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Sammanfattning 

 

Det huvudsakliga syftet med vår uppsats är att undersöka attityder och förhållningssätt 

till begreppet mångkulturell vägledning hos verksamma studie- och yrkesvägledare i 

den kommunala sektorn. Vi vill också ta reda på om mångkulturell vägledning per 

definition används i den dagliga verksamheten och vilka premisser den i så fall 

förutsätter. 

 

Undersökningen har en kvantitativ ansats och grundar sig på en enkät som har mailats 

ut till 100 studie- och yrkesvägledare som arbetar i en skola där antal elever med annat 

etniskt ursprung överstigit 40 %.  

 

Av resultatet framkom att majoriteten av våra respondenter tolkar begreppet 

mångkulturell vägledning som ett förhållningssätt. Den etniska tillhörigheten tillskrivs 

liten betydelse i ett vägledningssamtal då inte heller en särskild metodik tillämpas. Mot 

detta vägs en intressant parallell som visar ett uttalat behov av särskild kompetens i det 

fleretniska mötet. Slutsatser vi drar är att det finns en klar enighet i den teoretiska 

tolkningen av begreppet mångkulturell vägledning men att det i praktiken finns en stor 

diskrepans i begreppets tillämpning. 
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Multicultural counseling – excluding or 

including? 
 

Voula Theodoridou and Rita St Clair Maitland 

 

Abstract 

 

This thesis was written with the key purpose of inquiring as to the attitudes and opinions of 

career counselors with regard to multicultural counseling as a concept. A second issue was 

to examine whether multicultural counseling per definition is practiced, and if so, what the 

implications are. The research method used was a web survey which was sent to 100 

practicing career counselors in schools where at least 40 % of the students were from other 

ethnic background than Swedish.  

 

The results of the study showed that the majority of the recipients interpret the concept of 

multicultural counseling as a matter of disposition. Also, the general opinion was that 

ethnic affiliation in counseling is of little importance and few use a particular method or 

strategy in counseling students with alternative ethnic background. Interestingly the survey 

also points to the fact that multicultural counseling does require specific competence. The 

conclusions drawn were that whilst the recipients agree with the theoretical interpretation 

in the concept of multicultural counseling, there lies a discrepancy within its application. 
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Inledning 

 
Varje människa åstadkommer en unik kulturell syntes i sitt eget liv.  

Hon bär inom sig möjligheten att prioritera än individen än den sociala varelsen.  

Vilken tendens som dominerar hos en enskild person bestäms av både personliga 

faktorer såsom läggning och livssituation som sociala faktorer såsom kulturarv och 

samhällstruktur (A. Sjögren, 1993:18) 

 

 

Sjögrens reflektioner manar till eftertanke. Skapar vi alla vår egen kulturella syntes?     

Eller kan vi tolka en människas agerande utifrån hans/hennes etniska tillhörighet? Är den 

mångkulturella vägledningen som begrepp ett verktyg för att lättare förstå eller kan den 

möjligtvis bli självuppfyllande och istället leda till att vi kategoriserar människor? 

 Dessa frågor har vi ställt oss när tankarna till vårt arbete växt fram.  

 

Hans Ingvar Roth (2005) skriver att människors vardag präglas av allt fler gränsöverskridande 

frågeställningar och att vi allt oftare möter regionala och globala problem i vår vardag.         

En ständigt växande multikulturell värld innebär ändrade villkor än för bara några årtionden 

sedan och det ställs andra förväntningar och krav på professioners kompetens.   

Studie- och yrkesvägledning är en relativt ny verksamhet i Sverige som har genomgått stora 

förändringar sedan dess tillkomst på 1930-talet (Lovén, 2000). Från att ha haft ett 

matchningsuppdrag mot arbetsmarknaden ska dagens studie- och yrkesvägledare sätta 

individen i centrum. 

Det är ett rimligt antagande att begreppet mångkulturell vägledning har uppstått som en 

försäkran om att varje individ ges studie- och yrkesvägledning med den egna världen som 

utgångspunkt. Dock ger det upphov till funderingar om vilken funktion det fyller att skilja på 

vägledning beroende på kultur. 

 

Val av problemområde 

 

 

Studie- och yrkesvägledningen har sina rötter i västvärlden och man kan fråga sig om det finns 

behov av en förändrad kompetens för att kunna möta globaliseringens och 

internationaliseringens framväxt. Historiskt sett har vi i Skandinavien lite träning för att ha 

utvecklat tolerans och respekt för medmänniskor som inte är vår spegelbild (Amnå, 2008). 

Trots att mångfald och mångkultur ges stor uppmärksamhet i styrdokument och lokala 

skrivelser så har den svenska skolan svårigheter att hantera och tillvarata den kulturella 

variation som finns i samhället. 

Lahdenperä (2008) beskriver skolan som en monokulturell mångkultur, där styrningen på 

såväl nationell som kommunal nivå premierar det monokulturella. Svenskheten utgör norm, 

ideal och mål för åtgärder och undervisning. Hon nämner ”politiskt korrekta paradmål” där 

man i måldokument vill ge en bild av att man arbetar med mångkulturalism, men där det 

inte ger några avtryck på verksamhetsnivån.  
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Skulle Lahdenperäs (2008) anmärkning visa sig stämma så kan man fråga sig om skolans 

värdegrund efterlevs och om vägledning sätts i relation till den internationalisering det talas 

om? 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att 

stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Lpo 94). 

 

Tanken till detta arbete har växt fram under en längre tid. Vi har under våra praktikperioder i 

vår utbildning fått ta del av varierande karriärdilemman i samtalet mellan vägledare och klient 

i en mångkulturell miljö, där vi ibland har upplevt en svårighet hos vägledare att möta 

grupporienterade kulturer. För att konkretisera våra upplevelser har vi träffat vägledare som 

bemöter klienter ur ett individperspektiv även då en medvetenhet om den kollektiva synen 

infann sig. Frågor som ”vad vill du? ” och ”ska hela släkten vara med och bestämma?” är inga 

ovanliga kommentarer vi fått ta del av.   

Våra upplevelser har sedan mynnat ut i funderingar kring huruvida begreppet mångkulturell 

vägledning fyller sin funktion och om den över huvud taget är ämnad som ett verktyg i att 

bemöta oförenliga kulturella värderingar.   

Vi undrar om det är avsaknaden av en utarbetad modell anpassad för mångkulturell 

vägledning eller avsaknaden av ett vidsynt förhållningssätt som ligger till grund för dessa 

kulturkonflikter. För vilken skillnad innebär det att benämna vägledning som mångkulturell 

eller inte? Och hur skulle det kunna påverka vägledningen?  

 

Är all vägledning mångkulturell? som Peavy (1998) skriver eller måste den uppfylla vissa 

kriterier? Och varför är den tillskriven studie- och yrkesvägledarens användningsområde? 

Mångkultur förekommer ju inte bara inom vårt yrkesområde.  Att kunna hantera och 

respektera kulturella skillnader är nyckeln till framgång i varje mångkulturell konstellation. 

Och hur vet vi när mångkulturell vägledning är tillämpbar?  

 

I vår rapport har vi valt att inta ett problematiserande och kritiskt förhållningssätt till 

begreppet mångkulturell vägledning då vårt syfte är att väcka tankar och funderingar kring 

hur vi kan utveckla vägledningen ur ett mångfalds- och mångkulturperspektiv. Vi hoppas 

också kunna ge en större inblick i den mångkulturella vägledningens reella tillämpning och 

kunskap.  

 

Peavy (1998) menar att vägledarna för närvarande inte är överens om hur man skall tänka 

och vägleda i den kulturella mångfalden. Därför tycker vi att vårt val av uppsatsämne är 

högst intressant och tror det är väldigt viktigt att göra en tydlig definiering av begreppet 

och dess syfte. Vårt mål har sedan varit att undersöka hur den bilden stämmer överens med 

attityder och arbetssätt kring begreppet mångkulturell vägledning hos vägledare som 

arbetar i en mångkulturell miljö.  
 

Vi tror att vårt forskningsarbete kan läsas dels av studie- och yrkesvägledare och övrig 

skolpersonal men också av andra yrkesgrupper som använder samtalet som sitt främsta 

verktyg. Vår utgångspunkt i vår undersökning sker främst utifrån ett studie- och 

yrkesvägledarperspektiv med kopplingar till individ och samhälle.  
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Förförståelse 
 

Det är utifrån vår förförståelse som vi utarbetar frågeställningar och forskningsarbetets 

utformning.  Att redogöra för sin förförståelse vid en undersökning betonas av Holme & 

Solvang (1997), att vi dels påverkas av vår utbildning och dels av våra erfarenhetsmässiga 

fördomar. Innan höstens praktikperioder började hade vi begränsade erfarenheter av att 

studera studie- och yrkesvägledarens arbete då vi enbart gjort studiebesök, kartläggningar 

och intervjuer under kortare tillfällen. De kunskaper vi hade med oss ut i praktiken var 

mest av teoretisk karaktär, utifrån litteratur och styrdokument. 

 

Samtliga skolor under vår praktik kännetecknades av ett väldigt högt elevantal med annan 

etnisk bakgrund än svensk. Till vår egen uppfattning hör att studie- och yrkesvägledare i 

ovannämnda skolor i större grad har kommit i kontakt med begreppet mångkulturell 

vägledning och haft anledning att reflektera kring det. 

Att vi valde att rikta vår undersökning till studie- och yrkesvägledare i den kommunala 

verksamheten har sin grund i vårt eget antagande att flertalet verksamma har studie- och 

yrkesvägledarutbildning. Dock tror vi inte att vi har behövt skilja på grundskola, 

gymnasieskola eller vuxenutbildning utan vår enkät sändes till alla skolformer. 
 

Våra diskussioner har rört sig i ett brett perspektiv, utifrån den samhällssyn som råder där 

det individorienterade är normativt, som vi försöker koppla till ett samhälle som är 

mångkulturellt och allra mest mångfaldigt (Giddens, 2007).   

Skapar begreppet mångkulturell vägledning bara distans mellan människor?  Stärker 

insikten om mångkulturell vägledning vägledarens kulturella synsätt, på så vis att den 

tydligt markerar en skillnad och förstärker det normativa, d.v.s. det dominerande synsättet?  

Vi undrar hur och om vi helt och hållet kan lägga vår kulturella tillhörighet åt sidan?  

 

Är begreppet mångkulturell vägledning lösningen på de konflikter som kan uppstå mellan 

individer från olika kulturer? Är det det vi ska lägga fokus på? Och är det som inte är 

mångkulturellt – monokulturellt? Vilken innebörd tilldelas mångkulturell vägledning?  

Vårt val av uppsatsämne grundar sig på en önskan om att professionella samtalsledare 

besitter kompetens och har de verktyg som möjliggör att varje individ blir sedd utifrån ens 

subjektiva verklighet. Är det inte en självklarhet i vår yrkesutövning att möta människor 

oavsett bakgrund med tolerans respekt och solidaritet?  Eller är det en utopi? 

 

Syfte 

 

 

Syftet med vår undersökning är att undersöka studie- och yrkesvägledarens attityder och 

arbetssätt kring begreppet mångkulturell vägledning. 
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Forskningsfrågeställningar 
 

 

 Hur stor betydelse tillskriver vägledare den etniska tillhörigheten i ett 

vägledningssamtal enligt dem själva? 

 

 Har vägledarna, enligt dem själva, tillräcklig kompetens för att möta individer med 
annan etnisk bakgrund? 

 

 I vilken omfattning använder vägledare en särskild metodik i sitt möte med 

individer av annan etnisk bakgrund än dem själva? 

 

 Skapar begreppet mångkulturell vägledning klyftor mellan olika etniska grupper av 

människor genom att vara särskiljande? 

Avgränsningar 

 

Vägledaryrket förekommer i flera sektorer och uppdragen kan te sig väldigt olika. Numer 

finns karriärcoacher, utbildningsmäklare, omställningskonsulter för att bara nämna ett fåtal 

varianter. Vi har valt att avgränsa vår undersökning till verksamma studie- och 

yrkesvägledare inom det kommunala utbildningsväsendet. Vi är också medvetna om att 

kultur är ett område som är alltför komplext för att reduceras till den etniska tillhörigheten 

men i detta forskningsarbete har det utgjort en avgränsning. 

Kunskapssyn   

 

All forskning anses bygga på ett antal grundantaganden om hur man bäst skaffar sig 

kunskap om den sociala verkligheten Det finns olika beskrivningar i hur människan 

tillägnar sig kunskap.  Epistemologi betyder studiet av kunskap och processerna som leder 

till kunskap. Vår epistemologi utgår från ett sociokulturellt perspektiv där vi tror att 

kunskapen är kontextuellt beroende. Viktiga förgrundsfigurer är bl.a. Vygotsky och Säljö. 

Kunskapssynen i den sociokulturella teorin menar att kunskapen är socialt samspels- och 

sammanhangsberoende (Säljö, 2000) dvs. att kulturella, historiska och sociala faktorer 

formar oss till den vi är. 

 

Vår blivande yrkesroll som studie- och yrkesvägledare förutsätter ett tolerant bemötande 

mot yttre och inre olikheter. Det är oerhört viktigt att efterleva grundprinciperna; respekt 

och empati i vår kommunikation oavsett vem vi möter.  

Med en ständigt växande mångkulturell samhällsstruktur blir respekten för den vi möter än 

viktigare. Lika viktig är det att metodiskt reflektera och våga ompröva vårt förhållningssätt 

i vår utveckling som professionella samtalsledare.  

 

Ett viktigt avstamp i vår framtida yrkesroll är de etiska riktlinjerna för Studie- och 

yrkesvägledare. Dessa har till stor del utgjort vår normativa värdering i arbetet. 
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Vägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till 

meningsfull utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt  

hennes rätt till personlig integritet. Vägledaren främjar rättvisa och likabehandling –  

därvid ägnar vägledaren särskild uppmärksamhet åt att kompensera individers olika 

förutsättningar. Vägledaren värnar om svaga och utsatta grupper och ser detta som en 

moralisk skyldighet
1
 

Människosyn/Grundsyn  

 

Vår forskningsrapport har utgått från en humanistisk människosyn där alla människor är 

lika mycket värda. Humanismen ger uttryck för att människan besitter förmågan att skapa 

och forma sitt liv och hennes rätt till frihet. I individens frihet ligger alltså ett eget ansvar 

och ett val att bestämma om hon vill styra själv eller att låta andra göra det (Giddens, 

2007).  En demokratisk och jämlik syn på våra medmänniskor är en förutsättning för att 

kunna möta individer med varierande bakgrund och härkomst. Vi tror på ett samhälle där 

olikheter berikar och kan leva sida vid sida.  

Begrepp 

 

Vi har valt att förtydliga några begrepp som återkommande kommer att nyttjas i vår 

rapport. Tveklöst kan vi konstatera att olika begrepp och ord är mångtydiga och kan 

tilldelas både en normativ och deskriptiv innebörd.   
 

Mångfald 

En blandning av olikheter och likheter som exempelvis bland individer i en kontext som 

t.ex. kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning och social bakgrund (Roth, 2005).  

Mångkultur och monokultur 

 

Enligt Lahdenperä (2004) kännetecknas en monokulturell utgångspunkt av homogenitet, 

dvs. en likartad och enhetlig kontext.  När vi talar om mångkultur syftar vi i första hand på 

olika etniska kulturer. Mångkultur definieras enligt Lahdenperä (2004) som en mångfald av 

raser eller kulturer. I Sverige syftar begreppet främst på olika etniska kulturer. 

Mångkulturell vägledning 

 

Med mångkulturell vägledning avses här vägledning som tar hänsyn till det förhållande att 

människor tillhör olika kulturer, och därför har olika perspektiv på arbete, studier och 

framtid. Den kultur som avses i detta sammanhang är huvudsakligen knuten till en persons 

etniska tillhörighet. 

                                                     
1 http://www.vagledarforeningen.se/Hämtat 090325  
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Etnicitet 

 

Enligt Giddens(1998) innefattar begreppet etnicitet kulturella värderingar och sedvänjor 

som skiljer en grupp människor från en annan. Egenskaper som skiljer en etnisk grupp från 

en annan kan vara språk, historia, religion, klädsel och ursprungsland. En etnisk grupp kan 

också skilja sig åt genom fysiologisk och genetisk bakgrund.  

 

Interkulturalitet 

 

Pirjo Lahdenperä (2004) definierar interkulturellt arbetssätt som att olika kulturer (etniska 

kulturer, religioner, livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt etc.) samverkar och berikar 

varandra. Interkulturell pedagogik inrymmer, enligt Lahdenperä (2004), allt som har med 

lärande, vägledning, handledning och utveckling att göra. 
 

Hon beskriver att ett interkulturellt förhållningssätt innebär att all personal i skolan är 

medvetna om den egna kulturbakgrunden, men också har en förståelse för människor som 

har en annan kulturell bakgrund och en annan utbildningsbakgrund. Ett interkulturellt 

förhållningssätt innebär också att lärarna är öppna och är beredda och intresserade att lära 

om sina elever och elevernas föräldrar. Det kan handla om deras kultur, bakgrund och inte 

minst om deras liv här i Sverige (Lahdenperä, 2004). 

 

Lahdenperä (2008) har en ambition om att skilja begreppen interkulturalitet och 

mångkulturalism åt. Mångkulturell beskriver en position, och det behöver inte betyda att 

olika kulturer möts eller kommunicerar. Interkulturalitet är en gränsöverskridande process 

som refererar till mellanmänsklig interaktion. 

Integration 

 

Definieras som en strävan att nå ett blandat samhälle som utmärks av social närhet, 

delaktighet, tillit eller jämlikhet mellan befolkningsgrupper (Popoola, 2002). 

 

Strukturell/institutionell diskriminering 

 
Denna typ av diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 

oavsiktligt. Begreppen avser normer, rutiner, förhållningssätt och beteenden i institutioner 

och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska och religiösa minoriteter, att 

uppnå lika möjligheter och rättigheter som majoritetsbefolkningen har. Det saknas en tydlig 

avgränsning mellan de två begreppen och definieras ofta lika
2
. 

                                                     
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdf/Hämtat 090330  
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Bakgrund 

Det finns få skrifter som belyser vägledning ur ett mångkulturellt perspektiv i Sverige.     

Vi har hämtat information ifrån skrifter som belyser mångkulturell vägledning i 

Nordamerika. Information i avhandlingar, C- och D-uppsatser har också utgjort material för 

att studera det som hittills har skrivits om mångkulturell vägledning. Vi har även tagit del 

av litteratur som behandlar varierande frågeställningar i möten mellan olika etniska grupper 

ur pedagogiska och psykologiska perspektiv. 

Resultat av litteratursökning 

 

Litteratursökning skedde genom databasen Libris
3
. De sökord som användes var: 

 

Interkulturell  924 träffar 

Mångkulturell skola  108 träffar 

Mångkulturalism  162 träffar 

Internationalisering  1402 träffar 

Sociologi mångkultur 29 träffar 

Career Counselling   48 träffar 

Multicultural counselling  51 träffar 

Intercultural counselling      5 träffar 

     

Sökorden kombinerades på olika sätt för att finna lämplig och relevant litteratur.  

Forskningsanknytning 

 

Forskning om vägledning ur ett mångkulturellt perspektiv är begränsad. Nedan har vi valt 

att sammanfatta kärnan från två karriärutvecklingsteorier och litteratur som behandlar 

mångkulturalism ur pedagogiska perspektiv. 

 

Mångkulturell vägledning  

 

Peavy (1998) menar att vägledare inte är överens om hur man ska tänka och vägleda i den 

kulturella mångfalden men klart är att den kulturblandning som finns idag ställer nya krav 

på vägledaryrket.  

 

                                                     
3 http://libris.kb.se/Hämtat 090329 
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Enligt Brown 

 

Brown (2002) konstaterar att karriärutvecklingsteorier har utelämnat kulturella skillnader 

vilket har varit upphov till hans tankar kring karriärutveckling. Han anser det vara 

nödvändigt att en teori om yrkesvalet framställs som tar hänsyn till alla grupper. En 

hörnsten i Browns teori är att värderingar har betydelse för det liv man lever och de beslut 

man fattar. 

 

Brown (2002)skiljer på kulturella värderingar och arbetsvärderingar, vilka utgör grunden 

för ens förväntade resultat. Ytterligare faktorer som spelar in i ett studie- och yrkesval är 

t.ex. genus, självkänsla, kulturell historia samt förmågor. Individer från grupporienterade 

kulturer har en olik syn på såväl studie- och yrkesval som på vägledarens uppdrag, där 

vägledaren har en auktoritär roll med större ansvar för beslutsfattandet. Det är just de 

kulturella skillnaderna i relation till yrkesvalsprocessen som kräver ytterligare forskning, 

anser Brown (2002). Browns teori är kontextuell, den ser till hela livet, och menar att 

värderingar samverkar med intressen, förmågor och det förväntade resultatet. Beroende på 

de egna värderingarna avgörs vilka förväntade resultat är överordnade andra. 

 

Enligt Peavy 

 

Peavy (1998) är skaparen till den konstruktivistiska vägledningen som har fått ett starkt 

inflytande inom vägledningsarbetet. Enligt honom är vägledning ett praktiskt utövande av 

respekt – ”respekt för det som den andre är och försöker bli, respekt för den andres 

kulturella identitet, ..”(1998:10). 

Peavy (1998) menar att den konstruktivistiska vägledningen är kulturcentrerad, och att den 

sökandes kultur också är en modell för hur han eller hon bör leva.  

Han betonar också vikten av medvetenheten kring de kulturella skillnader som kan finnas 

mellan sökande och vägledare och att all kunskap om den sökandes kultur är värdefull för 

att skapa ett förtroligt klimat.  

Den kulturblandning och diversifiering som följer av att strömmar av människor korsar 

nationsgränser ställer nya krav på vägledaryrket och vägledare är inte överens om hur de 

ska tänka och vägleda i den kulturella mångfalden.  

Peavy (1998) konstaterar att vi lever i en tid med mycket stor osäkerhet och att det behövs 

former av vägledning som tar hänsyn till otryggheten i samhället istället för att undvika att 

diskutera den. 

 

Det har inte bedrivits särskilt mycket forskning för att utveckla vägledningsprinciper och 

metoder som är specialanpassade till mångkulturell vägledning och författaren anser att 

man genom att hålla sig till en särskild, konventionell metod för vägledning riskerar att 

begränsa sig och misslyckas med att tillmötesgå den vägledningssökandes behov.  
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Dock tar Peavy (1998) upp insikter som kan hjälpa vägledare att försäkra sig om att samtal 

med människor som har vuxit upp i en främmande kultur blir värdefulla: 
 

 

o All vägledning sker i en kulturkontext. Missförstånd kan uppstå när vägledare och 

den vägledningssökande kommer från olika kulturer. 

o En vägledare måste ha kulturell empati. Det innebär att man åtminstone känner till 

den vägledningssökandes grundinställning när det gäller sådant som klädsel, mat, 

ceremonier och ritualer, familjeseder, könsroller och arbetsvanor. 

 

Launikari och Puukari 

 

Launikari & Puukari (2005) anser att vägledning i vid bemärkelse består av att underlätta 

integration och social sammanhållning och att vägledare har en nyckelroll däri. Man anser 

att begreppet mångkulturell vägledning dels avspeglar verkligheten, men också den 

uttalade önskan om samverkan mellan kulturer i dagens mångkulturella Europa. 

 

Det är synnerligen viktigt för vägledare i en mångkulturell miljö att utveckla sin egen 

förståelse för kultur och dess innebörd för vägledningsarbetet. Det räcker inte att bara 

utveckla kunskaper om andra kulturer utan att ha förståelse för de komplexa processer 

genom vilka människan skapar sina värderingar, grupptillhörighet, kunskapssyn, normer 

m.m. (Launikari & Puukari, 2005).  Författarna menar att en vägledare som inte har 

tillräckliga kunskaper om mångkulturalism kan försvåra en sökandes situation istället för 

att underlätta. Det grundar sig i att traditionella karriärutvecklingsteorier är kulturellt 

partiska. Ett viktigt led i förståelse för kulturella skillnader är individualism – kollektivism. 

Det innebär bl.a. att det kan råda olika uppfattningar om roller i beslutsfattande. Utan att 

känna till och förstå skillnader i syn på världen och ens egen plats i den är det svårt att nå 

en gemensam tolkning (Launikari & Puukari, 2005).  
 

Mångkulturella kompetenser 

 

Sue et al.(1982) nämns som grundare till stommen av mångkulturella kompetenser inom 

vägledningen och över tid har ramverket reviderats av såväl ursprungsförfattarna som 

andra, exempelvis Launikari och Puukari (2005). De har utformat en tabell som grundar sig 

på tre huvudspår med underliggande villkor för de kompetenser som krävs för 

framgångsrik mångkulturell vägledning. Nedan listas de rubriker som utgör ramarna samt 

ett axplock av efterfrågade kompetenser (a.a:206) 

 

 

Vägledarens medvetenhet om egna värderingar och förförståelse 

 

o Vägledaren är bekväm med olikheter som finns mellan sig själv och en sökande 

från en annan kultur. 

o Vägledaren har kunskaper om den egna kulturen och förstå dess partiska inverkan i 

vägledningsprocessen. 

o Vägledaren söker aktivt utbildning och praktisk övning för att få ökad förståelse. 
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Förståelse för den världsbild som en sökande från en olik kultur har 

 

o Insikt om och respekt för andra hjälpfunktioner som den sökande ser som naturliga, 

ex. familj och nära omgivnings betydelse. 

o Värdera flerspråkighet och inte se ett särskilt språk som överordnat. 

o Kännedom om olika familjestrukturer, hierarkier och värderingar hos andra kulturer. 

o Medvetenhet om diskriminerande samhälleliga faktorer som kan påverka 

vägledningsprocessen. 

 

Utvecklandet av lämpliga medlande tekniker 

 

o Inse kulturella begränsningar i användandet av traditionella värderingstester och 

metoder. 

o Arbeta med att eliminera egen partiskhet och fördomar. 

o Ingripa och hjälpa den sökande att se när problem grundar sig på andras fördomar 

och problemet inte ligger hos den sökande. 

 

Lorentz (2006) menar att det gäller att fokusera på heterogeniteten bland alla som befinner 

sig i en mångkulturell lärandemiljö och inte tänka i termer som ”vi & dem”. En 

medvetenhet om våra likheter och olikheter bidrar till en mångkulturell lärandemiljö som 

skapar interkulturell kompetens. Författaren anser att individen skall förhålla sig med 

distans till sin egen och andras kulturella identitet och inse att kulturella möten är beroende 

av sin kontext. Att inneha förmågan att byta perspektiv och att kunna bekräfta det 

perspektiv hos individen man möter är värdefullt om man arbetar i en multietnisk skola, 

visar en studie av Lorentz (2006).  Den interkulturella kompetensen beskrivs av Lorentz 

som ”en förmåga att effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna 

förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter”(2006:112).  

 

”Förståelse för och inlevelse i andras kulturella behov kommer inte generellt och 

automatiskt” Lahdenperä (2001:121) . Det krävs även en medveten distans och insikt om 

att den egna kulturen är godtycklig och obegriplig i vissa avseenden, för sig själv och för 

andra. De egna vanorna är inte mer ”normala” eller ”naturliga” än andras. 

 

Kritik mot användning av ”mångkulturell” i olika kontext 

 

Ett flertal kritiska röster har höjts angående tillämpningen av mångkulturalism som 

benämning och etikett på olika sociala, pedagogiska och politiska företeelser. Lena Sawyer 

och Masoud Kamali skriver i den statliga rapporten Utbildningens dilemma (SOU 2006:40) 

att mångkulturalism kan användas för att differentiera och rasifiera elever med utländsk 

bakgrund. 

Till synes liberala begrepp som ”mångkulturell utbildning”, ”mångkulturellt 

förhållningssätt”, ”mångkulturell vägledning” etc. används i praktiken för att  

utmärka och andrafiera vissa elever (SOU 2006:40, s.18) 
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De menar att användningen av mångkulturalism som begrepp och benämning motverkar 

sitt syfte och stärker istället maktförhållandet mellan ”vi & dem”.  

Kamali och Sawyer menar att begrepp och förklaringar som till synes kan verka neutrala 

inte alltid är det och faller många gånger inom ramen för strukturell och institutionell 

diskriminering (SOU 2006:40). 

Caroline Ljungberg (2005) skriver också i sin avhandling att begreppet mångkulturalism i 

olika avseenden har missbrukats. Ett begrepp som hon menar är lätt att gömma sig bakom 

för att på ytan påvisa den goda viljan att man arbetar med etnicitetsfrågor även om man i 

realiteten inte gör det. Likaså Hertzberg som refererar till Lithman (2003) skriver att 

begreppet ”kultur” blir en etikett för det som är svårt att förstå eller förklara. I denna 

etikettering menar Lithman blir individen en kulturell varelse utan egen vilja eller förmåga 

att ifrågasätta sin omgivning och åsidosätta de kulturellt präglade förhållningsregler.  

Detta kan förstås som att ett alltför tydligt fokus på begreppet mångkulturell vägledning 

kan ha exkluderande konsekvenser. Det har använts som ett sätt att förklara något men har 

kanske istället blivit ett redskap för att särskilja. 

Lahdenperä menar t.ex. att en skola kan vara en mångkulturell plats men samtidigt vara en 

monokulturell skola genom att den förmedlar en ensidig och hegemonisk kunskap och 

därmed exkluderar delar av eleverna(2004). Denna synpunkt delas av Sue et al (1998) då 

man understryker att myndighetsdokument och strukturer i det offentliga ofta är 

monokulturella och fungerar hindrande för mångkulturalism. Det krävs enligt författarna en 

särskild mångkulturell kompetens i att identifiera monokulturella karaktäristika och 

anpassa det till ett mångkulturellt samhälle. 

Anknytande litteratur 

 
Utbildningsdepartementet gavs år 1999 i uppdrag av regeringskansliet att genomföra ett 

värdegrundsprojekt som avslutades med Värdegrundsboken(2000). Där menas att en av de 

främsta orsakerna till att intresset för värdegrund och demokrati i samhället ökat är den 

ökade mångkulturalismen. Ett mångkulturellt samhälle och pluralistiskt samhälle har lett 

till att synliggöra ”sprickorna” i värdegrunden. ”Hur man kan arbeta med och se på den 

gemensamma värdegrunden i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle, beror på hur 

värdegrunden i läroplanen tolkas” (Värdegrundsboken, sid.68). Eftersom värdegrunden har 

sin utgångspunkt i demokratin så borde respekten för varje människas lika värde även 

omfatta ett mångkulturellt samhälle. Både i skollag och i läroplaner återfinns olika 

skrivningar som går att anknyta till en beräknande vilja att utveckla det mångkulturella 

samhället. 

 

I Lpf 94 under rubriken ”riktlinjer för personalen” framhålls att personalen skall: 

 

”informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet 

och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller 

kulturell bakgrund” (Lpf 94:15). 
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Enligt de Allmänna råd om studie- och yrkesorientering
4
 som Skolverket publicerat under 

våren är det bl.a. viktigt att studie- och yrkesorienteringen innefattar vägledningssamtal där 

eleverna ges möjlighet att ringa in intresseområden och diskutera framtida studie- och 

yrkesval. Av läroplanerna framgår att rektorn har ansvar för att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter.  

Metod 

Det är naturligt att betrakta val av metod som en fråga om vilken metod som passar bäst för 

att belysa val av problemområde (Holme & Solvang, 1997).  

Den kvantitativa metoden undersöker på bredden med lite information på många 

undersökningsenheter och metoden är systematisk och strukturerad, till exempel enkäter 

med fasta svarsalternativ. (Holme & Solvang, 1997). Denna metod är lätt att relatera till en 

positivistisk kunskapssyn.  

Positivismen hävdar att forskaren kan inta en objektiv och utanförstående roll där syftet 

med forskningen är att komma fram till vetenskaplig sann fakta (Holme & Solvang, 1997). 

Metoden innebär alltså att man får lite information om många enheter, så kallade breda 

studier. Det är med grundtanken att vi är ute efter mer bredd än djup som vi har valt en 

kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning. 

Undersökningsstrategi 

 

Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst 

problemområde. Vårt val av metod har grundat sig på en önskan att se om vår 

undersökning genererar någon generell giltighet. Vårt upplägg var av icke-experimentell 

karaktär med extensiva fall(Holme & Solvang, 1997).  

 

Den undersökningsmetod vi valt faller inom ramen för deskriptiv forskning där vår strävan 

har varit att beskriva och förklara något som redan finns. Den icke-experimentella 

undersökningsmetoden börjar med att presentera beskrivande statistik och följs därefter 

upp med en analytisk statisktik med målet att få svar på forskningsfrågorna. (Holme & 

Solvang, 1997). Bell (1993) understryker att det normalt krävs flera olika stadier i 

formuleringen av frågor i den analytiska statistiken för att man ska kunna försäkra sig om 

att kunna kategorisera och analysera svaren. En mängd med enskilda och intressanta 

upplysningar kommer inte att betyda något för vare sig en forskare eller läsare om de inte 

kan kategoriseras. Det finns en fara i att med hjälp av förkunskaper och intuitiva 

uppfattningar försöka gissa sig till kategorier och det gäller att föröka eliminera den risken. 

Därför har de teman som belyses i forskningsfrågorna utgjort huvudsakliga kategorier som 

vårt resultat har presenterats kring. 

                                                     
4 http://www.skolverket.se/Hämtat 090412 

http://www.skolverket.se/Hämtat
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Metoder och tekniker 
 

Vi utformade ett frågeformulär till enkätundersökningen som mäter attityder till 

mångkulturell vägledning. Vi har använt oss av Likert-skalan som är den mest kända 

attitydskalan(Ejlertsson, 2005). Skalan består av ett antal påståenden inom samma 

ämnesområde där respondenterna ska instämma med eller ta avstånd ifrån påståenden med 

hjälp av en femgradig skala. Vår undersökning genomfördes i form av webbenkät där 

respondenterna hade svarsanonymitet. Enkäten lades in som länk i det e-postbrev som 

skickades ut till vår adresslista och svarsrapporten uppdaterades automatiskt efter varje 

inkommet svar. 

Vårt val av metod har inte varit självklart utan en rad av överväganden fick styra 

metodvalet. Vårt främsta argument var att vi ville eliminera den s.k. intervjueffekten. 

Ejlertsson (2005) konstaterar att det är väldokumenterat att intervjuarens sätt att ställa 

frågor och följdfrågor i större eller mindre utsträckning påverkar respondenten. Eftersom 

vårt ämne kan upplevas som känsligt tror vi att det är lättare att svara sanningsenligt via en 

enkät, anonymt. En annan fördel är att respondenten ges fördel att i lugn och ro begrunda 

frågorna. Att genomföra intervjuer tror vi hade försvårat tolkning och sammanställning av 

resultat. Studien har utförts med en väl förankrad medvetenhet om att varje metod har sina 
begränsningar som också har genomsyrat tolkningen av resultat. 

Dessutom är risken för bortfall stor och antalet frågor i en enkät måste begränsas.  

Respondenten har inte heller möjlighet att ställa kompletterande frågor om något är 

svårförståeligt. Webbenkäten som användes innehöll olika påståenden som deltagare 

ombads att gradera. För graderingen användes Likert-skalan med fem skalsteg. 

Genomförandesteg 

 

För att kontrollera reliabiliteten skickades en testenkät ut till fyra blivande studie- och 

yrkesvägledare som fick delge sina uppfattningar om enkäten. Dessa studenter hade för oss 

en personlig anknytning, och gavs därmed förtroende att få agera testrespondenter.  
 

I den operationalisering vi genomförde var det viktigt att undvika tvetydiga begrepp i 

frågorna som annars kan påverka realibiliteten.(Holme & Solvang, 1997) 

Våra testrespondenter besvarade dock inte själva enkäten utan gav istället sitt omdöme om 

enkätens utformning och begriplighet genom att reflektera över frågorna. Tiden det tog för 

dem att ge sina uppfattningar om enkäten var 2 dagar. Deras uppfattningar tillsammans 

med synpunkter från vår handledare låg sedan till grund för den slutgiltiga enkätens 

utformning. Enkäten skickades sedan ut som länk till de olika skolorna enligt ovanstående 

urval, vilket innebar 100 studie- och yrkesvägledare. Insamlandet av svaren tog 

förhållandevis kort tid. Enkäten låg ute ca 2 veckor där sammanlagt 41 besvarade den.  
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Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

 

Vårt urval benämns som ett strategiskt urval där vi valt ut vilka som ska ingå i 

undersökningen (May, 2001). 

Det framstod tidigt att det var studie- och yrkesvägledare som var vår målgrupp i 

undersökningen och vi tycker inte att det har funnits anledning att skilja på skolformer där 

våra respondenter är verksamma. I vår undersökning valde vi skolor ibland Stockholms 

stadsdelar via statistiskt underlag utarbetat av SIRIS
5
. 

Det är vårt eget antagande att studie- och yrkesvägledare som arbetar i skolor med en stor 

andel elever med annan etnisk bakgrund är mer bekanta med begreppet mångkulturell 

vägledning. De studie- och yrkesvägledare som kontaktades arbetar i en kommunal skola 

där över 40 % av eleverna har annan etnisk bakgrund. 

Datainsamling 

 
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en strukturerad webbenkät (se bilaga) där fasta 

svarsalternativ med skalfrågor användes. För graderingen av svarsalternativ användes 

Likert-skalan med fem skalsteg. De utvalda respondenterna fick länken till enkäten via e-

post.  Enkätundersökningen gjordes direkt ute på webben. Datainsamlingen genomfördes 

under veckorna 16 och 17. 

I den webbenkät som vi använt oss av har en svarsrapport automatiskt genererats. 

Svarsrapporten har kontinuerligt uppdaterats och vi har följt resultatet via en länk direkt på 

webben. Det program
6
 som vi har använt är webbaserat och administrationen har skötts via 

en standardwebbläsare. 

Tillförlitlighet och giltighet 

 

En betydande faktor när det kommer till utformandet av enkätfrågor är att de är nära 

sammankopplande med forskningsfrågor och syfte. Vi har haft för avsikt att utforma våra 

enkätfrågor så att var fråga kan kopplas till en av de frågeställningar som gjorts. Det 

frågeformulär som utarbetats har varit framtaget av oss själva, dock vill vi understryka att 

vi har tagit ordentlig hjälp av litteratur i ämnet forskningsmetodik. Frågan om tillförlitlighet 

är inriktad på konsistensen av ett mätande. 

I den operationalisering som genomförts är det viktigt att undvika tvetydiga begrepp i 

frågorna som annars kan påverka realibiliteten(Holme & Solvang, 1997). 

Beträffande giltighet kan en undersökningssituation starta en emotionell och intellektuell 

process hos respondenterna (Holme & Solvang, 1997). Vi tror dock inte att de intryck och 

reaktioner som respondenterna har ställts inför har påverkat svaren märkbart. Det faktum 

att respondenterna svarade anonymt tror vi också har förstärkt enkätens validitet.  

 

                                                     
5 http://siris.skolverket.se/Hämtat 090405 

6 http://www.textalk.se/ Hämtat 090408 
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Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen. Det var 

oerhört viktigt att forskningsfrågorna fanns representerade i enkätens frågor/påståenden 

som en försäkran om att man mäter det man avser att mäta. 

 

Etiska ställningstaganden 

 

 

Enligt de allmänna huvudkrav som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer
7
 har vi strävat efter att hålla: 

 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att forskaren har ett ansvar att på förhand informera 

deltagarna i en undersökning om villkoren för deras roll i innan den påbörjas, samt 

forskningsuppgiftens syfte.  

 

Samtyckeskravet, innebär att forskarens måste ha samtycke från deltagaren gällande 

medverkan i en undersökning. Deltagarnas medverkan måste vara frivillig.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har ett ansvar för att bibehålla deltagarnas 

anonymitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren har ett ansvar för att uppgifter som behandlas inte 

kan användas för något annat syfte än den ämnade forskningen.  

 

Om det någon gång har uppstått tvivel om riktigheten i vårt tillvägagångssätt så har vi tagit 

hjälp av vår handledare. De data som har samlats in har endast använts för detta 

examensarbete. När vår C-uppsats har godkänts av universitet kommer vi att makulera all 

rådata. Vi informerade de tillfrågade att deltagandet var helt frivilligt. Syftet med 

undersökningen har varit tydligt klargjort.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
7 http://www.vr.se/Hämtat 090413  
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Bearbetning och analys av resultatdata 

 
Det system som administrerade webbenkäten genererade automatiskt ett procentuellt 

resultat för varje fråga. Underlaget användes sedan för att skapa stapeldiagram för att 

grafiskt illustrera resultatet på varje fråga.  

De slutgiltiga svaren på enkätfrågorna sorterades sedan enligt de teman som beskrivits 

under Resultat. Indelningen av frågorna utgjorde också utgångspunkten för presentationen 

av Resultat samt Analys. Anledningen till den uppdelning av frågor vi gjorde anser vi har 

ökat förståelsen och underlättat tolkningen av valt forskningsområde. 

 

 

Resultatredovisningssätt 
 

I nedanstående avsnitt kommer vi att redogöra för det resultat som vi har kommit fram till i 

vår studie. Vi kommer först att presentera enkätresultatet med hjälp av diagram för att 

sedan presentera intervjuresultatet i löpande text. De resultat som har tydliga samband har 

presenterats kring våra tre huvudteman. I vårt analyskapitel behandlar och kopplar vi 

samman det insamlade empiriska materialet med teorier från våra litteraturstudier. 

Resultat 

Vår undersökning resulterade i en svarsfrekvens på 41 % av de 100 som hade erhållit vår 

enkät. Enkäten började enligt Trost (2007) med tre sakfrågor där kön, antal arbetade år och 

om examen finns, examensår.  De efterföljande frågorna var attitydfrågor med fasta 

svarsalternativ, dvs. våra respondenter fick ta ställning till 5 fasta svarsalternativ.  

En klar majoritet av deltagarna är kvinnor på 82,9%. Medeltalet för antal arbetade år för 

respondenterna är 13,1 där det högsta är 32 års yrkeserfarenhet och det lägsta på  

4 månader. Samtliga respondenter har en studie- och yrkesvägledarexamen. 

 

Resultatet kommer att presenteras både grafisk och skriftligt utifrån tre huvudteman som 

våra enkätfrågor följer; etnicitetens betydelse, kompetensens relevans samt den betoning 

som läggs på det särskilda.  

 

En grundläggande fråga för oss som inte är en forskningsfråga är hur definitionen av 

mångkulturell vägledning tolkas av våra respondenter. Det framkom ett tydligt svar där 

80,5% ansåg att mångkulturell vägledning var ett förhållningssätt. Ca 12 % hade en annan 

förklaring än de givna alternativen och 7 % vet inte vad mångkulturell vägledning är. Ingen 

av deltagarna ansåg att mångkulturell vägledning är en samtalsmetodik.  
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 Tabell 1. Vad är mångkulturell vägledning? 
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Etnicitetens betydelse  

 

Vi frågade även respondenterna huruvida de ansåg att vägledningen av personer med  

annan etnisk bakgrund skiljer sig från att vägleda personer med samma etniska bakgrund 

(tabell 2). Resultatet på denna fråga visade tydligt att majoriteten av respondenterna, ca 44 

% svarade negativt till påståendet, där 31,7% instämde till liten del och 12,2 % inte alls 

förlikade sig med uttalandet . En ganska stor del, ca 32 % av vägledarna svarade 

bekräftande till påståendet.  En fjärdedel av respondenterna ställde sig i mitten och svarade 

neutralt. Huvudintrycket är sålunda att etnicitetens betydelse är nedtonad. Det är en 

minoritet som tydliggör ett behov av en etniskt specifik vägledning.  
   

 

 Tabell 2. Att vägleda individer med annan resp. samma bakgrund skiljer sig åt 

12,20%

31,70%
24,40%

19,50%
12,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Instämmer 
inte alls

Instämmer 
till liten del

Lika mycket 
Ja som Nej

Instämmer 
till stor del

Instämmer 
helt

 



 22 

På frågan om våra respondenter anser att debatten om mångkulturell vägledning överskattar 

etnicitetens betydelse blev resultatet tvetydigt(tabell 3). Nästan lika många ställde sig på 

den positiva som den negativa sidan. På den negativa sidan höll 7,3 % av vägledarna inte 

alls med medan 19,5% höll med lite grann. Nästan hälften av respondenterna, 46,3 % 

svarade opartiskt. I tabell 3 kunde vi utläsa en ganska jämna fördelning över de 

svarsalternativen på den positiva resp. negativa sidan. Resultatet visade dock att en större 

del av respondenterna ansåg att etniciteten överskattades i debatten kring mångkulturell 

vägledning. 

 

 Tabell 3. Debatten om mångkulturell vägledning överskattar etnicitetens betydelse 
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En annan fråga vi ställde till våra respondenter var huruvida de ansåg att den etniska 

tillhörigheten har en avgörande betydelse i individens förhållning till arbete och 

studier(tabell 4). Resultatet visar att majoriteten fäster liten eller ingen vikt alls vid 

etnicitetens betydelse där 31,7 % svarade att de instämde lite och 7,3 instämde inte alls. En 

förhållandevis stor del av respondenterna svarade neutralt med 31,7% .  Ca en tredjedel av 

vägledarna ställde sig bekräftande till påståendet.  De som instämde helt var 17,1% och de 

som till stor del höll med har en andel på 12,2 %.  Det betyder alltså att majoriteten av 

vägledarna inte erkänner etniciteten en betydande påverkan i en individs val av arbete och 

studier. 
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 Tabell 4. Etniciteten är avgörande för en individs förhållning till arbete och studier 
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När vi frågade våra respondenter om mångkulturell vägledning förutsätter en kunskap om 

en individs kulturella värderingar som t.ex. seder och syn på könsroller svarade 

huvudparten positivt (tabell 5), närmare bestämt 56,1% där 36,6% instämde i stort och 

19,5%  instämde helt. I de föregående frågorna har den etniska tillhörigheten inte tilldelats 

så stor betydelse medan man här kan se att man ändå fäster ett betydande värde i 

kunskapen om en persons kulturella värderingar, dvs. de värderingar som i den tillhörande 

etniska gruppen tilldelas ett värde.  

 

 Tabell 5. Mångkulturell vägledning förutsätter kunskaper om kulturella värderingar  
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Mångkulturell kompetens 

 

Våra respondenter fick också frågan om de anser att det krävs särskild kompetens för att 

möta elever med utländsk bakgrund(tabell 6).  

Resultatet visar att mer än hälften ger mycket tydligt samtycke till påståendet där 41,5% 

instämmer i stort och 14,6% håller med helt och hållet.  Ungefär 1/5 av vägledarna var 

obestämda med 19,5%.   

Det som vagt eller inte alls instämde var ungefär 25 % som har svarat där 7,3 % inte alls höll 

med och 17,1% höll med lite viss del. 

En klar majoritet tillskriver alltså en stor betydelse till en särskild kompetens. Resultatet 

visar alltså att våra respondenter anser att man behöver specifik kompetens när man möter 

individer med annan utländsk bakgrund än svensk. 

 

 Tabell 6. Det krävs särskild kompetens för att möta elever med annan etnisk bakgrund 
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För att få kännedom om våra respondenters egen kompetensuppskattning ställde vi frågan 

om de ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att möta elever med annan etnisk bakgrund 

(tabell 7). Med en mycket klar majoritet med ca 80 % anser vägledarna helt eller i stort sett 

vara tillräckligt kompetenta för att möta fleretniska elever. Det var ingen som ansåg sig 

sakna kompetens och 7,3 % instämde till viss del. Ungefär 12 % av vägledarna var neutrala 

till påståendet. 
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 Tabell 7. Jag har tillräcklig kompetens för att möta elever med annan etnisk bakgrund 
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Då vi också ville veta hur mötet med fleretniska elever uppskattades fick våra respondenter 

ta ställning till frågan om de ser variationen av etnicitet och mångkultur som en tillgång i 

sina vägledningssamtal (tabell 8). En markant majoritet på den positiva sidan med ungefär 

85 % såg kulturell och etnisk mångfald som en tillgång, 58,5% var helt och hållet eniga och 

26,8 % i stort sett. Ingen av deltagarna var helt negativ till påståendet medan det fanns 

några få på 4,9 % som höll med lite grann. Nästan 10 % av vägledarna tog inte riktigt 

ställning och ställde sig i mitten. 

Sammantaget kan utläsa är en klar majoritet som ser den etniska och kulturella mångfalden 

som en fördel och tillgång i sina samtal. Ingen av de tillfrågade tilldelade en negativ aspekt 

på det mångetniska och mångkulturella samtalet. 

 

 Tabell 8. Variationen av etnicitet och kultur är en tillgång i mina vägledningssamtal 
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På frågan huruvida den mångkulturella vägledningen förutsätter en självmedvetenhet kring 

värderingar och fördomar(tabell 9) svarade en klart övervägande andel av vägledarna 

positivt till påståendet, närmare bestämt 95 % av deltagarna, 75,6 % instämde helt och 

19,5%  i stort. Endast en liten del på ca 5 % kunde inte riktigt ta ställning. Ingen av 

respondenterna ställde sig negativt till påståendet. 

Resultatet visar att en nästan total majoritet fäster stor vikt vid en god självkännedom som 

rör ställningstaganden kring kulturella och etniska fördomar. 

 

Tabell 9. Mångkulturell vägledning förutsätter en medvetenhet om egna värderingar och fördomar 
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Med betoning på det särskilda 

 

I vår strävan att finna särskilda effekter ställdes frågan om det finns en risk för att man ökar 

klyftorna mellan olika grupper av människor vid utformning av specifik 

vägledningsmetodik för personer med utländsk bakgrund(tabell 10). De inkomna svaren 

visar en ganska jämn fördelning på de olika svarsalternativen men där man ändå ser en 

majoritet på den positiva sidan med nästan hälften. Det som höll med helt låg på 19,5%  

och de som i stort sett höll med var 26,8%. 1/5 av vägledarna kunde inte riktigt ta ställning 

till påståendet. En lika stor andel ställde sig på de två återstående alternativen med 17,10% 

och höll inte riktigt med att specifik vägledningsmetodik ökar klyftorna. 

Sammantaget visar resultaten att nästan hälften av vägledarna anser att en särskild metodik 

ökar risken för att en differentiering av olika grupper. 
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 Tabell 10. Det finns risk för differentiering vid användning av specifik vägledningsmetodik  
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I vår undersökning ville vi också veta om de tillfrågade använde sig av en särskild metodik 

i sina vägledningssamtal där individen hade annan etnisk bakgrund (tabell 11). Över hälften 

av vägledarna ansåg sig inte tillämpa någon särskild metodik där 36,6% inte alls höll med 

och 19,5% instämde till viss del. Nästan en fjärdedel av respondenterna var neutrala till 

påståendet medans 14,6%  av vägledarna i stort använde sig av en särskild metodik. Endast 

en liten del på ca 5 % ansåg sig helt och hållet tillämpa en särskild metodik. 

Vi kan alltså tydligt påvisa att en övervägande del av vägledarna inte anser sig tillämpa 

någon särskild metodik och en oansenlig del som anser att den särskilda metodiken fyller 

en viktig funktion. 

 

 Tabell 11. Jag använder en särskild metodik för individer med annan etnisk bakgrund 
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I vår enkät fanns också frågan om det var svårare att arbeta i en fleretnisk skola (tabell 12).   

Resultatet utvisade att mer än hälften av deltagarna inte anser att det är svårare att arbeta i 

en fleretnisk skola, där en lika stor procentandel på 24,4% utfaller på de som inte alls 

instämmer och de som instämmer till viss del.   



 28 

 

Mittenstapeln med de som förhåller sig neutralt utgörs av en procentandel på 19,5%.  

Den vi således ser är att huvudparten av vägledarna inte anser det mer problematisk att 

arbeta i en fleretnisk skola. 

  

Tabell 12. Det är svårare att arbeta som studie- och yrkesvägledare i en fleretnisk skola 
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För att ytterligare förstärka resultatet i tabell 12 ställde vi en liknande fråga om våra 

respondenter använder samma vägledningsmetodik oavsett klientens ursprung(tabell 13). 

Som framgår av tabellen gör de flesta av våra respondenter ingen skillnad på den metodik 

de använder oavsett klientens etniska ursprung. En bra bit över hälften anser sig använda 

samma metodik oberoende klientens ursprung, nästan 30 % instämde i stort och 26,8% höll 

med påståendet helt och hållet.  En ganska stor del på nästan 27 % var obestämda och valde 

mittenalternativet. De som inte alls eller till viss del höll med påståendet hade den minsta 

andelen av svaren på ca 17 % totalt, där de som inte alls höll med var 7,3 % och de som 

höll med lite grann 9,8 %.  

 

Med resultatet i tabell 13 kan vi alltså se att en ansenlig andel anser sig använda samma 

metodik oavsett klientens ursprung medans endast en marginell andel använder sig av olika 

metodik.  
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Tabell 13. Jag använder samma vägledningsmetodik oavsett klientens etniska ursprung 

7,30% 9,80%

26,80% 29,30% 26,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Instämmer 
inte alls

Instämmer 
till liten del

Lika mycket 
Ja som Nej

Instämmer 
till stor del

Instämmer 
helt

 
 

Sammanfattning 

 

Mot bakgrund av de resultat som presenterats ovan kan vi utläsa att de flesta vägledarna 

inte ser någon skillnad i att vägleda klienter med annat etniskt ursprung än det egna (tabell 

2) och man anser att etniciteten har liten betydelse för hur en individ förhåller sig till arbete 

och studier (tabell 4). Det är intressant att majoriteten ändå tyckte att mångkulturell 

vägledning förutsätter en kunskap om individens kulturella värderingar (tabell 5).         

Trots att man inte framhäver etnicitetens betydelse i samtalet så anser ändå mer än hälften 

att det krävs en särskild kompetens för att möta elever med annan etnisk bakgrund (tabell 

6) som en klar majoritet ansåg sig inneha. Många funderingar väcktes under vår 

resultatsammanfattning. För å ena sidan poängterades kompetensen för att kunna möta den 

etniska mångfalden, och å andra sidan såg man ingen skillnad i att möta individer med 

olika etnisk bakgrund. Att man såg den etniska och kulturella mångfalden som en tillgång 

var det ingen tvekan om (tabell 8), likaså anser majoriteten av respondenterna att 

medvetenheten gentemot egna värderingar och fördomar är oerhört viktigt (tabell 9).  

Våra respondenter ansåg alltså att det krävs en särskild kompetens i att möta klienter med 

annat etniskt ursprung, samtidigt som majoriteten anser att en särskild metodik kan vara 

differentierande (tabell 10). Huruvida vägledarna i det dagliga arbetet använder sig av en 

särskild metodik beroende av klientens etniska ursprung visade sig negativt med en klar 

majoritet. Man anser inte heller att det är svårare att arbeta i en fleretnisk skola (tabell 12).  

Analys 

Vilken betydelse anser då våra respondenter att den etniska tillhörigheten har för den 

vägledande verksamheten? En övervägande del gör alltså ingen skillnad på vägledningen 

oavsett etniskt ursprung(tabell 2).  



 30 

Även på frågan om vilken betydelse vägledarna ansåg den etniska tillhörigheten ha för 

individens förhållning till arbete och studier tillgavs inte etniciteten en central 

betydelse(tabell 4). 

 

En lika stor andel som tonade ner etnicitetens betydelse i tabell 2 har svarat lika mycket ja 

som nej till ”debatten om mångkulturell vägledning överskattar etnicitetens betydelse…” i 

tabell 3. I SOU 1996:143 frågade man sig hur man i skolvärlden kunde tillvarata svenska 

samhällets mångkulturella sammansättning (Lahdenperä, 2008). Skolverket hade svarat att 

Sverige alltid har varit mångkulturellt och att fokus snarare skulle göras på ett brett 

mångfaldsperspektiv, än den etniska mångfalden. Kanske skulle det kunna tolkas som att 

majoriteten av våra respondenter instämmer i det påståendet, att det mångkulturella 

omfattar så mycket mer än etnicitet? Den spridningen av svar kan tydas som ett intygande 

till Peavys (1998) fastställande att vägledare inte är eniga om hur man skall tänka och 

vägleda i den kulturella mångfalden. 

 

En motsättning till etnicitetens dämpade betydelse är att 56 % av vägledarna ställer sig 

positiva till påståendet att kunskaper om den sökandes kulturella värderingar är en 

förutsättning i mångkulturell vägledning (tabell 5). Såväl Peavy (1998) som Launikari & 

Puukari (2005) är eniga om att vägledarens kunskaper om den sökandes kultur är värdefulla 

för arbetet och Lahdenperä (2004) förespråkar ett interkulturellt förhållningssätt där det 

finns en vilja och önskan att lära sig om andras kultur och bakgrund.  
Det kan också förklaras med det konstaterande som Launikari & Puukari (2005)gör som 

betonar betydelsen av att vägledare bör träna på att utveckla sin självkännedom, 

kommunikativa förmåga samt förståelse för andra kulturer. 

 
Anser sig de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna ha tillräcklig kompetens för att 

vägleda sökande med annan etnisk bakgrund? En klar majoritet av studie- och 

yrkesvägledarna upplever sig väl rustade för sitt yrke (tabell 7) vilket kan ha en mängd 

olika förklaringar. Att uppleva sig ha vad som krävs för sina arbetsuppgifter kan bero på 

erfarenhet, gott arbetsklimat, självförtroende, utbildning etc. 

En fjärdedel av de som svarade är inte av uppfattningen att det krävs särskild kompetens i 

mångkulturell vägledning(tabell 6). Dock är det över hälften som menar att specifika 

kunskaper krävs.  Sammantaget understryker alltså våra respondenter kompetensen i att 

möta individer med olika etnisk bakgrund med en samtidig åsikt att man inte ser någon 

skillnad i att vägleda individer med fleretnisk bakgrund.  Lorentz (2006) gör ett 

grundläggande antagande för att utveckla interkulturell kompetens: ju mer ens egen 

erfarenhet av kulturmöten och andra kulturer ökar, desto mer ökar ens egen kompetens i 

interkulturella situationer och relationer. 
Kanske kan det faktum att våra respondenter är verksamma i skolor där elevantalet med 

annan etnisk bakgrund är högt, bidra till att de ser ett behov av särskild kompetens?  

Men hur kan det då förklaras att en fjärdedel inte anser att det krävs särskilda kunskaper? 

Är de av åsikten att all vägledning är beroende av sin kontext, som Brown (2002) menar.  

 
Nästan samtliga, 95 % av studie- och yrkesvägledarna tycker att en medvetenhet om egna 

värderingar och fördomar är en förutsättning i mångkulturell vägledning (tabell 8).  Det 

höga resultatet förtäljer dock inte huruvida vägledarna anser sig i realiteten ha en god 

självkännedom.  
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I den etiska deklarationen för vägledare
8
 betonas att vägledaren ”bör sträva efter en god 

självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna och värderingarna gentemot 

individ och samhälle”. Kanske kan det utmärkande resultatet uttrycka ett önskat tillstånd i 

vägledarens yrkesutövning av normativ karaktär? 

 

En klar majoritet på 80 % i tabell 8 tycker att variation av etnicitet och olika kulturer är en 

tillgång vid vägledningen. Kan man även här göra en normativ tolkning av resultatet då 

värdet av kulturell mångfald förespråkas och uppmuntras i skolans styrdokument? 
 

I vilken utsträckning använder sig de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna av en särskild 

metodik i vägledning(tabell 13)? Flertalet av våra respondenter anger att de inte använder 

sig av en särskild metodik för individer med utländsk bakgrund, utan att den metodik som 

används är densamma, oavsett sökandes bakgrund. Resultatet förstärks med att 44 % anger 

(tabell 12) att det inte är skillnad på att vägleda individer med annan etnisk bakgrund.  

Majoriteten tycker inte att det är svårare att vägleda i en fleretnisk skola och att det inte 

skiljer sig att vägleda individer med annan etnisk bakgrund än sig själv. Kanske kan det 

förklaras med att en stor mängd av studie- och yrkesvägledarna inte heller tycker att man 

behöver känna till individens kulturella värderingar.  

 

På frågan om risk för särskiljande i användandet av begreppet mångkulturell vägledning 

(tabell 10) visar att nästan hälften 46,3%, anser att en särskild metodik ökar risken för 

differentiering. Det kan tydas som att respondenterna ser en fara i att ”etikettera” och att 

man istället belyser skillnader som Kamali och Sawyer (SOU 2006:40) varnar för.  

Slutsatser 

Vilka slutsatser kan dras av resultaten? Här besvaras våra forskningsfrågor med hänvisning 

till tidigare redovisad forskning och litteratur. 

 

 

Hur står betydelse tillskriver vägledare den etniska tillhörigheten i ett 

vägledningssamtal? 

 
Man kan konstatera att majoriteten av de tillfrågade vägledarna inte ger den etniska 

tillhörigheten i vägledning någon större betydelse. Kultur är en del av människans sociala 

dagordning och något som vi dagligen skapar och som i växelverkan formar oss. Kultur 

omfattar värderingar, erfarenheter och kunskaper – medvetna och omedvetna. En 

människas etniska tillhörighet är inte detsamma som hennes kulturella.  

I värdegrundsboken (2000) menar författarna att Sverige idag har fler kulturer än någonsin 

tidigare. Dels till följd av invandring men även genom att nya kulturella subgrupperingar 

utvecklar egna värden och normer som inte grundar sig på etnicitet. 

                                                     
8 http://www.vagledarforeningen.org/Hämtat 090420 
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Den konstruktivistiska teorin utgår ifrån varje individs livsrum och betonar att verkligheten 

är så som den uppfattas individuellt. Peavy (1998) understryker att vägledaren ska försöka 

stödja individen att själv ta nästa steg i vägledningsprocessen utan att ifrågasätta individens 

verklighet.  

 

 

Har vägledarna, enligt dem själva, tillräcklig kompetens för att möta individer med 

annan etnisk bakgrund? 

 

 

Respondenterna har i klar majoritet angett att de har tillräcklig kompetens för att möta 

individer med annan etnisk bakgrund. 

Lahdenperä (2008) beskriver en del av interkulturell kommunikativ kompetens som 

attityder och en sensitiv förmåga att hålla sig öppen till det annorlunda. Färdigheterna 

består i att kunna interagera och att inneha en förmåga att tolka händelser från en annan 

kultur och att sätta dem i relation till den egna kulturen. 

Peavy (1998) menar att en vägledare måste ha kulturell empati vilket innebär att man 

känner till den sökandes kulturella värderingar. Det finns nämligen risk för missförstånd 

när vägledare och vägledningssökande kommer från olika kulturer. Att vara medveten om 

den egna kulturen samtidigt som man visar kulturell empati betonas av Launikari & 

Puukari (2005). 

 

 

I vilken omfattning använder vägledare en särskild metodik i sitt möte med individer 

av annan etnisk bakgrund? 

 

Det var en liten del av våra respondenter (20 %) som svarade att de använder sig av en 

särskild metodik. 

I Lpo 94, under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” framgår att det idag ställs höga 

krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Enligt Peavy (1998) finns det ingen enskild vägledningsmetod som har visat sig 

bättre än någon annan. Genom att hålla sig till en vedertagen metodik riskerar vägledaren 

att inskränka vägledningsprocessens möjligheter och komma till korta med att se till den 

sökandes behov. Lahdenperä (2008) menar att om man definierar en skolas verksamhet 

som mångkulturell så borde det sannolikt medföra att man använder sig av ett annat 

arbetssätt och en annan pedagogik, som mera utgår från elevers olika kulturer och språk.  

 

Skapar begreppet mångkulturell vägledning klyftor mellan olika grupper av 

människor? 

 

Av våra tillfrågade studie- och yrkesvägledare så svarar nästan hälften att det finns en risk 

för särskiljande när ett särskilt begrepp används.  
Mångkulturell vägledning kan definieras utifrån Paul Pedersens (1996) idé, att den 

snarare är till för att förstå olikheterna, att inte begränsas av dem, utan i stället att dra 

nytta av likheterna och därmed underlätta kommunikationen och vägledningen mellan 

parterna. Alla teoretiker instämmer med, att det är individen man vägleder som står i 

centrum. Dennes önskningar, drömmar, mål och planer är av största intresse för 

vägledaren. Detta bör tillämpas på alla sökande oavsett ursprung.  
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Samtidigt som Lahdenperä (2008) gör antagandet att en mångkulturell verksamhet borde 

innebära ett särskilt arbetssätt, så vill hon framhålla att det inte är så enkelt, och inte utan 

stereotypiserande risker. 

Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi reflektera över den kunskap vi erhållit i vårt forskningsarbete. Vår 

diskussion kommer att kretsa kring de resultat vi kommit till insikt om, den metod vi nyttjat 

samt vilken innebörd vår undersökning tillkännager och vilken tänkbar framtida forskning som 

kan bredda och utveckla den tes vi lagt fram. 

Resultat 

 

Som det tidigare nämnts så återstår många frågor beträffande vägledningens art ur ett 

mångkulturellt perspektiv. Hur kan vi anpassa och förädla vår kommunikation i det 

mångkulturella och fleretniska mångfald vi lever i? Syftet med den mångkulturella 

vägledningen handlar om att tillvarata, respektera och acceptera att vi är, tänker och 

handlar så olika. Men kan den tesen endast förbehållas den mångkulturella vägledningen?  

Launikari och Puukari (2005)  menar att den mångkulturella vägledningen ska underlätta 

den inbördes kommunikationen. Men vem ska vara med att utforma den? Går det att på 

förhand definiera ett så komplext samband som den kulturella kontexten? 

 

Kanske är det så som Ålund(1997) säger att kulturella faktorer överbetonas på bekostnad 

av sociala, strukturella, klassmässiga och individuella faktorer när problem och konflikter 

förklaras. Det menar hon leder till att reella åtskillnader och problem döljs. 

 

Lahdenperä(2004) menar att etnicitet, genus och klass är bland de mest kulturformerande 

kontexter där mening skapas och ges. Oundvikligen uppstår frågan, varför anses inte den 

individuella utgångspunkten för varje möte tillräcklig? De karriärvalsteorier vi tagit del av 

men också i de etiska riktlinjerna för vägledare
9
 anges individens behov som en essentiell 

utgångspunkt. Gäller inte den tillämpningen på alla individer oavsett ursprung? Kan den 

mångkulturella vägledningen ses som en fristående funktion utanför den traditionella 

vägledningen med särskilda egenskaper? Följdfrågan blir då om en sådan etikettering av en 

funktion är inkluderande eller exkluderande av individer i minoritet? Både Sawyer och Kamali 

skriver att elever kan diskrimineras genom de maktstrukturer som finns inom skolan som 

institution.  

 

Är det så att det finns dolda mönster i vägledarens bemötande med individer av annan etnisk 

bakgrund? Sawyer beskriver i kap 6 ”Att koppla drömmar till verklighet”(2006:40) att studie- 

och yrkesvägledarna kan inneha en grindvaktsroll där man talar om ett ”pushed up” eller ett 

”cooling down” bemötande från studie- och yrkesvägledarna sida. Med det menas att man 

antingen utvidgar eller begränsar elevers val.  

                                                     
9 http://www.vagledarforeningen.org/Hämtat 090420 
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Grindvakterna är ofta omedvetna om sina samhälleliga funktioner och  

om sin överordnade position gentemot sina ”klienter”, eftersom diskurser  

om meritokrati, och även deras ”hjälpsamhet”, ”vägledande”, och/eller ”stödjande”  

roll, döljer deras implementerande funktion (SOU 2006:40:189) 

 

 

Även Knocke & Hertzberg (2000) tar upp detta att vägledare kan vara styrande i valet 

genom att avråda eller uppmuntra ett agerande i viss riktning. 

 

Roth (1998) menar att när ett samhälle har olika grupper med motstridiga normsystem blir 

skolan en av de arenor där värderingskonflikter kan ge sig till känna på ett speciellt tydligt 

sätt.  

 

Både i vid och snäv bemärkelse fyller studie- och yrkesvägledaren en viktig funktion för både 

individ och samhälle. För att upprätthålla och utveckla vår professionella yrkesroll anser vi att 

det är av ovärderlig vikt att kontinuerligt och kritiskt granska egna ställningstaganden.  

I vårt arbete har vi sett samband som har kunnat verifieras av litteratur i ämnet vägledning 

samtidigt som vi har stött på förhållanden som inte har kunnat förklaras av oss. 

Hur kan studie- och yrkesvägledare utveckla verktyg för att säkerställa att 

vägledningssamtalet inte gör skillnad på individer? 

 

Vi kan med den ovannämnda redogörelsen onekligen konstatera att det finns spår av 

etnocentrisk åskådning(2004) inom den studie-och yrkesvägledande yrkeskåren. Kan detta 

tolkas som att vår yrkesverksamhet uttalar ett behov av en mer kulturrelativisstisk syn på 

det mångkulturella mötet? Enligt Soydan(1999) innebär ett kulturrelativistiskt perspektiv 

att inga kulturer eller aspekter av kulturer är bättre eller sämre än några andra. Man tar 

alltså klart avstånd från värderande ansatser och tolkar kulturer utifrån deras egna 

sammanhang. 

 

En metod att motarbeta andrafiering och rasifiering av grupper och individer vore kanske 

att införa perspektivet Critical Race Theory(2006:40). Detta perspektiv omnämns av 

Sawyer och Kamali i Utbildningens dilemma, där man menar att detta perspektiv utgår från 

att ”ras” och ”kultur” är en social konstruktion. Ett CRT-perspektiv menar dem frambringar 

delaktighet genom att man inkluderar de som i olika styrdokument och policys omnämns 

som ”de andra” och tillåter därigenom ett aktivt deltagande i dess utformning. Detta menar 

författarna skapar bättre förutsättningar för en ökad jämlikhet i skola och samhälle.   

Metod 

 

Genom att välja en kvantitativ metod för att samla in information blev det lättare att få en 

större mängd undersökningsmaterial på kort tid. Vi ansåg därför en enkätundersökning 

lämplig för vårt ändamål. Enkätundersökningen gav oss möjlighet att få en överblick över 

de attityder som studie- och yrkesvägledare har gentemot begreppet mångkulturell 

vägledning. 

 
En fördel med enkäter är att respondenten inte påverkas av intervjuaren och att den kan 

göras på ett relativt stort urval. Nackdelen med en enkätundersökning är att det ofta blir ett 

stort bortfall.  
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Vidare har respondenten ingen möjlighet att ställa frågor ifall det finns otydligheter. 

(Ejlertsson, 2005) Vårt bortfall av besvarade enkäter var ganska stort. Av närmare 100 

utskickade enkäter har endast 41 besvarats.  Problemet som vi nu insett är att även om en 

internetbaserad enkätundersökning är relativt enkel att besvara, så kan den troligtvis också med 

lika stor enkelhet ignoreras och undvikas. Kanske hade ett ökat antal undersökningspersoner 

gett arbetet en högre validitet. Validiteten kunde också stärkas genom att föra en vidare 

diskussion med respondenter om det slutgiltiga resultatet och vår analys. Vi uteslöt den 

delen då det inte gick att genomföra utifrån den tidsram vi blev tilldelade.  

 

Under vårt forskningsarbete har många tankar och funderingar väckts till följd av de uppnådda 

resultaten. Vi hade gärna breddat vårt perspektiv och kombinerat vår undersökning med en 

kvalitativ ansats.  

Om tid fanns skulle vi kompletterat med ett fåtal intervjuer i en strävan få en större förståelse 

för de framkomna resultaten. Jan Trost (1997) menar att den kvalitativa intervjun är att föredra 

då man som forskare vill nå en ökad förståelse för ”människors sätt att resonera eller 

reagera”(Trost, 1997:15).  

Framtid 

 

Det utvalda temat för vår forskningsrapport är bara en av många frågor som dykt upp under 

utbildningens gång. Det finns en mängd outforskade områden som rör studie- och 

yrkesvägledarens yrkesutövning i relationen till individ, grupp och samhälle som skulle 

vara intressanta att forska kring. Med vår avslutade undersökning om begreppet 

mångkulturell vägledning har det tillkommit en del tankar kring framtida forskning för den 

som ytterligare vill sprida ljus i ämnet.  

Vi vill inleda med att uppmuntra till en vidare utveckling av den egna forskningen kring 

begreppet mångkulturell vägledning som kan nyanseras i jämförande eller kompletterande 

syfte. Förslagsvis kan: 
 

 Undersökningen göras på andra skolor i andra städer eller regioner. 

 Samma undersökning kan genomföras på samma skolor vid en senare tidpunkt? 

 Undersökningen kan göras på samma skolor, med inriktning på skillnader mellan olika 
skolor 

 Samma undersökning med eleven i fokus 
 

Då en klar majoritet av våra respondenter såg på den mångkulturella vägledningen som ett 

förhållningssätt ställer vi oss frågan: Hur detta förhållningssätt definieras? Vilka 

egenskaper bör ett mångkulturellt förhållningssätt innehålla? 

 

Ett annat intressant område vore att undersöka en språklig aspekt på den mångkulturella 

vägledningen; Hur påverkas karriärvägledningen av den språkliga förmågan/oförmågan? 

Och hur formar det förväntningar hos vägledare och vägledningssökande? Bl.a. Lovén 

(2000) har studerat elevers förväntningar inför vägledningssamtalet och konstaterar att det 

råder en diskrepans. Några av de skeenden som han uppmärksammat är att elever sällan 

säger till när de inte förstått informationen, vägledaren ”överinformerar” vilket för med sig 

att eleven slutar lyssna samt att informationen ibland ges på ett oklart vis. 
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I de karriärvalsteorier vi tagit del av är medvetenhet om egna värderingar och fördomar en 

förutsättning för ett professionellt förhållningssätt vilket våra respondenter är överens om. 

Men alla ansåg dock inte att det krävdes kunskaper om den sökandes kulturella värld, något 

som författare om mångkulturell vägledning betonar som en grundläggande mångkulturell 

kompetens. Peavy (1998) anser att en av de mest framträdande problemställningarna inom 

mångkulturell vägledning är begreppen individualism och kollektivism. I de etiska 

riktlinjer
10

 som Sveriges Vägledarförening har skrivit så står att läsa: ”Vägledare främjar 

individers fria och övervägda studie- och yrkesval”. Vi kan se att det finns ett 

tolkningsutrymme i att betona individens fria val och tänker att det skulle kunna utgöra en 

frågeställning för framtida undersökningar. 

Slutord 

 

Under den pågående undersökningen fick vi in en del spontana återkopplingar från våra 

respondenter som vi nedan vill delge i form av citat som ett avslut till denna skrivelse.  

 
”…all vägledning är eller åtminstone borde vara mångkulturell” 

 

”…en bättre definition är kanske helt enkelt individuell vägledning.” 

”Det är ju alltid individer man vägleder inte grupper.” 

”…även då man vägleder i grupp bör man ha ett individ perspektiv för att undvika att 

definiera/stigmatisera gruppen…” 

Det råder ingen tvekan om att den mångkulturella vägledningen både innan och efter vår 

undersökning varit föremål för betänksamhet. Kan vi efter vår forskningsresa säga att den 

mångkulturella vägledningen underlättar det mångkulturella mötet? Om inte, vilken 

funktion fyller egentligen den mångkulturella vägledningen? Trots den ringa mängd 

respondenter vår forskningsrapport bygger på, tyder det ändå på att såväl syfte och 

förutsättningar med den mångkulturella vägledningen uppfattas olika. Kanske är det därför 

vi funnit så uttalade paradoxer i vår undersökning. Om syftet med den mångkulturella 

vägledningen är att underlätta kommunikation och förståelse gentemot den vi möter tycker 

vi att det rimligen bör räcka att vi har en nyfikenhet och tolerans med önskan att försöka 

förstå den vi möter. Vi menar att det finns en fara i att kategorisera en handling och ett 

agerande i ett så komplext sammanhang som mångkultur kan innebära.  

Var je människa är unik med en egen berättelse och med ett eget sätt att berätta den på. Det 

är inte vår uppgift, anser vi, att utifrån vår normativa och deskriptiva tro avgöra den 

inställning och förhållning vi ska inta för oavsett vem vi möter är det vår skyldighet att 

möta våra klienter förutsättningslöst.  
 

                                                     
10 http://www.vagledarforeningen.org/Hämtat090420 
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Bilagor 

Intervjuguide/Enkät 

 

 

 

Med mångkulturell vägledning avses här vägledning som tar hänsyn till 

det förhållande att människor tillhör olika kulturer, och därför har olika 

perspektiv på arbete, studier och framtid. Den kultur som avses i detta 

sammanhang är huvudsakligen knuten till en persons etniska tillhörighet. 

 

 
 

1. Jag som besvarar enkäten är:    

Man   Kvinna  

 

2. Jag har Studie- och yrkesvägledarexamen:  

Ja   Nej    

 

3. Jag tog examen 19       

 

4. Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare i  år       

(oavsett examen) 

 

 

5. Jag anser/tror att mångkulturell vägledning är: 

 

 En teori 

 Ett förhållningssätt 

 En samtalsmetodik 

 Inget av ovannämnda 

Vet ej  
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6. Att vägleda individer med annan etnisk bakgrund skiljer sig från 

att vägleda individer med samma etniska bakgrund som en själv 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

7. Det krävs särskild kompetens för att möta elever med annan etnisk 

bakgrund 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

8. Jag anser att jag har tillräcklig kompetens för att möta elever med 

annan etnisk bakgrund 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

9. Jag anser att debatten om mångkulturell vägledning överskattar 

etnicitetens betydelse i studie- och yrkesvägledning 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

10. Det finns en risk för att man ökar klyftorna mellan olika grupper 

av människor, om man utformar en vägledningsmetodik som är 

specifik för personer med annan etnisk bakgrund 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  
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11. En människas etniska tillhörighet har avgörande betydelse för hur 

hon förhåller sig till arbete och studie 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

12.  Jag använder mig av en särskild metodik när jag vägleder 

individer med annan etnisk bakgrund 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

 

13.  Det är svårare att arbeta som studie- och yrkesvägledare i en 

fleretnisk skola 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

14.  Mångkulturell vägledning förutsätter en medvetenhet om egna 

värderingar och fördomar 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

15. Mångkulturell vägledning förutsätter kunskaper om individens 

kulturella värderingar i form av t.ex. seder, syn på könsroller och 

syn på arbete och studier 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  
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16. Jag ser variationen av etnicitet och olika kulturer som en tillgång i 

mina vägledningssamtal 

 
Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  

 

 

17.  Den vägledningsmetodik jag använder mig av är densamma 

oavsett klientens etniska ursprung 

 

Instämmer inte alls Instämmer till liten del    

Lika mycket Ja som Nej  Instämmer till stor del Instämmer helt  
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Följebrev 

 
Hej,  

 

Detta brev har gått ut till verksamma Studie- och yrkesvägledare på kommunal 

vuxenutbildning, grundskolor och gymnasieskolor där andelen elever med utländsk 

bakgrund uppfyller vår uppsatta kvot på 40 %.  

 

Vi är två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet som just nu skriver vårt 

examensarbete. I vår uppsats har vi valt att fördjupa oss i frågor som rör vägledning ur ett 

mångkulturellt perspektiv. Avsikten med vår enkätundersökning är att undersöka hur 

verksamma studie- och yrkesvägledare uppfattar den mångkulturella vägledningen i sin 

yrkesutövning.  

 

Enkäten består sammanlagt av 17 frågor och tar ungefär 5 minuter att fylla i. De flesta 

frågorna är alternativfrågor där man kan välja mellan fem olika värdeskalor. Vi hoppas att 

Ni finner tid och intresse att besvara dessa frågor inom snar framtid då vårt tidsutrymme är 

mycket begränsat. 

 

Observera att enkäten är helt anonym då den kommer att besvaras direkt via en länk utan 

att man behöver ange sin identitet. Vi har alltså ingen möjlighet att kunna läsa av vilka som 

svarat och resultatet kommer endast att användas som underlag till vår uppsats.  

  

Givetvis är deltagandet i vår undersökning helt frivilligt men vi blir mycket glada om 

Ni vill hjälpa oss då vårt arbete är beroende av de svar vi får in. 

 

 

Länk till enkäten 

 

Om det är något som är oklart eller om Ni har synpunkter på frågeformuläret är Ni 

välkomna att kontakta oss per telefon eller mail enligt nedan. 

  

  

Rita St Clair Maitland  Voula Theodoridou 

  

rita.st@telia.com  voula@bahnhof.se 

  

  

 

Tack på förhand för Er medverkan i vårt slutliga uppdrag! 

mailto:rita.st@telia.com
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