång är inte helt oväntat kommuner i glesbygd, men det finns ett undantag och det är Bjuvs 
kommun med en övergångsfrekvens på 26,9% . Detta är en kommun som är i högsta grad 
urbaniserad; ca 90 % av invånarna bor i tätort och 47 % i centralorten, men det är en industriort, 
och många arbetar på Findus Sverige AB. Kommunen är dessutom en gammal gruvort som växte 
fram kring en kolgruva på 1870-talet. Gruvan stängdes först 1979. De ungdomar som växer upp i 
Bjuvs kommun har inte mer än ett par mil till Lund, men här tycks det vara annat än den 

                                                   
20 Statistisk analys HSV 080220 2008.1 
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geografiska närheten som påverkar ungdomarnas val att läsa vidare på universitetet eller 
högskolan.21 
 
Denna statistik förstärker teorin om den sociala reproduktionen.  Lund är en kommun med många 
akademiker och som på så sätt drar till sig en befolkning som har ett intresse av att deras barn ska 
gå i bra skolor och ha en möjlighet att studera vidare. I Bjuv finns en stark brukstradition samt en 
industri där ungdomar av tradition har gått direkt ut i arbete. 
 

2.2 Forskningsanknytning 

Institutet för framtidsstudier har gjort en litteraturöversikt om snedrekrytering till högre studier. 
Denna kom ut 2002. Här har jag hämtat en del av min litteratur, bland annat en del av SOU-
rapporterna. Det har förstås kommit ut en mängd litteratur sedan 2002 och därför har jag använt 
mig av både Google samt Malmö högskolas bibliotekskatalog. Libris är också en källa jag hämtat 
fakta ur. 
 
Det finns en hel del forskning omkring studie- och yrkesvägledning, men huvuddelen av denna har 
skett i USA. Jag har inte funnit någon forskning som handlar direkt om studie- eller 
karriärvägledning ur perspektivet breddad rekrytering. Överhuvudtaget är det inte mycket forskat 
på studievägledning och ungdomars valstrategier i Sverige, men för att nämna några: 22  
Anders Lovén har i sin avhandling ”Kvalet inför valet” analyserat elevers förväntningar i möten 
med vägledare i grundskolan. Här framkommer bland annat några dilemman inom studie- och 
yrkesvägledningen: Är vägledningen individ- eller samhällsorienterad, en engångsföreteelse eller 
en process. Hur ser förhållandet information/ vägledning ut. Om vägledningen är professionell eller 
amatörmässig. 23  
 
Det finns en intressant rapport, som jag tidigare nämnt, vilken tar upp den skillnad mellan teori och 
praxis som finns innanför väggarna på våra utbildningsinstitutioner. 24I denna rapport menar 
författarna att det finns mycket övrigt att önska för att få en skola och högskola som finns till för 
alla individer oavsett bakgrund.  
 

I ett kapitalistiskt samhälle där konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar alltmer finns det starka 
tendenser till allt större skiktning mellan människor. Rasism och diskriminering blir sätt att utesluta 
människor på. Faktorer som medborgarskap, klass, sexualitet och kön används som 

                                                   
21Statistisk analys HSV 080220 2008.1 
22 Franssson Karin, Lindh Gunnel, Ungdomars utbildnings och yrkesval – i egna och andras ögon  
Skolverket, 2004, s.6 
23 Lovén Anders, Kvalet inför valet Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö 2000 
24 Sawyer Lena, Kamali Masoud,(red)  Utbildningens dilemma, SOU 2006:40 
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sorteringskriterier. Utbildningssystemet har av tradition varit den instans där människor har 
disciplinerats till att förstå sin egen position i samhället och att bli så kallat goda medborgare.  

 
I rapporten ”Utbildningens dilemma” som detta citat som är hämtat från, tar Lena Sawyer upp 
frågan om studie- och yrkesvägledarnas roll mellan individ och samhälle. Å ena sidan säger sig 
vägledaren stå på individens sida, men på ett mer eller mindre omedvetet plan är vägledaren också 
en aktör i samhällets tjänst, som bidrar till sorteringen av människor i hierarkier, en samhällets 
”grindvakt”.  Dessa ”grindvakter” är ofta omedvetna som sin maktposition på samma sätt som de 
vägledningssökande är. Deras roll är ju att vara stödjande och vägledande. ”Samtidigt som maktens 
återskapande döljs, legitimeras den” 25 
 
Forskaren A.G. Watts menar att vägledning inte nödvändigtvis måste vara samhällskontrollerande 
utan att det står åtminstone tre alternativ öppna: 
 

1. Vägledning som samhällsförändrande. Vägledarens uppgift skulle vara att stötta 
studenterna att se sina yrkesval i socio-politiska termer och på så sätt skapa en förändring 
av samhällsstrukturen. 

2. Vägledning som individförändrande. Här är vägledarens roll att maximera individens 
möjligheter i livet. 

3. Vägledning som en icke anvisande funktion. Här handlar det om att hjälpa studenterna att 
utforska räckvidden av möjligheter inom sitt eget värdesystem.26 

 
Dessa båda synsätt, presenterade av Sawyers och Watts, visar på det spänningsfält vägledningen 
befinner sig i mellan individ och samhälle. 

2.2.1 Habitus och symboliskt kapital 

En av mina frågor i det inledande kapitlet handlar om vad det är som påverkar ungdomar i deras val 
av utbildning? Detta är förstås en komplex fråga som inte har några entydiga svar, men frågan 
måste ändå ställas. Bourdieu var en forskare som intresserade sig just för relationen mellan 
människan och de strukturer hon föds in i.27 Han undvek att fokusera enbart på det strukturerande 
eller på det subjektiva utan också på det som händer mittemellan dessa två storheter. Hans teorier är 
därför användbara för att studera hur människor tänker i valet av utbildning och framför allt hur 
studievägledarna hjälper människor att hantera dessa valsituationer.  
 
Individen konstruerar sin egen verklighet, men inom ramen för de strukturer hon föds in i. Hur 
denna konstruktion ser ut beror bland annat på individens tanke strukturer, det som Bourdieu kallar 
stabila kognitiva strukturer och handlingsscheman som styr hur individen uppfattar verkligheten 
och vilken reaktion på verkligheten som är mest ändamålsenlig. Det är detta praktiska sinne som 

                                                   
25 Sawyer Lena, Kamali Masoud,(red)  Utbildningens dilemma, SOU 2006:40 s.189 
26 Franke- Wikberg   s.112 
27Bourdieu, Praktiskt Förnuft, Daidalos Göteborg 1994 
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individen använder sig av som utgör habitus.28 Habitusbegreppet kan vara ett användbart begrepp 
för att förstå hur individer tänker och handlar. Det rör sig om värderingar, intressen, smak, 
genusperspektiv, klassperspektiv, attityder med mera. Listan kan göras lång. Habitus är hela tiden 
föränderligt, men eftersom allt nytt individen upplever ställs i relation till de kognitiva strukturer 
som individen redan utvecklat, färgas alla nya intryck av de redan etablerade strukturerna.  Kanske 
kan man använda Jean Piagets begrepp ”adaptation, assimilation och ackommodation?”. 
Adaptationen (anpassningen) består av två olika processer, assimilationen, som är den process som 
ändrar perceptionen så att den stämmer överens med individens kognitiva strukturer, samt 
ackommodationen som ändrar de kognitiva strukturerna så att de stämmer med perceptionen.29 För 
att perceptionen ska förändra den kognitiva tankestrukturen måste individen ”smälta” intrycket. En 
metafor för detta skulle kunna vara en katt som äter en fisk. Innan katten har ätit fisken är katten 
katt och fisken fisk. När katten svalt fisken och smälter den blir fisken så småningom katt (utom det 
katten inte smälter som kommer ut den naturliga vägen) Fisken symboliserar kunskap som smälts 
och som bildar nya tankestrukturer (blir katt). På så sätt uppfattar jag att habitus konstrueras. 
 
Man skulle också förenklat kunna uttrycka det som att habitus utgör de glasögon individen ser 
verkligheten igenom. Det är här klassbegreppet kommer in i bilden. Klass konstrueras, enligt 
Bourdieu, hela tiden på nytt i nya miljöer och med föränderliga individer. Man kan använda det ur 
individperspektiv men även i ett större sammanhang som till exempel familj, kultur och skola. På 
det sättet är inte klassbegreppet statiskt som om man utgår från objektiva ekonomiska förhållanden. 
Om klassamhället framställs statiskt går det ju heller inte att göra något åt det så länge inte 
produktionsförhållandena förändras. 30  
 
Eftersom individen hela tiden relaterar till sin omgivning kommer de omständigheter man växer 
upp i att prägla ens sätt att tänka, känna och handla utifrån. På så sätt blir det, enligt Bourdieu, 
svårigheter för de som kommer från enklare förhållanden att studera vidare. Det räcker inte bara 
med boklig bildning för att förändra sin klassposition, utan det behövs ett omfattande anpassnings 
arbete för att tillägna sig de sociala mönster som krävs. Bourdieu menar att det är en chimär att tro 
att alla kan komma åt dessa värden och normer genom att de behandlas lika i skolan. Utbildnings 
systemet främjar främst övre medelklassbarn som redan har tillägnat sig det symboliska kapital som 
är avgörande för att nå en högre position i samhället.31 
 
Begreppet symboliskt kapital, som nämndes ovan finns, enligt Bourdieu, i tre grundformer: 
ekonomiskt kapital, socialt kapital samt kulturellt kapital. En individ som är uppvuxen i en miljö 
där det finns ett stort ekonomiskt kapital skaffar sig andra preferenser än den som växer upp under 
fattiga förhållanden. Detta påverkar individen i olika valsituationer. På samma sätt är det för den 
person som har ett stort kulturellt kapital och har lärt sig att förstå kulturens referenssystem som 
underlättar ett inträde i samhällets maktsfär. Det kan röra sig om politiska kunskaper såväl som 
kunskaper om den så kallade finkulturen. 

                                                   
28 Bourdieu, Praktiskt Förnuft, Daidalos Göteborg 1994, s. 16 
29 Gage/Berliner, Educational psychology , Houghton Miffin 1991, s.116 
30 Månsson Per (red) Moderna samhällsteorier, Prisma 2003 Stockholm, s. 384 
31 Ibid, s. 385 
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Liksom de båda nämnda kapitalsorterna är det sociala kapitalet beroende på vilken familj man föds 
i. Är man född in i en rik familj som redan har ett kontaktnätverk in i makteliten, ser förstås ens 
förutsättningar helt annorlunda ut än om man kommer från en arbetarklassfamilj i en förort.32 
 
Samhället består, enligt Bourdieu, av ett antal autonoma områden som har sitt eget sätt att fungera 
på. Det handlar om olika fält. Varje fält utgör ett socialt rum som har sina egna spelregler. Det kan 
vara inom utbildning, idrott, politik, mode, konst med mera. Fält kan också kämpa mot varandra 
utifrån olika konkurrensprinciper. Dessa fält är inte statiska utan förändras hela tiden. Inom varje 
fält finns det förstås aktörer som utför olika handlingar som ser olika ut i tiden. Modet ser till 
exempel olika ut från år till år. Kampen inom det politiska fältet kan ibland vara viktigare än att få 
ut budskapet till väljarna.33  
 
Inom de sociala fälten kommer maktperspektiv in. Bourdieu använder sig av ett begrepp som han 
kallar symboliskt våld. Med det menar han ett tyst våld som inte gör väsen av sig, men som ändå 
finns inbyggt i strukturen. Vem är det som fattar beslut och formulerar till exempel måldokument 
inom skolans värld? Sorterings mekanismer inom universitet/högskola är ett annat exempel, som 
dessutom har blivit alltmer subtila med åren. Även om man pratar om breddad rekrytering och man 
faktiskt antar alltfler från studieovana miljöer visar det sig att många av dessa studenter inte klarar 
av studierna på grund av att de inte är hemma i det akademiska språket.34  
 
Bourdieus teori utgår från att den sociala verkligheten är i ständig förändring. Det är viktigt att se 
historiska händelser i sitt rätta sammanhang. Det handlar inte om att bara samla empiriska fakta 
utan också förstå varför dessa fakta befinner sig och verkar som de gör. Som exempel tar Bourdieu 
hur överklassen snabbt ändrar sina sociala verksamheter när de introducerats inom borgerligheten 
eftersom det då blir ett hot mot överklassens sociala ståndpunkt i samhället. Som redan nämnts 
ovan är den sociala verkligheten ständigt i förändring och det går, enligt Bourdieu, inte att definiera 
klass som något stabilt genom tiden.35 
 
Jag använder Bourdieus teorier som en bakgrund till denna forskningsuppgift eftersom jag utgår 
från att människan står i ständig relation till sin omgivning och till de premisser hon vuxit upp 
under. Ingenting är statiskt, men ej heller oberoende av strukturella faktorer som klass och kön.  

2.2.2 Circumscription and compromise 

Linda Gottfredsson teori om karriärutveckling är en processinriktad teori.  Hon har utgått ifrån 
iakttagelsen att individer oftast väljer yrkes karriär inom den sociala klass de kommer ifrån. ”Why 
do children seem to re-create the social inequalities of their elders long before they themselves 

                                                   
32 Andersson Heine, Kaspersen Lars Bo (red), Klassisk och modern samhällsteori, Studentlitteratur 
2007, s. 266- 268 
33 Månsson Per, s. 408 
34Andersson Heine, Kaspersen Lars Bo, s. 272 
35Bourdieu Pierre, Praktiskt förnuft s. 44 ff 
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experience any barriers to pursuing their dreams?”36Hon börjar med att utforska hur individer under 
sin uppväxt successivt ringar in ett område som hon betecknar som den ”ideala zonen” av möjliga 
karriärvägar.  Detta sker under en längre tid och i slutändan vet individen inte varför den har valt 
bort vissa vägar. Utur de möjligheter som till slut finns kvar vid tiden för yrkesvalet, kompromissar 
sig individen sedan fram till en möjlig yrkesväg. Detta innebär att vi som individer styrs av den 
omgivning vi växer upp i på så sätt att de möjligheter som finns utanför vårt habitus inte ens tas upp 
till beaktande.37  
 
Det som skiljer denna teori från många andra karriärteorier är att den ser karriärutveckling som ett 
försök att implementera i första hand ett socialt själv och i andra hand ett psykologiskt själv. Detta 
innebär att teorin lägger tyngdpunkten på sociala aspekter som kön, social klass och intelligens 
snarare än på mer privata personliga faktorer som värderingar, personlighet och intressen. Teorin 
fokuserar också på hur självets kognitionsutveckling sker vad beträffar synen på yrken. Detta ses 
som en process där alternativ successivt utesluts och antalet yrkesmöjligheter blir allt färre  inom ett 
allt smalare fält. En stor fråga som behandlas är hur individen kompromissar sig fram till sitt mål.38 
 
Vad är ett yrkesval? Två viktiga begrepp i denna teori, för att förstå hur valet går till, är 
avgränsning och kompromiss. Avgränsning, menar Gottfredsson, sker successivt i flera stadier från 
3–års åldern upp till ca 14-års ålder. Individen utesluter, i olika utvecklingsstadier, de alternativ 
som inte stämmer överens med självuppfattningen. Detta är en mycket krävande kognitiv process 
som förutsätter en förståelse för sig själv och yrkesvärlden i ett socialt sammanhang. Detta sker ofta 
innan individen ens till fullo har utvecklat denna förståelse.  
Gottfredsson har definierat fem principer som utvecklingen av individens självuppfattning följer. 
 

• Ökad förmåga till abstraktion: Unga utvecklar sitt tänkande till att förstå och organisera 
komplex, abstrakt information omkring sig själva och världen.  

• Interaktiv utveckling av självet och önskningar: Yrkesönskningar och självuppfattning 
utvecklas parallellt. 

• Differentiering och integrering: integrerar information om sig själv och yrken. 
• Progressiv utradering av möjligheter: Unga införlivar mer abstrakta element ( först kön, 

sedan social klass och så vidare) i sin bild av sig själv. Deras självuppfattning blir alltmer 
komplex och tydligare tecknad. 

• Tagen för givet och förlorad ur sikte: Processen där självet förenas med de alltmer 
begränsade yrkesalternativen sker så gradvis att unga människor inte själva kan uppfatta 
denna process. Det som är bortvalt finns inte längre på kartan.39 

 
När individen har skalat bort icke tänkbara alternativ ska kvarvarande alternativ värderas. Här 
kompromissar sig individen fram till ett beslut utifrån faktorer som kön, status och intressen där 
intresse är den faktor som tas minst hänsyn till. Kön är den faktor som tas störst hänsyn till och som 

                                                   
36Brown Duane & Associates, Career choice and development, fourth ed, Jossey Bass, S. 
Fransisco2002, s. 85 
37Ibid. s.101ff 
38 Brown Duane, Brooks Linda, Career choice and development, Jossey-Bass publisher, San 
Francisco, 1996, s. 181 ff 
39 Brown Duane & Associates, fourth ed, Jossey Bass, S. Fransisco2002, s.94 
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mest utmanar individens självuppfattning. Att kompromissa bort könsaspekten är det som i högsta 
grad påverkar självkänslan negativt. 40 
 
Utifrån denna teori har inte alla människor obegränsad möjlighet att välja. Vägledarens uppgift 
skulle i detta sammanhang vara att vidga individens perspektiv, som på nytt skulle ha möjligheten 
att erövra de möjligheter som har förträngts på grund av att de inte finns i den sociala position som 
individen har vuxit upp i. Vägledaren bör alltså inte bara ta hänsyn till vad unga människor föredrar 
för yrken utan även vilka de förkastar. Det viktiga är att utröna av vilken orsak de förkastat dem. 
 
Vägledare bör, enligt Gottfredsson, även uppmuntra konstruktiv realism hos de ungdomar som 
kompromissar bort alternativ på grund av yttre orsaker som att de till exempel saknar behörigheter 
eller att arbetsmarknaden ser ut som den gör. Det är viktigt som vägledare att utröna om studenten i 
onödan kompromissat bort sina möjligheter. 41 
 
Det är viktigt att titta på de bilder man har av olika yrken. De flesta människor inom samma kultur 
delar bilden av olika yrkens status. Man klassificerar också yrkena utifrån om de är maskulint eller 
feminint dominerade. Varje individ har sin egen ”ideala zon” av möjliga yrkesalternativ.42  
 
Om man inte blir utmanad i sin självuppfattning kommer man troligtvis ha den tills man dör och 
därför är vägledaren en viktig person som kan öppna stängda dörrar.  
”Arv och miljö- partnerskapet” ger vägledaren redskap för att förebygga eller vända på omotiverade 
begränsande attityder och kompromisser. Gottredsson ger här fem fakta som vägledaren kan 
förhålla sig till: 
 

1. Att veta vad som går att förändra hos en individ och vad man ska lämna därhän. Man kan 
till exempel inte förändra en människas intelligens eller personlighet. 

2) Att hjälpa unga människor att upptäcka och prova en bred meny av möjliga erfarenheter, så 
att de bättre kan få syn på och utveckla sina yrkesintressen och värderingar. 

3) Människor formar i ganska stor utsträckning själva sin miljö och sitt liv de lever i mycket 
större grad än de själva tror. Det är därför viktigt att hjälpa ungdomarna att förstå vilken 
sorts människor, miljö och aktiviteter som tar fram det bästa eller det sämsta hos dem. 
Vilken omgivning gör det lättare eller svårare för dem att bli det de vill, att agera som de 
önskar och att framkalla positiv respons hos för dem viktiga personer? Det är enklare att 
förändra något i den yttre världen än att försöka gömma undan ens genetiska benägenheter. 
Självinsikt betyder insikt om självet i förhållande till kontexten. 

4) Två individer kan reagera helt olika på samma yttre stimuli. Det är därför oerhört viktigt att 
en vägledare är vaken för detta och handskas respektfullt med individen. 

5) Det är viktigt som vägledare att ha ett öppet sinne vad det gäller upphovet till en individs 
yrkesintresse. Vi kan bara ha kunskap om en individs fenotyp, det vill säga det synliga, 
ständigt utvecklande resultatet av arv och miljö. Vi kan aldrig direkt tilltala genotypen 
eftersom vi inte exakt kan veta vad som är arv och vad som är miljö. Vägledaren kan stötta 
individen att utveckla sin självinsikt; att särskilja de inre och de yttre krafterna som driver 

                                                   
40 Brown Duane, Brooks Linda, Jossey-Bass publisher, San Francisco, 1996 s. 186 
41 Brown Duane & Associates, fourth ed, Jossey Bass, S. Fransisco2002,  s. 134 
42 Brown Duane & Associates, fourth ed, Jossey Bass, S. Fransisco2002, s. 88 
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dem. Till exempel hur vårt temperament påverkar vår förmåga att utveckla vår 
självkännedom. Det är, enligt Gottfredsson, oerhört viktigt att vägledaren förstår och 
använder sig av ”arv och miljö partnerskapet” för att stötta människor till större självinsikt. 
43 

 
Enligt Linda Gottfredsson ringar individen successivt in en ideal zon av möjliga yrken och vet 
sedan inte varför hon har valt bort vissa saker. Vägledarens uppgift måste då bli att hjälpa individen 
att hitta nycklarna till dessa dörrar. Det är ju tragiskt om människor begränsar sina möjligheter på 
grund av sin sociala bakgrund. Samhället går då miste om många förmågor, dessutom blir 
demokratin hotad om makteliten ständigt reproducerar sig självt utan några nya inslag.  
 
Jag använder mig av Linda Gottfredssons teorier som bakgrund till denna studie eftersom den 
belyser hur människor tidigt i livet tenderar att begränsa sig i sitt val av framtida yrke utifrån sin 
sociala klass och sitt kön. I och med att Gottfredsson lägger tonvikten vid sociala aspekter i större 
utsträckning än psykologiska aspekter lämnar det ett utrymme för utveckling och det förstärker min 
tro att vägledaren med rätt metodik kan komma åt den begränsade självbild som många människor 
bär på. 
 
Om varje individ ska ha möjligheten att utveckla sin potential behövs det en kvalitativ vägledning, 
som ger individen de rätta redskapen för att hitta sin potential. Då behövs det en metodik som tar in 
alla aspekter som finns omkring individen. Här kommer det systemteoretiska tänkandet in.  

2.2.3 Utbildningssegregering och självsortering 

Jag har vidare valt att studera en avhandling ”Utbildningssegregation och självsortering” skriven 
av en gymnasielärare på Malmö högskola, Anna Sandell.44 Avhandlingen behandlar unga kvinnors 
och mäns utbildningssegregering. Syftet är att utforska och analysera utbildningssegregeringen i 
den svenska skolan och dess relation till genusordning, individualisering och unga kvinnors och 
mäns positioneringar i lokala praktiker.  
 
Denna avhandling tar förutom frågan om utbildningssegregering även upp en studie om 
ungdomlighet i detta årtusende. Forskaren och sociologen Thomas Ziehe menar att ungdomar idag 
är kulturellt friställda, medan andra forskare pekar på deras fortsatta beroende av strukturer och 
traditioner. Sandell menar att just ungdomar är en tacksam grupp att studera för att visa på 
spänningen mellan människa och samhälle. Det är den här gruppen som är känsligast för 
samhälleliga förändringar. Gymnasievalet är det första stora val som ungdomarna gör och det har 
tidigare saknats genusrelaterad forskning inom detta område i Sverige.  
 
Sandell intervjuade fyra stycken studievägledare från två olika orter: En typiskt akademisk stad 
samt en bruksort. Alla studievägledarna var överens om att eleverna på de olika 

                                                   
43 Brown Duane & Associates, fourth ed, s. 136-138 
44 Sandell Anna, Utbildningssegregation och självsortering, Holmbergs, Malmö 2007 
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gymnasieprogrammen har gjort en självsortering i sitt gymnasieval utifrån sitt habitus. Det är flest 
tjejer som söker sig till studie- och yrkesvägledaren. På så sätt får de i högre utsträckning formella 
redskap för att gå vidare och göra lämpliga val i jämförelse med killarna.45 
 
Sandell menar att i det postmoderna samhället är det svårt att använda sig av de stora teorierna på 
samma sätt som tidigare. Det är istället subjektivitet, individualisering och intersektionalitet som 
står i centrum. Det lokala samhället blir en viktigare utgångspunkt. 
Forskning inom lokala praktiker, vilket Sandell vill belysa i denna avhandling, saknas så gott som 
fullständigt.46 
 
Det postmoderna samhället ställer ungdomar inför nya frågor och ställningstaganden. Familjen är 
inte längre den självklara utgångspunkten, utan strukturerna i samhället dikteras i institutionerna. 
Det är just detta som Ziehe menar med ”kulturell friställning”. Parallellt med begreppet kulturell 
friställning finns begreppet ”individualisering”. Dessa begrepp använder Sandell som teoretisk 
utgångspunkt.  Individualiseringen är egentligen en förlängning av den kulturella friställningen, 
menar Sandell. Det är marknaden som styr oss mer än familjen.47  
 
Kvinnor utbildar sig alltmer medan männen kommer på efterkälken. Det gäller särskilt män från 
arbetarklass, vilkas yrken till stor del försvunnit helt. Sociologen Castells, som är en av de forskare 
Sandell refererar till, menar att männen måste acceptera nya roller för att ha en plats i ett framtida 
samhälle. Människor får i det kulturellt friställda och individualiserade samhället konkurrera på nya 
sätt. Detta kräver aktivitet och flexibilitet, men också en möjlighet till ett större antal 
”positioneringsmöjligheter”. Dessa är ett samspel mellan kontext och person. Det kräver att 
människor besitter kraft att agera för att förändra sin position. Positioneringsmöjligheterna finns 
inom diskursen vilket innebär att inte alla positioneringar är möjliga för alla.48 
  
Vad det gäller frågan om kulturell friställning och individualisering, menar Sandell, att ungdomar 
alltmer tar på sig ett eget ansvar för att göra rätt val i livet. Detta ökar pressen på att välja rätt vilket 
kan ha till följd att de inte vågar gå utanför ramarna.  Sandells erfarenhet från de intervjuer hon har 
gjort är att ungdomarna inte tycks bry sig om vad kamratkollektivet väljer för gymnasieprogram. 
Ändå verkar det vara så i praktiken att många i samma kamratkrets väljer likartat. Sandell menar 
här att frågan är vad som kommer först hönan eller ägget.  På samma sätt är det med 
föräldrapåverkan. Många menar att de inte tycker att föräldrarna ska bestämma valet, men de flesta 
diskuterar ändå med sina föräldrar. Det finns dock inga tydliga mönster mellan elevernas 
förstahandsval och deras föräldrars yrken. Sandell hävdar dock att de är mer influerade av 
föräldrarna än vad man kan tro, främst när det gäller killarna. Särskilt pappan är en stark förebild 
för killarna. 49 
 

                                                   
45 Sandell Anna, Utbildningssegregation och självsortering, Holmbergs, Malmö 2007 s. 65 
46 Ibid, s.60 
47 Ibid, s. 78 
48 Ibid, s.81 
49 Sandell Anna, Utbildningssegregation och självsortering, Holmbergs, Malmö 2007, s. 67 
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Ungdomarna tittar inte på arbetsmarknaden när de gör sina val. Däremot, menar Sandell skönjer 
hon en påverkan från media, även om den inte uttrycks direkt. De kopplar valet till sina intressen 
och väljer framförallt något de känner sig säkra på och som de känner igen. Detta, tycker Sandell 
stämmer överens med Ziehes tankar om den kulturella friställningen. De har ett krav på att det de 
ska göra ska beröra dem personligen. Det ska vara kul. Det är också viktigt att synas. Man vill 
absolut inte vara som alla andra. Sandell visar att tjejerna är de som har individualiserats starkast. 
Killarna tycks vara mer bundna till sitt habitus än tjejerna.50 
 
Denna studie ger en bild av hur utbildningssegregeringen ser ut i praktiken. Den visar hur elevernas 
habitus påverkar deras val till gymnasieskolan och hur ungdomar genom den allt större press de 
utsätts för att välja rätt utbildning inte vågar gå utanför sina ramar.  

2.2.4 Ett systemteoretiskt perspektiv 

I boken ”Career development and system theory” tar författarna Patton och McMahon ett 
systemteoretiskt grepp om alla större teorier omkring karriärvägledning.51  För att få en förståelse 
för hur dagens karriärteorier ser ut behövs en tillbakablick. Det är viktigt att relatera varje teori till 
den epok där den hör hemma. Hur såg samhället ut vid detta tillfälle? Hur såg arbetsmarknaden ut? 
Vem vände man sig till?  I denna bok beskrivs hur definitionen av karriärbegreppet har ändrat sig 
från början av 1900-talet då Frank Parson formulerade sin modell för yrkes vägledning. Då ansågs 
yrkesvalet vara en engångsföreteelse.  Man gav egentligen ingen uppmärksamhet till subjektiva 
processer eller kontextuella inflytanden. Valet var fritt för alla och karriärvalet sågs som en enda 
statisk punkt i tiden där det fanns ett enda rätt svar.52 
 
Frank Parsons modell går något förenklat ut på kunskap om sig själv, kunskap om 
yrken/arbetsmarknad, samt förmågan att kunna resonera om dessa båda. På den tiden handlade det 
om att matcha individen, i sann tayloristisk anda, med rätt yrke, ”trait and factor” teorin. Under 
större delen av 1900-talet har man på så sätt mer betonat teorier utifrån psykologiska faktorer än 
process. Den teoretiska utgångspunkten i dessa teorier är individens egenskaper, värderingar, 
intressen och kompetenser i förhållande till arbetsmarknaden. Så småningom utvecklades detta 
matchande synsätt till att även ta med omgivningen omkring individen ”person environment”. 
Människor ansågs kapabla att fatta rationella beslut. Individen och omgivningen sågs som 
föränderliga.53  
 
Med utgångspunkt från de ovan nämnda teorierna kan man dra slutsatsen att de så kallade ”trait and 
factor”-teorierna, som bland annat Parson bekänner sig till, inte kan öppna de dörrar som individen 
har stängt om möjliga karriärvägar. De utgår endast från individen där hon står idag, utan att 
reflektera över hur hon hamnat där hon har hamnat. 
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51 Patton, McMahon, Career development and systems theory,  Sense Publishers, Rotterdam, 2006 
52 Ibid, s. 23 
53 Ibid, s.27 
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Ett bra exempel på hur man sett på individens karriärväg under de senaste 50-60 åren är en metafor 
för transportmedel.54 På 1950-talet var karriärbeslutet som en tågresa. Det fanns ett utstakat mål och 
vägen dit var inte möjlig att förändra. Individen var en passagerare som snällt fick följa med till 
tågets destination. På 70-talet hade transportmedlet blivit en buss. Bussen går inte på spår utan kan 
ta andra vägar, men individen är fortfarande en passiv passagerare. På 2000-talet är transportmedlet 
en terränggående bil där individen är föraren. Individen förutsätts vara alltmer aktiv i sin 
karriärbana. Målet är inte längre bestämt och går definitivt inte på spår utan ibland genom oländig 
terräng.  
 
Nästa steg i utvecklingen var, som sagt, att innefatta processtänkandet i karriärteorierna. Process 
syftar på karriärutveckling som en process genom hela livet. Dagens postmoderna definition skulle 
kunna vara denna: “Career development is the total constellation of psychological, sociological, 
educational, physical, economic and chance factors that combine to shape the career of an 
individual over the lifespan.”55 Här är ytterligare ett exempel: “Career development involve one´s 
whole life, not just occupation. As such it concerns the whole person.” 56  
 
Karriärbegreppet handlar i dessa teorier om hela livet och inte bara yrket. Det är detta som det 
systemteoretiska perspektivet utgår ifrån.  Den systemteoretiska utgångspunkten innebär att man 
inte plockar ut delar ur en helhet, utan tittar på hur saker och ting hänger samman.  
 
Ett annat exempel på detta, hämtat från naturvetenskapen, kan vara ekologiska samband där flera 
djur- och växtarter måste ses som en helhet eftersom de har betydelse för varandra. De bildar ett 
system. Systemtänkandet är ett sätt att förstå växelverkan och förändringar där flera ingående 
komponenter påverkar varandra. Det är vidare viktigt att se gränsen mellan systemet och dess 
omgivning. Det är nämligen flödet mellan dessa som studeras i systemteorin. En del inom 
systemteorin är gemensamt med positivismen: Rationalism, mätbarhet och jämförbarhet som till 
exempel ”trait and factor” teorin står för. Skillnaden består i att orsak-verkan-samband ersätts med 
växelverkan mellan faktorer och kontroll. Då orsaks-verkan-sambanden blir alltför komplexa är 
systemteorin mer användbar än positivismen. Systemteorin används därför ofta när organisationers 
processer och förlopp studeras.57 
 
Att det är omöjligt att vara objektiv, är även en röd tråd inom det systemteoretiska perspektivet:   
 

In order to observe anyting, there needs to be an observer, who is operating from a 
particular frame of reference, within a particular time, place and cultural framework, and 
who is using a particular language to describe the observation. Each of these factors 
influences the nature of reality that is observed and how it is described.”58  

 

                                                   
54 Patton, Mc Mahon, s. 227 
55 Patton, Mc Mahon, s. 6 
56 Ibid, s. 8 
57 Ibid, s. 171  
58 Peavy. s 180 
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Språket är medlet för det som sker mellan observatören och det som observeras. Det är också det 
viktigaste redskapet vi har i väglednings situationen.  
 
I det systemvetenskapliga synsättet blir helheten större än delarna eftersom alla delar hänger ihop. 
Det är som en elektrisk kontakt som innan den sätts in i vägguttaget bara just är en kontakt, men när 
den sätts in i väggen uppstår något ytterligare, nämligen en elektrisk spänning. Om man vill 
använda denna metafor på en individs karriärval kan man uttrycka det som att om man bara tittar på 
individen ur ett psykologiskt perspektiv kommer man aldrig att förstå det som händer mellan 
individen och det sammanhang den befinner sig i, den ”elektriska spänningen” uppstår aldrig. Vi 
människor spelar ju hela tiden olika roller, beroende på vilket sammanhang vi befinner oss i. Därför 
ser också den ”elektriska spänningen” olika ut beroende på sammanhanget. För att förstå en individ 
som befinner sig i en yrkesvalssituation måste vi först sätta oss in i vem vi har framför oss 
(psykologi) vilken kultur individen befinner sig i ( etnologi, socialantropologi) hur 
samhällssystemet och skol systemet ser ut (sociologi). Till detta kan tilläggas filosofiska aspekter 
på val, lingvistiska aspekter på hur språket används samt pedagogiska tankar omkring den 
information individen får av samhället, samt även nationalekonomiska faktorer om kostnader för 
utbildning och vägledning i relation till arbetsmarknaden.  Det är ändå individen som står i centrum 
i det systemteoretiska tänkandet. 
Här är ett citat för att ytterligare belysa det systemvetenskapliga tänkandet: ” Career could be 
viewed as the pattern of influences which coexist in an individual´s life over time.”59 
 
Det systemteoretiska greppet om karriärterorier innebär att man förhåller sig till alla olika 
karriärteorier eftersom de kompletterar varandra. De är som bitar i ett stort pussel. Jag kommer att 
ha detta synsätt som ett slags måttstock för att undersöka studievägledarnas människosyn och 
vägledningsmetodik. 

2.3 Litteratur ( referenser samt bakgrundslitteratur) 

Projektet, ”Individen, vägarna, valen. Karriärval och vägledning i socialt, mångkulturellt och 
könsperspektiv” (2005-07), som är finansierat av Vetenskapsrådet ska analysera hur kommunernas 
och skolans karriärvägledning utformas i en tid av stark decentralisering. 60  
 
I boken Mångfald och differentiering diskuteras just den svenska diskursen omkring 
mångfaldsbegreppet.61  Vad är egentligen mångfald? Å ena sidan, menar författaren Paulina de los 
Reyes, talas det positivt om mångfald i den offentliga debatten. Å andra sidan speglar inte 
arbetsmarknaden denna positiva syn. 62 Begreppets innebörd har egentligen inte diskuterats 

                                                   
59 Patton, McMahon s.5 
60 http://www.nordvux.net/object/12054/forskningomvagledningisverige.htm 
61 De los Reyes Paulina, Mångfald och differentiering, Saltsa Stockholm 2001 
62 Ibid, s.9 
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tillräckligt. I Sverige har det mest definierats som etniska olikheter och integrationsfrågor. Klass, 
genus, ålder och funktionshinder har belysts i mindre omfattning. Tyvärr upptäcker man när man 
läser den här boken att även här läggs en större tonvikt på genus och etnicitet medan 
funktionshinder och ålder hamnar i marginalen. Klassperspektivet saknas helt, vilket känns mycket 
märkligt. På det sättet faller lite av syftet med boken. Mångfald blir även här mest liktydigt med 
genus och etnicitet. Boken ger ändå en god bild av den rådande diskursen. 
 
  
Hösten 2001 uppmanade regeringen i en särskild proposition Den öppna högskolan 63alla 
universitet och högskolor att upprätta en handlingsplan för att aktivt främja och bredda 
rekryteringen till högskolan. Handlingsplanerna, ansåg man, borde innehålla mätbara och 
uppföljningsbara mål, och arbetet med breddad rekrytering skulle kontinuerligt följas upp och 
revideras. Man kom med ett förslag om att inrätta en delegation just för att inspirera lärosätena till 
nya rekryteringsinsatser. Man gav också förslag på en ny myndighet som skulle få till uppgift att 
samordna den it-stödda distansutbildningen. Regeringen gav i denna proposition också sin syn på 
högskolans roll i det livslånga lärandet. 
 
Man hade även synpunkten att studie- och yrkesvägledningen bör stå i ständig utveckling för att 
motsvara elevernas behov beträffande högre utbildning och arbetsmarknad. 64 Så här yttrar man sig 
om vikten av goda rekryteringsinsatser ” 
 

En välutbildad befolkning är en grundförutsättning för att skapa tillväxt och välfärd samt för att 
stärka sammanhållningen och utveckla demokratin i samhället. Samtidigt ökar en god utbildning 
möjligheterna för den enskilde att leva ett rikare liv och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. En 
breddad rekrytering innebär att många fler människors potentiella förmåga kan utnyttjas. 65  
 
En ökad mångfald kommer också att vara till gagn för såväl utbildningsväsendet som avnämarna på 
arbetsmarknaden. Social och kulturell blandning i högskolan bidrar till mångkulturell och 
mångsocial förståelse och minskar etniska fördomar och klassfördomar.66 
  

Vad har hänt sedan dess? Högskoleverket har gjort en utvärdering och en samlad bild av hur arbetet 
med breddad rekrytering har fungerat på landets högskolor och universitet. Detta är en rapport som 
heter ”Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor67 . I den tar 
man bland annat upp det faktum att breddad rekrytering till universitet och högskolor i debatten 
oftast förknippas med sämre kvalité på utbildningen. Enligt Högskoleverket är istället mångfald en 
förutsättning för kvalité. Det handlar heller inte enbart om att få in studenterna till utbildningarna 
utan framförallt att få dem igenom utbildningen och ut på arbetsmarknaden. 
Enligt Högskoleverket bör högskolorna och universiteten bli bättre på att utvärdera och följa upp 
både sin rekryteringsverksamhet, men även studenternas resultat. Man vill även förbättra 

                                                   
63 Den öppna högskolan prop 2001/02:15 
64 Den öppna högskolan  prop 2001/02:15, s. 36 
65Ibid, s. 37 
66 Ibid, s. 38 
67 Rapport 2007:43R 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

28 

kopplingen till arbetsmarknaden inom alla utbildningar, inte bara de kortare yrkesutbildningarna. 
Eftersom studenterna från underrepresenterade grupper söker sig just till de kortare 
yrkesutbildningarna är det extra viktigt att förtydliga kopplingen utbildning arbetsmarknad även i 
de längre mer teoretiska utbildningarna för att lyckas med att bredda rekryteringen även till dessa.68 

  

I ovanstående nämnda rapport konstateras att mycket har gjorts inom området breddad rekrytering 
på lärosätena sedan 2002 då de fick uppdraget av regeringen. Tyvärr har dock mycket få av 
universiteten och högskolorna kunnat uppvisa något resultat i form av en faktisk breddad 
rekrytering.69  Ändå menar man att läget inte är hopplöst eftersom ett sådant arbete måste bedrivas 
långsiktigt.  
 
Under läsåret 1993/94 till och med 2004/05 ökade andelen nybörjare inom högre utbildning som 
kom från arbetarhem från 18 till 24 procent, samtidigt som andelen från högre tjänstemannahem 
minskade från 33 till 28 procent. Under åren därefter har fördelningen efter social bakgrund 
kvarstått på ungefär samma nivå.  Detta när det gäller helheten. Tittar man däremot på olika 
lärosäten blir bilden annorlunda. Forskaren Donald Broady har i sin forskning sett tecken på att den 
högre utbildningen blivit alltmer socialt selektiv mellan prestigefulla och mindre prestigefulla 
lärosäten.  Studenterna från studieovana miljöer tycks också söka sig mer till de utbildningar som 
har mest ojämn könsfördelning.70  
 
Om man lämnar rekryteringen och istället tittar på hur det ser ut med genomströmningen på landets 
lärosäten har andelen från de studieovana miljöerna varit några procentenheter högre. Däremot är 
byte av lärosäte vanligare för studenter med högutbildade föräldrar.71  
 
När man närmare undersöker de olika lärosätenas insatser vad det gäller breddad rekrytering finner 
man inte oväntat att de lärosäten som har högst söktryck också är minst intresserade av särskilda 
rekryteringsinsatser. Aktiviteten är störst hos de nyare och de mindre lärosätena. Slutsatsen är att 
högskolan fortfarande är tydligt socialt selekterad eftersom det är uppenbart att olika grupper söker 
sig till olika utbildningar och lärosäten.72  
 
Högskoleverket pekar särskilt tydligt på vikten av tydlighet för studenterna om vad en utbildning 
kan leda till. Det är just de utbildningar som har en klart definierad arbetsmarknad som lockar de 
studenter med studieovan bakgrund. Här menar man att det är särskilt viktigt med studie- och 
yrkesvägledning samt att även lärare engagerar sig i denna fråga. Detta gäller även de så kallade 
prestigeutbildningarna, om de ska ha en möjlighet att kunna locka till sig de studieovana 
studenterna.  
 

Vägen mot en reell mångfald går via en större social bredd i alla utbildningar, inte i ett system med 
olika utbildningar för olika grupper.73 

                                                   
68 Högskoleverket Rapport 2007:43 R, s. 9 
69 Ibid s. 7 
70 Högskoleverket Rapport 2007:43 R s. 19- 20 
71 Ibid. s. 22 
72 Ibid s. 23-24 
73 Högskoleverket Rapport 2007:43 R. s. 28 
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Vad det gäller studievägledarnas uppgift definieras den så här i denna rapport:.74 
 

Studie- och yrkesvägledningen måste tillsammans med ansvariga lärare kunna informera om var i 
samhället man efterfrågar kvalificerad och kompetent arbetskraft.75 

 
Man tar alltså inte alls upp studievägledning som en metod för att öka studenters självinsikt eller 
kunskap om vilka faktorer som inverkar på deras val. 
 
Högskoleverket tar vidare i denna rapport upp ett antal viktiga punkter för framtiden men här 
nämns ingenting om studie- och karriärvägledning. 
I augusti 2006 publicerades en utvärdering av Rekryteringsdelegationen av forskningsgruppen för 
utbildnings- och kultursociologi.76 Utvärderingsuppdraget gavs i ett regeringsbeslut 2005.  
 
Det var 2001 som den dåvarande regeringen inrättade Rekryteringsdelegationen. Denna tillkom i 
enlighet med ett förslag i propositionen ”Den öppna högskolan” där avsikten formulerades så här: 
 

”Syftet med att inrätta en rekryteringsdelegation är att på ett flexibelt och okonventionellt sätt öka 
engagemanget och kraften i lärosätenas rekryteringsarbete. Delegationen bör, i anslutning till 
regeringens strävan att öka mångfalden i högskolan, stödja lärosätenas arbete med att bredda 
rekryteringen till högskoleutbildning. En viktig uppgift för delegationen blir att stödja insatser för 
att underlätta övergången till högskolan. Delegationen bör verka för att olika erfarenheter sprids.77  

 
Delegationen verkade under 2002-2004 och disponerade sammanlagt 120 mkr. Innebörden i 
breddad rekrytering blev för delegationen att” en större andel av studenterna i Sverige ska ha 
arbetarbakgrund alternativt utländsk bakgrund.” Därmed lades aspekter som genus, geografiskt 
läge, religionstillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder åt sidan.  
 
Rekryteringsdelegationen lades ner 2004 , men det var heller inte meningen att den skulle 
permanentas utan endast verka under en tid, för att ge incitament åt lärosätena att ta itu med frågan.  
Ansvaret har nu alltså lagts mer direkt på lärosätena. Därför startade ett antal lärosäten i maj ett 
nätverk för att hålla frågan vid liv. Detta nätverk heter ”Include” och har sin föregångare i England, 
där det sedan många år finns ett nätverk - FACE - för personer på universitet och högskolor som på 
olika sätt arbetar med Widening Participation, breddad rekrytering. Include kommer också att 
samarbeta med företrädare för FACE. Tanken är att detta nätverk ska fungera som ett forum för 
utbyte av erfarenheter. Primär målgrupp är den personal som arbetar centralt på lärosätena med att 
samordna frågor kring breddad rekrytering, likabehandling och mångfald. Include vänder sig också 
till studievägledare, samordnare för funktionshindrade studenter, pedagogiska utvecklare, personal i 
utvecklingsprojekt, akademiska ledare, studentambassadörer och andra som direkt eller indirekt 
arbetar med breddad rekrytering. Både Lunds universitet och Malmö högskola är medlemmar av 
Include.78 
                                                   
74 Högskoleverket Rapport 2007:43 R. s. 27-28 
75 Ibid. s. 27 
76 Utvärdering av rekryteringsdelegationen Sec 39, 2006 
77 Den öppna högskolan, prop. 2001/02:15, s.41 
78www.include.nu 
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Jag har vidare läst de olika lärosätenas hemsida för att se hur man presenterar sitt arbete med 
breddad rekrytering och hur deras handlingsplaner är upplagda.  
 

2.4 Forskningsfrågor 

 
l Hur ser vägledarna inom högskolan/universitetet på begreppet breddad rekrytering? 
l Vilken människosyn och väglednings metodik framkommer hos vägledarna och är denna 

syn och dessa metoder något som skulle kunna främja gränsöverskridande val och därmed 
bredda rekryteringen? 

l Finns det en medvetenhet hos vägledarna om sin roll som ”grindvakter” i 
utbildningssystemet? 

2.5 Avgränsningar 

Intervjuer med 10 studievägledare samt två chefer på ett universitet i en mindre akademikerstad och 
på en högskola i en större stad gör att resultatet inte kan ge någon generell giltighet. 
 
Jag väljer här att endast studera studievägledning ur skolornas/högskolans och vägledarnas eget 
perspektiv genom intervjuer, alltså inte direkt genom praktiken.  
 
Intervjupersonerna är studievägledare som arbetar på de centrala vägledningarna på universitetet/ 
högskolorna, alltså inte så kallade institutionsvägledare. 
 
Eftersom det inte blivit lika många studievägledare per lärosäte utan övervikten ligger på Malmö 
högskola, kommer jag inte att göra någon jämförelse mellan lärosätena just vad gäller vägledarnas 
syn på breddad rekrytering och vägledningsmetodik. Däremot går det att göra en jämförelse när det 
gäller hur lärosätena arbetar övergripande med breddad rekrytering. 
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2.6 Grundantaganden/Kunskapssyn 

Finns det någon vägledningsideologi och metodik idag som öppnar dörrar och som tar in ett 
helhetsperspektiv på människan för att hjälpa henne att göra ett gränsöverskridande val; Alltså en 
metodik som tar in processtänkandet och inte bara matchar människor mot rätt jobb? 
 
Jag tror att det konstruktivistiska synsättet på vägledning kan vara till hjälp. Enligt 
konstruktivismen hör allt ihop. Det är omöjligt att särskilja subjekt från objekt och människor från 
sin omgivning. Verkligheten konstrueras genom vår interaktion med varandra. Individen befinner 
sig i ett ständigt föränderligt nu. Eftersom varje människa föds med en unik möjlighet till 
interaktion med sin omgivning finns det ju ingen uppväxt som är den andra lik. Två syskon kan 
visserligen ha ungefär samma yttre förutsättningar, men vad som händer när varje människa 
interagerar med denna omgivning är högst individuellt. Det går egentligen inte att förstå en 
människa utan att också förstå hennes omgivning, eftersom hon hela tiden står i en växelverkan 
med denna. Det är därför nödvändigt med ett eklektiskt synsätt, men där den subjektiva upplevelsen 
blir utgångspunkten. Det går inte heller att bortse från att det inte går att skilja mellan den som 
observerar och det som är föremålet för observationen. 
 
Inom det konstruktivistiska synsättet på vägledning använder man sig gärna av metaforer. 
”Människans verklighet är per definition metaforisk och konstruerad – den konstrueras 
huvudsakligen genom att vi använder språket.”79 Vance Peavy, som är den som har utvecklat detta 
synsätt inom väglednings metodik, menar också att metaforer är en hjälp att bygga broar mellan det 
konkreta och föreställnings världen. De är en hjälp till att se situationer ur ett helhetsperspektiv och 
det är just helhetsperspektivet som är det viktiga inom konstruktivismen. Individen ses som 
konstruktören av sitt eget liv, men kommer aldrig ifrån att se på världen genom sina egna 
begreppsliga och perceptuella glasögon. 80 En konstruktivist är till skillnad från en objektivist en 
anti-essentialist.  
 
Det är även viktigt, som Peavy nämner i ”Konstruktivistisk vägledning” att, som vägledare, vara en 
bricoleur, dvs. en tusenkonstnär som har många olika redskap att ta till även när språket sätter 
gränser.81 
 
Det finns likheter mellan det konstruktivistiska och det systemteoretiska synsättet som jag beskriver 
under kapitlet forskningsanknytning.82 
De väsentliga likheterna är: 
 
l Att individen måste ses i sin kontext 
l Att se helheter istället för delar. 
l Kunskap konstrueras i relation till de erfarenheter man har. 

                                                   
79 Peavy, Vance  s. 35 
80 Peavy, Vance s. 36 
81 Peavy, Vance s. 18 
82 Patton, McMahon, s.299 
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l Det finns ingen absolut sanning att förhålla sig till. 
 

Inom konstruktivismen är relationen mellan vägledare och individ mycket viktig. Acceptans, 
förståelse och förtroende är avgörande för hur man ska lyckas. Det handlar om en relation där båda 
parter är jämlika. 

The counselling relationship is not that of one-who-knows and one-who-does-not-know but 
rather a relationship of negotiation and co-participation.83 

 
Genom konstruktivismen kommer frågan om den fria viljan i ett annat ljus. En vägledare som har 
uppfattningen att det existerar en totalt fri vilja har förstås en helt annan utgångspunkt i sina 
väglednings samtal än den vägledare som är av den mer deterministiska skolan. Mitt eget 
grundantagande sammanfaller med konstruktivismen, nämligen att det inte existerar någon absolut 
fri vilja. Vi människor befinner oss hela tiden i ett sammanhang som vi inte står opåverkade av. 
Som vägledare bör vi möta individen i sitt sammanhang för att kunna göra en helhetsbedömning. 
Jag har ändå uppfattningen att en människa, genom att få hjälp med att bli varse sin tolkning av 
världen, har möjligheter att förändra sin verklighet.  
 
Konstruktivismen står i motsatsställning till positivismen där individens beteende är mätbart och 
lineärt. Individen kan betraktas separat från sin omgivning Positivister lägger tyngdpunkten på 
rationalitet som baseras på objektiva värderingar istället för subjektiva. Fakta går före känslor. 
Parsons ”trait and factor theory” är till exempel en representant för detta tänkesätt.84

                                                   
83 Patton, McMahon s. 300 
84 Patton McMahon s. 15 
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3. Metod 

 
I detta kapitel redogörs för mitt metodval, vilket är avgörande för att uppnå uppsatsens 
ursprungliga syfte. Vidare en beskrivning av upplägget för undersökningen, samt 
tillförlitlighetsaspekter.  

3.1 Val av forskningsmetod 

Eftersom mitt syfte var att undersöka studievägledarnas syn på breddad rekrytering, ansåg jag det 
nödvändigt att använda intervjuer som huvudsaklig metod. Jag har sedan valt att analysera dessa 
intervjuer med kvalitativ metod eftersom denna metod mer ser till helheter och kan svara på frågor 
av en mer essentiell karaktär som ”hur?” och ”på vilket sätt?”.  
 
Intervjuer har förstås både för- och nackdelar. Fördelen är att man får en levande bild av det man 
vill studera. Genom möten med människor får man direkt ta del av vad denna människa tänker och 
upplever. Nackdelen kan vara att man egentligen inte vet om man verkligen får veta vad människan 
tycker och tänker. Kanske vill hon inte av olika anledningar delge allt i intervjusituationen. Det går 
heller inte räkna bort sig själv i en intervjusituation. Man påverkar förstås situationen med sin egen 
närvaro som forskare inom samhällsvetenskap. Å andra sidan har man med en kvalitativ ansats inte 
anspråket på att meddela en allomfattande sanning utan snarare visa hur det kan se ut lokalt. En 
annan fördel med intervjun som metod är att om någonting känns oklart kan man ställa följdfrågor 
direkt på plats.  
 
Om man vill studera förhållanden i samhället kan man antingen använda sig av en induktiv eller en 
deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att man från enskilda fall sluter sig till en allmän 
regel. Den deduktiva innebär att man från allmänna regler sluter sig till de enskilda fallen.85 I det 
här fallet har ansatsen fått bli av deduktiv karaktär, eftersom jag har utgått från några teorier som 
jag har velat pröva gentemot min empiri. Jag har först samlat in min empiri i form av 
litteraturstudier för att ge en bakgrund till min forskning, samt därefter gjort intervjuer. 
 
Jag har utgått från det systemteoretiska synsättet och konstruktivistisk vägledning för att se om 
denna skulle kunna vara metoder som uppmuntrar gränsöverskridande val. Konstruktivistisk 

                                                   
85 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur, Lund 1994, s.24 ff 
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vägledning kan ses som en del av det systemteoretiska synsättet på karriärutveckling.86Jag har 
beskrivit dessa närmare under kapitel 2.2.4 Forskningsbakgrund och kapitel 2.6 Grundantaganden. 

3.2 Uppläggning av undersökningen 

Eftersom mitt syfte med denna studie är att ge en bild av hur studievägledare vid två lärosäten 
förhåller sig till begreppet breddad rekrytering och hur de hanterar sin yrkesroll i spänningsfältet 
mellan individ och samhälle, inledde jag med att kontakta några personer på två lärosäten som 
kunde ge mig mer bakgrundsinformation av relevans inom området.  

Jag tog därefter kontakt med ansvariga personer för breddad rekrytering, en på varje lärosäte och 
bokade in en personlig intervju med dessa. Detta för att få en övergripande bild av hur lärosätet ser 
på frågan om breddad rekrytering. Jag fick därefter kontakt med ett antal studievägledare per 
telefon och valde ut tio stycken som motsvarade mina kriterier, nämligen att de hade jobbat i minst 
fem år som studievägledare. Jag bokade in tid för en personlig intervju och genomförde dessa 
intervjuer under loppet av tre veckor. Frågorna var konstruerade så att jag skulle få svar på mina 
forskningsfrågor.87  

Jag gick sedan in studier av valda teorier och begrepp, tidigare forskning samt relevant litteratur. 
Därefter skickade jag ett fiktivt fall till respondenterna, studievägledarna88. Detta fall bad jag dem 
att läsa igenom tills intervjutillfället. De fick här ta ställning till hur de skulle vägleda en kvinnlig 
student från en studieovan miljö som har sökt sig till en manlig prestigeutbildning. Syftet med detta 
fall var att få en bild av vilka metoder studievägledarna använder sig av i vägledningssammanhang, 
men också hur de handskas med faktorer som klass och kön. Gick det att utläsa vilka karriärteorier 
de var inspirerade av och om det fanns tendenser till ”grindvaktssyndromet?” Kunde jag hitta 
likheter i sättet att resonera mellan de vägledare som arbetar på samma arbetsplats? Fallet hade jag 
själv konstruerat för att få med de faktorer som jag valt att titta på ur perspektivet breddad 
rekrytering.  
 
Vid intervjutillfället inledde jag sedan med att fråga respondenterna hur de skulle ha hanterat fallet 
om denna person hade kommit till dem och sökt hjälp. Därefter gjorde jag en övning med 
studievägledarna.89 Detta för att få dem mer engagerade i hur vi alla klassificerar yrken utifrån 
aspekter som status och kön och för att få igång en diskussion om hur detta påverkar arbetet som 
studievägledare. Jag har försökt välja ut yrken som spänner över så brett fält som möjligt utifrån hur 
jag tror att de klassificeras i vår kultur utifrån status och kön.  Respondenterna fick göra denna 
övning på mycket kort tid ca 2-3 min för att på så sätt undvika att de hinner analysera vad de borde 

                                                   
86 Patton, McMahon  s. 299 
87 Se bilaga 3 och 4 
88Se bilaga 1 
89 Se bilaga 2 
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svara. Avsikten med övningen var inte att använda resultatet av hur de klassificerar dessa yrken 
utan snarare hur de reagerade på övningen och framför allt hur de tror att resultatet påverkar deras 
samtal med studenter. Det var också intressant att se hur de värderar statusen på sitt eget yrke, 
eftersom det är ett av de yrken jag har valt att ta med i denna övning. Det väcker ytterligare en 
fråga, nämligen hur uppfattningen om sitt eget yrkes status påverkar synen på den egna 
arbetsinsatsen och betydelsen av denna profession? Upplever de att de gör ett viktigt jobb både i 
sina egna ögon, och ur högskolans/universitetets ledningsperspektiv? 
 
Övningen var upplagd så att respondenterna fick klassificera 21 yrken utifrån aspekterna feminint/ 
maskulint, hög status/ låg status. Denna övning hade jag hämtat från Linda Gottfredsson.90 Yrkena 
skulle föras in i ett koordinatsystem där aspekten feminint/ maskulint finns längs med x-axeln, 
medan aspekten hög status/låg status finns längs med y-axeln. När jag sedan värderade resultatet 
tittade jag endast på inom vilken kvadrant yrket befann sig, alltså inte värderingen inom 
kvadranten.  
 
Med mina intervjufrågor ville jag få reda på hur respondenterna förhåller sig till det så kallade fria 
valet och vilka faktorer de anser är av betydelse i yrkesvalet.91 Dessa frågor kan förhoppningsvis 
visa vilken människosyn och ideologi som lyser igenom hos dessa. Jag ställde sedan frågan direkt 
om de använder sig av någon särskild vägledningsmetodik för att se om denna överensstämmer 
med deras ideologi.  
 
Eftersom jag bland annat är ute efter att se om respondenternas metodik kan befrämja 
gränsöverskridande val och jag utgår från hypotesen att ett konstruktivistiskt/ systemteoretiskt 
perspektiv skulle kunna befrämja breddad rekrytering, har jag detta synsätt som ett slags måttstock. 
Jag förhåller mig därefter till några specifika kriterier inom systemteorin/konstruktivismen som 
jämförelse.92 De faktorer jag har valt att analysera mina intervjuer utifrån, för att försöka bedöma 
om vägledningen öppnar dörrar är: 
 

1. Tilltalar vägledningen både det sociala och psykologiska självet? 
2. Är vägledningen processinriktad? 
3. Är man intresserad av den kontext människan befinner sig i? 
4. Är man medveten om sin påverkan och makt som vägledare/grindvaktssyndromet? 
5. Hur ser man på det fria valet? 

 
Därefter försökte jag få fram studievägledarnas syn på begreppet breddad rekrytering. Hur viktigt 
anser de att det är både i ett större samhälleligt perspektiv och i ett vägledningssammanhang. 
Kopplar de begreppet till samhällssyn och ser de på vägledning som något som är till för individ 
eller samhälle.  
 

                                                   
90 Brown Duane & Associates, Career choice and development, fourth ed, Jossey Bass, S. 
Fransisco2002 s.90 
91 Se bilaga 3 
92 Patton, McMahon 
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Nästa steg blev att intervjua två personer i någon form av ledande befattning inom studerande 
enheterna93 för att förhöra mig om deras syn på studievägledning och breddad rekrytering. Detta för 
att få en bild av hur man tänker övergripande om vägledning och breddad rekrytering på 
högskolorna/universitetet. 
 
Jag har även letat efter måldokument på respektive lärosäte för att se vad det finns både 
övergripande vad det gäller studievägledning och vad det finns skrivet angående 
högskolans/universitetets plan för breddad rekrytering.  
 

3.3 Urvalsgrupp 

Eftersom jag har gott om kontakter på lärosätena i södra Sverige har jag själv valt ut de personer jag 
har haft för avsikt att intervjua.  
 
Jag har intervjuat sammanlagt tio studievägledare på de centrala studievägledningarna på Malmö 
högskola och Lunds universitet. Eftersom ett kriterium för mig var att de ska ha jobbar som 
studievägledare i minst fem år föll några bort från början. Fördelningen mellan de båda lärosätena 
var sju på Malmö högskola samt tre på Lunds universitet. 
 
Jag valde ut en person på varje högskola/universitet som arbetar övergripande med bland annat 
mångfaldsfrågor. Dessa kontakter fick jag när jag själv arbetade med breddad rekrytering på Lunds 
universitet.  

3.4 Praktiskt tillvägagångssätt  

Jag har haft avsikten att ta kontakt med de studievägledare jag tänkt intervjua vid de båda 
lärosätena i Skåne, per telefon eller mail, och bestämma tidpunkt för en timmes intervju var och en 
för sig. Jag förklarade då samtidigt avsikten med min forskningsuppgift. Intervjuerna skedde vid ett 
personligt möte. 
 
Jag började med att testa mina intervjufrågor på en kollega som inte ingår i intervjugruppen. Utifrån 
hennes svar korrigerade jag mina frågor innan jag gjorde mina riktiga intervjuer. 

                                                   
93Se bilaga 4 
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3.5 Tillförlitlighetsaspekter 

De lärosäten jag har valt som studieobjekt är Lunds universitet och Malmö högskola. Eftersom jag 
tidigare har arbetat på Lunds universitet och nu är anställd på Malmö högskola har jag även ett 
inifrånperspektiv på dessa organisationer. Frågan är om de är av godo eller av ondo? Ur 
validitetsaspekt har det troligtvis större betydelse att jag har varit kollega med de studievägledare 
jag har valt att intervjua. Nackdelen med detta kan vara att jag har svårt att ta på mig de ”glasögon” 
som gör att jag kan se på vägledningen utan att den färgas av min egen roll. Å andra sidan har jag 
en förförståelse som kan vara till gagn. Dessutom tror jag att intervjuerna blivit mer avslappnade 
eftersom de intervjuade känner mig.  
 
Min intention är, som sagt, inte att ge någon generell bild vare sig av hur studievägledare ser på 
breddad rekrytering och gränsöverskridande val eller hur det kan se ut vad det gäller 
vägledningsinsatser på högskolor/universitet i allmänhet, utan jag inser att detta endast kommer att 
bli en beskrivning av hur det specifikt ser ut på en högskola och ett universitet. Dessutom får jag ta 
med i beaktande att flertalet av respondenterna är från Malmö högskola. Det kan förstås påverka 
resultatet på så sätt att de vägledare som arbetar inom samma organisation också kan tendera att 
dela värderingar. 
 
Reliabiliteten, det vill säga pålitligheten, kan man förstås alltid diskutera vid en undersökning av 
kvalitativ karaktär. Svarar respondenterna verkligen sanningsenligt på de frågor man ställer och hur 
mycket påverkas svaret av hur de känner sig just denna dag? Om man skulle göra om intervjun en 
annan dag kanske svaret skulle ha blivit ett annat. Å andra sidan är det ju just tolkningen av de svar 
jag har fått, oberoende av vilken dag det är, som är det viktiga.  
 
Utifrån de teorier jag valt att ha som utgångspunkt har jag plockat ett antal faktorer (se under 
uppläggning av undersökningen). Detta är faktorer som kan tänkas bidra till gränsöverskridande 
val. Hade jag valt andra teorier och faktorer hade förstås resultatet också blivit ett annat.  
 
Hur mycket påverkar jag själv i intervjuerna? Det är svårt att veta hur mycket jag avslöjar om min 
egen uppfattning i mitt kroppsspråk, tonfall, blickar och mitt sätt att ställa frågorna på.  

3.6 Bearbetning av data 

För att slippa problem med att både lyssna och skriva samtidigt har jag använt mig av en diktafon 
för att spela in intervjuerna. Jag har sedan transkriberat intervjuerna och plockat ut de bitar som jag 
upplevde relevanta för mina frågeställningar.  Jag har därvid utelämnat sådant småprat som inte haft 
med mitt syfte att göra. Eftersom mitt syfte är att få en generell bild av hur studievägledare inom 
universitet/högskola ser på breddad rekrytering och om de använder sig av en metodik som kan 
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främja gränsöverskridande val har jag inte ansett det nödvändigt att låta varje intervjuad person 
framstå för sig själv, utan jag har istället letat efter generella tendenser i de svar jag erhållit. 
 
Den litteratur jag har valt har jag granskat utifrån mina frågeställningar och syfte. 

3.7 Etiska ställningstagande 

Det finns ett antal forskningsetiska principer som gäller för forskning inom de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områdena som vetenskapsrådet har tagit fram. Man urskiljer fyra olika etiska 
aspekter av intervjun som man som forskare bör beakta: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har informerat respondenterna om syftet med 
forskningsuppgiften så att de varit medvetna om vad de samtycker till samt att det är helt frivilligt 
att delta. Jag har inte nämnt några namn i rapporten och materialet har endast nyttjats för det här 
specifika forskningsändamålet. Därmed anser jag mig ha levt upp till dessa etiska råd. 
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4.Universitetet/Högskolan 

Jag ska i detta kapitel försöka ge en bakgrund till hur diskursen för breddad rekrytering ser ut på 
respektive högskola/universitet. Först vill jag ge en kort beskrivning hur frågan om breddad 
rekrytering tas upp av den sittande regeringen.  

4.1 Regeringens syn på breddad rekrytering  

Det som framkommer i intervjuerna med ansvariga personer för breddad rekrytering på 
högskolan/universitetet ( se under kapitel 5.1 resultat) är att något har hänt med den här frågan 
sedan regeringsskiftet för två år sedan. Ansvaret har i högre grad lämnats över till lärosätena själva, 
sedan NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, lades ner av 
regeringen. 
 
I regeringens proposition ”Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet” föreslås att möjligheten 
att få extra poäng genom arbetslivserfarenhet tillsammans med högskoleprovet, ska tas bort.94 
Tidigare kunde man få extra poäng, 0,5p för minst fem års arbetslivserfarenhet. Detta gynnade just 
studenter från studieovana miljöer. Många av dessa börjar arbeta direkt efter gymnasiet och 
kommer ofta på senare i livet att de vill börja studera. Då blev de premierade för detta genom de 
extra poängen de fick på högskoleprovet.95  På samma sätt är det med den så kallade 25:4 regeln 
som innebar att man fick grundläggande behörighet om man var minst 25 år och arbetat i fem år 
samt hade behörighet i SvB samt EnA. Denna regel var också något som gynnade de från 
studieovana hem och trots att de flesta remissinstansernas var emot detta har nu regeringen slopat 
den.96  

 
Behörighetsregler och antagningssystem är, enligt Bourdieus teorier, symboliskt våld. Vilka 
individer missgynnas till exempel av ovanstående regelförändring? Jo, det är studenter från 
studieovana miljöer. 
 
Det tycks nu handla mer om kvalitet än bredd och det är förstås bra att man tittar på kvalitén i 
utbildningen, men gäller den för alla oavsett bakgrund? Man har till exempel infört en ny kvot till 

                                                   
94 Proposition 2006/ 07:107 
95 Ibid, s.19 
96 Ibid,  s.15 
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högskolan som är till endast för dem som kommer direkt från gymnasiet. Dessa nya tillträdesregler 
kommer att genomföras till hösten 2010. Om eleverna under gymnasietiden dessutom redan vet vad 
de vill bli kan de vara strategiska och läsa just de ämnen som behövs för utbildningen de vill söka 
till. De får då extra poäng, så kallade meritpoäng, för dessa ämnen. Detta gynnar i första hand 
akademikerbarnen, som enligt Anna Sandell är de som har lättast att välja utbildningsväg.97 Vad gör 
man för att bryta trenden att killar söker sig till de yrkesförberedande programmen som dessutom är 
typiskt manligt kodade medan tjejerna söker sig till de studieförberedande programmen. Det finns 
stor risk att det blir som universitetskansler Anders Flodström säger.  
 

Vid horisonten tonar en märklig samhällsutveckling fram, ett lågutbildat manligt proletariat, 
ett högutbildat kvinnligt proletariat och en manlig maktelit på toppen.98 

 
Man säger visserligen att det är viktigt att äldre personer med yrkeserfarenhet kan studera vid 
universitet och högskolor, inte minst eftersom en heterogen studentgrupp kan vara positivt. Den 
högre utbildningen är en del av det livslånga lärandet. ”99 Men detta rimmar dåligt med nedlagda 
komvux och sämre anslag för vuxenutbildningen. Detta är åter ett uttryck för symboliskt våld. 
 
Den förra regeringens så kallade 50 procents mål finns inte längre på agendan. Det är inte längre 
något som är viktigt för den borgerliga regeringen, utan nu tycks trenden snarare vara det motsatta, 
nämligen frågor om excellens och elituniversitet. Däremot säger man inte emot att 
högskolan/universitetet ska vara öppen för alla. 
 
Studievägledningen har hamnat i fokus i samband med att regeringen kommit med en ny 
gymnasieutredning. Regeringens utredare i denna fråga, Anita Ferm, är kritisk till hur studie- och 
yrkesvägledningen fungerar. I utredningen uttrycker hon det så här: ”Trots att elever står inför allt 
fler val idag så har vägledningen blivit sämre.” Enligt Vägledarnytt medger Jan Björklund att 
vägledarna har en besvärlig situation, men att han inte är säker på att en satsning på vägledare kan 
rätta till problemet utan att det snarare handlar om att elevernas valmöjligheter har ökat.100Jag 
ställer mig då frågan om han verkligen har förstått vad vägledning är? 
 

4.2 Universitetet/Högskolan 

Hur lever egentligen universitetet/högskolan upp till sina handlingsplaner och mål vad gäller den 
breddade rekryteringen? Med utgångspunkt från de dokument jag har läst samt efter intervjuer med 

                                                   
97 Sandell Anna, Utbildningssegregation och självsortering, s.170 
98 Sydsvenskan 080601 
99 Prop. 2006/ 07:107  s.7 
100 Vägledarnytt Nr 1 2008 
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personer i ansvarig position, tycks det som om arbetet med att bredda rekryteringen, sedan ett par 
år, sker mer i det fördolda. Det är inte lika livlig debatt idag som det var i början på 2000-talet, men 
å andra sidan tycks det arbete man gör mer förankrat. Många projekt som startades med medel från 
Rekryteringsdelegationen har försvunnit, men de som finns kvar har permanentats. Det känns som 
om fokus nu ligger mer på ”retain” istället för ”recruit”. Det är förstås fortfarande några eldsjälar 
som jobbar med frågorna, men det är få som numera säger emot. Vicerektor för LU berättar att när 
man började satsa på breddad rekrytering i början av 2000-talet fanns det många som öppet 
deklarerade att detta inte var något man ansåg att man alls skulle arbeta med. Idag är det ingen som 
säger så. Kanske vågar man inte eller bryr sig inte alls om det, men upplevelsen, enligt henne, tycks 
ändå vara att något har gått in i medvetandet på människor.  
 
Det är förstås också så att det är lättare att prata om breddad rekrytering i tider av dåligt söktryck till 
högre utbildning. När konkurrensen blir större är kanske intresset inte lika stort längre och 
dessutom kan man faktiskt inte heller påvisa rent statistiskt att man i realiteten har lyckats med att 
bredda rekryteringen, men som Högskoleverket säger i sin utvärdering är det förstås ett arbete som 
ska ske långsiktigt. 
 
Det som tydligt framkommer är att på Malmö högskola finns ambitionen att vända sig till alla 
kategorier av studenter, inbyggd i själva organisationen, medan det på Lunds universitet fortfarande 
är en mer exklusiv fråga som ligger hos en aktiv grupp som arbetar med breddad rekrytering. 
Kontexten ser förstås helt annorlunda ut på Lunds universitet än på Malmö högskola. Lund har en 
diger historik sedan 1600-talet och är av tradition akademins högborg. Att ändra på den traditionen 
är förstås lika svårt som att vända en atlantångare. Frågan finns ändå levande och enligt personer 
som arbetar med breddad rekrytering på LU har det skett en förändring mot en större öppenhet att ta 
emot studenter med alla typer av bakgrund. Malmö högskola föddes egentligen ur Lunds universitet 
1998. På Lunds universitet har man prestigeutbildningarna medan Malmö högskola har 
professionsutbildningarna. Tanken var att Malmö högskola inte skulle konkurrera med Lunds 
universitets utbud och eftersom Malmö kommun har en befolkning som till mycket liten del är av 
akademisk bakgrund fanns det ett behov av att starta utbildningar som vände sig till kommunens 
innevånare.  
 
På frågan om hur man ser på studievägledning från ledningshåll, är man noga med att betona vikten 
av den, men det tycks inte vara något man prioriterar vare sig i arbetet med breddad rekrytering 
eller i stort. Det är ingenting man från Lunds universitets sida lyfter fram i sin handlingsplan, eller 
som man från ledningshåll arbetar aktivt med. Malmö högskola kommer med sin plan först under 
hösten 2008. 
 
Det finns inga särskilda mål- och riktlinjer för studievägledningen utan det vill man lämna över till 
studievägledarna själva. Här finns det dock en skillnad mellan Lund och Malmö. På Malmö 
högskola har man börjat inkludera studie- och karriärvägledning i vissa av utbildningarna. 
Studievägledarna engageras där i poänggivande kurser som är obligatoriska för studenterna på vissa 
program. Studievägledarna är också aktivt engagerade i de speciella satsningar man gör under 
Collegeåret, som är ett slags basår i samarbete med KomVux, samt Introduktionskursen som ska ge 
behörighet i svenska B , engelska och samhällskunskap samt Aspirantutbildningen för invandrade 
akademiker. På Lunds universitet har man inte något motsvarande. Där har man också separerat 
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studievägledningen från karriärvägledningen medan man i Malmö har valt en modell där samma 
personer arbetar både med studie- och karriärvägledning. HSV har i sin utvärdering dragit 
slutsatsen att det är svårt för en och samma person att vara både studievägledare och karriär-
vägledare eftersom det inte anses möjligt att hålla sig ajour med arbetsmarknaden, samtidigt som 
man ska känna till högskolans alla utbildningar och ha nödvändiga kontakter inom högskolan. 
Därför rekommenderas en mer renodlad roll som karrivärvägledare med inriktning mot 
arbetslivet.101Studievägledningen på Malmö högskola är inte av samma åsikt, utan arbetar på ett sätt 
som kombinerar studie- och karriärvägledning. Studievägledarna beskrivs som specialister på att 
vara generalister. 

4.2.1 Lunds universitet 

Utvärderingsenheten på Lunds universitet har gjort en statistisk genomgång av hur rekrytering ser 
ut till Lunds universitet Utgångsläge för breddad rekrytering till Lunds universitet 102 
De frågor man vill belysa är: 
Hur ser den sociala rekryteringen av nybörjare till Lunds universitet ut? 
Kan utbildningsstruktur och demografiska faktorer förklara den sociala sammansättningen av 
nybörjare? 
Källor är främst SCB men även HSV. Resultatet är inte helt oväntat att Lunds universitet rekryterar 
studenter från akademikerhem. Det är främst utbildningar som är förlagda till Landskrona och 
Helsingborg som rekryterar bredare. Man tar här upp detta faktum att bildandet av Malmö högskola 
1998 har förstärkt den sociala snedrekryteringen till LU. Malmö har mestadels 
professionsutbildningar som till exempel lärarutbildningen, vilka främst rekryterar ungdomar från 
studieovana miljöer.  
 
På Lunds universitet har man gjort en handlingsplan för perioden 2006-2008.103 Denna handlings- 
och aktivitetsplan har ett antal övergripande rubriker: Studentrekrytering, stöd under studietiden, 
stöd inför arbetslivet, mångfaldsperspektiv i personalutbildningen, regional samverkan, 
organisation och ansvar samt uppföljning. 
Under rubriken ”stöd under studietiden” nämns att man vill förstärka studievägledar-verksamheten 
på institutions- och fakultets-/nivå. Under rubriken ”stöd inför arbetslivet” säger man att man 
planerar att fortbilda studievägledare när det gäller arbetslivsfrågor.  
 
Lunds universitet avsatte under perioden 2003–2005 12 miljoner kronor för det 
universitetsövergripande arbetet med att bredda rekryteringen och drygt 20 projekt/aktiviteter 
startades för att förbättra rekrytering och studentmottagande.104 För samma period inrättades ett 

                                                   
101 HSV 2007:24 R28 
102 Olof Nelson Rapport nr 2004:230 
103 www.lu.se/breddadrekrytering 
104 Uppföljning av Lunds universitets Mångfaldsplan och Handlingsplan för breddad rekrytering, 
Eiwor Acosta, Sanimir Resic, s.3 
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rekryteringsråd med representanter för fakulteter/områden. Definitionen för breddad rekrytering på 
Lunds universitet är följande: 
 

Breddad rekrytering innebär planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera och ta emot 
studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel, men också att introducera 
och ge dem stöd i deras studier. Till underrepresenterade grupper vid Lunds universitet räknas 
studenter från studieovana hem och studenter med utländsk bakgrund.105 
 

Universitetets rekryteringsråd har speciellt inriktat sig på att de projekt som startades under 
Rekryteringsdelegationens tid skulle permanentas. Man nämner i denna utvärdering tre olika 
projekt som blivit kvar: Studieverkstaden, 4U2choose ( ett projekt på LTH, som riktar sig till 
gymnasiets yrkesprogram) samt SI-mentorsverksamheten. 106 
 
I HSV:s Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor107 
finns en bilaga per lärosäte där man tittar specifikt på hur man klarat av att nå upp till målen i 
handlingsplanen. Här konstaterar man att Lunds universitet traditionellt sett har en mycket låg och 
dessutom minskande andel nybörjare från studieovana hem, men desto högre andel studenter från 
akademikerhem108. Andelen studenter med utländsk bakgrund är även den lägre än för befolkningen 
i rekryteringsområdet.109. De studenter med arbetarbakgrund har en tendens att stanna kvar på 
lärosätet de har sökt till i högre utsträckning än akademikerbarnen som hellre byter lärosäte. Nu hör 
till saken att befolkningen i Lunds kommun tillhör de mest högutbildade i landet. En orsak till 
snedrekryteringen, enligt HSV, är att Lunds universitets rekryteringsförutsättningar förändrades i 
och med bildandet av Malmö högskola 1998. Det var just de utbildningar dit arbetarbarnen och 
invandrareleverna traditionellt sett söker sig som hamnade under Malmö högskolas tak, som 
lärarutbildningen och tandläkarutbildningen.  Detta bekräftas av den utvärdering Lunds universitet 
själv har gjort (se Olof Nelson).110 
 
HSV menar att det ändå finns en hög medvetenhet om betydelsen av att bredda sin rekrytering på 
Lunds universitet och att man långsiktigt jobbar för en större mångfald. Man berömmer också den 
goda kontinuiteten av studentstöd genom utbildningarna ut i arbetslivet. Man nämner dock inte på 
vilket sätt. 

                                                   
105 www.lu.se/breddadrekrytering 
106 Uppföljning av Lunds universitets Mångfaldsplan och Handlingsplan för breddad rekrytering, 
Eiwor Acosta, Sanimir Resic, s.3 
107 Högskoleverket Rapport  2007:43R 
108Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor ( Rapport 2007:43R ), s. 7 
109 Ibid. S. 2 
110Utgångsläge för breddad rekrytering till Lunds universitet (Olof Nelson Rapport nr 2004:230) 
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4.2.2 Utvärdering av studievägledningen vid Lunds universitet. 

År 2002 gjordes en utvärdering av studievägledningen vid Lunds universitet. Syftet var att ge en 
bild av vilken typ av studenter som söker vägledning och hur de upplevde att de blev bemötta. 
Utvärderingen har gjorts med hjälp av en enkätundersökning. De faktorer man har tittat på här är 
kön och ålder, samt utbildningsbakgrund. Det man har valt att fokusera på är hur tillfredsställda 
studenterna har varit med vägledningssamtalen utifrån faktorer som engagemang, kompetens, 
samtalets längd samt om de fick den hjälp de behövde. Det är utvärderingsenheten på Lunds 
universitet som har gjort undersökningen.111 
Det som framkommer här är en sammanlagt mycket positiv bild av studievägledningens 
verksamhet. Studenterna som kommer dit är 70 % kvinnor. Denna dominans motsvarar antalet 
sökande till studier vid Lunds universitet. Åldersmässigt finns det en spännvidd mellan studenter 
som är födda från 1943 till 1982. Den största gruppen representeras av 21-25 åringar. 61 % av dem 
som kommer är redan studenter på Lunds universitet och det är främst studenter inom 
samhällsvetenskap och humaniora som är i behov av vägledning.  På den sammanfattande 
bedömningen av om de fick den hjälp de behövde svarade 9 av 10 att de till stor del fått den hjälp 
de behövde. 7 av 10 ansåg att de fått all den hjälp de behövde och männen i något större 
utsträckning än kvinnorna.. De som endast till viss del fått hjälp var huvudsakligen kvinnor som 
hade haft en lång väntetid för att få komma till samtal. 
 
De som fått vägledningssamtal är mycket nöjda med studievägledarnas kompetens och 
engagemang, 84% respektive 88% för män respektive kvinnor. Kvinnorna är något mer nöjda än 
männen vad det gäller dessa faktorer. 112 

4.2.3 Malmö högskola  

Malmö högskolas utbildningsutbud påverkas, som tidigare nämnts, av närheten till Lunds 
universitet eftersom en förutsättning för inrättandet av högskolan var att inte konkurrera med Lund. 
Utbildningsutbudet är yrkesinriktat vilket kan anses positivt i syfte att dra till sig studenter från 
studieovana miljöer.113 På Malmö högskola finns ett antal utbildningar som vänder sig direkt till 
invandrare. Tanken med att inrätta dem var just att bredda rekryteringen. Här finns också ett antal 
högskoleförberedande kurser. Mångfald och breddad rekrytering finns som en inbyggd aspekt i 
Malmö högskola. Rekryteringsarbetet bedrivs med andra ord endast till en mindre del av direkta 
insatser. I Malmö högskolas uppdrag ingår just att bedriva ”mångfaldsrekryterande utbildningar”114  
 
Enligt Högskoleverkets utredning finns det ”tydliga målformuleringar och en från ledningen tydligt 
artikulerad viljeriktning” som har gjort arbetet att bredda rekryteringen till en naturlig del av 

                                                   
111 Studieinformation och vägledning, En utvärdering vid Studentservice Rapport nr 2002:215 
112 Studieinformation och vägledning, En utvärdering vid Studentservice Rapport nr 2002:215 
113Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor (Rapport 2007:43R ), s. 3 
114 Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering till universitet och högskolor (Rapport 2007:43R ), s. 5-7 
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verksamheten redan från starten Detta är, enligt högskoleverket, speciellt med Malmö högskola. 
Här handlar det särskilt om ”recruit and retain” . Man satsar på att studenterna inte bara ska 
rekryteras utan också klara av sina studier.” I det stora hela överensstämmer det arbetssätt som 
Malmö högskola använder med den modell som Högskoleverket betraktar som mest ändamålsenlig 
för att åstadkomma en bestående mångfald bland studenterna.” 115 
 
Malmö högskola har i sin kvalitetsplan 2005-2007 infogat även arbetet med den breddade 
rekryteringen.( Plan för kvalitetsarbete inom grundutbildningen 2005-2007, Man är också på gång 
med en handlingsplan hösten 2008.)  
 
I kvalitetsplanen lyfts studievägledning fram som en etablerad verksamhet. Så här presenteras den: 
 

Att kvalificerad studievägledning till presumtiva studenter erbjuds vid högskolan är av största vikt 
vid rekryteringen av nya grupper. I studievägledningsverksamheten ingår allt från uppsökande 
verksamhet av informationskaraktär till enskilda samtal, och anpassad information och vägledning 
inom de nya utbildningsformer som startar med syftet att underlätta övergången till högskolan. 
Höga krav ställs i detta sammanhang på tillgänglighet, flexibilitet, en bred kompetens (till exempel 
vad gäller utländska utbildningssystem), kreativitet och ständig förnyelse och anpassning av 
studievägledningsverksamheten. 116 

 

Hösten 2007 genomfördes en omorganisation på Malmö högskola. Då startades ett Centrum för 
kompetensutveckling vars uppdrag är att, tillsammans med Malmö högskolas övriga delar, arbeta 
med frågor som relateras till breddad rekrytering och mångfald inom studentgruppen. Detta 
centrum ska arbeta inom högskolans tre huvudområden: grundutbildning, forskning och samverkan. 

4.2.4 Utvärderingen av studievägledningen på Malmö högskola 

Malmö högskola har gjort en utvärdering av den centrala studievägledningen under våren 2008. 
Syftet med den var även här att få en uppfattning om hur studievägledningens besökare har 
uppfattat kvalitén på den tjänst de tagit del av. Man har även valt att intervjua studenter som inte 
har besökt studievägledningen om varför de inte har tagit kontakt med verksamheten. Även här har 
man använt sig av en enkätundersökning, men även intervjuer. Här har man valt att titta på 
respondenternas bakgrund ur faktorerna ålder, utbildning och uppväxtmiljö. Det man har undersökt 
är hur respondenterna upplevt vägledningen ur aspekter som studievägledarens lyhördhet, 
engagemang, inspiration, om det var något som studievägledaren inte kunde hjälpa till med. Man 
har också bett respondenterna om ett samlat omdöme om verksamheten. 117 

                                                   
115 Ibid s.7 
116 http://www.mah.se/templates/Page____12063.aspx 
117 Utvärdering av studievägledningen på Malmö högskola. 
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Utvärderingen av studievägledningen på Malmö högskola ger också en mycket positiv bild av 
verksamheten. De allra flesta (över 90 %) av de studenter som deltagit i undersökningen  är av den 
uppfattning att vägledningen helt och hållet eller i ganska hög utsträckning uppfyllt deras önskemål. 
Två tredjedelar av dessa var kvinnor. Åldern på besökarna varierar, men största gruppen (35 %) är 
mellan 22 och 25 år.  Hälften av besökarna är utlandsfödda. Man har också granskat de som 
kommer från studieovana miljöer för att se om man hittar någon skillnad i deras behov och 
omdömen.  Man hade här en skala från 1-5 där 1 representerar de som anser sig komma från en 
studievan miljö medan 5 representerar de som inte gör det. Medelvärdet för de deltagande hamnar 
på 2,75. De flesta som deltagit är studerande vid Malmö högskola.  

 

4.2.5 Studievägledning för att bredda rekryteringen?  

Här finns det en skillnad mellan Lunds universitet och Malmö högskola. Mitt intryck är att 
studievägledningen på Malmö högskola är mer involverad i det praktiska arbetet med breddad 
rekrytering än vad man är i Lund. I Malmö är studievägledarna engagerade i flera av de breddade 
rekryteringsprojekt man har. Det är college-året, aspirantutbildningen samt 
introduktionsutbildningen i svenska, engelska och samhällskunskap. Man deltar också i ett projekt 
där både Malmö högskola, Lunds universitet samt högskolan Kristianstad är involverade 
tillsammans med flera skånska folkhögskolor. Detta projekt syftar till att underlätta övergången för 
folkhögskolelever till högskolan/universitetet. På Lunds universitet har man en studievägledare som 
jobbar specifikt med breddad rekrytering. Här handlar det mycket om att hålla sig uppdaterad om 
vad som händer på fakultets och institutionsnivå, men också att vara engagerad i 
folkhögskoleprojektet som nämnts ovan.  
 
De personer jag har intervjuat som är ansvariga för arbetet med breddad rekrytering på respektive 
lärosäte har uppfattningen att studievägledning är mycket viktig i detta arbete.  Man anser att det är 
nödvändigt att studievägledningen finns, men den nämns bara i förbigående i Lunds universitets 
handlingsplan för breddad rekrytering. Under rubriken ”stöd under studietiden” nämns att man vill 
förstärka studievägledar-verksamheten på institutions- och fakultets-/nivå. Under rubriken ”stöd 
inför arbetslivet” sägs det att man planerar att fortbilda studievägledare när det gäller 
arbetslivsfrågor.  
 
I Malmö högskolas kvalitetsplan säger man “Att kvalificerad studievägledning till presumtiva 
studenter erbjuds vid högskolan är av största vikt vid rekryteringen av nya grupper. I studievägledar 
verksamheten ingår allt från uppsökande verksamhet av informationskaraktär till enskilda samtal, 
och anpassad information och vägledning inom de nya utbildningsformer som startar med syftet att 
underlätta övergången till högskolan. Höga krav ställs i detta sammanhang på tillgänglighet, 
flexibilitet, en bred kompetens (till exempel vad gäller utländska utbildningssystem), kreativitet och 
ständig förnyelse och anpassning av studievägledningsverksamheten.”  
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Så visst finns studievägledningen nämnd som något man anser är viktigt för att bredda 
rekryteringen, men ändå finns det inga uttalade mål och riktlinjer för hur man ska använda sig av 
den i detta syfte. Studievägledning är någonting som finns men som inte syns. Dessutom definieras 
sällan vad vägledning egentligen är för något. 
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5. Resultat 

Jag kommer här att redovisa mina resultat genom att först presentera de personer som har en 
övergripande syn på breddad rekrytering på respektive lärosäte. De presenteras med namnen LU 
för personen jag intervjuat på Lunds universitet, respektive Mah för personen från Malmö 
högskola. Jag har valt att kalla båda personerna för hon. Jag inleder med dessa intervjuer för att få 
en generell bild av hur kontexten för breddad rekrytering ser ut. Jag går sedan in i intervjuerna 
med studievägledarna.  

5.1 Intervjuer 

5.1.1 LU 

På frågan hur LU ser på begreppet breddad rekrytering svarar denna person att frågan finns på olika 
nivåer och har flera perspektiv. På den nationella nivån upplever hon att för den sittande borgerliga 
regeringen har den breddade rekryteringen minskat i prioritet. Man har till exempel lagt ner NSHU, 
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Man har helt enkel en annan 
ambitionsprofil. Däremot är hennes uppfattning att lärosätena nu tar ett större ansvar för frågan. 
Man har till exempel startat ett landsomfattande nätverk ”Include” för att stötta varandra och driva 
frågan vidare.  

Det är bra med ett nationellt nätverk. Man behöver mötesplatser för att diskutera frågan också. Vad 
är breddad rekrytering? Det är inte riktigt samma fråga och samma kontext i Sverige som 
internationellt. Man lägger till exempel mer fokus på det livslånga lärandet internationellt än vad vi 
gör i Sverige. Här är det mer våra begrepp omkring breddad rekrytering. Det beror också på att vi 
har mixade åldrar på våra studenter så det är inte det som är problemet. Det är ok att vara 30-40 år 
på universitetet. De är integrerade. Vi glömmer lätt bort att vi är framgångsrika med den delen. . 
Det är ju också breddad rekrytering. Vi tar det för givet. Det kan vara viktigt att påminna sig om 
framgångarna. 

Hon upplever vidare att frågan sjönk i prioritet när den externa finansieringen försvann. Däremot 
har Lunds universitet organiserat arbetet omkring breddad rekrytering genom att man har inrättat ett 
rekryteringsråd där det sitter representanter från alla fakulteter. Målsättningen är att 
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rekryteringsrådet inte ska behövas, därför att breddad rekrytering ska vara en självklar aspekt på allt 
man gör.  

5.1.2 Mah 

Från Malmö högskolas sida betonas nödvändigheten av breddad rekrytering om vi vill ha ett 
samhälle där alla kategorier av människor finns representerade i ett maktsammanhang. Människor 
som fattar beslut ska ha olika bakgrund och ha förståelse för andra. Om detta ska kunna bli 
verklighet måste man få in alla dessa människor med olika bakgrund på högskolan.  

På lärosätena är också frågan viktigare när man har ont om studenter. Då är man mer benägen att 
jobba för breddad rekrytering. Då handlar det åter mer om antal än vilken typ av studenter.  

Som i allt annat är det förstås så att det finns eldsjälar som tycker att detta är en viktig fråga medan 
en ledning på ett universitet eller högskola kan vara mer beroende hur konjunkturerna av 
studenttillströmningarna ser ut. Här skiljer sig Malmö högskola från andra lärosäten på så sätt att 
vi har en ledning som har bestämt sig för att dessa frågor är något man ska befatta sig med oavsett 
vilka vindar som blåser.  

Mah upplever också att perspektivet på breddad rekrytering har förändrats sedan propositionen 
”Den nya högskolan” kom. Då var det ett så stort fokus på dessa frågor och det handlade mer om att 
rekrytera och inte det vidare ansvaret. Från politiskt håll pratar man numera inte lika mycket om 
bredden utan trenden är nu elit och excellensuniversitet. 50 % målet, det vill säga att 50 % av 
ungdomarna skulle ha påbörjat studier på universitet och högskola innan de fyllt 25 år var den 
socialdemokratiska regeringens idé. Denna finns inte hos den borgerliga regeringen. Man pratar 
visserligen fortfarande om mångfald, men det viktiga är inte att så många ska studera på högskolan. 
Förändringen är alltså inte så mycket vilka som ska gå på högskolan utan hur många.  

Hur ser man på studievägledning på LU och Mah? 

På frågan hur man ser på studievägledning betonar båda att de anser att studievägledning är viktigt. 
tycker LU att studievägledning går hand i hand med karriärvägledning:  

Man ska vara ärlig när man vägleder och inte locka folk till livsval som inte är bra för dem. Vi ska 
inte locka in studenterna på utbildningar som de sedan avbryter. Det måste vara grundat i ett 
intresse eller någon drivkraft annars orkar man inte. Det anser jag är en viktig del av vägledningen. 
Det är viktigt att inte gå in och manipulera för att få in studenter på de utbildningar som vi vill. Se 
till exempel på kemi. Det är i så fall bättre att göra en nationell ansats för att öka intresset för kemi. 
Om enskilda studievägledare sitter och försöker övertala studenter att läsa kemi, då är man fel ute. 

Mah upplever att studievägledning är viktig för den breddade rekryteringen mer på individnivå. ”I 
ett möte med den enskilde individen kan studievägledaren spela en avgörande roll.” Dessutom, 
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menar hon att studievägledarna även är engagerade i de satsningar Malmö högskola gör i stort, som 
till exempel Collegeutbildningen och Aspirantutbildningen.  

På både Lunds universitet och Malmö högskola driver man dessutom ett gemensamt projekt med 
Högskolan Kristianstad och 14 folkhögskolor i Skåne som syftar till att bredda rekryteringen till 
högre utbildning. I detta projekt är flera studievägledare engagerade. Många från studieovan miljö 
söker sig ofta till folkhögskolor och tanken med projektet är att eleverna under sina studier på 
folkhögskolan både ska få information om hur det är att studera på högskolan och få möjlighet att 
besöka något av lärosätena.  

Utbilda för en arbetsmarknad? 

Båda LU och Mah är eniga om att universitetet respektive högskolan har ett ansvar för att starta 
utbildningar som har arbetsmarknadsanknytning. LU menar att när man ska starta en ny utbildning 
har man externa bedömare som validerar ur olika aspekter. En aspekt är då anställningsbarhet. Båda 
är överens om att man inte kan ge någon jobbgaranti, men allt ska vara tydligt genomtänkt. Mah:  

Frågan är vad man menar med arbete? Man kan aldrig lämna någon garanti för 
anställning, men däremot göra en utbildning som är så omsättningsbar att det går att 
försörja sig på den med den kompetens man erhållit på utbildningen. Om det sedan är ett 
eget företag, eller anställning är inte det viktiga. Högskolan kan ju heller inte veta vad som 
efterfrågas på förhand. Det är även en balansgång mellan akademisk utbildning och 
arbetsmarknadsutbildning. Vi får inte hamna där att vi helt och hållet producerar endast 
för arbetsmarknaden. Utbildning på högskole/universitetsnivå ska också kunna leda vidare 
till forskning. 

Sammanfattningsvis är det som framkommer i intervjuerna med dessa personer som arbetar 
övergripande med frågan, att den breddade rekryteringen tycks vara något som skiftar med 
konjunkturen och med vilken regering som sitter vid makten. Fokus tycks nu mera ligga på 
excellensuniversitet än bredd. Från båda lärosätena anser man att vägledning är något viktigt, men 
att den är viktig mer på en individnivå. Båda anser att breddad rekrytering bör vara en aspekt på allt 
man gör. 

5.1.3 Studievägledarna 

Jag kommer här att redovisa mina intervjuer med studievägledarna på så sätt att jag börjar med att 
undersöka hur de hanterat det fall jag skickat till dem innan intervjun. Jag redovisar sedan hur de 
hanterat övningen för att sedan gå in mer i de enskilda frågor jag har till dem angående breddad 
rekrytering och deras yrkesroll i förhållande till det.  
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Fallet 

Innan intervjuerna görs får alla studievägledarna tillsänt sig ett fall, som de ombeds att läsa igenom 
och reflektera över.118 Varje intervjutillfälle inleds sedan med att intervjupersonen får beskriva hur 
de skulle ha hanterat detta fall i verkligheten.  
 
Alla tio intervjupersonerna säger att de skulle vilja utreda fallet mer och framför allt att ” ta henne 
mer på pulsen” som en av vägledarna uttrycker sig. . Varför har Erika (namnet på studenten i det 
beskrivna fallet) valt som hon gjort?  Alla tycks vara eniga om vikten av att ha ”alla kort på bordet” 
för att kunna gå vidare. När alla kort ligger på bordet ser det dock lite olika ut för dem. Flera av 
respondenterna betonar vikten av att utreda hennes intressen, värderingar och kompetenser, de så 
kallade intrapersonella faktorerna. Man menar att det i första hand handlar om att göra studenten 
medveten om sig själv.  
 

Var det verkligen så att det gick dåligt eller var det bara en känsla hos henne själv?  
 

undrar en av vägledarna.  
 

Man får vara lite av privat detektiv som vägledare. Det är som en gåta som ska lösas.”  
 
Flera av vägledarna tycker att det viktigaste är att få Erika att förstå hur hon fattar sina beslut: 

 
Att medvetandegöra henne om vad som påverkar henne,  
 

som en av vägledarna uttrycker det.  
 
En annan uttrycker det som att: 
 

Diskutera vem hon är som person så att hon får en självsäkerhet i det kopplat till målet.  
 
Varför valde hon till exempel det gymnasieprogram hon gjorde eftersom det egentligen stred mot 
hennes senare yrkesval? Var det kompisar som påverkade? Var det föräldrarnas uppfattning eller 
någon annan faktor som vägde tyngst  
 

Några vägledare tar just upp detta om föräldrarnas påverkan i bilden. Har de brustit i att stötta 
henne i hennes val eftersom de kommer från en oakademisk miljö?  
 
En vägledare vänder på resonemanget och tar upp att det viktiga är att ta reda på vad det var som 
kändes bra för Erika, för att på så sätt få en ledtråd till vad det handlar om. Alla är rätt så överens 
om att hennes problem till största delen beror på att hon dels kommer från en oakademisk miljö, 
men också att hon valt en utbildning där hon själv är det underrepresenterade könet.  
 
Ett fåtal tror inte att de själva hade påverkats i vägledningssamtalet av om Erika från en 
arbetarklassbakgrund istället hade varit Erik från en akademisk miljö. Det är två vägledare som tar 
                                                   
118 Se bilaga 1 
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upp att de nog hade hanterat fallet annorlunda då. Dessa två vägledare har just varit på en kurs som 
handlade om risken att man som vägledare påverkas av den vägledningssökandes kön. 
 
Tre vägledare tar upp en särskild vägledningsmodell man utgår ifrån på deras gemensamma 
arbetsplats. Den går ut på att studenten man har på vägledning först ska utreda sina intressen, 
värderingar och kompetenser. Detta är de intrapersonella faktorerna att ta hänsyn till och ska sedan 
vägas mot hur arbetsmarknaden ser ut. Det handlar om att ”tratta ner” det oändliga antal 
möjligheter som finns till ett hanterbart antal alternativ. Nästa steg är att studenten sedan ska skaffa 
sig en realistisk bild av sitt blivande yrke, genom att bland annat intervjua människor som har den 
yrkesroll de själva är på väg in i. En vägledare säger: ”Vad vet hon egentligen om akademiska 
yrken?”  
 
Utifrån den ökade kunskapen om yrkeslivet gör man sedan en så kallad ”glappanalys”. Studenten 
ska fråga sig vad det är han/hon saknar för att nå sitt mål. Nästa steg blir att sätta en ”prislapp” på 
kostnaden för individen. Är det värt ansträngningen?  
 
Tre vägledare menar att Erika borde få en förebild, en mentor, till exempel en kvinnlig 
civilingenjör. ”Det är viktigt att få ett förstahandsintryck” (av hur arbetet är beskaffat)  
 
De vägledare som arbetar på det universitet där det finns civilingenjörsutbildning (som fallet utgår 
ifrån) vet att studenterna ofta brukar genomgå en kris efter första året på den tekniska högskolan. 
De brukar då medvetandegöra studenterna om det faktum att har de väl klarat första året går det 
lättare sen. En vägledare på det här universitetet har gjort iakttagelsen att det just är 
prestigeutbildningar som civilingenjör-, jurist- och läkarutbildningarna som är problematiska för de 
studenter som kommer från studieovana miljöer.  
 
Några av vägledarna tycker att man ska koncentrera sig mer på problemlösning istället för att titta 
så mycket bakåt. ”Man ska inte rota för mycket i det som har varit.” Vilka strategier behövs till 
exempel för att hon ska komma vidare? En av respondenterna tar upp möjligheten till stödgrupper 
som vänder sig särskilt till tjejer som ger sig in i traditionellt manliga utbildningar. En annan 
betonar att hon inte anser att Erikas problem beror på hennes oakademiska bakgrund eller att hon är 
tjej. Alla andra vägledare anser att hon behöver extra stöd just på grund av sin bakgrund dels som 
tjej i en typiskt manlig utbildning, men framförallt som klassresenär. Hon behöver förebilder i 
någon som har gått igenom samma process som hon själv är inne i.  
 
Sammanfattningsvis är alla vägledare eniga om att utreda detta fall mera grundligt. Hur man vill 
göra detta ser lite olika ut. Alla är överens om att problemet till största delen beror på Erikas 
oakademiska bakgrund och hennes kön, men ingen nämner möjligheten att medvetandegöra henne 
om hur dessa faktorer inverkat på hennes val. Några vägledare vill gå vidare med en Modell man 
har utarbetat på den gemensamma arbetsplatsen. Denna handlar om att först gå in i mer 
intrapersonella faktorer som intressen, värderingar och kompetenser. Därefter uppmanas studenten 
att skaffa sig en realistisk syn på sitt blivande yrke genom intervjuer med verksamma 
yrkesmänniskor. 
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Övningen 

 
Fy vad svårt! 
   
Det känns jättejobbigt! 
 
Det var nyttigt! 
  
Intressant! Man slåss här med sina egna värderingar, samtidigt som man känner av de värderingar 
som råder i samhället. 
 

Detta är några av kommentarerna efter den övning studievägledarna fick göra som handlar om att 
klassificera yrken utifrån status och genus.119 Tanken med denna övning var inte i första hand att se 
hur studievägledarna klassificerar dessa yrken ur ett genus och statusperspektiv, utan att övningen 
skulle vara en ingång till diskussion. En avsikt var också att se hur de värderar sitt eget yrke ur 
nämnda aspekter. Det visar sig att alla, utom två, värderar sitt eget yrke som ett lågstatus feminint 
yrke. Deras placering av yrket hamnar alltså i den kvadrant som är till vänster om y-axeln och 
under x-axeln. Två placeringar hamnar ovanför x-axeln, men precis på gränsen, vilket är ungefär 
samma placering som förskolelärare med låg status. Exempel på andra placeringar är advokatyrket 
som alla klassificerar som ett maskulint högstatusyrke. Forskare bedömer man som ett ganska 
könsneutralt yrke (mitt på y-axeln) med hög status. 
 
Alla studievägledarna, utom en, uttrycker alltså att det känns jobbigt och svårt att behöva ta 
ställning till dessa aspekter. Min fråga till alla respondenterna är hur de tror att klassificeringen av 
yrkena påverkar deras vägledningssamtal. Sju personer tror att det påverkar medan två inte tror att 
det påverkar nämnvärt på grund av att de själva är så medvetna om problemet.  
 

Jag skulle vilja säga: Nej det har ingen betydelse, men då ljuger jag!   
 
Två respondenter som inledningsvis tror att deras värderingar påverkar de vägledningssökande 
uttrycker att  
 

”Jag ger akt på mig själv” och ”Jag kan behärska mig och låta bli att påverka”.  
 
En respondent menar att påverkan kommer från två håll eftersom den man samtalar med också 
sitter med sin karta. Den här personen menar att det viktiga är att arbeta med sina föreställningar 
och fördomar eftersom könsaspekterna sitter så djupt rotade i oss.  
 

”Det går inte att vända upp och ner på allt under ett samtal.”  
 
En respondent säger att hon snarare tror att hon hanterar dessa aspekter på ett motsatt sätt.  
 

                                                   
119Se bilaga 2 
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”Jag skulle nog snarare bli mer uppmuntrande om det kom en kille som ville bli 
förskolelärare.” 
 
”Detta är en blandning av mina fördomar och vad folk tycker” 
  

Det är en kommentar kring övningen. De flesta av vägledarna konstaterar att det de ger uttryck för i 
övningen är något som genomsyrar hela den kultur vi lever i. Alla vägledare är ense om att synen 
på status och kön, vad det gäller yrken, ser olika ut i olika kulturer. De är medvetna om att om det 
kommer en student från en annan kultur kan deras syn på status och genus se annorlunda ut.  
 
En vägledare tar upp att i gruppvägledning behöver man inte vara lika orolig att påverka med sina 
egna fördomar. Då ställs allt i ett annat ljus eftersom det är flera människor som är delaktiga med 
sina olika aspekter. 
 
Det som framkommer gemensamt i denna övning är att alla vägledare upplever det svårt att ta 
ställning till aspekter som status och könsdominans i olika yrken. De flesta tror att den bild de 
själva har av yrken påverkar dem i vägledningssammanhanget. Alla värderar sitt eget yrke, 
studievägledare, som ett feminint lågstatusyrke. 
 

Det fria valet, finns det? 

Alla respondenter, utom tre stycken, tycker att det i någon mån finns ett fritt yrkesval, men man har 
ändå uppfattningen att det inte är obegränsat fritt utan styrs av faktorer som kön, klass och 
uppväxtmiljö. De andra tre respondenterna tar istället upp betygs genomsnitt, ekonomi och 
geografiskt läge som påverkande faktorer.  

 
Jag tror inte att det är lika fritt som man tror. Man är begränsad redan innan. Alla kan inte välja 
allt. 
 
Inget val kan vara fritt. Man är en del av ett samhälle och det är svårt att befria sig från samhällets 
värderingar och normer, eller familjens värderingar. Det fria valet utifrån att allt skulle vara fritt, 
det tror jag inte på. Jag tror att man påverkas mer eller mindre av det samhälle man växer upp i och 
det begränsar ens valfrihet. 
 
På papperet är det ett fritt val. Man kan blint gå efter sitt intresse men kommer snabbt fram till 
begränsningar som betyg osv. 
 

Självbilden nämns av någon som den största begränsningen. Om man som studievägledare bara 
kommer åt att hjälpa individen att se sin egen självbild behöver miljö och uppväxtfaktorer inte spela 
så stor roll för individen. En vägledare uttrycker det så här: 
 

Jag tänker att man måste hjälpa människor. Man har inte ett fritt val när man är så förvirrad. 
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Det handlar om att acceptera och utforska varför man har gjort vissa val i livet och förstå hur man 
kan förändra de val man kommer att göra. När man ska förändra något måste man ändå tro på det 
fria valet. Jag har träffat ungdomar med invandrarbakgrund och som är uppgivna och ser sig själva 
som pinnar i statistiken, men har man den uppfattningen blir det deterministiskt, att man aldrig kan 
förändra. 
 

På frågan vilka faktorer som styr i yrkesvalet anser de flesta studievägledarna att familjen är den 
faktor som spelar störst roll.  
 

Framför allt är det föräldrarnas utbildningsbakgrund. Så tror jag. Det beror också på om 
föräldrarna har resurser. 
 
Det måste vara det sociala sammanhanget och familjen som är det viktigaste. Också var man bor 
och vad vännerna gör. Vilken syn ens medmänniskor har. 
 
Även om föräldrarna inte har en akademisk bakgrund borde barnet ändå ha möjligheten att skaffa 
sig en sådan utbildning. Det handlar om att strukturen i samhället måste fungera på så sätt att den 
stöttar individen.  

 
En studievägledare tror att det är kompisarna som är den viktigaste faktorn, familjen kommer först 
efter det. Även intryck från media. 
 

Kompisar först och sedan familjen, men även intryck från TV och Internet, ja media över 
huvudtaget. 
 

En annan tror att betygen är den avgörande faktorn.   
 

Om man har ett bra betyg är alla vägar öppna. 
 

En studievägledare menar att det är intresset som är den viktigaste faktorn och efter den de 
personliga egenskaperna. 
 
Någon nämner att det viktigaste är att ha alternativen. Man kan ju inte bli något som man inte vet 
att det finns.  
 

Ju mer möjligheter man har att veta vad som finns desto lättare blir det att välja 
 
Alla studievägledare har sammanfattningsvis uppfattningen att det i någon mån finns ett fritt 
yrkesval, men inte obegränsat fritt, utan att det styrs av olika strukturella faktorer. 

Vad får då ovanstående resonemang för konsekvenser för studievägledarnas arbete? 

Fyra vägledare svarar att det viktigaste i deras arbetsroll är att göra studenterna medvetna om varför 
de har fattat de beslut de har. 
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Jag vågar mer nu (som studievägledare) och tar inte bara det som är på ytan utan vågar 
konfrontera mera. Jag frågar mera vad är det som har styrt dem tidigare i livet. 
 
Det är utmaningen i jobbet att titta på påverkansfaktorer. Sett över tid och ett antal samtal försöker 
jag locka fram deras värderingar och vad som påverkar. Det handlar också om trygghet i sin egen 
yrkesroll. 
 
Det viktiga är att jobba med insikter, varför man har valt det man har, att helt enkelt öka 
självinsikten. Titta bakåt för att förstå framåt. Sedan kanske man ändå väljer det som familjen tänker 
men då vet man i alla fall varför man väljer det man gör. 
 

Det finns också ett par studievägledare som anser att det viktigaste är att hålla sig uppdaterad om 
utbildningsväsendet och arbetsmarknaden och att kunna ge bra information till studenterna. Någon 
menar att det är viktigt att visa på valmöjligheterna som finns och att särskilt ge information till de 
studenter som kommer från studieovana miljöer om möjligheter i systemet. 
 

De som inte har det akademiska naturligt tycker att det verkar krångligt, men alla kan ju förstå 
detta. Det handlar om att ta fram det som är viktigt just för den personen att ta med sig in i den 
akademiska världen. 
 

På frågan om hur studievägledarna ser på tanken att de skulle vara en så kallad samhällets grindvakt 
blev det lite olika reaktioner? Alla tycks bli illa berörda av tanken att de skulle vara ett slags 
sorterare av människor. Här är ett axplock av kommentarer: 
 

Detta är långt ifrån vad jag själv tycker och vad rollen ska vara. Tänker precis tvärtom att rollen 
som studievägledare ska vara en motvikt mot grindvaktstänkandet. 
 
Jag tror tyvärr att det finns en risk (att vi blir grindvakter). Det är ett gammaldags tänkande som 
fortfarande lever kvar. Jag tror att det har att göra med att man känner sig osäker i sin yrkesroll och 
suddig som person. Vi har kommit längre än så.  
 
Jag har hört studenter som har bekräftat detta. Det är hemskt hur mycket makt man har. Jag minns 
någon som sa att de varit hos flera studievägledare och att det handlar om tur eller otur vem man 
träffar eftersom vissa varit grindstängare och andra grindöppnare. Det kanske är så att det finns 
många med dessa tendenser. Vissa är för mycket åt det realistiska hållet och på så sätt slår hål på 
drömmar. Det kan vara viktigt att ge hinter om verkligheten, men absolut inte slå hål på drömmar. 
Det är så viktigt att människor själva tar ställning. Frågan är också vad är vägledning? Det är så 
viktigt med processen och vägledningsmetodiken. Risken kanske också är större på högstadiet. 
Kanske vägledarna där kan ha uppfattningen att de vet så lite om verkligheten och att nu ska jag 
informera dem rätt. 
 
På något sätt är man som studievägledare lite i en rävsax. 
 
 Jag tänker på vår roll. Vad är det för roll vi spelar. Jag har en form av mantra att varje enskilt 
möte spelar roll och det tror jag på. Vi spelar en viktig roll i mötet med människor. Man behöver 
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någon som tror på en. Tror man på en person kan den lyckas. Man får inte slå hål på målen. Målen 
måste individen själv sätta upp. Man måste vara medvetens om sin roll som studievägledare, att man 
påverkar och hur man påverkar. 
  

Ingen av studievägledarna vill ha rollen som en samhället grindvakt. Alla blir illa berörda av denna 
tanke. Ingen vill riktigt tro att deras roll skulle vara av den karaktären utan snarare motsatsen. Man 
vill stå på individens/studentens sida och stöta dem i att hitta sin väg. 

Hur tror studievägledarna att studenterna ser på dem? 

Här finns det flera olika upplevelser. De flesta uttrycker något i stil med att det finns en risk att de 
upplevs som en maktperson, men samtidigt menar flera att de har en känsla av att studenternas 
upplevelser mest är av positiv art.  

 
 

Man får vara inställd på att de (studenterna) ser på en som en maktfaktor. Man kan ses som en 
gatekeeper som inte företräder individen man möter, som en samhällsbevarare. Det måste man vara 
medvetens om. Andra personen har kanske också en bild som de kanske inte är medvetna om och 
som inkräktar på det fria valet. 
 
Jag funderar varje dag på hur de som kommer ser på mig. Besökare har inte alltid klart för sig vad 
vi har att erbjuda och där kan vi vara otydliga. 
 
Jag tror att de ser på mig som en myndighetsperson när de kommer, men förhoppningsvis ändrar de 
sig under samtalet. 
 
Jag tycker att jag höjs upp för mycket. Bara för att jag är studievägledare vet jag ingenting om 
framtiden. Målet är att få människor att lita på sig själva och ta sin framtid på allvar. 
 

Arbetsmarknaden 

Frågan till studievägledarna om arbetsmarknaden är något som påverkar dem i 
vägledningssituationen, besvaras av alla med att det inte är det väsentligaste. Det är de 
intrapersonella faktorerna som de anser vara de viktigaste, men det är ändå en faktor som man som 
vägledare måste ta med i samtalet. En vägledare menar att om arbetsmarknaden är en fråga som är 
viktig för studenten är det något man som vägledare måste ta på allvar.  
  

Om studenten tycker att arbetsmarknaden är viktigast följer jag det. 
   
Arbetsmarknaden har en betydelse eftersom det bekymrar henne. 
  
Man ska i alla fall inte välja ett yrke ur strategisk synpunkt utan att vara intresserad av det. 
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Alla anser att arbetsmarknaden är något obestämbart som man inte ska hänga upp sitt yrkesval på. 
Det viktigaste är att välja med hjärtat. Man anser det ändå viktigt att ta reda på vad yrket man är på 
väg att ge sig in i verkligen innebär.  
 

Begreppet breddad rekrytering 

När vi börjar diskutera begreppet breddad rekrytering, visar det sig att det inte är någon av 
vägledarna som är öppet negativ till detta. En person tycker att det är ett uttjatat begrepp som har 
blivit just alldeles för brett och stort. 
  

Benämningen är uttjatad. Det är för mycket att ta tag i med allt från ålder, klass, miljö och 
bakgrund. Då kan man inte kalla det för breddad rekrytering längre, utan bara rekrytering.  

 
En annan studievägledare nämner det som ett nödvändigt ont. Ingen av dessa är negativa till att de 
från en studieovan miljö kommer in på högskolan. Den ena säger: 
  

Jag tror att man måste göra det. Man måste ge dem de goda exemplen. För 10 år sedan fanns inte 
detta.  

 
Båda dessa kommer från samma lärosäte och har uppfattningen att i och med att begreppet breddad 
rekrytering idag innefattar så många grupper är det svårt att egentligen veta vem som inte tillhör 
denna grupp. 
En av vägledarna på högskolan uttrycker sig så här:  
 

Jag tycker att det är teoretiskt rätt att få in alla olika kategorier av studenter, men jag vill inte fastna 
i att det är ett uppdrag ovanifrån, utan vill se varje enskild människa och vad som är viktigt för just 
den individen. 

 
Alla vägledarna i övrigt är överens om att varje individ ska ha möjligheten att söka sig den 
utbildning de vill. Tre stycken nämner att de själva tillhör kategorin som har gjort ett 
gränsöverskridande val. Det är bara tre vägledare som självmant tar in ett samhällsperspektiv på 
breddad rekrytering. En av dem uttalar sig så här:  
 

Jag ser det som en jätteviktig fråga att man breddar rekryteringen, att barn och ungdomar och 
människor i allmänhet får lika möjligheter att utveckla sin potential. Det är en rättvise fråga och 
demokratifråga att alla människor ska ha lika rättigheter. Vi ska utnyttja de resurser som finns i 
samhället. Det är också en kvalitets fråga för högskolan och universitetet. Har vi inte studenter och 
lärare här som representerar befolkningen blir inte heller utbildningen och forskningen 
representativ för verkligheten, utan en egen liten ö mitt i verkligheten. 
   

En annan kommentar är: 
 

Redan när man föds är vissa dörrar stängda. Det är viktigt att öppna stängda dörrar.  
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En vägledare uttrycker sig så här angående hur det borde vara som studieovan att komma in på 
högskolan:  
 

Den vägen ska kännas bekväm även om man kan känna sig alienerad i den här världen ska det 
finnas någon form av matta att gå på för att klara sina studier. 

 
Inte någon av studievägledarna ifrågasätter egentligen att breddad rekrytering är något man ska 
befatta sig med. Ingen nämner heller att de skulle se detta som ett påbud uppifrån, utan man tar för 
givet att det är något som ska ingå i den studievägledande verksamheten. Endast en vägledare 
nämner det som ett nödvändigt ont. Däremot är det endast tre som ser den breddade rekryteringen 
ur ett samhällsperspektiv och endast en som nämner ett demokratiperspektiv. 

Värderingen av studievägledning på lärosätet enligt studievägledarna  

På frågan om hur respondenterna anser att lärosätet de arbetar på värderar studievägledning är 
svaren skiftande. Tre studievägledare nämner Bolognaprocessen som något som har satt 
vägledningen i fokus. 
 

I och med Bologna och i och med att det har varit svårt att få ut dem (studenterna) på 
arbetsmarknaden har studievägledningen blivit högre värderad de senaste 2-3 åren. 
  
Man har vaknat och insett att studievägledning kanske krävs i större omfattning. Det finns ingen 
samssyn i detta. Det spretar, men spretar på en högre nivå än tidigare. 
 

Det som flera av vägledarna är eniga om är att vägledning är något osynligt på de lärosäten där de 
arbetar. 
 

Det är något som bara finns och det saknas en diskussion omkring den. 
 

En annan kommentar är:  
 

De tycker ingenting om oss. 
  

En studievägledare uttrycker:  
 

Det är viktigt att göra sig sedd och hörd som vägledare. 
  
Ytterligare en studievägledare säger att det finns lika många uppfattningar om studievägledning på 
lärosätet som det finns personal. Samma studievägledare menar också att det fortfarande finns en 
massa fördomar om att en studievägledare är någon som ger information och kan benämna en 
massa yrken.  
 

De ska vara rådgivare och uppslagsverk. 
 
Studievägledning värderas högre vid lågt sök tryck. Då får man upp ögonen för det. 
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Kompetensutveckling 

Alla studievägledarna är helt eniga om att de får den kompetensutveckling de anser sig behöva för 
att kunna göra ett bra och professionellt arbete?  
 

Vi är nästan bortskämda, men det måste få kosta pengar. Vi är ju pedagoger och inga 
administratörer. Vi har en form av lärarroll och en pedagogik som allting bygger på. 
 

En vägledare uttrycker att hon visst individuellt sett får den kompetensutveckling hon behöver, men 
gärna hade velat ha ett tydligare stöd uppifrån om hur vägledningen ska organiseras. 
 

Väglednings metodik 

Utgår studievägledarna som intervjuats för någon speciell väglednings metodik?  Alla vägledarna 
menar att de under åren de har jobbat samlat på sig ett antal olika verktyg. 
 

Jag har nog en liten blandning av allt möjligt, en liten verktygs låda som jag kan använda.  
 

Den väglednings metodik som nämns flera gånger är den som utgår från Gerhard Egans metodik. 
(Denna lärs ut på studievägledarutbildningen i Malmö.)   
 

Egan sitter någonstans långt bak. När jag någongång känner mig osäker händer det att jag faller 
tillbaka på honom.  
 
Det är de tre stegen hos Egan som jag använder mig av. 

 
En vägledare nämner att hon specifikt använder sig av Peavy och Amundsen, vilka är två tunga 
namn inom vägledningsmetodik.  
 

Jag är en Peavy och Amundsen anhängare. På sätt och vis är det en form av livs vägledning. Man 
kan inte plocka bort vissa delar av livet. Å andra sidan sysslar jag inte med livs vägledning, som 
kurativt arbete, men samtidigt är det viktigt med helheten. 
 

Tre vägledare nämner ett lösnings fokuserat arbetssätt som grund. Det handlar om att blicka mer 
framåt än bakåt. Även de vägledare som inte benämner det just som fokuserat arbetssätt, menar 
ändå att det är viktigare att blicka framåt.  
 

Man behöver gå tillbaka för att få en plattform att arbeta vidare utifrån. 
 

Även andra metodiker nämns.  
 

Under de 10 år jag har arbetat har jag dels snappat upp coachingmetodiker men också andra som 
jag tycker passar mig. 
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Flera av vägledarna sätter inget namn på den metod de använder.  
 

Jag följer ingen speciell guru.  
 
De vägledare som arbetar tillsammans, på samma arbetsplats, nämner att de gemensamt har kommit 
fram till en metod de arbetar utifrån.  
 

Vi har vår egen modell, som vi förhåller oss till allihop. Den är sammansatt av teorier som vi hämtat 
från olika håll. 

 
En vägledare:  
 

Ja, det har jag väl (en metodik), men det viktigaste är att lyssna och att genvägar ofta är senvägar 
har jag lärt mig. Jag slänger ut en liten snabb krok och tar vara på det som finns. 
 
Jag tycker om att utgå från vinnarscenarion. 

 

Studievägledarnas syn på hur högskolan hanterar studenter från studieovana miljöer? 

Alla respondenter uttrycker på olika sätt att de är införstådda med att det är politiskt korrekt att 
arbeta med breddad rekrytering. Särskilt de studievägledare som arbetar på det större universitetet 
menar att det ser snyggt ut på papperet.  
 

Uppifrån (universitets ledningen) känns det som man vill ha ett elituniversitet. Från regerings håll 
säger man att man ska jobba med detta (breddad rekrytering) men egentligen vill man inte. 
 
Man vill visa sin goda vilja och startar projekt, sedan läggs projektet ner. 
 
Så länge man får studenter ändå är det inte lika viktigt. 
 
Nu är det mer genomströmningen som är det viktigaste. Man rekryterar utifrån vad man behöver. 

 
Två vägledare från det större universitetet har motsatt uppfattning, nämligen att när man får gott om 
studenter kan man kosta på sig att satsa på breddad rekrytering, men i dåliga tider handlar det 
enbart om rekrytering.  
 
Alla studievägledarna på högskolan är väl insatta i hur man arbetar övergripande med breddad 
rekrytering på lärosätet. Någon tycker att ”studentmenyn” är viktigast. 
 
I studentmenyn har man samlat de stödinsatser som finns på Malmö högskola. Där finns kurser i 
allt från studieteknik, lyckas med dina studier, konsten att sätta mål, att våga tala, stresshantering, 
gå ner i vikt och sluta röka. Många av dessa kurser sker i nära samarbete med Studenthälsan. 
Studievägledarna har också karriärgrupper där man utgår från MBTI, (Myers Briggs Type 
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Indicator). Detta är ett slags personlighetstest som utgår från Carl Gustav Jungs forskning, där 
individen får fylla i ett formulär som rättas av studievägledaren. Utifrån svaren placeras men sedan 
i en av 16 möjliga personlighetstyper. Studievägledarna som jobbar med detta är dock noga med att 
inte kalla det för test utan snarare indikator. Denna indikator är något man fäster stor vikt vid i sitt 
arbete. ”Genom MBTI får man koll på sig själv.” 
  
Både i Lund och i Malmö använder man sig av MyersBriggs Type Indicator (referens)framför allt i 
gruppväglednings sammanhang.  Det är dock inte ”testet” som är det avgörande utan individen ska 
själv utifrån ett antal olika kriterier man får tilldelat sig muntligt, bedöma vilken personlighetstyp 
man anser sig vara. Detta resultat utgår man sedan ifrån i sina karriärgrupper. Det är sedan gruppen 
som utifrån denna personlighetstyp, tillsammans med individens intressen, värderingar och 
kompetenser som försöker att hitta lämpliga yrkesval för individen.  
 
Man skiljer också på ”stöd vid behov” och ”inkluderat stöd.” Stöd vid behov är enskilda 
väglednings samtal som studenterna ringer för att boka. Inkluderat stöd är poänggivande kurser 
inom vissa av högskolans program.  
Man har även planer på att starta ett pedagogiskt centrum.  
 
 
Sammanfattningsvis kommer det fram en yrkesstolthet hos dessa studievägledare. Även om många 
klassificerar sitt eget yrke som ett lågstatusyrke upplever man att det är en viktig uppgift man har 
och att man, trots att man tycker att vägledning är en osynlig verksamhet på lärosätena, ändå tror att 
vägledning kommer att bli allt viktigare, inte minst i och med Bolognaprocessen. Alla vägledarna är 
insatta i begreppet breddad rekrytering och hur lärosätet arbetar med detta. 
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6. Analys 

Under denna rubrik ska jag försöka genomlysa det som har framkommit under intervjuerna. 
Teorierna finns som en bakgrund i vars ljus jag ställer resultaten. Eftersom jag har valt ett 
systemteoretiskt synsätt anser jag att studievägledningen måste ses i sin kontext. Hur diskuterar 
studievägledarna själva omkring begreppet breddad rekrytering och en gränsöverskridande 
vägledning? Hur ser de på sig själva i spänningsfältet mellan individ och samhälle? Vad har de för 
människosyn och vägledningsideologi/metodik? 

6.1 Studievägledarna 

6.1.1 Breddad rekrytering och socialt fält. 

Det sätt man uppfattar begreppet breddad rekrytering på, säger något om den samhällssyn man har. 
Alla vägledarna anser att alla individer, oavsett bakgrund och kön, bör ha samma chans till 
utbildning. Ingen nämner att breddad rekrytering är något man ser som ett påbud uppifrån, utan 
man ser det tvärtom som något bra och nödvändigt och något man anser vara en viktig del av sitt 
arbete. Någon tycker däremot att begreppet breddad rekrytering känns uttjatat och utan substans. 
Det är bara tre som tar in ett samhällsperspektiv på breddad rekrytering. De andra anser att det är 
viktigt ur ett individperspektiv och då tar man främst fram argumentet om rättvisa. Alla ska ha rätt 
att utbilda sig till vad de vill. De som tar in samhällsperspektivet menar att det är slöseri med 
samhällets begåvningsresurser att människor inte ska kunna välja det som passar dem, utan att 
styras av strukturella faktorer. Endast en vägledare tar in demokratibegreppet i sammanhanget och 
menar att det viktiga med breddad rekrytering är att alla kategorier av människor ska finnas 
representerade i alla samhällsskikt för att säkra de demokratiska värderingarna och samhällsskicket.  
 
Att bredda rekryteringen anses som viktigt från studievägledarnas ståndpunkt hänger till viss del 
ihop med lärosätets sätt att kommunicera ut denna fråga. Frågan aktualiserades, som vi har sett, i 
samband med regeringens proposition ”Den öppna högskolan”. Att det sedan skett en viss 
förändring i synsätt beroende på regering och konjunktur slår troligtvis inte igenom så snabbt i 
praktiken. Dessutom uttalar studievägledarna att de upplever sig stå mer på individens sida i 
spänningsfältet mellan individ och samhälle. Då blir inte heller den politiska diskussionen om 
breddad rekrytering det som är avgörande för deras ståndpunkt. Det handlar inte lika mycket om de 
stora perspektiven. Det är ju till exempel bara en vägledare som tar in ett demokratiperspektiv på 
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breddad rekrytering i intervjuerna. Fokus ligger, som redan nämnts, på att det ska bli rätt för 
individen. Det är de intrapersonella faktorerna som väger tyngst. 
 
Utifrån Bourdieus teori befinner sig studievägledarna i ett fält där det finns vissa spelregler. Dessa 
spelregler kan vara tydligt uttalade i form av direktiv och förordningar, men de kan också vara av 
mer subtil karaktär. Fältet Lunds universitet ser annorlunda ut än fältet Malmö högskola. Detta 
påverkar de premisser studievägledarna arbetar under. Som jag tidigare varit inne på är exempelvis 
antagningssystemet ett uttryck för symboliskt våld. Detta påverkar studievägledarnas 
arbetssituation och är något de måste förhålla sig till i sitt arbete med breddad rekrytering och 
vägledning. Hur stöttar man en student som faller på att betygen är för låga för att bli antagen till 
drömutbildningen? Då blir det knappast tal om breddad rekrytering i första hand. 
 
Även om man inte uttalar att man upplever breddad rekrytering som ett påbud uppifrån hade man 
kanske inte lagt så stor vikt vid detta om det inte varit en diskussion inom fältet. På samma sätt 
hade förmodligen inte högskolan/universitetet beaktat breddad rekrytering på samma sätt om inte 
Rekryteringsdelegationen hade inrättats för att ge incitament till breddade rekryteringsprojekt.  
 
Om man anser att mångfald är viktigt för att ett samhälle ska utvecklas vidare och ge alla 
människor lika rättigheter till utbildning och en väg ut på arbetsmarknaden, kan man egentligen inte 
vara motståndare till breddad rekrytering. Inom den konstruktivistiska vägledningen finns det ingen 
uttalad politisk ståndpunkt, men underförstått finns tanken att varje individ ska ha möjligheten att 
oberoende av yttre strukturer förverkliga sin inre potential. Då måste samhället på olika sätt och 
nivåer stötta individen till detta. 
 
Om man vidare utgår från Bourdieus faktorer som socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital har 
vägledarnas syn på sitt eget yrke som ett feminint lågstatusyrke en betydelse i sammanhanget. Det 
påverkar deras position inom fältet de befinner sig. Man kan också säga att deras syn på sitt yrke är 
färgat av att feminina yrken ofta klassificeras som lågstatusyrken. De flesta anser också att det de 
gör i mångt och mycket är osynligt för många på lärosätet de arbetar på. Studievägledning är något 
som bara finns och som ingen reflekterar så mycket över. Gemene man vet inte ens vad vägledning 
är för något. De flesta märker dock en förändring i positiv riktning sedan Bolognaprocessen började 
diskuteras både på nationell nivå och på deras lärosäte. Bolognaprocessen är, mycket förenklat 
förklarat, en EU-anpassning av högre utbildning som syftar till större flexibilitet inom högre 
utbildning och även på arbetsmarknaden. Man tror att man från regeringshåll, men särskilt från 
lärosätets sida, kommer att värdera studievägledningen högre. På samma sätt är det vid lågt 
söktryck. Då blir plötsligt vägledningen viktigare. Här kan man även tydligt se det spänningsfält 
som vägledarna befinner sig i mellan individ och samhälle.  
 
Alla studievägledarna anser att de får den kompetensutveckling de behöver för att kunna utvecklas 
vidare i sitt arbete, vilket man ser som ett slags bevis på att man ändå är betydelsefull. Några av 
vägledarna tycker att det saknas en tydlighet uppifrån hur studievägledningen ska organiseras, 
vilket kan ses som ett uttryck för verksamhetens låga status.  
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6.1.2 Människosyn och metodik. 

Vilken metodik är det som lyser igenom hos de vägledare jag har intervjuat? Eftersom jag har valt 
den konstruktivistiska/systemteoretiska synsättet som ett slags måttstock på en vägledningsmetodik 
som skulle kunna befrämja gränsöverskridande val försöker jag se om jag kan hitta något av detta 
synsätt hos de vägledare jag har intervjuat.  
 
Jag har också Linda Gottfredssons teori om avgränsning och kompromiss i bakgrunden.  För att 
kunna bredda rekryteringen till högskolan behövs det en vägledningsmetodik som öppnar dörrar till 
det förflutna som, enligt Gottfredsson, individen redan har avgränsat. Det viktigaste är att individen 
i första hand vill förverkliga sitt sociala själv och inte det psykologiska självet. Det innebär i 
praktiken att faktorer som kön och klass är viktigare än intrapersonella faktorer som intressen, 
värderingar och personlighetsdrag. Individen är benägen att först rationalisera bort de psykologiska 
faktorerna medan att välja bort de sociala tär hårdare på individens självkänsla. Intressen är, enligt 
Bourdieu, något man förvärvar i sin klass, med andra ord ett inlärt beteende.  
 
I enlighet med det systemteoretiska synsättet är vägledaren en del av systemet. Det har förstås stor 
betydelse om han/hon har en god självkännedom och goda kunskaper inom psykologi, sociologi, 
pedagogik, karriärteorier med mera. Det stämmer som Vance Peavy nämner att vägledaren ska vara 
lite av en bricoleur dvs en tusenkonstnär. Man kan lätt få intrycket av att man ska vara ett slags 
övermänniska som vägledare.  
 
De systemteoretiska/konstruktivistiska faktorer jag har valt att titta på för att försöka bedöma om 
vägledningen öppnar dörrar är: 
 

1. Tilltalar vägledningen både det sociala och psykologiska självet? 
2. Är vägledningen processinriktad? 
3. Är man intresserad av den kontext människan befinner sig i? 
4. Är man medveten om sin påverkan och makt som vägledare/grindvaktssyndromet? 
5. Hur ser man på det fria valet? 

  
Jag kommer under de rubriker som följer att analysera mina samtal utifrån dessa faktorer. 

6.1.3 Det sociala eller psykologiska självet? 

Alla studievägledarna fick ett fall de skulle förhålla sig till.120 Hur hade de hanterat denna student 
om hon hade kommit på vägledningssamtal till dem? Alla studievägledarna är här eniga om att 
utreda mera. Man betonar vikten av att ”medvetandegöra studenten om vad som påverkar henne”. 
Några framför också betydelsen av att titta på de intrapersonella faktorerna omkring studentens val, 
som intressen, värderingar och kompetenser. Det handlar om att diskutera vem hon är som person 

                                                   
120Se bilaga 1 
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för att göra henne tryggare i sitt beslut. Har det varit så att föräldrarna på grund av sin oakademiska 
bakgrund inte haft förmågan att stötta henne tillräckligt? Koncentrationen ligger på att utreda vem 
studenten är för att sedan utifrån det komma fram till möjligheter. Fokus ligger här på det 
psykologiska tänkandet mer än det sociala, även om man berör de sociala faktorerna. 
 
Nu får man ha med i beaktande att det fall som studievägledarna har fått att fundera över är ett 
fiktivt fall och inte en människa av kött och blod. Det påverkar förstås deras resonemang omkring 
hur de skulle hantera det. I en dialog med en student uppstår ju så mycket mer än ett fall på ett 
papper.  
 
De studievägledare som arbetar på Malmö högskola har, som tidigare nämnts, en gemensam Modell 
som man utgår ifrån i sina vägledningssamtal. I stort handlar denna om att titta på vem man är, 
insikt, i förhållande till vad som finns på arbetsmarknaden, utsikt, och sedan skaffa sig en strategi 
för att nå sina mål. Studenten förväntas vara aktiv och själv ge sig ut på arbetsmarknaden för att 
bland annat intervjua presumtiva arbetsgivare. Detta för att skaffa sig en realistisk bild av hur 
arbetsmarknaden ser ut. Utifrån dessa faktorer gör man sedan en så kallad glappanalys där man 
tittar på vad studenten saknar för att nå sina mål.   
 
Vad skiljer sig då denna Modell man använder sig av på Malmö högskola från de 
matchningsmetoder som använts genom tiderna? Det finns likheter i denna Modell med Parsons 
innehållsteori på så sätt att man ställer individens intressen, förmågor och eventuella begränsningar, 
den så kallade insikten, mot individens kunskaper om arbetsmarknaden, behörigheter för att komma 
in på en viss utbildning, det man här kallar utsikt. Parson hade också en tredje faktor som var 
förmågan att kunna resonera omkring dessa båda grupper av fakta. Det kommer i Malmömodellen 
in i att sätta upp mål och en strategi för att nå målet. Den stora skillnaden mellan Malmömodellen 
och Parson är att på hans tid var det inte samtalet som var det viktiga. Vägledaren var experten som 
genom att ställa en massa frågor kom fram till individens intressen och förmågor och sedan gav råd 
om vad individen skulle utbilda sig till. Samtalet fick inte ta mer än 15 minuter.121 
 
Sammanfattningsvis är det som framkommer att tonvikten i vägledningsmetodiken ligger på 
psykologiska faktorer. Den sociala kontexten finns med, men mer i bakgrunden. 

6.1.4 Processtänkande och kontext. 

Finns det då något av ett processtänkande i Malmömodellen? Ja, för det första ger man, som sagt, 
studenten betydligt mer tid än Parson gjorde. Man har till att börja med ett timmeslångt samtal. Det 
förekommer också att en student kommer tillbaka flera gånger. Individen förväntas också ta ett 
ansvar i att själv ge sig ut och intervjua människor på arbetsplatsen. Här visar man att man ser på 
individen som en konstruktör av sitt eget liv. Det finns absoluta inslag av ett processtänkande. 
 

                                                   
121 Patton McMahon, s. 20 
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Arbetsmarknaden ser förstås också helt annorlunda ut idag. Vi har fått en allt större arbetsdelning 
samtidigt som arbetsmarknaden blivit alltmer fluktuerande. På så sätt blir det svårt att matcha 
individen mot en hela tiden skiftande arbetsmarknad.  
 
Nu är denna Modell endast en bas som vägledarna använder sig av i sina vägledningssamtal. Under 
intervjuerna framkom att flera vägledare även använder sig av utmaningar för att komma studenten 
inpå livet och att man då också tar in mer kontextuella aspekter som familjesituation och individens 
bakgrund. Ingen av vägledarna har dock nämnt att de spontant tar upp köns- eller klassaspekter. 
Ingen av dem nämner heller möjligheten att föra in faktorer på makronivå som till exempel 
utbildningspolitik, eller ekonomiska faktorer i vägledningssamtalet.  
 
Studievägledningen på Lunds universitet har ingen gemensam vägledningsmodell att utgå ifrån. 
Vid intervjuerna framkommer ändå likartade tankegångar som hos vägledarna i Malmö. De talar 
också om att utreda mera, titta på studentens intressen och jämföra med arbetsmarknaden.  
 
Som redan nämnts använder man sig av Myers Briggs type indicator i väglednings sammanhanget 
både i Lund och Malmö. Detta ”test” används ofta som en typ av matchning inom arbetslivet, på så 
sätt att vissa personlighetstyper anses passa för visst typ av arbete. Det är nu inte på detta sätt man 
använder sig av testet. Man gör det i grupp och tar in även andra, främst psykologiska aspekter, 
som kompetenser, intressen och värderingar, i ett större sammanhang. I en grupp blir det också en 
annan dynamik än om individen sitter med en ensam studievägledare. På så sätt kommer även 
kontextuella faktorer med i bilden eftersom man diskuterar mycket omkring hur man har fått det 
resultat man har.  
 
Vid frågan om man använder sig av någon speciell vägledningsmetodik svarar de flesta att de har 
Egans metodik i bakhuvudet.122 Detta är en samtalsteknik man fick lära sig under studie- och 
yrkesvägledarutbildningen, som är mycket handlingsinriktad. Det innebär bland annat att man inte 
blickar bakåt utan tittar framåt. I stora drag går metoden ut på att hjälpa klienten/studenten att 
hantera sina problem och att upptäcka outnyttjade resurser. Den handlar också om att hjälpa 
klienten/studenten att bli effektivare i att hjälpa sig själv i vardagen. Å andra sidan förutsätter den 
att människor har ett fritt val. Det handlar bara om att lära sig att välja rätt. Den är, i sig, inte till 
någon hjälp om man vill förstå hur en individ har avgränsat och kompromissat sig fram till sin 
ideala zon av yrken.  
 
Flera av respondenterna säger sig inte följa en speciell metodik utan har samlat på sig ett antal olika 
verktyg under de år de har jobbat som vägledare. Någon nämner också ett coachande arbetssätt.  
Sammanfattningsvis framkommer att alla vägledarna har en uppsättning olika metodiker för att 
möta studenter med. Eftersom dessa metoder i stor utsträckning handlar om att hjälpa den 
vägledningssökande med att upptäcka sina outnyttjade resurser framkommer att man har en syn på 
människan som utvecklingsbar.  
 
Sammanfattningsvis finns det flera inslag av ett processtänkande i vägledningsmetodiken man 
använder sig av, men man har inte löpt linan ut. Intrycket är att det ändå är mycket av ”trait and 
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factor” tänkande. Det händer att studievägledarna tar in kontextuella faktorer i 
vägledningssammanhanget, som mer handlar om familjesituation, men få vägledare nämner att de 
tar in faktorer som klass, kön eller politiska faktorer i samtalet. 
 

6.1.5 Finns det ett fritt yrkesval? 

Enligt ”trait and factor” teorin ansågs yrkesvalet som ett fritt val möjligt för alla. I det 
systemteoretiska tänkandet begränsas valet av yttre strukturer som social bakgrund, kön, 
arbetsmarknad, utbildningspolitik, ekonomi med mera. Vilken ideologi har studievägledarna 
angående yrkesvalet? 
 
Ingen av studievägledarna tycker att det finns ett absolut fritt val utan anser att individen påverkas 
på olika sätt. Några få vägledare menar att det som bromsar individen i sitt handlande är till 
exempel urvalsregler eller bristande kunskaper i vad det finns för yrken. Här utgår man ifrån att det 
egentligen finns ett fritt val, men yttre faktorer sätter käppar i hjulet.  
 
Den absoluta majoriteten nämner faktorer som kön, familjebakgrund, media och kompisar som 
påverkansfaktorer. Skillnaden är ju då att individen från början begränsats i sina valmöjligheter på 
grund av strukturella faktorer. Detta har en stor betydelse för hur man hjälper studenten vidare. Har 
man uppfattningen att det bara är betyg och urval som stoppar den fria viljan är man ju inte som 
vägledare benägen att utmana studenten på denna punkt. Samtalet kan då komma att handla mer om 
strategier för att ta sig in på en utbildning. Om vägledaren däremot tror att social bakgrund och kön 
påverkar, kommer de förmodligen försöka att utreda mer hur studenten har resonerat omkring sitt 
val.  
 
På frågan om hur synen på det fria valet påverkar studievägledarnas arbete svarar den absoluta 
majoriteten att det är betydelsefullt att titta på individens bakgrund, inte bara ur ett psykologiskt 
utan också ett socialt perspektiv. Vad är det för faktorer som har styrt individen till den punkt 
han/hon står idag? Flera vägledare nämner att de brukar utmana sina klienter. Målet är att öka deras 
självinsikt. Här finns en tydlig skillnad mellan Malmö och Lund. I Lund känner vägledarna ett 
större behov av att vara uppdaterade på arbetsmarknaden och att kunna ge korrekt information till 
studenterna. Detta tar ingen av vägledarna i Malmö upp som det primära. Här kan man åter se 
påverkan från det fält, organisation, man befinner sig inom. Förklaringen varför studievägledarna i 
Lund särskilt lyfter fram vikten av att ge god och uppdaterad information till studenterna kan även 
ligga i att Lund faktiskt har den högsta andelen av studenter från akademisk miljö som i allmänhet 
ställer högre krav på korrekt information.  
 
För att sammanfatta är det ingen av studievägledarna som säger sig tro på ett absolut fritt val utan 
att individer är påverkade av strukturella faktorer på olika sätt. 
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6.1.6 Upplevelsen av sin egen roll. 

 
Upplever sig studievägledarna som en samhällets grindvakt som sorterar in individer i rätt fack på 
arbetsmarknaden? 
Många upplever frågan som obehaglig och någon medger att de delvis sitter i en rävsax på det sättet 
att de kan upplevas som en samhällets representant. Ingen vill, självklart nog, upplevas som någon 
som slår hål på drömmar utan tvärtom vill de visa att de står på studentens sida och vill hjälpa dem 
att hitta sin egen väg. Utvärderingen av studievägledningen på respektive lärosäte visar ju också att 
det stora flertalet av de studenter som besöker en vägledare både i Lund och i Malmö, är mycket 
nöjda och också upplever sig sedda och hörda av studievägledarna. Studievägledarna är dock 
medvetna om att de finns en risk att studenterna ser dem som en maktperson. Det finns också en tro 
att det är vanligare att studievägledare på grundskolan lättare hemfaller åt att vara grindvakter. 
Förklaringen man har till detta är att dessa vägledare anser det som viktigt att bringa realism in i 
grundskoleelevernas bild av sig själva, de är ju så unga. Detta tycks ju också stämma med Lena 
Sawyers undersökning som enbart riktade sig mot grundskolesyv. 
 
Några av studievägledarna betonar vikten av att själva reflektera över var deras egna uppfattningar 
kommer ifrån. Någon säger att man inte kan hålla på att ifrågasätta sig själv hela tiden. Det samlade 
intrycket är ändå att man är någorlunda medveten om sin maktposition gentemot studenterna, men 
att man aldrig riktigt har lyft upp frågan till ytan. Även om vägledaren har upplevelsen av att man 
låter samtalet utgå från den individ man möter, så påverkas förstås detta samtal av vägledarens 
personlighet. Detta tycks de flesta vara medvetna om. I och med att vägledning i första hand har 
språket som redskap är det av största betydelse hur vägledaren använder sig av språket. Detta är 
också något man påpekar inom systemteorin/konstruktivismen. Språket färgas av om man kommer 
från en studieovan miljö eller en akademisk miljö; från en storstad eller landsbygd; om man är man 
eller kvinna; om man har en annan yrkesbakgrund sedan tidigare; om man kommer från en annan 
etnisk kultur; i vilket förhållande man står till den organisation man befinner sig inom. Allt detta 
påverkar vägledaren och vägledningen.   
 
I den övning studievägledarna får göra ska de bedöma ett antal yrken utifrån status och kön. Min 
fråga till dem är om de tror att denna syn påverkar deras jobb som studievägledare. Alla, utom två, 
tror att det påverkar deras vägledning. Detta tyder på en insikt i att de själva är en del av 
vägledningssamtalet. De inser att de är subjektiva, men försöker förhålla sig till detta på två olika 
sätt. Några menar att de genom sin medvetenhet ändå kan bestämma sig för att inte påverka, medan 
de flesta menar att de påverkar bara genom att de finns. Någon påpekar också att påverkan kommer 
från två håll, även från den vägledningssökandes bild av status och kön. Alla är överens om att den 
bild de har kommer från den kultur de vuxit upp i. De flesta har värderat sitt eget yrke som ett 
feminint lågstatusyrke och hamnar på ungefär samma status och feminina nivå som förskolelärare. 
Det är dock inte någon som tar upp denna aspekt vid min fråga hur de tror att deras karta över olika 
yrken ser ut. Alla konstaterar att den har en generell påverkan.  
 
Vad det gäller frågan om deras förhållande till arbetsmarknaden värderar de flesta de 
intrapersonella faktorerna som viktigare än hur arbetsmarknaden ser ut. Däremot menar flertalet att 
om arbetsmarknaden är det som är viktigast för studenten som kommer till dem, tar de förstås upp 
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denna som en aspekt. Studievägledarna i Malmö är noga med att poängtera att de inte vill vara 
några informatörer som ska servera arbetsmarknadsinformation, utan försöker aktivera studenten att 
själv ta kontakt med presumtiva arbetsgivare och arbetsplatser för att skapa sig en egen bild av hur 
det ser ut. På så sätt ser man på individen som den aktive och inte den som passivt ska ta emot 
information. Här kan det alltså inte vara tal om ett matchande synsätt. Lundavägledarna betonar 
starkare, som redan nämnts, att de bör vara uppdaterade på arbetsmarknaden.  

6.1.7 Sammanfattning 

För att återgå till de konstruktivistiska faktorer jag hade som utgångspunkt för att bedöma om 
vägledningen öppnar dörrar och vidgar studentens perspektiv: Den upplevelse jag får av mina 
intervjuer är att vägledningen är mer psykologiskt än socialt inriktad. Det finns många inslag av 
socialt tänkande, men det är fortfarande mycket av ”trait and factor” tänkande. Det finns absolut 
inslag av processtänkande, man är beredd att ge studenten tid och diskuterar i termer av processer, 
men mycket av de övningar man gör utgår från ett innehållstänkande. 
 
Jag upplever ändå att man ser på studenten som utvecklingsbar och som en konstruktör av sitt eget 
liv och inte en passiv varelse som ska matas med information. Man använder sig av olika övningar, 
men uppmanar också studenten att ge sig ut för att söka egen information. Den samtalsmetodik man 
i största mån använder sig av är lösningsfokuserad. Den förutsätter att individen är aktiv.  
 
Man tar även in kontextuella faktorer i vägledningen, men mer på micronivå än macronivå. Med det 
menar jag att man tittar på den närmaste omgivningen som individen befinner sig i, men man tar 
inte in de stora perspektiven som ekonomi, utbildningspolitik, synen på klass och kön i samtalen. 
 
Många av vägledarna är medvetna om sin roll mellan individ och samhälle och att man har en 
maktposition, men som någon säger: ”man orkar inte tänka på det hela tiden”. 
 
De flesta av vägledarna anser att det inte finns något riktigt fritt val utan att det är påverkat av olika 
strukturella faktorer. 
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7. Slutsatser 

I nedanstående återvänder jag till mina forskningsfrågor: 
 

• Hur ser vägledarna inom högskolan/universitetet på begreppet breddad rekrytering?  
 
Alla studievägledare är eniga om att breddad rekrytering är något viktigt. Ingen nämner att det 
skulle vara något som de blivit beordrade uppifrån och som de inte vill befatta sig med. Endast en 
vägledare tycker att begreppet känns uttjatat, för svårgripbart och politiskt korrekt. Däremot har 
man olika motivation för varför det är viktigt. Här finns egentligen två grupper: De som i första 
hand tycker att det är viktigt ur ett rättviseperspektiv för individen och de som dessutom tycker att 
det är en viktig samhällsfråga. Den första gruppen är den dominerande. 
 
Flera av studievägledarna har själva gjort en klassresa när de började studera på högskolan. De som 
är män har dessutom gått in i ett typiskt kvinnodominerat yrke. Det gör att de har en större 
förståelse för vad det innebär att ge sig in i högskolestudier för de studenter som kommer från 
studieovana miljöer. Detta är något som lyser igenom i intervjuerna. 
 
En majoritet menar också att det inte bara handlar om att få in studenterna på utbildningar utan de 
ska också klara av att ta sig igenom utbildningen.  
 
Alla är överens om att vägledning är viktig både för dem som är osäkra på vad de vill välja, men 
också för att vidga perspektiv. Det handlar om att skapa alternativ.  
 
l Vilken människosyn och väglednings metodik framkommer hos vägledarna och är denna 

syn och denna metodik något som skulle kunna främja gränsöverskridande val och därmed 
bredda rekryteringen? 
 

Jag använder det systemteoretiska/konstruktivistiska synsättet som ett slags måttstock för en metod 
som kan bredda rekryteringen. Detta utifrån Linda Gottfredsson teori, som går ut på att människor 
redan i ett mycket tidigt skede i livet avgränsar en så kallad ideal zon av möjliga yrkesalternativ. 
Detta gör de utifrån i första hand ett socialt själv. Det innebär att kön och klass är två faktorer som 
mycket starkt påverkar individen. Med utgångspunkt även från Bourdieus klassdefinition där klass 
ses som något i ständig förändring, borde det vara möjligt för individen att bryta detta sociala 
mönster. För att lyckas med det behövs någon som utifrån kan stötta individen i detta 
gränsöverskridande val. Studievägledaren är då en person som kan vara behjälplig. Det handlar då 
inte om vilken vägledning om helst utan en vägledning som utmanar individens bortträngda 
yrkesalternativ, det man valt bort för att det inte stämmer med personens sociala och psykologiska 
självbild. Teorier som domineras för mycket av ”trait and factor” tänkandet kan istället reproducera, 
eftersom de inte frågar efter hur individens självbild kommit till.  
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Jag hittar en hel del i vägledarnas metodik som överensstämmer med det konstruktivistiska 
tänkandet som ett processtänkande och en tro på människan som utvecklingsbar, men det finns även 
en hel del av de så kallade ”trait and factor” teorierna i studievägledarnas sätt att arbeta, som att 
fördjupa sig mer i psykologiska faktorer än sociologiska och politiska, en brist på att se individen i 
ett större sammanhang.  
 
Eftersom det inte finns några uttalade mål för studievägledningen på något av lärosätena, jobbar 
man med olika metodiker. På Lunds universitet utgår man inte från någon gemensam modell. Varje 
vägledare skapar där sin egen metod. Man diskuterar förstås med varandra och upplever att man får 
den kompetensutveckling man behöver.  
 
På Malmö högskola har man en gemensam modell som är under ständig revidering. Mycket i denna 
modell bygger på ”trait and factor” tänkandet på så sätt att man matchar individens kompetenser, 
värderingar, intressen mot ett möjligt yrke. I denna modell kommer det inte in något av vare sig 
klass, kön, kultur eller andra sociala faktorer. Modellen i sig kan upplevas som begränsande. Det 
beror förstås även på hur den används. Vissa vägledare uttrycker t ex i intervjuerna vikten av att se 
individen i sitt sammanhang.  Man betonar även betydelsen av att aktivera studenterna genom att ge 
sig ut på arbetsmarknaden för att skapa sig en realistisk bild av sitt kommande yrke. 
 
Min upplevelse är att alla vägledarna är angelägna om att ständigt vidareutbilda sig inom sitt yrke. 
Även om man värderar sitt yrke som ett lågstatusyrke upplever jag i mina intervjuer att det ändå 
finns en yrkesstolthet och framför allt ett genuint människointresse. Det är förstås viktigt att man 
som vägledare själv står i ständig utveckling, inte minst för att kunna leva upp till uppdraget att 
vara den som ska kunna bidra till gränsöverskridande val. 
 
Slutsatsen är alltså att det visst finns en potential i vägledningsmetodiken man använder på dessa 
lärosäten som kan bidra till gränsöverskridande val, men den skulle kunna utvecklas ytterligare om 
man tog in mer av ett kontextuellt tänkande. Jag tänker på att mer aktivt medvetandegöra 
individen/studenten om de faktorer som påverkar val av utbildning, som klass, kön, politiska beslut 
och ekonomiska aspekter. 
 

• Finns det någon medvetenhet hos vägledarna om sin roll som ”grindvakter” i 
utbildningssystemet? 
 

Många av vägledarna blev mycket illa berörda vid denna fråga. Flera stycken säger sig vara 
medvetna om sin maktposition, men alla säger sig stå på individens sida. Här kan jag uppleva att 
det inte finns någon riktig medvetenhet om de ”spelregler” som finns. Som studievägledare är man 
ju en utövare av symboliskt våld. Man måste arbeta utifrån de premisser som finns i form av 
behörighetskrav och antagningssystem. Det gör att man balanserar på en lina mellan individ och 
samhälle. Visst försöker man utifrån de premisser som finns att stötta individen inom systemet, men 
när det kommer till kritan kan man bara röra sig inom de strukturer som finns.  
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8. Diskussion 

Jag ska här försöka ställa mig utanför mitt arbete och betrakta dess brister och förtjänster, samt 
vad jag har fått för tankar om framtida forskningsuppgifter. 

 

Min avsikt med detta arbete var att belysa frågan om studievägledningens betydelse för att bredda 
rekryteringen till högre utbildning. Med utgångspunkt från teorin att människor väldigt tidigt i livet 
begränsar sina yrkesalternativ utifrån sin sociala bakgrund och sitt kön ter det sig ytterst viktigt att 
försöka motverka denna reproduktion, både ur ett samhällsperspektiv och inte minst ur ett individ 
perspektiv. Samhället har mycket att vinna på att individer utvecklar sin potential. Dels kan man 
tänka sig att individer som kommit in på en yrkesbana som passar dem trivs bättre med sina liv. Det 
kan ha till följd att människor utvecklas i sina yrkesroller och på så sätt har mer att ge. Även ur ett 
folkhälsoperspektiv kan man tänka sig att människor som hittat rätt i yrkeslivet mår allmänt bättre. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv tjänar förstås både individ och samhälle på att människor väljer rätt 
yrkesbana. Utbildning kostar för både individ och samhälle. Ett brett urval av studenter till varje 
utbildning leder också till att de mest kvalitativa elementen utvecklas vidare. Detta är en 
förutsättning för hela samhällets utveckling och inte minst för ett demokratiskt samhälle. Därför 
anser jag det viktigt att belysa denna fråga ur ett studievägledarperspektiv eftersom denna 
yrkeskategori spelar en nyckelroll i rekryteringen av studenter till högskola/universitet. Min 
upplevelse är att studie- och karriärvägledning hittills är en underskattad verksamhet, vilket 
troligtvis beror på att man från högskolans sida inte riktigt har förstått vilken tillgång det finns i 
denna profession. I denna studie utgår jag ifrån att studie- och karriärvägledarna skulle kunna vara 
just de viktiga nyckelpersoner som med rätt redskap och metoder vägleder individen mot ett 
yrkesval som stämmer överens med hennes potential. Min intention har varit att undersöka 
studievägledningen ur ett systemteoretiskt/konstruktivistiskt perspektiv där vägledningen sätts i sin 
samhälleliga kontext. Hur viktig är frågan om att bredda rekryteringen för högskolan/universitetet? 
Hur använder man sig av studievägledningen för detta syfte? Hur tänker studievägledarna själva 
omkring sin yrkesroll och uppdraget att bredda rekryteringen till högre utbildning?  

8.1 Granskning av resultaten  

Med ett deskriptivt syfte och en kvalitativ metod går det aldrig att få det man kan kalla ett precist 
resultat. Allt handlar om min subjektiva tolkning och vilka faktorer som påverkar mig i mitt sätt att 
se på världen. Det är förstås därför av största vikt att jag i görligaste mån försöker att vara så 
självkritisk som möjligt. 
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Min intention med denna studie har huvudsakligen varit att försöka skapa en diskussion omkring 
vägledning och huruvida den reproducerar eller är nyskapande. Jag har använt mig främst av två 
teoretiker vars forskning har varit betydelsefull för förståelsen av hur ungdomar väljer yrkesbana, 
nämligen Pierre Bourdieu och Linda Gottfredsson. Hade jag istället valt att belysa mina resultat 
med någon annan teoretiker hade förstås slutsatserna sett annorlunda ut. 
De teorier jag har valt att använda är ”icke essentiella” och processorienterade, det vill säga i 
betydelsen att de tror på att människan står i ständig utveckling och påverkas av den kontext hon 
befinner sig i. Med en mer biologisk/essentiell utgångspunkt där grundtesen hade varit att 
människan bestäms av sina gener hade förstås resultaten blivit helt andra.  
 
För att kunna bedöma om den vägledningsmetodik studievägledarna använder sig av kan bidra till 
gränsöverskridande val har jag satt det systemteoretiska synsättet samt konstruktivistisk vägledning 
som ett slags måttstock. Jag motiverar detta med att det är teorier och metoder som tar in ett 
helhetsperspektiv i vägledningsssituationen och som har med ett processtänkande. Resultaten hade 
sett annorlunda ut om jag använt en annan måttstock. Det är viktigt att ta med i beaktandet av mina 
resultat.  
 
Det är svårt att skaffa sig en helhetsbild av hur studievägledning egentligen påverkar individer. För 
att få en mer heltäckande bild skulle undersökningen ha gjorts under en längre tid. Detta för att 
kunna analysera hur studenternas tänkande har förändrats efter väglednings-sessionerna. Denna 
undersökning ger endast en antydan om hur studievägledarna själva tänker om dessa frågor och 
egentligen ingenting om hur de fungerar i praktiken. Med utgångspunkt från de metoder man 
använder sig av under samtalet kan man skönja att det fortfarande finns en ideologi som utgår från 
”trait and factor” tänkandet. För att få en tydligare bild av hur praktiken ser ut skulle jag behövt 
analysera vägledningssamtalen direkt genom videoinspelning eller att själv ha suttit med och 
lyssnat. Det hade krävt oerhört mycket mer tid. Dessutom vet man inte riktigt hur en tredje part 
inverkar på ett sådant samtal.  
 
Hur mycket har arbetet påverkats av att jag själv har arbetat på de båda lärosäten jag har valt att 
beskriva? Jag har dessutom haft flera av respondenterna som kollegor och vissa är det fortfarande. 
Det negativa i detta är att jag inte har en fräsch utanförstående blick för det jag vill beskriva. Jag har 
ju själv varit och är en del av organisationerna. Samtidigt upplever jag att det finns flera fördelar 
med att jag sett organisationerna inifrån och att jag känner flera av respondenterna. Jag har själv 
upplevt hur det är att arbeta som studievägledare och har på så sätt under en längre tid fått en bild 
av hur respektive organisation fungerar. Jag har suttit med mina kollegor på fikaraster och 
diskuterat dessa frågor mer informellt och kan på så sätt få ytterligare en dimension av mina 
resultat. Under dessa fikadiskussioner, som är mer av avslappnad karaktär än intervjusituationer, 
framkommer ofta viktiga aspekter som har gett mig förstärkning på mycket av det som framkommit 
under intervjuerna. 
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8.2 Metoddiskussion 

De frågor jag har valt att ställa i mina intervjuer har förstås varit avgörande för mitt resultat. På 
samma sätt hade, som nämnts ovan, valet av andra teorier och bakgrundsfaktorer gett andra 
perspektiv. 
Eftersom mitt grundantagande vilar på ett konstruktivistiskt synsätt på vägledning har det varit min 
måttstock för en metod att bidra till gränsöverskridande val och breddad rekrytering. Ett annat 
grundantagande hade fått andra resultat. 
 
Det empiriska materialet är begränsat i denna forskningsuppgift, vilket får konsekvenser för 
resultatens validitet. Jag hade förstås kunnat intervjua fler studievägledare på fler lärosäten och 
framförallt inkluderat även studie- och yrkesvägledare både på grundskolan och på 
gymnasieskolan. Det är ju egentligen där man verkligen har möjligheten att påverka elevernas 
valstrategier och utmana deras ”ideala zon”. Det hade varit intressant att jämföra hur studie- och 
yrkesvägledarna tänker och arbetar inom respektive skolform.  
 
Det hade även varit intressant att gå in i praktiken, det vill säga i de studievägledande samtalen. 
Dessa hade, som tidigare nämnts, kunnat filmas eller spelas in och sedan analyseras utifrån mina 
kriterier om vilka samtalsmetoder som är icke-reproducerande. Detta hade blivit en alltför stor 
forskningsuppgift inom ramarna för en D-uppsats.  
 
Jag har valt en kvalitativ metod, vilket alltid för med sig mindre precisa svar. Allt handlar om min 
tolkning av resultaten. Å andra sidan hade en kvantitativ metod varit svår att applicera på denna typ 
av studie. 
 
Denna forskningsuppgift ger inga allmängiltiga resultat, eftersom den är alltför liten för det. Jag har 
istället försökt peka på tendenser utifrån detta begränsade material och min intention är egentligen 
att denna studie kan fungera som ett inlägg i diskussionen omkring breddad rekrytering och 
studievägledning. 

8.3 Studievägledning i utveckling 

Studievägledning är en relativt ny företeelse som befinner sig i ständig utveckling. I början av 
1900-talet uppstod den ur ett behov av att matcha rätt individ mot rätt yrke. Utvecklingen har, som 
vi sett, gått alltmer mot ett processtänkande som innefattar även individens livssituation som helhet, 
men fortfarande finns mycket av matchningstänkandet kvar.  
Vägledaren står mitt i spänningsfältet mellan individ och samhälle och får på så sätt ofta en otydlig 
roll. Man befinner sig som vägledare i en samhällelig struktur som inte gynnar breddad rekrytering.   
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Det finns mycket lite forskat omkring studie- och karriärvägledning i en svensk kontext, vilket 
egentligen kan tyckas märkligt eftersom samhället skulle ha mycket att vinna på om människor 
valde rätt yrke från början. Det kan bero på att vägledning är en tyst verksamhet som ofta utövas av 
kvinnor och som det sällan finns några mål och riktlinjer för. Det finns generellt väldigt lite 
kunskap om vad vägledning egentligen är. Det hade varit intressant att undersöka den bild som 
finns av vägledning inom skol- och utbildningssystemet.  Hur definieras vägledning?  Hur påverkas 
yrket av den starka feminiseringen?  
 
För att verkligen bredda rekryteringen borde kanske vägledningen ha mer av samhällsförändrande 
karaktär. Det innebär att vägledaren borde besitta kunskaper och förmågor som skulle vara 
adekvata för ett sådant uppdrag. Enligt A.G.Watts skulle vägledning kunna vara 
samhällsförändrande på så sätt att vägledaren skulle stötta studenterna att se sina val i socio-
politiskt synvinkel. Vad skulle krävas av en vägledare för att kunna leva upp till detta? Hur skulle 
utbildningen av vägledare vara utformad för att motsvara detta mål? 
 
En annan möjlig framtida forskningsuppgift hade varit att fördjupa sig i studie- och 
yrkesvägledarnas människosyn? Den är avgörande för hur man bemöter studenter/elever. 
 
Vägledning är viktigt ur ett individ perspektiv, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt ur ett 
demokrati perspektiv och borde därför prioriteras högre än vad som görs idag! 
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Bilaga 1.  

Erika är en 26-årig tjej. Hon kommer på vägledning eftersom hon just har avbrutit sina studier på 
civilingenjörsprogrammet mot teknisk fysik. Hon gick samhällsprogrammet på gymnasiet, trots att 
hon egentligen var mest intresserad av matematik och naturvetenskap på gymnasiet och dessutom 
hade bäst betyg i dessa ämnen. Efter gymnasiet visste hon inte vad hon skulle göra. Hon arbetade 
några år på en restaurang och var sedan ute och reste runt i Asien. När hon kom hem beslutade hon 
sig för att börja plugga. Hon börjar fundera på att bli ingenjör efter att ha varit på en 
utbildningsmässa där hon kommit i kontakt med studenter från en teknisk högskola.  
 

 Erika kommer från en familj där ingen har studerat på högskolenivå.  Hon säger sig inte ha något 
stöd eller förståelse från sina föräldrar i att läsa vidare. Hon beslutade sig ändå för att läsa in 
tekniskt basår, vilket gick strålande. Hon kom in på civilingenjörsprogrammet, men efter en termin 
började hon tveka. Var detta rätt? Han kände sig främmande i den akademiska miljön och ensam 
som tjej och började dessutom tveka över sin egen kapacitet. Hon blir alltmer villrådig över vad hon 
ska göra med sitt liv och under andra terminen avbryter hon sina studier. När hon kommer på 
vägledning är hon mycket villrådig och har börjat fundera på att kanske istället bli lärare, men hon 
vet inte om det är något för henne. Vad göra? 
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Bilaga 2. 

Innan jag gör en intervju låter jag vägledaren titta på en lista med ca 30 olika yrken. De får sedan 
föra in yrkena i ett koordinatsystem där x-axeln är en skala mellan kvinnligt och manligt och y-
skalan är en skala mellan hög status eller låg status. 

Låg status 

Hög status 

Manligt Kvinnligt 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor till studievägledarna: 
 
Tror du att det som kom fram i ovanstående övning påverkar dina vägledningssamtal och i så fall på 
vilket sätt? 
 
Hur skulle du hantera detta fall som du läst igenom? 
 
 
Hur tänker du omkring begrepp som social snedrekrytering och breddad rekrytering? 
 
 
Hur uppfattar du att högskolan du arbetar på hanterar dessa frågor? 
 
 
Finns det några måldokument för studievägledningen i stort på den högskola/ universitet där du 
arbetar? 
 
 
Vad är din uppfattning om hur man ser på vägledning inom högskolan i stort? 
 
 
Upplever du att du får den kompetensutveckling som behövs för att bedriva en kvalitativ 
vägledning? 
 
 
Hur beaktar du själv breddad rekrytering i din vägledningsmetodik? 
 
 
Utgår du från någon specifik vägledningsmetodik? 
 
 
Hur ser du på vägledning inte bara ur rekryterande syfte utan som en stödfunktion för studenten att 
ta sig igenom utbildningen? 
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Bilaga 4. 

Intervjufrågor till enhetschefer eller motsvarande: 
 
 
Hur ser du på breddad rekrytering till högre utbildning? 
 
 
På vilket sätt arbetar man med detta på högskolan? 
 
 
Vad har högskolan för ansvar att studenten tar sig igenom vald utbildning? 
 
 
Vad har högskolan för ansvar i att utbildning leder till arbete? 
 
 
Hur ser du på studievägledning på högskolan/universitetet? 
 
 
Hur använder sig högskolan av studievägledningen för att bredda sin rekrytering? 
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