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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur fyra unga individer, i ålder 18- 25 resonerar kring sin valprocess 

retrospektivt och i nutid. Studien har fokus på individens egna berättelser, dvs. erfarenheter, 

förväntningar och drömmar om framtiden. Den illustrerar även individens syn på samhällets 

stödjande funktioner i samband med studie- och yrkesval. För studien tillämpas en induktiv 

kvalitativ metod. Resultatet visar att valet sker i samspel mellan individernas egna preferenser 

och deras omgivning och att valet till både utbildning och yrke kan vara spännande men också 

svårt. Där finns förväntningar men också en känsla av ovisshet. Det visar även en utbredd 

upplevelse av att de inte får, eller har fått det stöd som de anser att de behöver. En slutsats som 

kan dras är att unga individer behöver verktyg för att kunna navigera mellan dröm och 

verklighet. 

Nyckelord: 

Valprocess, studie- och yrkesval, studie- och yrkesvägledning, CIP-teorin, navigera, unga 

individer. 
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To navigate from dream to reality  

How young people reason about their life in the transition between school and work  

Birgitta Jakobsson och Åsa Ferm 

Abstract  

The purpose of this study is to illuminate how four young individuals in the age of 18 to 25 

reason about their career choices both retrospectively and today. The focus of the study is on 

their own stories, i.e. their experiences, expectations and dreams of the future. It also illustrates 

their view on society’s supporting functions in relation to career choices. An inductive 

qualitative method is used for the study. The results show that choices are made in an 

interaction between the individuals own preferences and their context, and that career choices 

can be difficult as well as exciting. The results also show an extensive feeling of not getting the 

help or the support they consider necessary and that they need tools to be able to navigate from 

dream to reality.  

Keywords: 

Career choice, study and career choices, career guidance, CIP-theory, navigate, young 

individuals. 
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Förord  

Att navigera från dröm till verklighet är en resa som kan vara både spännande och utmanande, 

men som denna studie påvisar inte alltid lätt. Att få stöd och hjälp på vägen underlättar inte bara 

möjligheterna att nå sina drömmars mål utan bidrar även till att resan blir så mycket mer 

givande och rolig. Vi skulle därför vilja tacka några personer som förgyllt vår resa och utan vars 

stöd resan inte varit möjlig. 

Först vill vi tacka vår handledare Otto Granberg som bistått oss under hela resan med goda råd 

och glada tillrop. Utan dig, Otto hade inte arbetet känts lika meningsfullt. Du har fått oss att tro 

på oss själva och på vår studie. 

Vi vill även tacka våra nära och kära, Uffe, Marcus och Ingrid. Tack för ert fantastiska stöd och 

tålamod under denna tid. Hur ni fixat det kommer nog alltid vara en gåta för oss. Ett extra tack 

Uffe och Ingrid också för den ovärderliga expertishjälpen ni bidragit med i uppsatsarbetet.  

Vi vill även skicka ett stort tack till våra kära respondenter som ställde upp och gav oss det 

fantastiska underlaget till vår studie. Ni är guld värda! 

Sist men inte minst så vill vi tacka varandra, inte bara för det fantastiska samarbetet utan även 

för den otroligt roliga och givande tid vi haft tillsammans på denna resa. Tänk bara på alla nya 

ord som vi lärt oss. Tillsammans fixade vi det! 

Birgitta och Åsa 

Stockholm 2010-05-21 
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1. Inledning  

Under vår utbildning, på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet, har 

vi vid ett flertal tillfällen påmints om våra egna val i livet och det första stora valet som skedde i 

grundskolans årskurs nio. Det var då vi skulle välja en väg, som förde oss vidare till ett yrke och 

en framtid som vi trodde skulle passa oss. Det förutsattes att vi där och då skulle bestämma, inte 

bara vad, utan även vem, vi skulle bli i vår framtid. Att under ungdomsåren bestämma kurs för 

en yrkesbana som man drömmer om, och som man tror att man passar för, upplevde vi som 

spännande, men också stundtals svårt. Jämsides med att vi skulle välja en egen väg, styrd efter 

våra egna intressen och drömmar, fanns det även andra faktorer som påverkade valet. 

Detta var den tid då vi höll på att lämna ungdomsåren bakom oss för en etablering in i 

vuxenlivet, ändå var vi på något sätt fortfarande barn och att göra ett val under sådana 

omständigheter minns vi var svårt. Vi minns även hur svårt det var att göra valet oberoende av 

våra kompisar och föräldrar. Jämsides med dessa känslor, påminns vi även om det positiva i 

valet. Vi hade inte bara stora förväntningar på vår nya skola utan även på den framtid som vi 

stod inför. Förväntningarna var att man i tidig ålder inte bara skulle hitta utan även bestämma 

sig för en utbildning som i sin tur ledde till ett yrke, som både matchade ens egna drömmar och 

samhällets efterfrågan. När vi var unga, i slutet av 1970-talet, var lyckligtvis vår 

matchningsprocess relativt okomplicerad, det fanns gott om jobb och vi hade lätt att få arbete 

efter avslutad gymnasieutbildning. Med matchningsprocess menar vi i denna studie att 

utbildningsvalet och yrkesvalet stämmer överrens. 

Som blivande studie- och yrkesvägledare är vår förkunskap att unga i dag ser på valet med 

andra ögon än vad vi själva gjorde när vi gick ut årskurs nio. Utifrån egen empiri, från tidigare 

gjord praktik, upplever vi att unga i dag är mer förvirrade inför valet än vad vi själva var. En av 

orsakerna till att unga i dag har svårt att välja, antar vi är att det samhälle de lever i idag är mer 

komplex och fyllt av så många fler valmöjligheter, både vad gäller arbetsmarknaden och 

utbildningsvägarna.  

1.1 Studiens bakgrund  

Vi tycker att studie- och yrkesvägledning är en mycket viktig verksamhetsgren som behöver 

utvecklas lika mycket som andra verksamhetsgrenar på skolan, för att den enskilda eleven ska 

kunna göra väl underbyggda val inför sin framtid. Allra helst eftersom unga i dag lever i en 

samhällskontext präglad av många val (Peavy, 1998). Eftersom tidigare forskning om ungas 

karriärutveckling pekar på behov av ytterligare forskning om ungas övergångar från skola till 

arbete, vill vi genom denna studie bidra med ytterligare utveckling inom området. Studiens 

ursprungliga plan var att undersöka unga arbetslösa, inskrivna på arbetsförmedlingen, i 
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Södertälje kommun. Kommunen valdes av bekvämlighetsskäl för att en av författarna bor i 

kommunen. Målgruppen valdes utifrån ett antagande om att deras tidigare gjorda val ännu inte 

uppnåtts eller förverkligats, eftersom de är inskrivna på arbetsförmedlingen. För att få ett så 

slumpmässigt urval som möjligt och komma i kontakt med respondenter kontaktades (av 

forskningsetiska skäl) en sektionschef på arbetsförmedlingen, som i sin tur hänvisade oss vidare 

till en handläggare som arbetar på ungdomsenheten. Handläggaren gav sitt godkännande och vi 

fick möjlighet att närvara under ett introduktionsmöte för arbetslösa ungdomar, där vi 

presenterade vår studie. Inte en enda av de 20 närvarande visade något intresse av att delta i 

studien. 

Eftersom ingen av de 20 närvarande hörde av sig inom avtalad tid, valde vi istället att kontakta 

andra respondenter med följd att studiens utgångspunkt fick omformuleras. Studiens syfte är 

dock fortfarande att belysa unga individers erfarenheter och berättelser avseende studie- och 

yrkesval, framtida mål och drömmar, men frångår kriteriet att respondenterna är inskrivna på 

arbetsförmedlingen. Utgångspunkten i studien är att belysa hur unga individer mellan 18 och 25 

år resonerar kring sin valprocess, både retrospektivt och i nutid avseende studie- och yrkesval. 

Med valprocess avser vi i denna studie de processer och faktorer som ligger bakom valet till 

studier och yrken. Vidare belyser studien unga individers tankar kring sin handlingshorisont. 

Med handlingshorisont avser vi det utbud av möjligheter och val som individen upplever att den 

har. 

Uppmärksamhet riktas även mot hur den stödjande funktionen är och har varit, eftersom tidigare 

forskning (Lidström 2009, Hagström 1999) visar att unga idag har svårt att navigera i en 

komplex värld och behöver stöd, men också för att tidigare forskning (Lidström 2009, Hagström 

1999 och skolverkets rapport 2007) visar att samhällets stödjande insatser i samband med 

studie- och yrkesval brister kvalitetsmässigt. Enligt Lidström (2009) upplever unga i dag att de 

inte får tillräckligt bra stöd när de ska välja utbildning och yrken, till exempel stöd från studie- 

och yrkesvägledare eller stöd från andra institutioner, till exempel handläggare på en 

arbetsförmedling. Genom studiens forskningsarbete hoppas vi kunna ge en större inblick i hur 

unga individer upplever valprocessen och hur de resonerar kring den. Inte enbart för att höja vår 

egen utan även andras kunskap och förståelse för de processer som påverkar unga individer 

inför valet till studier och yrken.  

1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till fyra personer i åldern 18 – 25 år, istället för åtta som var avsikten i den 

ursprungliga studien. Vi gjorde ett försök att få tag i fler personer till studien, innan vi började 

analysera materialet, eftersom vi var osäkra på om studiens resultat skulle kunna bli för klent 

med bara en pilotstudie och fyra intervjuer. Vi fick tag i ytterligare en person som visade sitt 

intresse, men som tyvärr inte kom till avtalad tid. Vi är därmed medvetna om att studiens 

omfattning om ungas övergångar från skola till arbete kan anses vara begränsad. Med det menar 

vi att fyra intervjuer istället för åtta kan ha påverkat att reliabiliteten blivit lägre. Vi tror även att 

studien skulle ha kunnat få en djupare dimension om vi hade haft en större urvalsgrupp.  
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Eftersom en av utgångspunkterna i studien är att unga individer har svårt att navigera i 

samhällets stora utbud av valmöjligheter har vi en forskningsfråga avseende deras 

handlingshorisont. Eftersom respondenterna inte anser att deras handlingshorisont blivit 

speciellt påverkad av den stora mängden av valmöjligheter som finns så har vi lagt 

tyngdpunkten vid att beskriva valprocessen retrospektivt och i nutid och vid att beskriva hur 

samhällets stödjande funktioner är och har varit.   

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att belysa hur unga individer i Stockholms kommun resonerar kring sina liv i 

övergången mellan skola och arbete. Studien har ett individperspektiv med fokus på individens 

egna berättelser, dvs. erfarenheter, förväntningar och drömmar om framtiden. 

1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån studiens syfte är följande forskningsfrågor formulerade.  

 

 Hur skildras valprocessen retrospektivt och i nutid?  

 Vilken handlingshorisont upplever individen att den har? 

 Hur beskrivs samhällets stödjande funktioner?  
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2. Problemområde  

Hitintills har vi berört tankar om hur vi själva, som författare, begripliggjorde vår valprocess. Vi 

har även berört tankar om hur vi upplever att dagens unga individer tänker inför valet, både till 

utbildning och arbetsliv. Vi har även berört samhällets stödjande funktioner i samband med 

studie- och yrkesval. Detta kapitel behandlar olika perspektiv på vad som kan påverka 

individens val, samt skolans roll för vad den är tänkt till att vara - en brygga från skola till 

arbetsliv. Kapitlet behandlar även ungas möjligheter till att etablera sig på arbetsmarknaden 

samt betydelsen av studie- och yrkesvägledande insatser i samband med val.  

2.1 Att navigera efter sina drömmar  

Hagström (1999) menar att det i dagens samhälle finns en norm som säger att unga ska styra sitt 

val efter sina egna behov. I dagens samhälle är individen hänvisad till sig själv. De ska ta ansvar 

för sitt eget ”jag” och sin vidareutveckling. Som exempel finns det redan i tidig ålder 

förväntningar om att individen, på egen hand, ska klara av att strukturera och organisera sina val 

inför högre studier och i arbetslivet finns liknande krav. Många arbetsgivare förväntar sig att 

individen, på egen hand, ska klara av att strukturera och organisera sina arbetsuppgifter. Enligt 

Peavy (1998) Hagström (1999) och Lidström (2009) finns delade tankar om det fria valet. Det 

finns de som utrycker en uppskattning över det fria valet, men det finns även de som upplever 

det fria valet som förvirrande och komplicerat. Många tycker att de är svårt att välja på egen 

hand. Enligt SOU 2006:77 och Lidström (2009) uppger många ungdomar att de blir stressade av 

för mycket eget ansvar. Många unga upplever att de ska hantera uppgifter som de ibland inte 

känner sig mogna för.  

Peavy (1998) som länge har studerat hur val och beslut påverkar människor menar att 

människor ofta får kämpa när de ska göra ett val, eftersom de inte vet hur de ska hantera 

förändringar, med följden att de blir villrådiga inför valet. Peavy (1998) menar att många 

utrycker en ambivalens över valet. Att välja en ny väg innebär alltid en förändring, som många 

inte vet om de är redo för. Det är många frågor som cirkulerar under en valprocess. Individens 

tankar navigerar mellan dröm och verklighet. Det vill säga, de kan både ha förväntningar om att 

nå sina drömmar, samtidigt som de kan bekymra sig över hur de ska förverkliga sina drömmar. 

Peavy (1998) menar att en vanligt förekommande fråga i en valprocess är hur stor möjligheten 

är att komma in på en utbildning. En annan kan vara hur man ska få information om alla 

alternativ som finns. Som en konsekvens av det hela menar Peavy (1998) att många skjuter upp 

viktiga avgöranden i stället för att bli handlingskraftiga beslutsfattare och i stället lära sig 

hantera sin osäkra situation.  
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2.2 Inflytande över ungas val 

”Val av utbildning och yrke kan ses som ett samspel mellan individens egna 

preferenser utifrån sina förutsättningar och förväntningar på arbetslivet och de 

förväntningar omgivningen ställer på individen av traditionella eller ekonomiska 

skäl.” (Hagström, 1999:89)  

Samtidigt som det finns en norm om att unga i dag ska ha möjlighet att styra valet fritt efter sina 

egna behov och intressen, visar forskning på att det fria valet är begränsat (Hagström 1999, 

Lidström 2009, SOU 2006:77). De menar att det finns komponenter som inte alltid är 

iakttagbara för individen, till exempel att valet ofta är påverkat medvetet eller omedvetet av de 

förväntningar individen tror att föräldrar och/eller kamrater har, eller av socioekonomiska 

förhållanden. Hagström (1999) menar att trots att många unga anser att de gör självständiga val, 

oberoende av sina föräldrar, kan man se att det finns tydliga samband mellan unga individers 

tankar om framtida yrken och deras föräldrars yrken. Han menar att det inte är ovanligt att unga 

som siktar in sig på akademiska yrken kommer från familjer med en akademikerbakgrund, 

likväl som man har sett att unga som siktar in sig på arbetaryrken kommer från familjer med 

arbetarbakgrund. Lidström (2009) menar även att den geografiska aspekten kan ha betydelse. 

Hon menar att trots både läroplanen för grundskolan (Lpo94) och för den frivilliga skolformen 

(Lpf 94) säger att alla ska ha lika villkor för att kunna etablera sig i samhälls- och arbetslivet, 

visar forskning på att utbildnings- och yrkesmöjligheterna är annorlunda för de som bor i gles- 

och landsbygd jämfört med de som bor i en storstad. Lidström (2009) har också sett att unga i 

socialt utsatta områden får något sämre betyg i gymnasiet, mer sällan går vidare till högre 

studier och i viss mån har sämre arbetsmarknadsstatus. Traditionella ojämlikheter såsom kön 

och etnicitet kan också ha betydelse för valet och påverka hur unga formar sina liv, Lidström 

(2009) menar även att det finns skilda förutsättningar för hur unga med funktionshinder har 

möjlighet till att forma sina liv. Därmed visar Lidström (2009) att samhällets struktur och 

värderingar är med och påverkar ungas val och vidare etablering på arbetsmarknaden.  

2.3 Skolans roll, en tänkt brygga till arbetslivet.  

Olofsson (2007) skriver att en grundläggande teoretisk och utbildningspolitisk fråga är, vilket 

bildningskoncept som bör gälla för den framtida skolan, för att förbereda och höja kompetensen 

hos unga. Hagström (1999) betonar också frågan, och menar att syftet med utbildning är att ge 

kunskap. Inte bara ämnesrelaterad kunskap, utan skolans utbildning ska även syfta till att ge 

eleven tillräckliga kunskaper och erfarenheter, så att hon efter skolgången ska kunna gå vidare 

till fortsatta studier och till arbetslivet. I läroplanerna för både grundskolan (Lpo94) och den 

frivilliga skolformen (Lpf 94) finns mål och riktlinjer för vad skolan ska sträva efter. I båda 

läroplanerna betonas vikten av att ge eleverna kunskaper, så att de ska kunna granska olika 

valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Vidare står det att skolan 

ska sträva efter att ge eleverna en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-, och 
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kulturliv. I läroplanerna beskrivs även mer personlighetsrelaterade kunskaper, till exempel att 

skolan ska sträva efter att främja elevernas utveckling till att bli självständiga, kreativa och 

ansvarskännande människor, ge dem möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta med 

andra samt förberedas för ett föränderligt yrkesliv. Enligt Olofsson (2007) och Hagström (1999) 

är inte realiteten så som läroplanens visioner beskriver, och enligt Skolverkets rapport Väl 

förberedd (2005) är det ett problem, eftersom det är extra viktigt att unga idag är väl förberedda, 

vare sig de börjar arbeta eller inleder högskolestudier. Detta för att de möter en hårdare 

verklighet än vad ungdomar gjorde för bara 15- 20 år sedan.  

2.4 Att som ung etablera sig på en arbetsmarknad som 

ständigt utvecklas och förändras.   

Både Allvin (2006) och Lidström (2009) menar att unga idag har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden. De menar vidare att arbetslivet är förändrat och inte längre kan ses med 

traditionella ögon. Många av de traditionella yrkena har försvunnit och kommer inte att komma 

tillbaka. De enklare jobben är färre och i det nya arbetslivet förväntas det att individen 

kontinuerligt utvecklar ny kompetens. Med enklare jobb menar vi i denna studie de arbeten som 

inte kräver någon högre utbildning.  

Inträdet på arbetsmarknaden har idag blivit hårdare, ofta krävs en allt högre utbildning samtidigt 

som reglerna för högre utbildning stramats åt. Allvin (2006) liknar det nya arbetslivet vid ett 

maratonlopp, där tempot är högt och det finns en utbredd upplevelse av tvära kast och växlingar. 

Företag och institutioner utvecklar och omstrukturerar allt oftare sin verksamhet för att kunna 

matchas mot en komplex och global värld. Det nya arbetslivet kan upplevas som otryggt och 

stressande, villkoren har förändrats och kan leda till ojämlikheter och utanförskap, främst för de 

unga. Lidström (2009) skriver att den föränderliga arbetsmarknaden i kombination med det 

utbyggda utbildningssystemet som finns i dag försvårar övergångsperioden från skola till arbete.  

2.5 Betydelsen av stödjande insatser i samband med studie- 

och yrkesval 

Som tidigare nämnts är individer idag i stor utsträckning hänvisade till sig själva. Peavy (1998) 

menar att människor i dag inte lever i ett samhälle med en etablerad kulturtradition, som innebär 

att andra gör upp detaljerade planer för framtiden. Trots det visar Lidströms avhandling 

(Lidström, 2009) på att unga individer efterfrågar stöd när de ska göra upp planer inför sin 

framtid. Det finns en förväntan om ett personligare stöd i övergången från skola till arbete, men 

också om hjälp när man ska söka ett arbete. Intervjupersonerna i Lidströms avhandling (2009) 
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kommenterar sällan att stödet de fått varit till hjälp. Kontakterna med studie- och 

yrkesvägledare/vägledaren eller arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen värderas ofta som 

meningslösa. Det stöd som de fått visar snarare på att studie- och yrkesvägledaren eller 

arbetsförmedlaren ofta har styrt valet till ett strategiskt val istället för att lyssna till individens 

egna behov, med följd att intervjupersonerna talar om stödet som vilseledande snarare än som 

en hjälp. Det kan till exempel röra sig om att studie- och yrkesvägledaren eller 

arbetsförmedlaren givit konkreta råd om vilken utbildningsinriktning de ska välja. Givetvis 

finns det även fall där den stödjande funktionen setts som hjälpande, en av personerna som 

Lidström (2009) har intervjuat anser att vägledaren räddade henne från att välja en 

gymnasieskola som inte gav stöd till dyslektiker. Några av de intervjuade värdesätter också att 

en studie- och yrkesvägledare tagit fram utbildningsinformation åt dem, men uttalandena är 

flertydiga, eftersom de samtidigt säger att informationen varit bristfällig och otydlig.  

Intervjupersonerna i Lidströms avhandling (2009) säger också att de inte tycker att 

Arbetsförmedlingen fungerar, och att i en del fall där arbetsförmedlingen har förmedlat ett 

arbete, så har det inte överensstämt med individens kompetens. Intervjupersonerna gör 

uttalanden om att de klarar sig bättre själva, utan arbetsförmedlingens stöd. Det finns utsagor 

som; vill man ha ett arbete får man skaffa det själv, på egna initiativ eller genom kontakter, och 

samtidigt kan man se att det finns förhoppningar om ett personligt stöd. Lidströms avhandling 

(2009) uppger olika anledningar till att stödet brister, något också andra forskare 

uppmärksammat. Hagström (1999) och Skolverkets rapport (2007) menar att samhällets 

stödjande insatser i samband med studie- och yrkesval brister kvalitetsmässigt trots att 

karriärvägledningens roll har fått en ökad uppmärksamhet både nationellt och internationellt det 

senaste decenniet, eftersom arbetslösheten är hög hos unga, samtidigt som unga i dag lever i en 

komplex värld med snabb förändringstakt på arbetsmarknaden och i en värld med ett utbyggt 

utbildningssystem.   
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3. Bakgrund  

Genom Internets sökmotorer Libris och Google, samt på Stockholms Universitetsbibliotek 

kunde vi göra en omfattande sökning. Med sökord såsom studie- och yrkesvägledning, ungas 

övergångar, yrkesval, valprocess, livslångt lärande mm fann vi relevanta böcker, avhandlingar, 

rapporter och utredningar som kunde användas.  

3.1 Resultat av litteratursökning 

Bakgrunden till denna studie ligger i avhandlingen En resa mot osäkra mål, Lidström (2009). 

Utifrån den avhandlingen söktes annan relevant litteratur fram i ämnet ungas övergångar mellan 

skola och arbete. Detta för att få en ökad förståelse inte bara i hur unga resonerar och 

begripliggör sina val utan även för att få en större bild av samhället i stort. Men framförallt för 

att få ta del av hur forskare och andra författare menar på att utbudet av utbildningar, samhällets 

förändringar och arbetslivets nya krav påverkar unga individer i deras valprocess. Vi har även 

tittat på olika rapporter och utredningar för att ta del av vad de har kommit fram till. Detta för att 

skapa oss en större helhetsbild av hur samhället ser på de fakta vi studerat men också för att ta 

del av vilka politiska åtgärder som gjorts för att förbättra och tillgodose unga individers behov 

och möjligheter.  

3.2 Forskningsanknytning 

I en En resa med osäkra mål belyser Lidström (2009) unga vuxnas övergångar från skola till 

arbete i ett biografiskt perspektiv. Hon menar att såväl som den föränderliga arbetsmarknaden 

som det utbyggda utbildningssystemet som finns i dag försvårar övergångsperioden från skola 

till arbete. Hon menar vidare att det post-industriella samhället ställer stora krav på unga 

människor. Samtidigt som de förväntas forma sina egna vägar genom utbildning och arbete 

förutsätts de att agera för att öka sin egen anställningsbarhet. Avhandlingen En resa med osäkra 

mål (Lidström, 2009) påvisar även att unga individer efterfrågar stöd när de ska göra upp planer 

inför sin framtid och att de har en förväntan om ett personligare stöd i övergången från skola till 

arbete, men också en önskan om större hjälp när man ska söka ett arbete. I En resa med osäkra 

mål får Lidström (2009) ta del av de ungas egna berättelser om hur de manövrerar i övergången 
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mellan skola och arbetsliv men även deras erfarenheter i mötet med studie- och yrkesvägledare 

och andra som förväntas ge dem stöd i deras i valprocess.    

 

I Gränslöst arbete Allvin (2006) görs en beskrivning av hur arbetslivet har förändrats genom 

åren och vilka konsekvenser ”det nya arbetslivet” har fått både för individ och för samhället. 

Arbetslivets nya villkor och ramar påverkar inte enbart hur företagen måste anpassa sin 

organisation för att göra dem mer konkurrenskraftiga, utan även vilka krav som ställs på 

individen för att hon/han ska vara intressant på arbetsmarknaden. Allvin (2006) menar att såväl 

arbetsmarknaden som individen måste idag vara såväl anpassningsbar som flexibel för att kunna 

möta de nya kraven. Det har medfört en förändrad syn på såväl arbete som utbildning 

framförallt för individen. Något även Hagström (1999) beskriver i Ungdomar i övergångsåldern 

- handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet. Han menar att dagens förändrade 

arbetsliv påverkar hur unga formulerar sina livsprojekt. Hagström (1999) försöker framförallt 

fånga ungdomars relation till arbete, hur de värderar arbete men även vilka strategier de 

använder när de gör sina yrkesval.  

I Utbildningsvägen – vart leder den? Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning Olofsson 

(2007)  behandlas utbildningens betydelse för individen och samhället i stort. Bland annat 

behandlas den kolossala expansionen av utbildningar i samhället och hur detta påverkar unga 

människor i deras valprocess. Det ges även en fördjupad analys av utbildningens roll och hur 

den påverkar unga människors etablering på arbetsmarknaden och deras möjligheter till egen 

försörjning. Här får vi även ta del av vilka politiska initiativ som är på gång för att göra 

gymnasieskolan och yrkesutbildningarna till vad de är tänkta att vara, en brygga från skola till 

arbetsliv. 

I Konstruktivistisk vägledning Peavy (1998) beskrivs en av vägledningens alla hjälpmodeller, 

den konstruktivistiska vägledningsmetoden. Konstruktivistisk vägledning är en metod som har 

fått stor uppmärksamhet för att den passar så väl in i dagens samhälle. Peavy (1998) menar att 

människor i dag inte lever i ett samhälle med en etablerad kulturtradition, som innebär att andra 

gör upp detaljerade planer för framtiden. I det postmoderna samhället är människan hänvisad till 

sig själv, vilket innebär att hon själv bara kan välja hur hon vill leva. I dagens samhälle lever 

människan i en omgivning där det finns massor av valmöjligheter som var och en själv måste 

lära sig att utforska. En av de grundläggande teserna i den konstruktivistiska 

vägledningsmetoden är att människan själv utformar sitt liv.  

 

3.3 Anknytande litteratur 

I Karriärvägledning. En handbok för beslutsfattare.( OECD/Skolverket, 2007).  Ges råd och 

hjälp till beslutsfattare att utveckla fungerande tillvägagångssätt för studie- och yrkesvägledning 

inom utbildningsområdets alla sektorer. Här får de som ska fatta beslut information och 

praktiskt stöd om hur systemen kan stärkas och hur man kan gå tillväga för att förbättra 
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vägledning för unga och vuxna. Det gäller frågor som man måste ställa sig för att kunna erbjuda 

studie- och yrkesvägledning i ett livslångt lärandeperspektiv. Här finns också exempel på 

effektiva åtgärder som hämtats från olika OECD- och EU-länder. 

I Skolverkets rapport Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon (2004) är 

syftet att belysa behovet av kunskap när det gäller hur ungdomar tänker och handlar inom 

områdena utbildning och arbete. Under de senaste årtiondena har förutsättningarna för 

ungdomar genomgått stora förändringar, både vad avser studier och inträdet på 

arbetsmarknaden. Översikten är viktig för den belyser de kunskaper och kunskapsluckor som 

finns, om hur ungdomar tänker, agerar och utvecklar strategier i samband med val av 

studieinriktning, arbete och livskarriärer. Frågor som ställs är: Vad vet vi om hur olika grupper 

av ungdomar orienterar sig, handlar och väljer inom utbildningssystemet och i övergångar till 

arbetslivet? Hur vävs deras kunskaper, tolkningar och handlande ihop i studie- och 

yrkesvalsprocessen? Vilket stöd erbjuds de i valsituationer? Något som även Skolverkets 

rapport Väl förberedd (2005) menar är viktigt. En viktig faktor är i denna rapport är att belysa 

hur väl gymnasieskolan förbereder unga för arbetslivet respektive högre studier utifrån 

mottagarnas perspektiv. Vidare syftar den till att öka kunskapen om de nyligen 

gymnasieutbildade, vilka färdigheter de har och vilka förmågor som krävs av dem. Rapporten 

belyser även hur den förändrade samhällsstrukturen påverkar de unga. För unga som går ut 

gymnasieskolan är det viktigt att vara väl förberedda, vare sig de börjar arbeta eller inleder 

högskolestudier.  

I Skolverkets rapport Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan 

(2007) granskas kvalitén på studie- och yrkesvägledning i grundskolan och resultatet pekar på 

att studie- och yrkesvägledning i dag behövs, mer än någonsin, för att samhället är under 

förändring. Granskningen i rapporten visar även att kvalitén på vägledningen är dålig och 

behöver förbättras för att underlätta valet för individen i tidigt skede.   

I utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder (SOU 

2006:77) analyseras ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den 

psykiska hälsan. I utredningen framhålls att ungdomar upplever dagens samhälle som ett 

prestationssamhälle som genererar stress. Många tar även upp den stora valfrihet som råder i 

dag och trots att många anser att alla val som ska göras är en källa till stress är det få som önskar 

att det skulle vara på något annat sätt. Utredaren för analysen sammanställer kunskap om vilka 

faktorer i ungdomars livssituation som orsakar stress och föreslå metoder och tillvägagångssätt 

för att bidra till att minska orsakerna till stress.  

I Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden (SOU 2006:102) var utredningens 

uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter undersöka förutsättningarna samt utarbeta 

metoder för att sluta avtal som möjliggör snabbare etablering på arbetsmarknaden för unga. 

Dessutom ingick att i samråd med arbetsmarknadens parter att kartlägga de metoder och insatser 

som finns, till exempel olika former av introduktionsprogram för att underlätta ungas etablering 

på arbetsmarknaden samt att analysera vilken betydelse sådana metoder och insatser har för 

ungdomars etablering på arbetsmarknaden.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Det finns många karriärutvecklings- och vägledningsteorier som man kan ha som utgångspunkt 

i mötet med unga individer. Den teoretiska utgångspunkt som vi har valt för denna studie är att 

för att unga individer ska kunna göra ett välgrundat val behöver de verktyg. Han eller hon 

behöver såväl kunskap om de alternativ som finns, som om sig själv och den potential han/hon 

innehar. Han eller hon behöver helt enkelt bli en handlingskraftig problemlösare och 

beslutsfattare. Den teori som mest motsvarar dessa kriterier är A Cognitive Information 

Processing theory även kallad CIP-teorin.  

4.1 A Cognitive Information Processing Approach to Career 

Problem Solving and Decision making. CIP-teorin. 

A Cognitive Information Processing theory, även kallad CIP-teorin, är en kognitiv informations 

process teori vars huvudsakliga syfte är att hjälpa individer till att bli handlingskraftiga 

problemlösare och beslutsfattare.  Enligt Brown & Associates (2002) växte teorin fram på 70-

talet av Hunt , Newell och Simon samt Lackman, Lackman och Butterfield  och utvecklades 

senare under 90-talet av Peterson. G, Sampson Jr. J, Lenz. J, Reardon. R och Saunders. D. Den 

grundar sig på Frank Parson´s vägledningsteori Choosing a Vocation (1909). (Brown & 

Associates, 2002.) Parson menade att det finns tre egenskaper som är viktiga när man gör ett 

karriärval: Kunskap om sig själv, kunskap om alternativen samt en förmåga att binda samman 

dessa. 

CIP-teorin är en kognitiv informationsprocess teori vars avsikt är att hjälpa individer till att bli 

handlingskraftiga problemlösare och beslutsfattare, vad avser val av utbildning och yrke. Enligt 

Brown & Associates (2002) är problemlösning och beslutsfattande en interaktion mellan både 

affektiva och kognitiva processer. I valet väcks ofta känslomässiga upplevelser såsom 

förvirring, nyfikenhet och förväntan som inte går att ignorera.  

Ett av målen med CIP-teorin är att minska gapet mellan det existerande tillståndet och det 

önskade. Detta genom att ge individen verktyg som leder till att individen själv genom 

självhjälp lär sig göra väl underbyggda val. CIP-teorins tre grundstenar påminner mycket om 

Frank Parson´s och är Självkännedom (self-knowledge), Kännedom om alternativen 

(occupational knowledge), samt att komma fram till ett val/beslut (career decision making). 

Enklast kan teorin beskrivas som en pyramid som är uppdelad i tre delar. I den nedre delen 

återfinns individens kunskap om sig själv samt kunskap om vilka alternativ som finns, det så 

kallade kunskapsdomänet (Knowledge domains).  
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I mellanområdet av pyramiden återfinns individens förmåga att kunna påverka den 

tankemässiga processen (Decision-Making Skills domain). Här återfinns den så kallade 

CASVE-cykeln som är ett schematiskt och systematiskt sätt att bearbeta ett problem på. 

CASVE står för C- Communication – att identifiera problemet/gapet, A- Analysis – att 

analysera problemet/gapet och utforska mina alternativ, S- Synthesis – att sammanställa de olika 

alternativen, V- Valuing – att värdera/prioritera mellan de olika alternativen, E- Execution – att 

ta ett slutgiltigt beslut och genomföra ett val. Målet med CASVE-cykeln är att individen ska få 

en bättre kunskap och förståelse i hur hon/han kan minska gapet mellan det existerande 

tillståndet och det önskade. CASVE-cykeln kan enklast beskrivas som ett verktyg där individen 

genomgår fem olika steg till en bättre självkännedom, en större kunskap om vilka alternativ, 

möjligheter och begränsningar som finns, för att sedan välja och implementera ett väl 

underbyggt val.  

I den övre delen av pyramiden återfinns området för den verkställande processen (Executiva 

Processing domain) eller Metakognitionen. Metakognitionen handlar framförallt om den inre 

monologen (self talk) och medvetenhet om sig själv (self awareness). Enligt CIP-teorin kan 

självriktat tal (self-talk) ge både positiva och negativa konsekvenser för individen och 

hans/hennes självmedvetenhet (self awareness). Till exempel menar CIP-teorin att om 

individens self-talk är negativt, dvs. om individen inte tror på sig själv, sina kunskaper eller 

möjligheter och dessutom intalar sig själv att målet är ouppnåeligt är sannolikheten att lyckas 

mindre än om individens self-talk är positivt. Därför är det viktigt att i metakognitionen 

reflektera över de val och beslut man tagit tidigare har genomfört.   

Ett av de ultimata målen med CIP-teorin är att ta ifrån vägledaren expertrollen och istället hjälpa 

individen att själv förbättra sin förmåga att både processa information och fatta beslut och 

därmed bidra till att individens självförtroende stärks. Detta så att hon eller han blir 

handlingskraftiga problemlösare och beslutsfattare genom hela livet. (Brown & Associates, 

2002.) 
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5. Metod  

För att få en närhet till forskningsobjektet och en djupare förståelse för unga individers 

övergång mellan skola och arbete är en induktiv kvalitativ metod vald. Vi har försökt att fånga 

egenarten hos de enskilda individernas livssituation och utifrån det dragit allmänna slutsatser .  

(Holme och Solvang, 1997 och Thurén, 1991).  

5.1 Metoder och tekniker 

En intervjumall användes vid intervjutillfällena, där intervjufrågorna var formulerade på ett 

sådant sätt att intervjuerna kunde genomföras med ett abduktivt förhållningssätt. Det vill säga, 

vi har byggt upp och omformulerat intervjufrågorna under intervjutillfällenas gång. Vi har till 

exempel varit öppna för nya fenomen och tagit bort frågor som respondenterna inte visat något 

intresse för. Intervjuerna har även lett till nya insikter med följd att vi även lagt till nya frågor. 

(Granberg, 1996).  

 

Vid intervjutillfällena närvarade båda författarna, nedan refererade till som X och Y, där X 

utförde intervjuerna medan Y fungerade som observatör och förde anteckningar som kunde 

tänkas vara av relevans för studien. Syftet med arbetsfördelningen var att både via samtalsteknik 

och via visuell observation få tillgång till ett mer omfattande informationsunderlag.  

 

Eftersom det vi eftersträvade var själva samtalet mellan oss och den intervjuade använde vi 

under intervjutillfället en intervjumall där frågorna inte var styrande. Intervjumallen hade som 

funktion att täcka in de teman som är av intresse för studien.  Emedan intervjufrågornas syfte 

var att förtydliga eller fördjupa de svar och/eller tankar som fanns. May (1997) kallar detta för 

den semistrukturerade intervjumetoden medan Johannessen & Tufte (2002) kallar det för delvis 

strukturerade intervjuer.  

May (1997) menar att den semistrukturerade intervjumetoden ger ett visst mått av 

handlingsutrymme och att den ger respondenten utrymme till att besvara intervjufrågorna i egna 

termer. May (1997) menar vidare att även den som intervjuar får ett större handlingsutrymme 

genom att den ges möjlighet till att gå in i dialog med den som intervjuas och förtydliga samt 

utveckla de svar som ges. Johannessen & Tufte (2002) menar att delvis strukturerade intervjuer, 

är intervjuer som är grundade på en intervjumall där frågorna snarare är till för att uppmuntra 

den intervjuade att fördjupa sina svar och komma med egna reflektioner. De menar vidare att 

delvis strukturerade intervjuer ger en bra balans mellan det strukturerade och det flexibla.   
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5.2 Genomförandesteg 

Eftersom inga av respondenterna från den ursprungliga studieplanen hörde av sig inom avtalad 

tid, gick vi över till en annan plan. För att få tag i nya respondenter kontaktades en systerdotter 

till en av författarna. Av etiska skäl, då respondenterna och intervjuarna inte bör ha en relation 

till varandra, fick systerdottern kontakta ett antal vänner i åldern 18 - 25 som skulle kunna tänka 

sig delta i den tilltänkta studien. Fyra individer i systerdotterns bekantskapskrets intresserade sig 

för att delta. En pilotintervju genomfördes och därefter bokades de övriga fyra intervjuerna in 

per telefon.  

Samtliga intervjuer genomfördes i en av författarnas bostäder. Enligt Trost (1997) är det viktigt 

att skapa en god relation mellan den intervjuade och intervjuaren, för att den intervjuade inte ska 

känna sig i underläge och uppfatta intervjuaren som expert. För undvika expertisrollen och 

skapa relation började vi med att fika, presentera vilka vi som intervjuare är och vilken 

skola/institution vi kommer ifrån. Respondenterna fick även tillfälle att fråga över studiens syfte 

och innehåll.  

 

Respondenterna visade ett stort intresse för att delta i studien, eftersom de gjorde uttalande om 

att intervjun kunde vara till hjälp för dem själva. Respondenterna menade att de kunde få svar 

på frågor som berör studie- och yrkesvägledning. Vi informerade dock respondenterna om att 

intervjun inte var något vägledningssamtal, men informerade om att vi gärna ställde upp med att 

svara på eventuella frågor som berör studie- och yrkesvägledning efter intervjun. Innan 

intervjuerna informerades respondenterna även om de forskningsetiska reglerna (se punkt 5.4). 

 

Som vi nämnt tidigare närvarade båda författarna vid intervjutillfället och varje enskild intervju 

pågick i ungefär 45 minuter.  

 

5.3 Bearbetning och analys  

Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare. Efter genomförandet av samtliga intervjuer 

lyssnade vi igenom de inspelade samtalen. Eftersom kvalitén på materialet var god kunde vi 

lyssna och transkribera de inspelade samtalen utan några problem. En och samma person har 

transkriberat samtliga intervjuer, men båda har lyssnat på intervjuerna. Att lyssna, skriva och 

läsa igenom det inspelade materialet ser vi som en inledande del i analysen. Eftersom syftet med 

den här studien inte är att analysera materialet på ordnivå utan på stycke- och meningsnivå, 

transkriberades endast de delarna som var av intresse. Med det menar vi att stycken och 

meningar som är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor har antecknats. I den fortsatta 

bearbetningen har vi utgått från intervjuutskrifterna. För att kunna bearbeta materialet lättare 

hade vi redan i intervjumallen delat in intervjun i teman, som historia, nutid och framtid. 

Intervjuutskrifterna klipptes sönder efter dessa teman för att sedan placeras i undergrupper. 
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Likheter och olikheter placerades i olika högar för att sedan läsas igenom ytterligare en gång 

och avskiljas ännu mera eller föras ihop. Denna bearbetning mynnade till slut ut i ett resultat 

som vi kunde tolka och analysera samt föra ihop till en slutsats.         

5.4 Urval och urvalsgrupp 

Studien bygger på ett bekvämlighetsurval. Eftersom det uppstod problem med att få tag i de 

ursprungligen tilltänkta respondenterna, fick respondenter väljas efter vad som blev möjligt att 

få tag i. Vi är medvetna om att ett sådant urval inte är representativt i rent statistiskt mening 

(Holme och Solvang, 1997) men nödgades till detta pga. av den tidsbegränsning som rådde.  

 

Alla respondenterna är bosatta i Stockholm och är i åldersgruppen 18-25 år. Ett antagande vad 

avser vald urvalsgrupp är att de har relativt aktuella tankar och erfarenheter om valprocesser, 

både retrospektivt och i nutid, avseende studie- och yrkesval. Individerna har inom de närmsta 

sju åren gjort minst ett val, till vidare studier eller yrken. Tidigare forskning visar att en stor 

andel av urvalsgruppen 18-25 år, antingen går vidare till en eftergymnasial utbildning eller 

upplever perioder av arbetslöshet (Lidström, 2009). Därmed är sannolikheten stor för att 

individerna i vår urvalsgrupp har de erfarenheter som vi eftersöker om valprocesser och om 

samhällets stödjande funktioner.  

5.5 Tillförlitlighet, giltighet och etiska ställningstaganden 

I studien har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beaktats på följande sätt: 

Informationskravet tillgodosågs genom att respondenterna fick muntlig information om studien 

och dess syfte. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att respondenterna informerades om att de 

själva har rätt att bestämma om sitt deltagande och när som helst avbryta sitt deltagande. 

Dessutom har kravet på anonymitet beaktats.  

 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är vi medvetna om att det kan ses som ett dilemma att en av 

författarna har en relation till systerdottern, men eftersom det är den enda relationen som finns, 

och då systerdottern endast är med i pilotstudien, anser vi inte att den relationen har haft någon 

påverkan för studiens resultat. Vi tror inte heller att relationen mellan systerdottern och 

respondenterna har någon påverkan för studiens resultat, eftersom vi märkte att respondenterna 

inte försökte att svara på ett visst sätt för att hålla inne med någon information. 

Intervjuuttalandena var raka och ärliga och det fanns både likheter och olikheter i deras 

berättelser.  
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6. Resultat  

Resultatet har delats upp i två avsnitt. I det första redovisas hur respondenterna resonerar kring 

de studieval som de gjorde inför gymnasiet, vilka tankar som fanns då. Resultatet belyser även 

deras syn på hur studie- och yrkesvägledningen fungerade. I det andra avsnittet redovisas deras 

nuvarande situation, var de befinner sig idag och deras drömmar inför framtiden. Avsnittet 

belyser även individernas syn på hur samhällets stödjande funktioner i samband med studie- och 

yrkesval fungerat.  

6.1 Respondenternas valprocess retrospektivt  

Samtliga respondenter hade inför valet till gymnasiet tankar om ett drömyrke eller ett yrke där 

de fick utlopp för sin kreativitet. Yrken som nämns är bl. a. fotograf och designer. Samtliga 

gjorde ett val till gymnasiet. De hade alla förhoppningar om att gymnasiet skulle vara roligare 

än vad det var i högstadiet, men även att valet skulle leda till någonting nytt. De anser att 

valperioden var förvirrande och stressig, bland eleverna i skolan resonerades om vad man skulle 

söka för program samt vilken skola som var bäst. De talar även om att de var för omogna för att 

göra ett val och att valet inte ansågs som viktigt eller hade någon större betydelse. En 

respondent säger; 

”I nian var jag fortfarande så ung och omogen”  

 Faktorer som spelade in i respondenternas val var både rationella och känslomässiga, men där 

finns även strategiska och geografiska aspekter. Det vill säga att de valde en skola som låg nära 

hemmet så att de fick sova längre på morgonen och ett program som de trodde skulle främja 

deras framtid. De pratar bl a om att de valde skola efter skolans studietempo, ju slappare desto 

bättre. De som sedan ändrar sig och gör omval, gör det av känslomässiga skäl och gör ett omval 

efter intresse. När vi talar om utbudet av valmöjligheter, säger de att det finns ett stort utbud av 

valmöjligheter med alldeles för många nischade program och inriktningar, men anser ändå inte 

att det har påverkat dem nämnvärt i deras valprocess. Detta eftersom de anser att andra faktorer 

påverkade mer.  

De menar vidare att valen är grundade på egna tankar, utan påverkan av vare sig kamrater, 

lärare/skolpersonal eller föräldrar. De tycker att deras beslut varit självständiga och ingen av 

dem ser att de valt samma väg som sina föräldrar.  

”Jag kommer ihåg att många valde gymnasiet tillsammans med kompisar, men 

jag tänkte att det inte är en aktivitet som man gör med en kompis, det gör jag 

bara för mig själv.” 
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Minnet av de stödjande funktionerna är vaga eller obetydliga för samtliga. De har alla en bild av 

att studie- och yrkesvägledning fanns på skolan, men ingen av dem kan minnas att de någonsin 

träffade en studie- och yrkesvägledare. Valet att träffa en studie- och yrkesvägledare var enligt 

samtliga fritt och ingen av dem ansåg sig ha en anledning att uppsöka den studie- och 

yrkesvägledande funktionen, eftersom de inte såg något syfte med det. Den information de säger 

sig ha fått verkar övervägande komma ifrån kompisar, men även från kataloger och besök på 

gymnasiemässan, medan själva skolvalet verkar ha bestämts utifrån rekommendationer från 

kompisar och annan hörsägen.  

Synen på valet är att det inte var ett livslångt val utan snarare att valet i nian inte har någon 

större betydelse och att det alltid går att göra omval senare i livet. Ändå uttrycks en önskan om 

att någon hade talat om för dem att tänka över valet ordentligt. 

”Att någon hade sagt åt oss att, det här valet är kanske inte det viktigaste valet i 

ert liv men tänk längre än på era kompisar, tänk steget längre.” 

6.2 Valprocessen i nutid och framtid 

I dag befinner sig respondenterna inom olika fält; det finns de som har ett arbete, de som är 

arbetslösa och de som studerar, eller så lever de i en slags kombination av både arbete och 

studier, på antingen den kommunala vuxenutbildningen, yrkesutbildning eller en 

internutbildning på sitt arbete. På frågan om de tror att valet de gjorde i nian påverkar deras 

situation idag svarar alla ja, oberoende av hur utgången än blivit. Alla säger att det finns en 

koppling mellan det valet och var de befinner sig idag.  

”Dels är jag inte behörig att läsa på högskola och universitet och sen framförallt 

att jag valde att gå där mina vänner gick, det har påverkat mina betyg.” 

”Helt annorlunda, jag hade pluggat järnet, jag skulle ha gått samhälle och bara 

matat kunskap och information.” 

De yrkestitlar som de nämner att de har eller har haft är följande; programmerare, cafébiträde, 

elevassistent, affärsbiträde och tolk. Uttalanden om korta anställningsvillkor finns, men 

förklaringarna är flertydiga. Respondenterna fäller både positiva och negativa yttranden om 

korta anställningar. I ena meningen finns det inlägg som säger att korttidsanställningar är 

meriterande, men i andra meningen finns yttranden om att det skulle vara tryggare att ha en fast 

anställning. En av respondenterna utrycker det så här;   

”Det skulle väl vara skönt att ha ett fast jobb, men samtidigt är det kul att få 

testat så många olika saker och ändå vara så ung som jag är”  

En annan säger:  

”Man ska väl inte klaga på att man har ett jobb, men jag tycker att det är ganska 

värdelös att inte ha ett fast jobb. Jag blir som exempel arbetslös över sommaren 
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och då är det nästan omöjligt för mig att få ett jobb. Sen blir jag anställd till 

hösten igen, så det känns rätt hopplöst”.  

Avseende valprocessen, dvs. faktorer som ligger bakom valet till studier och yrken, visar 

resultatet att det finns många faktorer som ligger till grund för respondenternas val. De som valt 

att studera vidare eller som planerar att studera vidare, säger att de valt den vägen för att det 

finns förväntningar på dem, från föräldrar men också från mor- och farföräldrar. Det finns även 

uttalanden om att de valt program eller skola för att kompisar talat om för dem, att det 

programmet eller skolan skulle vara passande, annars anser de att valet står fritt från 

kompistryck. Det finns inlägg som; 

 ”Det här beslutet är ett beslut jag måste ta själv, ingen annan kan göra det åt 

mig”  

Respondenterna anser att utbildning är viktigt, de säger att de flesta arbeten i dag kräver att man 

minst har en gymnasieutbildning. Men det finns även uttryck om att det är tråkigt att studera och 

att de har tappat motivationen för vidare studier. Eftersom de har förstått att det är viktigt med 

utbildning eftersöker de kortare utbildningar och gärna utbildningar som varvar teori med 

praktik, för att orka med studierna men också för att de anser att den studieformen är mer 

anpassad efter deras behov. Att studera på högskola eller universitet är inte speciellt lockande, 

men det finns en som har valt att studera på högskola med resonemanget:  

”Jag satte lite press på mig själv för att få en yrkesutbildning så jag sökte till 

högskola” 

De säger att de inte riktigt förstår eller har fått information om vilka kraven egentligen är för att 

nå en högre utbildning. De saknar även information om vilka olika vägar de kan gå för att de 

ska kunna få ett arbete. Respondenterna säger att valet till ett yrke är mer resultatet av en slump 

än ett val. Men det finns förhoppningar om att de i sin framtid ska kunna få ett yrke som passar 

dem. Yttranden om att det är viktigt med kontakter för att få ett arbete är återkommande. En del 

har dock en stark tro på sig själva och sina val. En utrycker det så här;  

”Jag har aldrig varit så naiv att jag trott att någon skulle komma och säga – här 

har du ett jobb. Nej, jag tvivlade aldrig på att om jag själv låg i och sökte jobb 

tillräckligt mycket så skulle jag få jobb”.   

I studien finns en utbredd upplevelse av att de inte får, eller har fått det stöd de anser att de 

behöver för att kunna göra ett väl underbyggt val och kritiken mot såväl skolans som 

arbetsförmedlingens stöd är hård.  

”Jag kan inte säga att jag var förberedd på det här. Man kan säga att skolan var 

lite som en liten bubbla och det känns som de som jobbar där också är så. Jag 

vet inte, förutom 1+1 så har jag lärt mig det mesta först när jag kom ut i 

arbetslivet. ” 

De menar att de på senare år har tvingats reflektera över sina liv på allvar, för att kunna realisera 

sina drömmar och uttrycker en önskan om att de skulle ha tvingats till denna reflektion tidigare.  

”Jag tycker att prata med en syo ska vara betygsgrundat” 

 

Alla utrycker en djup frustration över Arbetsförmedlingen. De som besökt Arbetsförmedlingen 

anser inte att de har fått någon hjälp. De säger snarare att de blev hänvisade till sig själva. De 
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uttrycker alla en önskan om råd och stöd från en människa. Någon som ser dem och förstår 

deras situation och dilemma. Respondenterna anser att till skillnad från valet i grundskolan så 

känns valet idag som ett mycket viktigare val och att de verkligen saknar stöd i valprocessen 

från t ex en studie- och yrkesvägledare. Ingen av respondenterna vet dock vart man kan vända 

sig för att få ett sådant stöd och anser inte heller att arbetsförmedlingen har kunnat hjälpa dem.  

”Jag har frågat på af om jag kan få det stödet och de har sagt nej, sök jobb, gör 

det här - men det kan jag ju redan, det är annan hjälp jag vill ha och behöver” 

 

Förutom den mänskliga kontakten uttrycker de även en önskan om att få en tydligare bild av 

yrkeslivet och vad det innebär, t ex om hur man får vissa yrkestitlar, hur man avancerar och får 

inträde till vissa branscher.  

”Jag vill gärna veta hur jag kan påverka min situation, hur jag kommer vidare. 

Hur får man veta såna saker?” 

De talar om att de vill utvecklas snarare än att de vill göra karriär och en återkommande 

kommentar är att valet inte är livslångt. När vi talar om deras framtid och drömmar gör de 

kopplingar till att valet av ett arbete kan göras flera gånger. De talar även om att valet av ett 

arbete måste kopplas ihop med övriga delar i livet. De talar om att en etablering på 

arbetsmarknaden är viktig och lika med inträdet till vuxenlivet, men de menar även att det finns 

andra aspekter i valet av ett arbete. En säger som exempel att andra saker måste fungera och 

drömmarna kretsar kring en fin bostad, familj och barn. En annan menar att det inte går att 

sticka under stolen med att det är viktigt med omfattningen på lönen. Gemensamt för dem alla 

är dock att de har förhoppningar om att någon gång i framtiden finna ett yrke som de kommer 

att trivas med och som matchar deras personlighet. 

Ingen av respondenterna uttrycker dock någon större oro inför framtiden, men har i dag svårt att 

se hur de ska finna vägen till att nå sitt drömyrke. De har förvisso inte släckt sina drömmar, bara 

tryckt in pausknappen en stund, eller som en respondent säger:  

”Jag förvarar mitt drömyrke i en liten ask, bara för en stund” 
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7. Analys  

I detta kapitel avser vi att analysera och diskutera studiens resultat, samt att koppla ihop det med 

tidigare forskningsresultat. Kapitlet avslutas med att besvara följande forskningsfrågor: Hur 

skildras valprocessen retrospektivt och i nutid? Vilken handlingshorisont upplever individen att 

den har? Hur beskrivs samhällets stödjande funktioner?  

7.1 Valprocessens kval 

I enlighet med annan forskning (Hagström, 1999, Lidström, 2009 och Peavy, 1998) har 

respondenterna en känsla av att de ska klara av att strukturera och organisera sina val på egen 

hand. Respondenterna säger att de själva gjorde det valet till gymnasiet som kändes bäst, utan 

stöd från någon annan. Som vi tidigare nämnt såg de heller ingen anledning att söka stöd från en 

studie- och yrkesvägledare. En respondent säger;  

”Jag fattade aldrig vad syon skulle hjälpa till med, det här var ju ett val man gör 

på egen hand” 

Resonemanget om det självständiga valet beror enligt Lidström (2009) på den ökade trenden för 

individualisering. Som vi redan nämnt, finns det idag en samhällsnorm som säger att unga ska 

klara av att ansvara för sig själva och sin vidareutveckling (Hagström, 1999 och Lidström, 

2009). Ett ansvarstagande som inte verkar vara helt okomplicerat. Utifrån vår studies resultat 

kan vi på samma sätt som Hagström (1999) och Lidström (2009) se att unga upplever det som 

ett problem med att bära hela ansvaret själva. Även om respondenterna anser att det var bra att 

de fick göra ett individuellt val, grundat på sina egna känslor, talar de även om dilemman. De 

talar om att de var hänvisade till sig själva och inte har fått resonera om sina val med någon. Vår 

upplevelse är att de, när de får göra tillbakablickar på sitt dåvarande val, känner ånger över att 

de inte gick och samtalade med någon om valet. En av respondenterna säger:  

”Ingen har någonsin frågat vad jag är bra på, eller vad jag egentligen ville bli 

eller vad jag trivs med, eller om jag var säker på mitt val”  

Samma respondent säger, att det inte borde vara frivilligt att prata med en studie- och 

yrkesvägledare. Hon menar att samtalet med en studie- och yrkesvägledare skulle vara 

betygsgrundande och kanske till och med ett ämne som alla elever i grundskolan skulle ha 

tvingats att gå till. Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv är intervjusvaret intressant 

eftersom det finns forskning (Skolverket, 2007) som visar att kvalitén på studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan är dålig och behöver förbättras för att underlätta valet i tidigt 

skede. Respondenterna i vår studie menar att de ännu inte kunnat uppnå sina drömmar för att de 
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är okunniga om hur de ska gå tillväga för att nå sina mål. Deras berättelser speglar Skolverkets 

utvärderingar (Skolverket 2005, 2007) som menar att unga individer inte får de kunskaper som 

de har rätt till, för att kunna göra väl underbyggda val. Respondenterna i vår studie efterfrågar 

och saknar både information och kunskap om hur de ska gå tillväga. En återkommande fråga är: 

”Var hittar man sån information, hur får man reda på sånt och vart vänder man 

sig då”  

Sett till detta anser vi, precis som CIP-teorin hävdar, att förutom en god kunskap om sig själv så 

behöver individer idag både kunskap och information om vilka alternativ som finns för att 

kunna minska gapet mellan det önskade tillståndet och det existerande. Något ingen av 

respondenterna menar att de fått, vare sig under sin studietid eller nu. En fråga man kan ställa 

sig sett till respondenternas svar är: hade deras inställning till studie- och yrkesvägledning sett 

annorlunda ut om de hade fått tagit del av CIP-teorin? Hade de haft bättre kunskap och 

förståelse inför valet eller är det så som Hagström menar att andra faktorer styr valet och tar 

överhand.  

Likt Hagström (1999) anser respondenterna att ungdomsåren är en övergångsfas i livet, som är 

präglad av mer betydelsefulla saker än ett val till en utbildning eller till ett yrke. Parallellt med 

valet fanns det känslor med i bilden, till exempel nämner de att de under den här livsfasen var 

helt uppslukade av sig själva. Där fanns även tankar om inträdet in i vuxenlivet. De hade en 

önskan om att bli betraktade som vuxna individer och inte som barn.  

Enligt Peavy (1998) finns det tankeprocesser och känslor med i valet som inte går att ignorera 

och att känslomässiga upplevelser oftast väger tyngre än rationella argument i en valsituation. I 

CIP-teorin ignorerar man inte känslornas betydelse, men menar att för att en individ inte ska bli 

rådvill eller förvirrad inför ett beslut eller val bör han/hon på ett rationellt och systematiskt sätt 

lära sig alla delar av processen.  

Samtliga respondenter bekräftar detta, då de ger utryck för att känslor på olika sätt påverkade 

deras valprocess med följden att de ignorerade andra viktiga delar i valet, till exempel att 

fullfölja sin utbildning. Detta är en reflektion som de har gjort i vuxen ålder och något som de 

ångrar att de inte tog tag i tidigare. En respondent utrycker det så här:   

”Nu sitter jag här och inte har pluggat historia, inte matte B och en massa annat. 

Nu håller jag på och pluggar in engelska B på komvux. Men jag vill vidare nu. 

Men jag var bara ett barn på gymnasiet, jag hade inte så mycket vett i skallen 

och levde bara för stunden och nu märker jag att jag måste börja handla för 

framtiden.” 

Trots att respondenterna anser att de gjort individuella val fritt från kompisar eller påverkan från 

föräldrar är vår tolkning att deras val är påverkade av familjetradition. En av respondenterna 

säger: 

 ”Jag ville bara gå någonting som jag kände att jag fick lära mig någonting och 

mina föräldrar har aldrig haft mycket att säga till om. Jag gjorde som jag ville”  

Vi upplever dock att när respondenterna uppger vad deras föräldrar arbetar med, kan vi se ett 

tydligt samband mellan deras val och deras föräldrars bakgrund. Med detta menar vi, att det går 

att se mönster i, att individer som kommer från en familj med akademikerbakgrund tenderar att 

välja en likartad studie- och yrkesväg. Vi ser därmed likt Hagström (1999) att respondenterna 

inte varit helt opåverkade av sin familjebakgrund. Trots att respondenterna påtalar att deras 
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föräldrar inte hade något inflytande på deras val visar ändå resultatet att de inte är opåverkade 

av dem, för i deras resonemang, i nutid, framgår det att föräldrarna ändå haft en åsikt eller en 

förväntan på deras val.  En av respondenterna säger:  

”De hade säkert tyckt att det hade varit jättemärkligt om jag inte hade studerat 

vidare på universitetet. Inte så att de hade blivit arga eller försökt tvinga mig 

eller blivit jättebesvikna om jag inte hade pluggat vidare utan det antogs väl” 

7.2 Slutsats 

Den här studien visar (likt annan forskning, Hagström, 1999 och Lidström, 2009) att valet sker i 

samspel mellan individens egna preferenser och hennes omgivning. Detta både vad avser valen 

de gjorde inför gymnasiet och hur de resonerar kring sina val idag. Studien visar även att valet 

både till utbildning och till ett framtida yrke kan vara spännande, men också svårt.  Avseende 

det stora utbudet av valmöjligheter och hur det påverkar deras handlingshorisont, så upplever 

inte individerna att de är speciellt påverkade, utan anser snarare att det stora utbudet av 

valmöjligheter ses som en möjlighet. Det som möjligen begränsar deras handlingshorisont är att 

de har svårt att navigera bland informationen om valmöjligheter.   

Respondenternas berättelser om valprocessen speglar såväl säkerhet som rådvillhet. Deras tro på 

sig själva och sina val är olika. Där finns förväntningar om utveckling och framtidmöjligheter, 

men där finns också upplevelser av ovisshet och frustration. Respondenterna utrycker att de har 

en känsla av att dagens arbetsliv kräver en högre utbildning, samtidigt som de säger att de inte 

riktigt förstår eller har fått information om vilka kraven egentligen är. De saknar såväl 

information som stöd om vilka vägar de ska gå för att de ska kunna nå vissa yrken. Det finns 

även en ovisshet om reglerna för högre studier. Resultatet i studien visar att det finns en utbredd 

upplevelse av att de inte får, eller har fått det stöd de anser att de behöver.  

Forskningsarbetet anser vi ger en större inblick i hur unga individer upplever valprocessen och 

hur de resonerar kring den. Vi ser i enlighet med Skolverkets rapport Kvalitetsgranskning av 

studie- och yrkesorientering inom grundskolan (2007) att studie- och yrkesvägledning behövs 

för att underlätta unga individers resor mellan dröm och verklighet, men att studie- och 

yrkesvägledningen behöver synliggöras och utvecklas i samma takt som dagens 

samhällsutveckling för att fungera optimalt.    
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vad vi, som författare lärt oss av studien samt om det föreligger några 

brister. Kapitlet delas in i tre delar, resultat, metod och framtida forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

Det resultat som vi har kommit fram till, stämmer delvis överens med vår förkunskap och med 

den tidigare forskning som vi har tagit del av. Vi har som exempel fått bekräftat att, unga i dag, 

möter en annan verklighet än vad vi själva gjorde, när vi gjorde ett val till gymnasiet och likt 

tidigare forskning (Lidström, 2009, Hagström, 1999 och Peavy, 1998) kan vi se att valet i dag är 

präglat av många fler valmöjligheter.  

Som vi tidigare nämnt uppstod problem med att få tag i de åtta respondenter som var tilltänkta 

till studien. Vilket vi tror kan ha färgat studiens resultat. Vi är därmed medvetna om att en 

studie om åtta individer hade givit vår studie en djupare dimension men kanske även en annan 

vinkling. Tillskillnad från de fyra respondenter som vi fick tag i, där samtliga kom från 

Stockholm, kom de ursprungligt tilltänkta respondenterna ifrån Södertälje som har en 

mångkulturell mångfald och hög arbetslöshet. En annan skillnad är att de ursprungliga 

respondenterna skulle ha varit inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande något de fyra 

som ingår i nuvarande studien inte är. Ett antagande är att resultatet hade blivit annorlunda med 

respondenter från Södertälje då Lidström (2009) menar att den geografiska aspekten har 

betydelse. Hon menar att villkoren är annorlunda för att kunna etablera sig i samhälls- och 

arbetsliv för de som bor i gles- och landsbygd men också i socialt utsatta områden i jämförelse 

med de som bor i storstad.   

Det som förvånar oss är att, ingen av våra respondenter, upplever det stora utbudet av 

valmöjligheter som begränsande och vi har, när vi har gjort tillbakablickar på studieresultatet, 

ställt oss undrade över varför deras intervjusvar inte överensstämt med vår förkunskap, som är 

att unga idag har svårt att navigera i det stora utbudet av valmöjligheter. Enligt Holme och 

Solvang (1997) är ingen forskning värdeneutral, därför ställer vi oss frågande till om våra egna 

värderingar, som forskare, har låtit påverka forskningsfråga nr två som lyder: Vilken 

handlingshorisont upplever individen att den har? För att vi själva, som blivande studie- och 

yrkesvägledare, upplever det som ett problem med att navigera i det stora utbudet av 

valmöjligheter. Vi har även diskuterat om det beror på att respondenterna inte förstod vad vi 

menade när vi ställde frågan. Vidare har vi ställt oss undrande till om frågan verkligen var 

relevant för målgruppen, eftersom de vi intervjuade gjorde sitt val till gymnasiet under en period 

när utbildningssystemet inte var så utbyggt som det är i dag. Med andra ord, tror vi att resultatet 
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kan ha fått en annan vinkling om vi omformulerat forskningsfråga två och istället inriktat oss på 

en annan fråga, som exempel en fråga som berör skolans roll i kombination med CIP teorin, på 

vilket sätt anser unga att skolan ska förbereda dem för att bli handlingskraftiga beslutsfattare, få 

kunskap om alternativen och om sig själva. Eftersom de i intervjusvaren har så starka uttalanden 

om att skolan inte har givit dem de kunskaper de anser att de behöver för att kunna göra ett väl 

underbyggt val.  

Då avsikten med studien var att ta del av respondenternas egna berättelser och deras egna 

subjektiva inställning till studie- och yrkesval och trots att vi har försökt att ha ett värdeneutralt 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen (May, 1997) har vi, som vi nämnt tidigare, ställt 

oss frågande till om våra egna värderingar låtit påverka våra respondenter. Vi anser dock, att 

eftersom respondenterna visade ett stort intresse både över att delta i studien och även uttalade 

möjligheter till att intervjun skulle kunna vara till gagn för dem. Kan vi som vi tidigare nämnt 

(se 5.5) ändå göra en bedömning att resultatsvaren har en hög tillförlitlighet. Deras svar var 

genomgående öppna och ärliga, de förskönar inte svaren vad avser deras åsikter angående de 

studie- och yrkesvägledare de mött och inte heller om handläggare på arbetsförmedlingen.   

8.2 Metoddiskussion  

Vi anser att den metod vi valt dvs. en induktiv kvalitativ metod är lämplig, eftersom syftet var 

att fånga egenarten hos de enskilda individernas livssituation och utifrån det dra allmänna 

slutsatser. (Holme och Solvang, 1997 och Thurén, 1991). Trots det har vi ändå haft funderingar 

på vad som kan ha påverkat studiens reliabilitet. 

Vi har även i efterhand, efter gjord analys, haft funderingar på vad som hade hänt, om vi hade 

valt en kombinerad metod för studien. Vi har haft funderingar på om studien blivit mer 

sanningsenlig om vi hade valt att kombinera en kvalitativ och kvantitativ metod (Holme och 

Solvang, 1997). En fråga vi ställt oss är: om svarsfrekvensen hade blivit högre eller annorlunda 

om vi först, innan intervjuerna, hade låtit respondenterna besvara några frågor via enkäter, där 

enkätfrågorna var formade med fasta svarsalternativ, men också efter en mall som givit plats för 

respondenternas egna svarsalternativ, för att de skulle ha kunnat uppge reflektioner som de 

själva ansåg var viktiga för studien. Denna kombination tror vi kan ha bidragit till en ökad 

förståelse för forskningsämnet vidare givit resultatet en annan vinkling.  

8.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har många nya tankar väckts som vi anser skulle kunna vara av intresse att 

forska vidare i, men som vi pga. tidsbrist inte hade möjlighet att behandla i denna studie. Vi 
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hoppas dock att de ska kunna fungera som inspirationskälla till framtida studie- och 

yrkesvägledare som vill forska inom ämnet. 

Trots att det individuella valet värdesätts av respondenterna i vår studie så påvisar resultatet att 

behovet av studie- och yrkesvägledning är stort. Trots att ingen av respondenterna har några 

direkta minnen av att själva ha träffat en studie- och yrkesvägledare i grundskolan anser de alla 

att det är en verksamhet som är viktig och bör finnas. Det är med andra ord en verksamhet som 

finns på de flesta grundskolor, men är tämligen osynlig för de flesta. Våra respondenter menar 

idag att de inte minns om det var de som var för unga och omogna att förstå innebörden av 

studie- och yrkesvägledning eller om det var verksamheten i sig som hade svårt att synliggöra 

sig.  

Studien visar även att behovet av studie- och yrkesvägledning inte upphör i samband med valet 

till gymnasiet utan snarare är ett behov som växer i relation till att individen mognar. 

Respondenterna uttrycker både ett behov och en önskan om stöd i sin valprocess idag, något 

som de anser sig ha svårt att finna. Det finns de som uppsökt en handläggare på 

arbetsförmedlingen i detta syfte, men anser att den hjälpen snarare varit vilseledande än till 

nytta och inte gett dem den kunskap de behöver för att kunna komma vidare.  

Med anledning av ovanstående lämnar vi över några av de tankar som väcktes i oss under vårt 

arbete och som vi hoppas ska kunna vara av intresse för framtida forskning.  

 Metoder att synliggöra och integrera studie- och yrkesvägledning i grundskolan bättre.  

 Vilka samtals- och vägledningsmetoder används på arbetsförmedlingen i mötet med 

unga individer i behov av vägledning.  

 Vad menas egentligen med ”samhällets stödjande funktioner”? Vad avser/menar 

samhället kontra vad tror/menar individen?  
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10. Bilagor  

10.1 Intervjumall 

Historik  
 

Vilket var ditt drömyrke när du gick i nian? Kommer du ihåg vad du ville arbeta med?  

 

Vilket program valde du till gymnasiet?  

 

Vad det ett rationellt eller känslomässigt val? Det vill säga var valet grundat efter dina drömmar 

eller fanns det andra tankar kring ditt beslut? Gjorde du valet av rationella skäl för att det ansågs 

smartare att gå ett visst program.     

 

Vad tror du hade inflytande på ditt dåvarande val? Som exempel ser du kopplingar mellan dina 

föräldrars eller kompisars val?  

 

Vilka förväntningar hade du på valet?  

 

Tror du valet du gjorde i årskurs nio till gymnasiet påverkar din situation i dag?   

 

Skulle du ha valt annorlunda idag? I så fall vad och varför? 

 

Vilket stöd fick du vid valet i årskurs nio av utbildning eller yrke?  

 

Fick du träffa en studie- och yrkesvägledare? Hur många gånger? 

 

Skulle du ha önskat att stödet såg annorlunda ut? I så fall hur?  

 

Fick du stöd av andra t.ex. föräldrar, kompisar? 

 

Tyckte du det var lätt att välja, dvs. hur upplevde du att din handlingshorisont var?  

 

Var hittade du information om studier och yrken?  

Om respondenten hittade information om studier och yrken på Internet, fråga om han/hon tyckte 

det var lätt att navigera sig fram genom de olika webbplatserna?  
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Nuvarande situation  
 

Arbetar, studerar du eller är du arbetslös? 

 

Om du arbetar, hur ser dina anställningsvillkor ut? Fast anställning, hel- eller deltid, vikariat, 

tim/projektanställd? 

 

 Om du är arbetslös är du det på hel- eller deltid? 

 

Om du är timanställd eller deltidsarbete, hur tycker du att det är att vara anställd under en sådan 

anställningsform?  

 

Om du har arbete, hur fick du det arbete du har nu, via kontakter, eller via arbetsförmedlingen 

eller genom annat?   

 

Vad tror du har haft inflytande på din nuvarande situation? Föräldrar? Kompisar? Kön? 

Framtidsprognoser? Ekonomi, annat?   

 

Hur ser du på utbildning?  Har det varit viktigt för dig att skaffa en gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning? Eller har det varit viktigare för dig att etablera dig på 

arbetsmarknaden?   

 

Vilka kunskaper har skolan gett dig för att du ska klara dig i samhälls- och arbetslivet?  

 

I dag förväntas det att man själv formar sina vägar genom utbildning och arbete utifrån egna 

utgångspunkter. Hur ser du på det fria valet?   

 

Om du studerar, hur kom du fram till att det var det programmet du skulle välja? Fick du stöd 

innan du tog ditt beslut?  

 

Om du är arbetslös, är du inskriven på arbetsförmedlingen? I så fall vad får du för stöd därifrån?  

 

Skulle du önska att stödet såg annorlunda ut? I så fall hur? Vad tror du skulle hjälpa dig? 

 

 

Framtid 

 

Vad har du för tankar om framtiden? 

 

Vilka olika framtidsvägar ser du att du har i dag?  

 

Vilket stöd anser du att du får idag för att utvecklas? (Ifrån Arbetsförmedling/chef/lärare)  

 

Vilka möjligheter/hinder ser du med att ha ett stort utbud att välja mellan?  

 

Vad betyder ordet karriär för dig?  


