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Sammanfattning 

Syftet med studien var att belysa unga komvux studerandes syn på sin nuvarande karriär och 
framtida karriärmöjligheter. Urvalet bestod av ungdomar mellan 20-24 år som studerade heltid 
minst fem kurser på ett komvux inom Stockholms län. Metoden som tillämpades var kvalitativ i 
form av semistrukturerade intervjuer. Utgångspunkten var att ge en inblick i individens inre värld 
med fokus på vilka inre faktorer som spelar in vid karriärvalsprocessen. Resultaten visar att 
ungdomarnas främsta mål är att höja sina gymnasiebetyg för att ta sig in på olika yrkesinriktade 
högskoleutbildningar. De viktigaste inre faktorerna som framkom var att trivas med sitt yrke/arbete, 
göra det man själv tyckte var roligt, varierande arbetsuppgifter, möjlighet att resa samt hjälpa 
människor. Pengar och status ansågs av flertalet som oviktiga faktorer. I resultatet uppkom även att 
ungdomarna hade i enlighet med modern karriärutvecklingsteori både individualistiska 
arbetsvärderingar samt kollektivt inriktade arbetsvärderingar.  
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Abstract 
 
Purpose of the study was to elucidate young adult education students’ views on their current careers 
and future career opportunities. The sample consisted of adolescents aged 20-24 years old studying 
fulltime at least five courses in one adult education in Stockholm county. The method used was 
qualitative in the form of semi-structured interviews. The starting point was to provide insight into 
the individual's inner world with a focus on the internal factors at play in career-choice process. The 
results show that young people´s main goal is to raise their school grades to get into various 
technical and vocational educations. The most important single factor that emerged was to be happy 
with their work, do what you yourself thought was fun, varied tasks, the opportunity to travel and 
help people. Money and status were considered by most as unimportant factors. The results also 
emerged that young people were in line with contemporary career development theory both 
individualistic work values and work collectively oriented values. 
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1. Inledning 

 

Dagens unga vuxna möter stora utmaningar men även stora valmöjligheter i skapandet av karriär. 
Etableringsperioden till vuxenlivets arbets- och bostadsmarknader har blivit längre och allt mer 
oförutsägbar. I dagens samhälle möter individen alltfler valmöjligheter inom utbildning och livsstil, 
något som vi på studie- och yrkesvägledarutbildningen blivit väl varse om. Att idag som ung 
orientera sig bland olika livs- och utbildningsmöjligheter är något som tidigare generationer inte 
upplevt i samma utsträckning. 

 

I takt med en gradvis växling mellan det tidigare industrisamhället och det allt mer dominerande tjänste- 
och kunskapsbaserade samhället så ändras de grundläggande spelreglerna också för ungas inträde och 
etablering i vuxenlivet (Salonen, T 2003 s. 3). 

 

Ungdomsstyrelsen har sammanställt ungas levnadsvillkor år 2009. Där konstateras att antalet 
kommuner som erbjuder vuxenutbildning minskar, andelen unga med låg ekonomisk standard ökar 
samt att ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt under år 2009 (Ungdomsstyrelsen 2009:6). 

 

Samhället har under det senaste århundradet genomgått stora förändringar. Under 1900-talet har en 
ökad jämställdhet mellan könen lett till kvinnans rösträtt, kvinnors inträde på arbetsmarknaden, p-
pillret kom ut på marknaden vilket möjliggjorde senare familjebildning och utbildningssystemet har 
expanderats. De senaste 50 åren i Sverige har bjudit på en rad stora förändringar, från 
barnomsorgens upprättande till högskoleutbildningens expansion och inte minst att vi idag lever i 
ett informationssamhälle. Även för individen har detta medfört stora förändringar. Från att familjen 
har varit den grundläggande enheten i samhället har det skett en förskjutning gentemot individen 
som grundläggande enhet. Individen står ensam inför en rad val om hur denne vill leva vilket 
innebär ett ökat ansvarstagande (Allvin m.fl. 2006). 

Vance Peavy, en av de ledande rösterna inom vägledningens område har formulerat det moderna 
samhället till ett gör-det-själv-samhälle (Peavy, 1998). Han menar på att individen i det moderna, 
postindustriella samhället är alltmer hänvisad till sig själv för att skapa identitet, välja livsväg och 
agera ansvarsfullt. Vance Peavy presenterar en modell för konstruktivistisk vägledning som lämpar 
sig för studie- och yrkesvägledare att arbeta med i den moderna samhällskontexten.  
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Vi lever inte i ett samhälle med en etablerad kulturtradition som innebär att andra gör upp detaljerade 
planer för vår framtid. I det postindustriella samhället kan vi bara välja själva hur vi vill vara och leva. 
Vi lever i en omgivning där det finns massor av valmöjligheter, och var och en måste lära sig att själv 
utforska dessa och finna sin egen livsstil (Peavy, 1998 s. 54). 

 

Utbildningspolitiskt har Sverige som nation formulerat ett mål där Sverige ska vara en ledande 
kunskapsnation som kan hävda sig jämförelse med andra länder i en alltmer globaliserad värld 
(Prop.2004/05:162). Den förra socialdemokratiska regeringen (2006) satte även upp ett mål ofta 
refererat till som 50 % -målet där det långsiktiga målet är att 50 % av en årskull ska ha påbörjat en 
högskoleutbildning innan 25 års ålder (Prop. 2004/05:162). 

Sedan detta mål formulerades har en del förändringar skett inom den svenska universitets- och 
högskoleutbildningen gällande tillträdesregler till högskola. Kraven för att komma in till högskolan 
har skärpts och konkurrensen för att komma in på populära utbildningar har ökat.  

Från och med höstterminen 2010 tillämpas nya tillträdesregler till högskolan som gör att det blir 
svårare för studenter med bland annat kompletteringar från komvux att ta sig in på önskad 
utbildning.1 

Satsningar på högre utbildning är av stor vikt för att kunna öka konkurrenskraften och främja 
samhällsutvecklingen i ett land. Vid jämförelser med andra länder ligger Sverige relativt bra till 
gällande befolkningens utbildningsnivå. I jämförelse med OECD-länder ligger Sverige på tolfte 
plats med sina 31 % med högskoleutbildade i ålderskategorin 25- 64 år (Högskoleverket, 2009). 
Enligt Högskoleverket (2009) är det omkring 45 % av en årskull som påbörjar högre studier innan 
25 års ålder. Under åren 2006 och 2007 minskade dock antalet nybörjare upptill 24 år. Hur stor 
andel som börjar på högskolan innan 25 års ålder antas bero på bland annat arbetsmarknadsläge 
samt individuellt intresse hos individen. Kön och var man är bosatt i landet är ytterligare faktorer 
som påverkar. Även årskullarnas storlek är av betydelse. I år 2010 når antalet 20-åringar toppen – 
130 000 och därför antas strömningen av ungdomar till högskolan öka (ibid). 

Mitt i samhället och denna verklighet befinner sig individen. I denna studie riktas blicken mot 
individen och dennes inre värld gällande karriär- och karriärmål.  
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1.1 Val av problemområde 
Som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammets sista termin på Stockholms universitet 
2010 har vi vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att beskriva och analysera våra egna livslinjer med 
avseende på karriärval. Under dessa tillfällen har vi naturligtvis reflekterat över våra val av 
karriärer och olika livsresor. Intresset för hur vi valt, tänkt och känt inför studie- och yrkesval har 
väckts under dessa tillfällen. Av egen erfarenhet vet vi att vägen fram till ett studie- eller yrkesval 
kan vara snårig och att ett flertal olika faktorer spelar in. Vi vill undersöka dessa faktorer men 
avgränsar oss till de inre faktorerna. Med inre faktorer avser vi tankar, känslor, upplevelser, 
drömmar och värderingar. Alla dessa ingår i individens inre värld. Individens inre värld är till stor 
del ett område där vi inte har insyn eller kunskap om eftersom det ingår i den personliga sfären.  

I ett föränderligt, postindustriellt samhälle ska unga vuxna skapa och ta ansvar för sina liv och 
karriärer. Utbildningspolitiskt är målet att den unga ska slussas vidare från den gymnasiala 
utbildningen till andra högre utbildningsinstitutioner för att det på lång sikt ska gynna nationen och 
tillväxten. Trots detta möter individen alltfler begränsande faktorer på vägen att skapa sin karriär . 
Antalet komvuxplatser minskar i landets kommuner, svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden som ung samt skärpta tillträdesregler till högre utbildning.  

Den politiska ambitionen med hög utbildningsnivå bland ungdomar samt skärpta tillträdesregler till 
högskolan har vi som blivande studie- och yrkesvägledare stor kännedom om. Däremot är det ett 
okänt område hur och vad individen tänker och känner om sin egen karriär och sina 
karriärmöjligheter. Detta anser vi vara av intresse på grund av att de politiska ambitionerna och 
utbildningspolitiska åtgärder har sin fokus på grupper i samhället. Dessa grupper består av enskilda 
individer vilket gör det intressant och viktigt att fördjupa sig i individens sätt att tänka kring sin 
karriär.  

Hur tänker och känner individen om sin karriär? Vilket stöd får individen i att skapa sin karriär? 
Det är frågor som denna uppsats söker svar på. Ungdomar som studerar på Komvux har gått från en 
frivillig skolform - gymnasieskolan till en annan frivillig skolform, komvux. Att studera på 
Komvux innebär för många en komplettering av grundskole- eller gymnasiala studier. På detta sätt 
skiljer sig ungdomar på Komvux från andra ungdomar som avslutat gymnasieskolan. Ungdomar på 
Komvux antas möta flera begränsande faktorer i form av institutionella hinder som tillträdesregler 
till högskolan samt bli tvungna att reflektera mera kring sin karriärsituation. På grund av detta 
behöver ungdomar stöd för att navigera sig fram till studier eller arbete efter avslutade studier på 
komvux.  

Uppsatsen kan vara till intresse för studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet samt 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare.  

1.2.1 Komvux – kommunal vuxenutbildning 

Komvux är en förkortning för kommunal vuxenutbildning (Skollagen 1985: 1100, kap 1 § 8).  

Det offentliga skolväsendet för vuxna i Sverige består av särvux – vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, 
påbyggnadsutbildning och Sfi – svenskundervisning för invandrare. Den grundläggande 
vuxenutbildningen är utbildning på grundskolenivå som syftar till att ge eleven sådana kunskaper  
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att denne kan delta i samhällsliv och arbetsliv. Den gymnasiala vuxenutbildningen är utbildning för 
vuxna på gymnasial nivå och kurser får anordnas i alla ämnen som förekommer inom 
gymnasieskolan med undantag för idrott. Alla dessa ingår i den kommunala vuxenutbildningen, 
komvux. Varje kommun är skyldig att erbjuda vuxenutbildning. Behörighetskravet för att påbörja 
studier vid komvux är att eleven fyller 20 år inom kalenderhalvåret då utbildningen påbörjas eller 
att eleven slutfört ett nationellt program eller likvärdig utbildning på gymnasiet (Skollagen 1985: 
1100, kap.11§ 1,17,19 ).  

Det utbildningspolitiska målet för vuxenutbildningen har formulerats på följande vis: 

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning 
(prop. 2000/01:72). 

 
Under 1990-talet expanderade komvux kraftigt på grund av de stora statsbidrag som då erhölls. 
Läsåret 1998/1999 var antalet komvux studerande som högst. Under åren 2007 och 2008 utgick ett 
reducerat statsbidrag till kommunerna vilket medförde ett minskat antal elever vid komvux med 
bottennoteringar gällande elevantal läsåret 2007/2008. (Beskrivande data 2009: 
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, skolverket kap 8) 

Den mest lästa gymnasiekursen var år 2008 i likhet med tidigare år orienteringskurs, en lokal kurs 
som ska medverka till att göra välunderbyggda studie- och yrkesval, behandla studieteknik och 
fungera som en introduktion till övriga ämneskurser på gymnasienivå. 

Majoriteten av alla elever - 67 % var läsåret 2008 kvinnor vilket statistiskt sett har varit lika de 
senaste tio åren. Medianåldern för hela komvux var 29 år läsåret 2008/2009 med lägst medianålder 
(28 år) i gymnasial vuxenutbildning.  

Läsåret 2007/2008 fanns totalt 335 studie- och yrkesvägledare inom komvux där majoriteten 73 % 
hade studie- och yrkesvägledarexamen (ibid). 

1.3 Förförståelse 
Vi som skriver denna uppsats är bägge studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet, sista 
terminen på Stockholms universitet. Förutom detta är vi även bägge födda år 1985 vilket gör oss 
själva till ungdomar enligt vår definition i uppsatsen. Detta innebär att vi själva för en relativt kort 
tid sedan stod inför uppgiften att skapa våra egna karriärer. Vi har även bägge två flera kontakter 
med individer i vår egen ålder som lever i samma samhälle och samma kontext. Genom dessa 
kontakter har vi förvärvat en syn och förståelse för hur det är att vara ung, karriärskapande ungdom 
i detta samhälle. Vår syn på karriärskapandet är att det för många är en brokig väg som kantas av 
mycket tankearbete, oro och frågor över hur den framtida karriären kommer att te sig. Detta på 
grund av de många valmöjligheter som finns gällande val av studier och yrke, kravet att själv som 
ung navigera sig bland dessa och själv inneha ansvaret för att utforma sin framtida karriär. Vår 
erfarenhet är även att många ungdomar har ett behov av att ha stöd från sin omgivning när det 
gäller att göra studie- och yrkesval inför framtiden. 
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1.4 Syfte 
Syftet är att studera unga komvux studerandes syn på sin nuvarande karriär och framtida 
karriärmöjligheter.  

 

1.5 Forskningsfrågor 
Studien avser att besvara på följande forskningsfrågor: 

• Vilka framtidsmål har ungdomar på komvux och hur ser de på möjligheterna att uppnå dessa? 

• Vilka inre faktorer är av betydelse i karriärskapandet? Med inre faktorer avser vi tankar, känslor, 
upplevelser, drömmar och värderingar. 

• Vilket stöd upplever ungdomar på komvux i sitt karriärskapande? 

 

1.6 Avgränsningar  
Studien avgränsas till att undersöka ett komvux inom Stockholms län till gruppen ungdomar mellan 
20-24 år som läser minst fem gymnasiala kurser på komvux. Detta på grund av brist på tid och 
resurser.  

 

1.7 Kunskapssyn och människosyn  
Studien följer ett hermeneutiskt perspektiv. Som samhällsforskare är det av intresse att kunna förstå 
det sociala livet. Till skillnad från positivismen behöver vi inte distansera oss från studieobjektet för 
att uppfylla kravet för vetenskaplighet. Hermeneutiken avviker från den naturvetenskapliga 
kunskapsmodellen och det finns en tradition av att föredra andra forskningsmetoder (May T, 2001). 

Hermeneutiska forskningsmetoder har ofta en kvalitativ ansats som kommer att följas i denna 
uppsats. 

Vi som blivande studie – och yrkesvägledare tror på att varje människa har en inneboende kapacitet 
och möjligheter att själv utforma sin karriär. Sveriges vägledarförening har formulerat etiska 
riktlinjer att följa i arbetet som studie- och yrkesvägledare. I den etiska deklarationen står följande: 

Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och likabehandling och 
motverkar aktivt all form av diskriminering.2 

 

5 

                                                        
2 Sveriges vägledarförening etisk deklaration 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/SVF_Etiska_riktlinjer_2007.pdf 



1.8 Begrepp 
Ungdomar – ungdomar definieras på olika sätt i olika sammanhang. I studien avser vi fokusera på 
ungdomsgruppen som avslutat gymnasieskolan och således är på väg ut i vuxenlivet. I studien 
definieras gruppen ungdomar som individer i åldrarna 20-24 år.  

 

Karriär – I uppsatsen används begreppet karriär. Begreppet definieras utifrån 
utbildningsdepartementets utredning (2001) karriärvägledning.se.su där begreppet 
karriärvägledning och karriär används. 

Detta till en bakgrund av ett samhälle där det livslånga lärandet står i fokus och individen har ett 
ökat ansvar för att utforma sina studie- och yrkesval. 

Karriär förstås som ett begrepp som täcker alla studie- och yrkesval i livet. Med begreppet menar vi 
inte framgång inom arbetslivet som är den ursprungliga svenska förståelsen av begreppet. 

Karriär skall förstås i betydelsen individens samlade meriter och erfarenheter av såväl utbildning i alla 
dess former som arbete och annan kompetensgivande verksamhet som exempelvis medborgerliga 
engagemang, uppdrag inom organisationer och föreningar (Karriärvägledning.se.nu SOU: 2001:45 
s.12). 
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2. Bakgrund 

Under bakgrunden behandlas forskningsanknytning samt anknytande litteratur. 

2.1 Resultat av litteratursökning  
Litteratursökning är utförd på Stockholms universitetsbibliotek. Vi har sökt litteratur i följande 
databaser: Libris, den gemensamma katalogen för universitets- och forskningsbibliotek i Sverige. 
Databasen Uppsök där uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten återfinns. Dock har i 
huvudsak relevant litteratur funnits genom gamla examensarbeten samt kurslitteratur i föregående 
moment på studie-och yrkesvägledarprogrammet. 

 

 

2.2.1 Unga vuxnas karriärer 

I det postindustriella samhället blir övergången mellan gymnasieskolan och arbetslivet allt mera 
komplex. Individen förutsätts navigera sig fram i livet självständigt, göra kloka val och öka sin egna 
anställningsbarhet.  

Lena Lidström (2009) låter i sin avhandling unga vuxna komma till tals gällande sin 
karriärutveckling, erfarenheter, studieval och framtidsplaner. Femtiotvå unga vuxna i åldersgruppen 
25-29 registrerade vid arbetsförmedlingen intervjuades. Respondenterna var unga vuxna i glesbygd, 
en socialt utsatt - samt en socialt välsituerad storstadsförort. De unga vuxna var födda mellan åren 
1975-1980 och upplevde skiftet mellan två olika gymnasieskolsystem och avslutade sina 
gymnasiestudier under 1990-talet. Avhandlingen skildrar de unga vuxnas livslopp i utbildning och 
arbete utifrån deras livsberättelser. Att val gällande karriär och arbete är stora faktorer i livet visar 
resultaten där de unga vuxna i ett retrospektiv identifierar viktiga händelser i sina liv, de två 
viktigaste faktorerna är förändringar i sociala relationer och på andra plats kommer förändringar 
och viktiga händelser inom karriären. De unga vuxnas etableringsmönster på arbetsmarknaden visar 
sig vara fragmenterade med flera övergångar från utbildning till arbete och arbete till annat arbete. 
Det som i retrospektiv ses som viktiga händelser i livet är övergångar mellan utbildning och arbete 
och avser själva avslutandet av utbildning eller arbete eller byte till annat arbete. I genomsnitt hade 
de unga vuxna haft fem stycken arbetsplatser sedan gymnasiet och befunnit sig i tre olika 
utbildningssammanhang (ibid). Övergångarna upplevs av de unga vuxna ha varit positiva men även 
förknippade med osäkerhet och risktagande. Avslutandet av grundskolan beskrivs som en viktig 
brytpunkt och övergången till gymnasieskolan upplevdes som mestadels positiv. Här framkommer 
dock att det enda alternativet som finns efter grundskolan är gymnasieskolan.  

 

 

 

7 



För många av de unga vuxna har högskolestudier varit en självklarhet och det enda hindret upplevs 
som avsaknad av tillräckliga betyg eller behörighet. Detta anses dock inte som något oöverstigligt 
hinder då betygen alltid kan kompletteras på komvux. De personer varit viktiga för de unga vuxna 
under karriärskapandet är familjen som utgjort det främsta stödet. Vidare uttrycks att de unga vuxna 
antingen följt sin familjs mönster gällande karriären eller också tagit avstånd från familjens 
karriärmönster. Kärlekspartners och nuvarande familj är även det något som påverkat 
karriärutvecklingen. Fyra övergångsmönster i karriären presenteras. Det fragmenterade mönstret 
där olika arbeten och arbetsplatser varvats med arbetslöshet och stabilare mönster i utbildning där 
de unga vuxna i huvudsak haft högskoleutbildning som sysselsättning men saknar 
arbetslivserfarenhet. Stabilare mönster i arbete där de unga vuxna haft ett eller två stabilare 
arbetsplatser och stabilare mönster i utanförskap där majoriteten inom gruppen består av unga män 
som saknar fullständiga betyg från gymnasieskolan. Det som karakteriserar gruppen är flera 
erfarenheter av långvarig arbetslöshet samt erfarenheter av att delta i något arbetsmarknadspolitiskt 
program (Lidström, 2009). 

 

2.3 Hur ungdomar tänker kring arbete och studier 

Skolverkets kunskapsöversikt Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon 
(Skolverket, 2004) belyser ungdomars beslutsunderlag och strategier kopplat till deras tänkande och 
handlande inom utbildning och arbete. Kunskapsöversikten har skrivits på grund av att det finns ett 
behov av att belysa området då villkoren för ungas studier och inträde på arbetsmarknaden har 
förändrats radikalt under de senaste årtiondena. Forskningen inom detta område pågår i flera olika 
fält som pedagogik, psykologi, sociologi samt inom ungdomskulturforskning. Det 
tvärvetenskapliga ämnet studie- och yrkesvägledning är ett ungt ämne med svag akademisk 
tradition. Detta innebär att det inom området finns lite forskning om hur unga tänker och handlar 
när det gäller sin karriär. Författarna till kunskapsöversikten har samlat forskningsmaterial, 
rapporter och avhandlingar inom ämnet och resultaten presenteras i översikten. Resultaten visar på 
att ungdomar unga ej längre är någon enhetlig grupp, forskning visar på en ökad polarisering vilket 
kan bero på den ökade individualiseringen i samhället (Skolverket, 2004) . Unga idag har en stor 
frihet att välja fritt med det är även en ingång till ångest och osäkerhet hos individen. Flertal 
forskning visar även på att ungdomar föredrar trygghet när det gäller studier och arbete. Det är 
sedan tidigare känt att kön, klass och etnicitet påverkar studie- och yrkesval vilket bekräftas i 
kunskapsöversikten. Andra faktorer som individen själv prioriterar när det gäller utbildningsval är 
kvalitet och innehåll samt dess relevans för framtiden. Flera studier visar också på att ungdomar 
själva anser självkännedom som något viktigt som de saknar (UG-95 Skolverket, 1997 i Skolverket 
2004). 

Kunskapsöversikten behandlar enkätundervisning bland ungdomar i 20-årsåldern där olika 
livsprojekt framträder. Följande tre livsprojekt framträdde: Socialt orienterade livsprojekt, 
traditionella livsprojekt och individualiserade livsprojekt.  
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2.4 Brytpunkter och värderingarnas betydelse 

Benämningen karriärutveckling används som beteckning för studieval- yrkesval- rörlighet. Man 
beskriver hur människan handlar i förhållande till karriärval (Sjöstrand, 1980). Eftersom individen 
ständigt går igenom olika upplevelser i samband med arbete och studier byggs en process av 
karriärutveckling hos individen. Processen börjar i grundskolan och pågår fram till dess då 
individen når sin pension. 

Karriärutvecklingen består av sysselsättningar från arbete och studier. Mellan dessa sysselsättningar 
finns så kallade brytpunkter vilket innebär att det finns andra alternativ och vägar att välja. Dessa 
brytpunkter kan antingen vara frivilliga eller påtvingade. Att brytpunkten är påtvingad för individen 
innebär att sysselsättningen har upphört av någon anledning. Med frivillig brytpunkt menas att det 
regleras helt av individen själv (ibid). 

  

Dessa två typer av brytpunkter innehåller i sin tur två andra dimensioner som benämns som 
institutionaliserade och tillfälliga brytpunkter (ibid). Institutionaliserade brytpunkter kan vara 
sådana som följs av utbildningsväsendets organisationsplaner. Ett exempel på en påtvingad och 
institutionaliserad brytpunkt är när gymnasietiden tar slut – när gymnasieskolans poängplaner är 
fullföljda. Med tillfälliga brytpunkter menas att individen är fri att gå tillbaka till sin aktuella 
sysselsättning eller välja att gå en annan väg (ibid).  

 

Karriärutvecklingsteorin begränsas ytterligare till ett mer socialpsykologiskt perspektiv. Här menas 
att brytpunkterna kan vara även medvetna och icke medvetna. Individen går genom olika 
sysselsättningar där denne bemöter brytpunkter. I en brytpunkt agerar individen med en valhandling 
(ibid). 

 

2.4.1 De tre principerna  

För att kunna förklara handlingsalternativens olika tillgänglighet och attraktivitet har man 
kategoriserat de i tre olika principer (Sjöstrand, 1980): 

Kunskapsprincipen: för att välja ett visst alternativ måste individen känna till alternativet. Men 
ibland krävs det även bekantskap som innebär att man kan leva sig in i alternativen och förstå 
betydelsen för en själv.  

Attitydprincipen: känslobindningar som upplevs positiva eller negativa. Det kan t.ex. vara att ett 
alternativ påminner individen om en positiv period i dennes liv vilket blir en följd för positiva 
känslor.    

Vinst och kostnadsprincipen: alternativ får för individen i olika grad positiva och negativa 
konsekvenser och individen är medveten om dessa. Man strävar efter att maximera vinst och 
minimera kostnader på psykologisk, social och ekonomisk utdelning (ibid). 
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2.4.2 Olika sätt att välja  

Det finns flera olika typer av väljande (Sjöstrand, 1980). I dessa förväntas individen göra en 
kognitiv bedömning av alternativen. Egenskapen på sysselsättningen, attityd och hur väl individen 
får framgång i sysselsättningen spelar en stor roll för karriärutvecklingen. När individen väljer tar 
denne hänsyn till olika faktorer. Det kan vara arbetsuppgifter, status och lön, var någonstans 
sysselsättningen är belagd. Individen ställer olika krav/önskemål på alternativen och sätter gräns för 
vad denne ska acceptera. Man vill hitta ett alternativ som är mer attraktivt än de andra. Om 
individen inte får ett alternativ som är mer lockande än den andra så måste kraven och önskemålen 
anpassas (ibid). 

 

 

2.5 Modern karriärutvecklingsteori  

I modern karriärutvecklingsteori beskrivs vilken betydelse värderingar har vid valet av yrke samt 
tillfredställelse och framgång inom yrket (Brown i Brown, 2002). Moderna 
karriärutvecklingsteorier är skapade med tanke på att kunna erbjuda en förklaringsmodell till 
yrkesval som täcker minoritetsgrupper som kvinnor och etniska grupper. Karriärutvecklingsteorier 
innan har fokuserat enbart på grupper i amerikansk och europeisk kontext och i synnerhet på vita 
amerikanska män (ibid).  

Vi lever i ett alltmera mångkulturellt samhälle och globaliseringen har gjort att gränserna har 
suddats ut, en mera heltäckande teori för yrkesval som behandlar alla grupper har skapats utifrån 
detta. 

I teoriantagandena ingår att de flesta karriärutvecklingsteorier fokuserat på ett europacentrerat 
perspektiv och att dessa haft liten nytta för många minoritetsgrupper. Vidare antas att de flesta 
yrkesvalen har lite att göra med yrkets natur och individens självbedömning. Värderingssystemet är 
skapat från kulturella och arbetsrelaterade värderingar och utgör basen för perception, kognition 
och affekter (Brown i Brown, 2002). 

Detta perspektiv inom karriärutvecklingsteorier ligger parallellt med de inre faktorer som avses 
studeras i denna uppsats. 

 

2.5.1 Värderingar 

Värderingar definieras som kärnövertygelser hos individen som upplevs som en mall för hur 
individen bör agera. Värderingar skapas utifrån kulturella kontexter, grupper inom samma 
kulturella kontext utvecklar egna, unika värderingssystem (Brown i Brown, 2002).  

Kärntanken i denna teori är att värderingar är den variabel som är av störst vikt vid 
yrkesvalsprocessen samt vid vilken tillfredställelse och framgång individen upplever i sitt yrke 
(ibid). 
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I teorin finns det två olika typer av värderingar vid val av yrke. Det första är högt prioriterade 
arbetsvärderingar som står högt i kurs för individer med hög social individualism som värdering. 
Faktorer som begränsar potentiella, valbara yrken för denna grupp är låg socioekonomisk status, 
mentala hälsoproblem, psykiska hinder och kön (Brown i Brown, 2002).  

Den andra typen av värdering är kollektiva sociala värderingar. Inom denna grupp av individer som 
innehar denna värdering kommer yrkesvalet att vara starkt påverkat från kollektivet eller familjen. 
Valet av yrke kommer att ha mycket mindre koppling till individens egna arbetsvärderingar än 
inom gruppen individer med individualistiska sociala värderingar (ibid). 

 

2.5.2 Kulturella synsätt  

Inom gruppen med kollektiva sociala värderingar är stereotypa könsmärkta yrkesval en vanligt 
förekommande faktor. Forskning visar på att vid jämförelse av asiatisk-amerikaner  

och europeisk-amerikaner hade asiatisk-amerikaner en större benägenhet till att tillämpa ett 
kollektivt beroende beslutsfattande gentemot europeisk-amerikaner (Brown i Brown, 2002).  

 

I teorin presenteras påståendet att flera etniska minoritetsgrupper har ett mycket annorlunda synsätt 
på yrkes- och karriärval samt yrkesvalsprocessen än européer och amerikaner.  

En stark kollektiv social värdering manifesteras ofta genom en stor respekt och underordning 
gentemot familjen samt det kulturella kollektivet och dess traditioner (ibid). 
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3. Metod 

I denna studie om ungdomars syn på sin karriär i nutid och framtid har vi valt att använda kvalitativ 
metod. Metoden besvarar ämnets syfte och forskningsfrågor i synnerhet om ungdomars inre 
faktorer. Med kvalitativ metod kan forskaren förstå det han/hon studerar inifrån (Holme & Solvang, 
2008). Man får även tillfälle att observera beteenden, attityder, ögonkontakt och förhållningssätt 
som har betydelse när det gäller inre faktorer (Marshall & Rossman, 1999). ”Intervjuer ger en god 
inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och känslor” (May T, 
2001).   

 

3.1 Metoder och tekniker  
Bägge forskare har medverkat vid intervjuerna. Den ena har observerat och den andra intervjuat 
enligt intervjumanual, se bilaga1. Under intervjuerna har observatören fört anteckningar som har 
varit relevanta för studien. Att kvalitativ metod valdes innebär att respondenten fick ett antal frågor 
som skulle besvaras, (se bilaga 1). Intervjuformen är semistrukturerade intervjuer där 
intervjumanual upprättades och följdes dock har intervjupersonerna haft stor frihet att styra 
intervjuns utveckling. Den semistrukturerade intervjuformen ger forskaren större möjlighet att få 
fördjupade svar från respondenten samt att gå in i en dialog med respondenten (May T, 2001). 
Intervjutiden per intervjuperson har varit mellan 20-40 minuter .  

3.2 Urval och urvalsgrupp  

Ett komvux (kommunal vuxen utbildning) valdes ut på grund av bekantskap med studie- och 
yrkesvägledaren som arbetar på detta komvux. Detta komvux samt studie- och yrkesvägledare är 
sedan tidigare bekant för oss. 

De personer som blev tillfrågade att delta vid intervjuer studerar på detta komvux. Komvux-skolan 
befinner sig i en kommun inom Stockholms län. Antal personer som blev intervjuade är fem 
stycken ungdomar mellan 21-23 år födda mellan åren 1989 och 1986. Följande kriterier tillämpades 
vid urvalet: ålder 20-24 år, läste minst fem kurser på gymnasial vuxenutbildning samt studerade ej 
enbart yrkesinriktade kurser eller distanskurser. Detta betyder att grundläggande vuxenutbildning, 
särvux och Sfi- svenska för invandrare har uteslutits i studien. Anledningen till kriteriet minst fem 
kurser är att de elever som läser flera kurser samtidigt tror vi har större benägenhet till att reflektera 
kring sin karriär i nutid och framtid i jämförelse mot elever som enbart läser få kurser.  
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3.3 Genomförandesteg 
Studie- och yrkesvägledaren som arbetar på detta komvux kontaktades med telefon samt rektor för 
godkännande av studien. Inget missivbrev skickades ut på grund av att forskarna är bekanta med 
detta komvux och rektorn och därför skedde ingen brevväxling.  Kontakten skedde däremot genom 
telefonsamtal samt genom ett besök hos studie- och yrkesvägledaren för att få hjälp och stöd i att 
göra urval i komvux databas. Så fort rektorn godkände utförandet påbörjades studien. För att finna 
lämpliga intervjupersoner som matchade kriterierna användes komvux databas där studie- och 
yrkesvägledaren på komvux hjälpte till att göra ett urval baserat på kriterierna. Utifrån kriterierna 
blev resultatet sju stycken ungdomar. Samtliga kontaktades genom telefon och informerades om 
studien samt blev tillfrågade om deltagande. Två stycken av dessa tackade nej på grund av avhopp 
från komvux samt tidsbrist för deltagande. 

 

3.4 Datainsamling  

Intervjumanualen användes till utförandet av intervjuerna. Den består av utformade frågor som 
ligger till grund till att besvara forskningsfrågorna utförligt, (se bilaga 1). Intervjuerna spelades in 
på mp3-spelare och sedan transkriberades de på dator i sin helhet. Intervjuerna genomfördes i 
komvux-lokaler varav tre stycken intervjuer skedde i en undervisningssal samt två stycken inne på 
studie- och yrkesvägledarens arbetsrum. De enda närvarande var forskarna och intervjupersonen.  

 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Kvalitativ metod innefattar en större öppenhet och flexibilitet samtidigt som det ger möjlighet för 
forskaren att i detalj undersöka vissa fraser eller beteenden hos intervjupersonen(Kvale, 1997). I 
studien eftersträvades att få svar på forskningsfrågorna på ett så detaljerat sätt som möjligt 
angående inre faktorer kring karriärmål och karriärmöjligheter. Kvalitativ metod ger möjlighet till 
intervjupersonerna att diskutera frågornas innebörd med dem som intervjuar vilket minimerar 
risken för missförstånd. På grund av detta antas giltigheten eller validiteten av studien hålla en hög 
nivå. Syftet med studien var inte att ge en representativ bild av ungdomsgruppen mellan 20-24 år 
vilket gör att tillförlitligheten sannolikt håller en låg nivå. Målet var inte att applicera resultaten på 
en större grupp ungdomar.  
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3.6 Etiska ställningsantaganden 
Intervjupersonerna informerades om forskarna bakom studien – studieplats och syftet med studien. 
De fick även friheten att välja om de ville delta i studien. Studien bygger på frivillighet för 
intervjupersonerna. 

 

I HSFR3 hävdas att all inspelningsdata skall förstöras efter slutförandet av studien. Hänsyn till detta 
har tagits och intervjupersonerna informerades om sin anonymitet, att tystnadsplikt tillämpades och 
att alla inspelade intervjuer skulle raderas och förstöras efter att resultaten och analysen blev 
slutförda. Det grundläggande individskyddskravet garanterades genom att uppfylla de fyra 
huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 1999). 

                                                                                      

3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 

Samtalen spelades in med hjälp av mp3-spelare och relevanta anteckningar skedde under 
intervjuerna. Intervjusamtalen transkriberades ord för ord på dator. De inspelade intervjuerna 
jämfördes för att se likheter, skillnader och mönster och sedan transkriberades i resultat. Därefter 
kopplades detta till relevant litteratur i analysen.    

 

3.8 Resultatredovisningssätt  

I resultatet beskrevs intervjupersonerna med fingerade namn Detta för att de skulle förbli anonyma 
och att forskarna skulle hålla tystnadsplikt angående namn och personuppgifter. 

I början av resultatkapitlet beskrivs kort fakta om var och en av intervjupersonerna, dock förblir 
namnen och personliga uppgifter anonyma .  

I Resultatet presenteras ett tema i taget.  
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3 HSFR (1999) Forskningsetiska principer i humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



4. Resultat 

Resultaten presenteras i fyra olika teman. Resultaten åskådliggörs ytterligare utav tabeller. 
Intervjupersonerna presenteras under fingerade namn.  

 

4.1 Framtidsmål och möjligheter 
 
Följande tabell 4.1 visar intervjupersonerna ur fyra olika aspekter som framgår bestod 
intervjupersonerna av två kvinnor och tre män. Åldern varierade mellan 21-23 där den yngsta var 
21 år gammal och den äldsta var 23 år gammal.  

 
 
Kön Ålder Orsaker till Komvux Etnisk tillhörighet 

Kvinna 23 IG i kärnämnen på 
slutbetyg 

Svensk 

Man 21 Höja sitt meritvärde Annan än svensk 

Man 23 Avhopp från 
gymnasiet på grund av 
sjukdom 

Svensk 

Man 22 Låga gymnasiebetyg Annan är svensk 

Kvinna 22 Låga gymnasiebetyg Svensk 

4.1 Översikt över intervjupersonerna (n = 5) 

 

Samtliga intervjupersoner uppgav liknande orsaker till sin vistelse på komvux. Dåliga betyg på 
gymnasiet, frånvaro eller sjukdom under gymnasietiden samt önskan att få ett slutbetyg. Det 
genomgående temat var att samtliga ville komplettera sitt gymnasiebetyg. Den största motiveringen 
för samtliga för att erhålla ett slutbetyg var att ta sig vidare till högre studier på högskola eller 
universitet. Även att höja sitt snitt för att öka sina chanser att ta sig in i högskolan var en vanlig 
motivering till komvux studier.  Så här uttryckte Sofia: 

Jag jobbade efter gymnasiet, jag fick samlat betygsdokument för jag har inte godkänt i matte… och ville 
börja plugga och då behövde jag matte för att få ett slutbetyg för att söka till högskolor, på den vägen är 
det. Först tänkte jag bara plugga matte, men sen vart det heltid hela förra terminen och så klarade jag 
inte det så jag vart fast en termin till… för att jag ska söka till högskolan… för att få ett slutbetyg.  
(Sofia) 

 

15 



Två av intervjupersonerna hade annan etnisk tillhörighet än svensk varav en uppgav att han inte var 
född i Sverige. Dock hade samtliga gått på gymnasieskola i Sverige. 

Högskolestudier var ett mål för alla intervjupersonerna. Alla uppgav även specifika yrken som de 
siktade mot förutom en som uppgav sig välja mellan flera olika yrken. Framtida mål som 
intervjupersonerna siktade mot (se tabell 4.2). 

De yrken som intervjupersonerna uppgav som framtida yrkesmål var lärare på grundskola, läkare, 
civilingenjör, sjuksköterska samt sjukgymnast. 

Motiveringar till de specifika yrkena var i två fall tidigare erfarenheter, att ha arbetat på förskola 
som lärare och vara van med och tycka om att arbeta med människor samt ha egna erfarenheter av 
idrottsskador och frustrationen den förde med sig vilket gjorde att viljan att hjälpa andra vuxit fram. 
I två andra fall där framtidsmålen var yrkena läkare och sjuksköterska uppgav motiv till att vela bli 
läkare, att få hjälpa människor och uppfylla sin barndomsdröm, familjens betydelse – att ”bryta 
mönster” och inte arbeta inom rutinartade arbeten som föräldrarna gjort samt tidigare egna 
erfarenheter av rutinartat arbete. Även familjens betydelse och att under uppväxten ha fått lära sig 
vikten av att studera fanns som ett bakomliggande motiv till att vela bli läkare. Att ha sjuksköterska 
som framtida yrkesmål motiverades av att få hjälpa människor och arbeta inom vård och omsorg 
men även en annan motivering där läkaryrket alltid varit det mest attraktiva yrkesvalet men även 
det svåruppnåeligaste vilket resulterat i sjuksköterska – ett liknande, mera uppnåeligt och möjligt 
yrkesmål. Ytterligare en motivering var familjen och föräldrarnas påtryckningar om att utbildning 
är något som ska göras. Endast en intervjuperson valde mellan flera olika yrken men fann för 
tillfället civilingenjör som det mest attraktiva yrkesvalet. Motiveringen till detta var bland annat 
möjligheten på att gå tekniskt basår på den tilltänkta högskolan. 

 
Intervjupersoner 
 

Framtida mål, uttryckt i yrkestermer 
 

Kön 
 

 
Sofia 

 
Lärare Grundskola åk 1-3 

 
Kvinna 

 
Romeo 

 
Läkare 

 
Man 

 

Johan 

 
Väljer mellan flera olika yrken, bland annat 

civilingenjör 

 
Man 

Fernando Sjuksköterska Man 

Johanna  Sjukgymnast Kvinna 

   Tabell 4.2 Översikt över intervjupersonernas framtidsmål (n = 5) 
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4.3 Synen på möjligheter respektive 
begränsningar med att nå framtida mål 
Synen på sina möjligheter med att nå sitt framtida mål var utmärkande positiva för alla 
intervjupersonerna. Detta eftersom intervjupersonerna var motiverade och hade ett mål som de ville 
uppnå. Skillnaden mellan gymnasiestudier och komvux studier framträdde där komvux studier 
upplevdes som självvalda. Möjligheten att komplettera och erhålla sina slutbetyg ansågs positivt 
bland intervjupersonerna. Även praktiska aspekter så som boende, resväg och ekonomi ansågs bidra 
till goda förutsättningar för att nå sitt mål.  

 

Tack och lov så har jag så här… familjen som stödjer mig så, så kan jag bo hemma fortfarande och inte 
behöva tänka på det här med lån och CSN4 och skaffa eget och att jag måste jobba. (Romeo) 

 

Det största hindret som möjligen begränsade personerna i att nå sina framtida mål var de själva. 
Den egna motivationen och orken att fullfölja och fortsätta med sina studier. Så här svarade 
Johanna på frågan om vad som begränsar hennes möjligheter att nå målen:   

Tidiga morgnar (skratt). Det är det enda (skratt) (Johanna). 

 

Johan uttryckte liknande tankegångar: 

Alltså det är ju jag själv som är mitt största motstånd… alltså det som känns nu däremot det jag själv 
och min… alltså jag är ju lat i grund och botten. Jag är en lat människa och eller lat, jag är bekväm 
(Johan). 

 

Även komvux studiernas frivillighet upplevdes både som en möjlighet men även som ett hinder. 
Frivilligheten att komma och gå när man vill utan den yttre kontrollen av lärare och annan ansvarig 
personal på komvux. Förmågan att vara vuxen och enbart själv ta ansvar för sina studier kunde 
upplevas som en försvårande faktor i att nå sina mål. Så här svarade till exempel Johan.  

så att liksom om man är, jag menar om man vaknar upp och liksom känner sig lite rosslig i halsen eller 
hittar på att man är rosslig i halsen för att det regnar ute liksom så är det lättare att stanna hemma 
(Johan).   

Däremot upplevde ingen av intervjupersonerna om omständigheter på komvux som ett hinder. De 
tyckte att lärarna var bra och kompetenta samt att de fysiska förutsättningarna var goda med tanke 
på resavståndet mellan hemmet och komvux.  
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4 CSN är en förkortning för centrala studiestödsnämnden  



4.4 Inre faktorer vid skapandet av karriär 
Exempel på de inre faktorer vi sökte: tankar, känslor, upplevelser, drömmar och värderingar. De 
inre faktorer som framkom bland intervjupersonerna åskådliggörs i figuren nedan, se tabell 4.5.  
 

  
Inre faktorer 

 

Sofia Romeo Johan Fernando Johanna Totalt 

Trivsel/roligt X  X X X 4 

Utomlands/resa   X X X 3 

Hjälpa människor  X  X X 3 

Variation i arbetet X X   X 3 

Utmaningar i arbetet   X X  2 

Pengar/status  X    1 

Tabell 4.5 översikt över inre faktorer av betydelse bland intervjupersonerna  

 

 

Den vanligaste och viktigaste inre faktorn var att trivas med sitt arbete, studier eller yrke. Att man 
gjorde det som var roligt för en själv och det man själv ville göra var viktigast. Däremot var det av 
mindre betydelse vilket yrke eller arbete man hade bara man trivdes med det. Det man man ville 
undvika var tidigare erfarenheter av rutinmässiga arbeten där man inte trivdes med 
arbetsuppgifterna samt bryta de arbetsmönster som ens föräldrar hade. Detta lyftes upp som en 
bidragande orsak till att trivas med sitt framtida arbete/yrke.  

 

Aa, det viktigaste är ju att jag trivs med mitt arbete och med studierna. Att jag verkligen tycket att det 
här är nånting jag vill göra. För jag tänker inte börja plugga nånting som jag känner efter ett tag ’nej, det 
här vill jag inte göra’. Då gör jag hellre om det så att det blir rätt från början. Sen, aa det viktiga är ju 
viktigast att jag trivs med det.  (Johanna)  

 

Ja att… asså det viktigaste är man ska njuta med vad man gör liksom. Asså man ska känna sig bra och 
man ska känna sig trygg där man är. Tycker att det är… ja asså (Fernando).  

  

Att ha möjlighet att resa eller arbeta utomlands var en önskan som kom upp i flera intervjuer. 
Personerna uttryckte det som att de ville ha variation och en möjlighet till att vidga sitt perspektiv.  
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Det känns… det är klart om jag tänker mig att mitt drömjobb så vore det ju nånting som jag kan jobba 
utomlands i perioder. Jag menar jag drömmer ju inte om att vara administratör på kommunalkontoret i 
xxx kommun. Utan man vill ju ha nånting som är utmanande och spännande. Göra nåt och resa och 
träffa människor och lära sig nya saker hela tiden, och så vidare...  (Johan) 

 

Att hjälpa människor framkom som en viktig faktor i en framtida karriär för de tre ungdomarna (se 
tabell 4.5) i studien som drömde om och hade som mål att arbeta inom hälso- och sjukvården. De 
vårdyrken som nämndes var sjuksköterska, läkare och sjukgymnast.  

 

Variation och utmaningar nämndes som två nyckelord när framtida karriär diskuterades. Variation i 
arbetet uttrycktes olika bland intervjupersonerna däribland genom att man ville arbeta inom ett yrke 
där ” man gör olika saker varje dag” samt att man ville ha ett arbete ”där det händer saker”. 
Intervjupersonerna ville undvika rutinen som gjorde att arbetet i det långa loppet blev långtråkigt 
och slentrianmässigt.  

 

Pengar och status var den faktor som ansågs minst viktig bland intervjupersonerna. Endast en 
intervjuperson tog upp pengar som en viktig faktor gällande framtida karriär och arbetsliv. ( se 
tabell 4.5) 

 

4.6 Stöd på vägen i att finna och utforma sin 
karriär 
 

Att veta eller inte veta ”vad man vill bli när man blir stor” – vilka studier eller vilket yrke som ska 
väljas bland en mångfald alternativ varierade bland ungdomarna. Det fanns två olika synsätt på att 
välja sin karriär. Den ena bestod av att orientera sig bland flera olika utbildnings- och yrkesval och i 
tankarna ”pröva” olika möjliga yrken för att förkasta dem och hitta nya eller finna det som det rätta 
valet. Det andra synsättet bestod av att följa samma linje och ha samma studie- och yrkesmål sedan 
länge. Det fanns bara en väg att följa. 

Det första synsättet på väljandet av karriär uttryckte sig på följande vis: 

Jag har ju..jag vet inte jag har ju ändrat mig vad jag ska göra när jag är klar på komvux. Det ändras ju 
helatiden. Just nu är jag inne på att läsa eller söka till Chalmers sen….Innan dess har jag funderat på att 
bli lärare och innan dess har jag funderat på.. Ja, du vet, det finns liksom miljarders saker jag vill göra. 
(Johan) 
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Det är sjukt svårt alltså..försökte kolla på Linköpings universitet och det är liksom..När jag skulle välja 
nu senast i torsdags när man skulle skicka ansökan. Bara Linköpings universitet har femton, sexton 
sidor varav alla har liksom tjugo, trettio olika val och då ska man sitta där och välja. Och sen har jag 
sökt till jättemånga andra universitet också så att alla har typ tjugosidors.. Det är jättesvårt!att veta vad 
man vill göra och ska söka till. (Sofia) 

 

Det andra synsättet uttrycks av Romeo: 

Jag har alltid haft en linje att gå på. Det har alltid varit så här – det här är mitt mål – och det är medicin, 
läkare, läkarlinjen har jag alltid velat gå och det är typ mitt mål. Jag har aldrig tänkt mig komma utanför 
det. Så jag har ganska så här..jag har ingen plan b om man säger så, vilket är ganska dåligt. Men jag kan 
inte tänka mig plugga nånting annat. (Romeo) 

 

Samtliga intervjupersoner upplevde sig få stöd i sitt karriärskapande. Det primära stödet var från 
familj och vänner. Alla nämnde studie- och yrkesvägledning som ett möjligt stöd att söka inför 
karriärval. Dock är det få som sökt detta stöd förutom i det initiala skedet av studierna på komvux 
där ett obligatoriskt besök hos studievägledaren ingår för att upprätta en studieplan. Det stöd som 
betydde mest var kärlekspartners, vänner, familj samt även kompisars föräldrar.  

 

Dock poängterar flera att det är bra att studie- och yrkesvägledare finns på komvux och att 
möjligheten till hjälp finns att få. Flera upplever att ett besök hos en studie- och yrkesvägledare är 
”det sista steget”. Det finns en hög tröskel att gå över innan kontakten med en studievägledare tas.  

Att själv ”hjälpa sig själv” genom att söka information, tyda information och finna strategier för att 
komma på vad man vill göra eller hur man ska gå tillväga för att skapa sin karriär nämndes utav 
flera intervjupersoner. Motiv till detta var ofta att intervjupersonerna såg sig själva som 
”självständiga” och ville gå sin egen väg.   

 

Men jag vet inte, jag är lite så självständig så jag pratar helst med mig själv. Men man skulle säkert få 
mer hjälp om man ville det. Det är ändå jag som ska sitta och göra ansökningar sen själv i slutändan 
också. (Sofia) 

 

Det måste jag erkänna, jag är inte så bra på vända mig till folk. Jag kanske borde vara bättre för att 
ibland har jag gjort dumma val liksom. (Romeo) 

 

Men jag har alltid kört min egen väg om man säger så. (Romeo) 
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Jag har alltid haft svårt att nå en yrkesvägledare på nåt sätt. Det har alltid varit såhär.. aa det här med att 
boka tid, sätta sig prata och planera framtid..det har alltid varit såhär nej jag kör mitt eget race det har 
jag alltid tänkt på..på nåt sätt. Och sen är ju det sant att desto äldre man blir desto mindre ser man sin 
egen yrkesvägledare, när man var mindre var de alltid där liksom. Det var ju så här typ man..man var 
tvungen och träffa en. Och då var det ganska skönt ändå att man var tvungen att träffa en och de bara 
liksom hjälpte en helatiden. (Romeo) 

 

Dock finns en medvetenhet om att en studievägledare förmodligen kunde erbjuda god hjälp vilket 
kunde resultera i en kortare väg att nå sitt framtidsmål. Ändå är det enbart en som vänder sig till en 
studievägledare före familj och vänner. 

Även åsikterna om när man uppsöker en studie- och yrkesvägledare varierar. Ett synsätt är att ett 
besök hos studie- och yrkesvägledaren är något man gör när man själv ”kommit en bit på vägen” 
och vet vad man vill göra.  Steget att besöka en studievägledare blir då allt svårare att ta då de flesta 
upplever att de inte är säkra på vilka karriärval de vill göra. Det var endast en av intervjupersonerna 
som uppgav att studievägledaren var den första personen som denne vänder sig till vid karriärval.  

Ja men det var hon som hjälpte mig. Asså som hjälpte mig ganska mycket.  (Fernando) 

 

Vilken hjälp man kan få hos en studievägledare är också diffust för många av de intervjuade 
ungdomarna. Detta uttrycks som erfarenheter av att ha träffat en studievägledare och där mötet 
bestod av ”att fylla i ett papper” eller också där det funnits förväntningar inför att få råd eller 
konkreta svar. 

Ja för när man tänker så tänker man ju ”ja jag går ner till xxx5 så kan hon säga vad jag ska göra liksom. 
Men sen när jag var där några veckor sen bara och då och nej, hon säger inte vad jag ska bli liksom. 
(Sofia) 
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5 Studievägledaren på komvux 



5. Analys 

Under analysen presenteras olika mönster som funnits i resultatdata. Dessa anknyts till 
bakgrundslitteraturen.  

 

5.1  Ungdomarnas mål och upplevelser av att gå 
på komvux 
 

Det största målet med studierna på Komvux var att höja sitt ”snitt” (meritvärde) på slutbetyget från 
gymnasiet alternativt att läsa kurser för att erhålla ett slutbetyg. Framtidsmål handlade uteslutande 
om att ta sig in på högskola eller universitet, därav blev vistelsen på komvux ett nödvändigt led i att 
uppnå sina slutgiltiga mål. Med högskolestudierna ville man uppnå ett specifikt yrke (se resultat 
tabell 4.2) och de akademiska studierna som siktades mot var enbart högskoleprogram som ledde 
till yrkesexamen. Andra studieformer som yrkeshögskola eller folkhögskola nämndes ej. 
Högskolestudier upplevdes som ett självklart mål och även ett nödvändigt sådant. 

Huvudsaken är att man har en högskoleutbildning nuförtiden känns det som prioritering ett. (Sofia) 

 

Att ungdomarna finner högskolestudier som ett självklart och viktigt mål med sina studier på 
komvux kan ses ett uttryck för det kunskapssamhälle som vuxit fram under se senaste årtiondena. 
Högskoleutbildning i dagens Sverige är till för alla och under de senaste årtiondena har en massiv 
expansion av högskolan skett där flertalet yrken och utbildningar akademiserats. Till skillnad från 
industrisamhället bestäms individens sociala status av hennes förhållande till den 
kunskapsproducerande processen. (Allvin m.fl. 2006). Detta påstående påvisas i studien genom att 
ungdomarna har anammat insikten om att en högre utbildning är nödvändig och viktig för att 
positionera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Antalet anställda inom kunskapssektorn ökar 
ständigt och utbildning och kunskap blir allt viktigare för att ta sig fram på arbetsmarknaden. 
Samhället har blivit och blir alltmer meritokratiskt (ibid). Det tycks som att ungdomarna i studien 
tagit till sig detta. 

 

Upplevelserna av att gå på komvux var positiva och undervisningen samt de lästa kurserna kändes 
bra, lärorika och ”roliga”. Även de fysiska förutsättningarna som avståndet mellan hem och 
komvux, transport och lokaler var positiva. Däremot framträdde en känsla av att inte följa normen, 
den sedvanliga övergången från gymnasium till högskola hos en del av ungdomarna. En del i 
studiemotivationen bestod av att ta sig bort från Komvux 
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... att bli klar så fort som möjligt när man går på komvux för det känns fortfarande lite… alltså lite, att 
det är lite låg klass att gå på komvux om du förstår vad jag menar. Det är liksom… Det känns som att 
när man har växt upp så har man gått på gymnasiet och liksom och sen redan i högstadiet så var det 
alltid liksom så att det ’ja men om du inte pluggar ordentligt så kommer du hamna på komvux en dag’. 
Det har liksom varit skämmigt att gå på komvux. (Johan) 

 

Trots detta var dock den huvudsakliga upplevelsen av komvux positiv och även denna negativa bild 
av komvux hade för intervjupersonen ersatts med en annan positivare bild.  

Dock var ett av målen för flera av ungdomarna att ”ta sig bort från komvux.” 

 

Individens karriär består av sysselsättningar i form av arbete och studier. Mellan dessa 
sysselsättningar uppstår påtvingade eller frivilliga brytpunkter (Sjöstrand, 1980). Dessa frivilliga 
eller påtvingade brytpunkter kan vara institutionaliserade eller tillfälliga. Intervjupersonerna i 
studien har nyligen befunnit sig vid avslutandet av gymnasieskolan i en påtvingad 
institutionaliserad brytpunkt. Dock har de vid påbörjandet av sina studier på komvux befunnit sig i 
en tillfällig brytpunkt av annan karaktär än den påtvingade brytpunkten. Den tillfälliga brytpunkten 
innan påbörjandet av studierna på komvux har bestått av att kunna välja mellan att fortsätta arbeta 
inom sitt dåvarande arbete eller påbörja en ny sysselsättning, i detta fall komvux.  

Det som väntar samtliga intervjupersoner inom en snar framtid är ytterligare en brytpunkt där de 
ska vidare från studierna på komvux till nya sysselsättningar. Denna kommande brytpunkt har en 
karaktär av att vara både påtvingad och frivillig till en viss institutionell punkt. De intervjuade 
ungdomarna kan välja att fortsätta sina studier på komvux vilket gör det till en frivillig brytpunkt. 
Däremot finns ett institutionellt hinder inbyggt i frivilligheten, det går att studera på komvux till en 
viss poänggräns och troligtvis sätter ekonomiska hinder i form av begränsad tidsram för studielån 
gränser för hur länge en sysselsättning på komvux kan vara. Detta gör även brytpunkten på komvux 
till påtvingad. När individen konfronteras med brytpunkter i karriärprocessen finns alltid olika 
handlingsalternativ (ibid). Dessa kan kategoriseras i tre olika principer (se bakgrund). 
Kunskapsprincipen, attitydprincipen och vinst- och kostnadsprincipen (ibid). Studien visar hur 
ungdomarna tänker och planerar inför en brytpunkt. Resultaten visar att ungdomarna i nuläget 
planerar att handla efter alla tre principer. Det är uppenbart att kunskapsprincipen är uppfylld då 
ungdomarna känner till alternativen men desto större betydelse har attitydprincipen och framförallt 
vinst-och kostnadsprincipen där ungdomarna eftersträvar i synnerhet hög psykologisk och social 
vinst. Detta manifesteras genom att de intervjuade ungdomarna prioriterar att trivas med sitt arbete 
och inneha ett varierat arbete, detta kan ses som att uppfylla dessa variabler i ett framtida arbete 
innebär en hög psykologisk tillfredställelse och därmed vinst för ungdomarna.  
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Den ekonomiska vinstprincipen var i klar minoritet bland ungdomarna, endast en intervjuperson 
uppgav detta som en viktig variabel inom en framtida karriär. 

 När individen väljer bland olika alternativ eftersträvar hon eller han ett alternativ som är mer 
attraktivt än de andra (Sjöstrand, 1980). Flera olika faktorer spelar in som arbetsuppgifter, lön och 
status och var sysselsättningen ska utföras. Individen ställer olika krav på en sysselsättning och har 
en gräns för acceptans av sysselsättning. Om individen inte kan uppnå den mest attraktiva 
sysselsättningen måste denne anpassa kraven och välja ett mindre attraktivt alternativ (ibid). Detta 
kan relateras till studiens resultat där åtminstone en intervjuperson uppgav sig ha läkare som 
förstahandsval dock hindrade höga intagningskrav till utbildningen intervjupersonen att välja detta 
alternativ. Istället valdes då ett mindre attraktivt alternativ med liknande attraktiva faktorer som 
förstahandsvalet, i detta fall yrket sjuksköterska.  

 

5.2 Självet – det största hindret och den bästa 
drivkraften i karriärskapandet 
 

Det största motståndet ungdomarna upplevde i att nå sina framtidsmål och utforma sin karriär som 
de ville var de själva, den egna motivationen och uthålligheten. Motivationen uttrycktes kring 
praktiska göromål som att ta sig upp ur sängen tidigt på morgonen för att ta sig till en lektion eller 
att gå emot sin egen bekvämlighet när det gällde att ej missa en lektion och hålla sig aktiv gällande 
sina egna studier.  

Även det egna ansvaret kring sina studier gjorde att det ställdes högra krav på den egna 
motivationen. Komvux upplevdes skilja sig som skolform från gymnasiet där frånvaron 
uppmärksammades på ett annat sätt av lärarna, eftersom studierna på komvux i högre grad bygger 
på egen frivillighet.   

Och problemet jag har med komvux det är ju att det är ju inte närvarokrav på samma sätt som det var till 
exempel i gymnasiet. (Johan) 

Även en del hinder av institutionell art uttrycktes som att sakna matematik i slutbetyget från 
gymnasiet, svårigheter med engelska, arbetsmarknaden inom det tilltänkta yrket samt att ta sig in på 
högskolan.  

 Dock var synen på möjligheterna att nå sina framtida karriärmål uteslutande positiv bland 
ungdomarna. Självet utgjorde det största hindret i att nå sina mål men det var ingen endimensionell 
bild som framträdde, självet sågs både som ett hinder men också som en faktor som hjälpte och 
gjorde det möjligt att nå sina karriärmål. Det var inte ett oöverstigligt hinder, snarare fanns det en 
medvetenhet om att detta utgjorde ett hinder men att det kunde övervinnas under resan för att nå 
sina mål. Således utgjorde den egna motivationen inte enbart ett hinder utan även den största 
drivkraften som motiverade ungdomarna att ta sig vidare i sina studier på komvux. 
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Det är bara motivationen och sitt eget tankesätt som betyder nånting. (Johan) 

Det är skillnad och plugga på komvux än och plugga på gymnasiet och bara få betyg. För här kan man 
ju… jag kom hit för att jag vill läsa nu, för att jag vill plugga, jag vill, för att jag vill ha dehär betygen. 
Och innan då ville jag inte, men nu vill jag, jag har dem. Så, det är väl skillnad. Då blir det lättare att 
uppnå målen man vill ha liksom. (Jenny) 

Viljan att ”kämpa” för att nå målen fanns i varierande grad hos ungdomarna och vikten av att ha ett 
mål framträdde.  

Man tänker på det helatiden. Man vill ju verkligen komma den. Man vill inte stå där den dagen när man 
är klar på komvux och tänka tillbaka sen och säga såhär Aa, jag tog sovmorgon 10 gånger och nu står 
jag här och kommer inte in på min utbildning för jag hellre ville sova då. Då, så att man har ju... målet 
gör ju väldigt mycket att man vill komma, man vill komma dit, man vill nå dit. (Jenny) 

 

En av de intervjuade ungdomarna såg sina möjligheter att nå sitt mål som väldigt goda på grund av 
de ekonomiska förutsättningarna, att få bo kvar hemma och inte ta studielån från CSN samt ha 
familjens stöttning.  

Tack och lov så har jag så här… familjen som stödjer mig så, så kan jag bo hemma fortfarande och inte 
behöva tänka på det här med lån och CSN och skaffa eget och att jag måste jobba. Så nu hindren är… 
det enda som hinder som jag har det är väl mig själv och min egen ambition. Det är väl upp till mig hur 
mycket jag vill satsa. Så… nej, jag kan inte se på hinder utanför mig själv. (Romeo) 

 

5.3 Värderingarnas styrkraft 
Den mest framträdande värderingen bland ungdomarna var att det framtida arbetet och karriären var 
något de trivdes med och tyckte var roligt och meningsfullt. Vissa uttryckte det starkare än så och 
kände att den framtida sysselsättningen var något de ”brann för”. Variation i arbetet, utmaningar 
och jobb utomlands eller möjligheter att resa inom karriären kan länkas ihop och förstås som en 
önskan om ett ständigt föränderlig och äventyrlig del i livet. Flera av ungdomarna vill undvika 
”rutin” och rutinerade arbeten där jobbet består av samma sak varje dag mellan klockan åtta till 
fem.  

 

Man har alltid sett sina föräldrar jobba oftast åtta timmar om dan eller mer t.o.m. andra gånger och alltid 
haft samma rutin och varenda dag gjort samma sak och alltid haft samma arbete. Och på nåt sätt vill 
man såhär bryta mönstret. (Romeo) 
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Bara det är kul, bara det är roligt. Det är det viktigaste. Och helst att man får resa också i, alltså i det 
yrket man har eller kanske vidga sina vyer lite, inte bara sitta i xxx kommun och plugga eller jobba och 
så. (Sofia) 

 

Flera av ungdomarna nämner det som viktigt att det framtida yrket och arbetet är utmanande, 
varierat och ”att man inte bara sitter still”. Som en av ungdomarna uttrycker det så ”drömmer man 
inte om att vara administratör på kommunalkontoret i xxx kommun”. Variationen är således viktig i 
ett blivande arbete.  

Bland ungdomarna kan två olika grupperingar skönjas. I sin helhet tycker hela gruppen att det 
viktigaste är att man trivs med sitt arbete och gör något roligt. Dock framträder det skillnader bland 
ungdomarna gällande status och pengar i en framtida karriär samt påverkan från familjen. De flesta 
ungdomarna i den intervjuade gruppen ansåg att det var oväsentligt vilket yrke man i slutänden 
valde bara man själv trivdes med yrket.    

 

Det känns som att så länge jag har ett jobb som känns okej eller som jag trivs med spelar det ingen roll 
om jag är – jobbar som läkare eller som inte vet jag lärare – läkare, civilingenjör som jag funderar på 
eller sophämtare eller vadsomhelst så länge jag har ett jobb som inte känns själsdödande som jag kan gå 
till och vara nöjd med. (Johan) 

 

I citatet ovan ges en bild av den första grupperingen där yrket spelade mindre roll men känslan av 
att trivas och ännu större än så, undvika rutinen och det som benämns ”själsdödande”.  Inom denna 
gruppering nämndes ofta pengar och status som något oviktigt. Att tjäna pengar och ha ett 
statusfullt yrke ansågs som en prioritering som var ganska oviktig och undanskymdes av 
prioriteringen att göra något man verkligen själv ville göra och tyckte om.  

Jag vill ha ett jobb som jag själv tycker är roligt. Att jag vill inte göra saker bara för att tjäna pengar 
eller ha bra arbetstider, utan jag är en sån som..jag kan inte sitta..Jag måste hitta nåt jag brinner för som 
jag tycker är roligt, annars funkar inte jag. (Sofia) 

 

… och sen att jag kan försörja mig självklart, men det behöver inte vara några supermängder av pengar. 
Utan bara så man klarar sig det är målet.  (Johanna) 

 

Inte att tjäna pengar eller ha ett högstatusyrke och ja liksom bostadsrätt på Östermalm eller nånting sånt. 
(Johan) 

 

Den andra grupperingen bland ungdomarna gav uttryck för familjens betydelse och betonade 
tvärtemot de andra specifika yrken varav bägge nämnde yrket läkare. Pengar och status togs upp 
som en viktig faktor som självfallet påverkade. 
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Även familjens betydelse och påverkan togs upp och utgjorde en orsak till karriärmålen som 
eftersträvades.  

 

I familjen, asså mina föräldrar har alltid sagt det. Så att redan från när vi var barn så har det alltid varit 
så. Det blir som att… det är nånting som vi måste göra. Inte bara för att vi blir tvungna att göra det men 
det är nånting som vi gör, jag vet inte. Ja. (Fernando, om att studera) 

 

Och sen andrafaktorn kanske är hemma..allting kommer från hemmet, tycker jag. Men jag har blivit 
upplärd att – nej du ska plugga..det är den enda vägen liksom  ( Romeo) 

 

Romeo uttrycker det även som att ge upp det framtida karriärmålet vore som ”ett slag i ansiktet” 
vilket kan tolkas som en stark markering från självet och möjligen familjen att betydelsen av att nå 
det framtida målet är ytterst viktigt. 

 

Det framträder en bild av två olika synsätt inom gruppen ungdomar där den ena grupperingen 
betonar vikten av att göra något man själv vill göra – självförverkligandet och den andra 
grupperingen där en stark bakomliggande motivering är familjen – kollektivet. Av den senare 
grupperingen var hade bägge ungdomar annan etnisk bakgrund än svensk varav den ena inte var 
uppvuxen i Sverige.  

 

Värderingar är trosuppfattningar hos människan över hur hon bör agera. Värderingar har en stor roll 
i processen att sätta upp mål. Därmed har värderingar en betydelsefull plats inom modern 
karriärvalsteori där värderingarna kan stå för förklaringsmodeller över varför individen väljer ett 
specifikt yrke eller ej (Brown i Brown, 2002). Värderingar påverkar processen i att skapa sin karriär 
genom att ha betydelse för vilket yrke som anses intressant och attraktivt samt genom att påverka 
arbets- tillfredställelsen inom det valda yrket. Värderingar liksom förväntningar är kognitiva 
strukturer med affektiva dimensioner (ibid). Värderingar kan även förklara motivationsprocesser 
hos individen. Den kulturella kontexten individen befinner sig i påverkar och skapar värderingar 
hos individen. Värderingar inom en kulturell grupp är unika och skiljer sig från andra kulturella 
grupper. Dock skiljer sig värderingar mer inom en grupp än mellan två olika grupper (ibid).  

 

Trots detta kan dessa generella mönster finnas hos inom olika kulturer och hos olika kulturella 
grupper. De två olika värderingarna som är de primära faktorerna som påverkar karriärutvecklingen 
samt valet av yrkesbana är arbetsrelaterade värderingar och sociala värderingar (ibid). De 
arbetsrelaterade värderingarna står för det som individen vill ha ut av sitt deltagande i arbetslivet – 
detta kan vara god ekonomi, ansvar och altruism. Den andra viktiga värderingen handlar om sociala 
relationer och huruvida en individ har individuellt inriktade sociala värderingar eller kollektivt 
inriktade sociala värderingar (ibid).  
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Individer med individuella sociala värderingar anser individen vara den viktigaste sociala enheten. 
Det som kan bidra till förändringar inom den egna karriärutvecklingen är den inre feedbacken, eller 
den inre övertygelsen. För en individ som innehar denna typ av sociala värderingar är 
arbetsrelaterade värderingar viktigast (Jonsson, 1999 i Skolverket).  

 

Den andra gruppen inom sociala värderingar är de individer som innehar kollektiva sociala 
värderingar. För en individ inom denna grupp är kollektivet, familjen den viktigaste och mest 
betydelsefulla enheten. Karriärbesluten handlar inte enbart om en själv utan den största betydelsen 
inför karriärbeslut kommer från extern påverkan från familj och kollektivet runt individen (Brown i 
Brown, 2002). Karriärbeslut är starkt påverkade av familjen och det finns en stark respekt och 
lydnad inför kollektivet. Individens egna arbetsrelaterade värderingar spelar en mindre roll i 
karriärvalen än inom gruppen med individuellt inriktade sociala värderingar (ibid).  

 

I vår studie om ungdomar på komvux finner vi samband med denna moderna karriärvalsteori. Det 
som driver ungdomarna till att nå sina framtidsmål är deras värderingar. Värderingarna utgör även 
en drivkraft för motivationen, för att kunna uppfylla sina värderingar krävs en ansträngning här och 
nu för att ta sig vidare från komvux. Däremot har vi funnit att ungdomnar beroende på olika 
kulturell bakgrund innehar olika sociala värderingar. Den största gruppen inom ungdomarna, 
sammanlagt tre personer innehar individuellt inriktade sociala värderingar där de själva som 
individer har huvudrollen i sina karriärer. Självförverkligandet manifesteras genom att ta avstånd 
till materiella värderingar som pengar och status, istället får det egna intresset eller viljan att göra 
vad man själv vill styra i formandet av karriär. Att testa sig fram och leka med olika yrkes- och 
arbetsalternativ uttrycktes. Även våndan och svårigheten att välja fanns starkare hos de individuellt 
inriktade ungdomarna.  

 

Endast två av ungdomarna fann vi inneha kollektiva socialt inriktade värderingar. Detta visade sig i 
ungdomarna fann enbart en tänkbar karriärväg där alternativa sysselsättningar eller yrken inte togs 
upp. Familjens betydelse betonades samt att ungdomarna fått lära sig tidigt vikten av att studera. Att 
studera på komvux var inte enbart en egen angelägenhet, familjen bistod med ekonomisk hjälp samt 
boende genom att erbjuda detta under tiden med studier. Att inte nå sitt framtidsmål vore en förlust 
vilket en av ungdomarna uttrycker som ”ett slag i ansiktet” – om att inte nå sitt framtidsmål. 

Inom en delstudie genomfördes en enkätundersökning (Jonsson, 1999 i Skolverket 2004) bland 
ungdomar i 20-årsåldern som slutat gymnasieskolan. Tre olika slags livsprojekt framträdde hos 
ungdomarna: socialt orienterade livsprojekt, traditionella livsprojekt och individualiserade 
livsprojekt. De sociala livsprojekten bestod av att ta socialt ansvar samt stå sin familj nära. 
Traditionella livsprojekt gestaltades som att ha ett fint hem och tjäna pengar. De individualiserade 
livsprojekten var det som utgjorde en majoritet bland ungdomarna i delstudien (ibid). 
Individualiserade livsprojekt handlade och självständighet och att få utveckla sin personliga 
identitet. När samma sorters frågor ställts till ungdomar i andra länder med mindre välutvecklad 
levnadsstandard och välfärd befinner sig de sociala och traditionella livsprojekten i topp (ibid).  
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Samma mönster återfinns i vår studie. Majoriteten av de intervjuade ungdomarna gav uttryck för 
individualiserade livsprojekt där självet stod i fokus. Endast två stycken av de intervjuade 
ungdomarna gav uttryck för socialt inriktade och traditionella livsprojekt. Att dessa två ungdomar 
hade en bakgrund som utomlandsfödda ger ytterligare en koppling till den utförda delstudien.  

 

5.4 Att finna sin karriär med stöd och hjälp på 
vägen 
Stödet i att finna sin karriär och utforma den finns hos familjen och vänner. ”Nära och kära” är de 
som stöttar och finns till hands. Kunskapen om att man kan besöka en studievägledare finns 
förankrad hos ungdomarna men uppfattningen om när och vad som ska tas upp under samtalet 
varierar bland ungdomarna. Endast en av ungdomarna uppgav sig vända sig till studie- och 
yrkesvägledaren på en gång.  

Ett mönster av självständigt agerande framkom under intervjuerna. Ungdomarna var medvetna om 
att de kunde få hjälp på vägen av en studievägledare men att de hittills använt sig av taktiken att 
lösa problemet själv – självhjälp. Detta uttrycks som att vara självständig och ”köra sitt eget race”. 

Tidigare forskning visar på liknande tendenser gällande attityden mot karriärvägledning. Lena 
Lidström (2009) fann att flertalet unga vuxna i hennes studie hade kritik att framföra när det gällde 
möten med studievägledare på grundskolan och gymnasiet samt arbetsförmedlare på 
arbetsförmedlingen.  Unga vuxna i studien använder sig av tre motståndsstrategier när 
institutionella regler hindrar dem från att nå sina karriärmål. Dessa strategier tillämpas vid möten 
med tjänstemän som jobbar inom karriärvägledningen och är följande: förhandla, vilseleda och 
klara sig själv. Den vanligast använda strategin bland unga vuxna är att klara sig själv. Det innebär 
helt enkelt att undvika professionella kontakter inom karriärvägledning och istället försöka hjälpa 
sig själv (Lidström, 2009). 

Samma tendens återfinns i denna studie. Enbart en av de intervjuade ungdomarna sade sig vända 
sig till studievägledaren på komvux i första hand. I övrigt var det tydliga mönstret att ungdomarna 
vände sig till familj och vänner samt försökte hjälpa sig själva genom att ”köra sin egen väg” som 
en av de intervjuade ungdomarna uttryckte det.  

Verkligheten stämde inte alltid överens med förväntningarna inför samtalet med en studievägledare. 
Som en av ungdomarna sade hade hon en förväntning om att studievägledaren skulle berätta vad 
hon ska göra något som inte skedde i det verkligen samtalet. Detta stämmer överens med en studie 
om gymnasieungdomars möte med studievägledning och vilka förväntningar och upplevelser som 
fanns hos gymnasieungdomarna innan och efter samtalen. I studien blev det klart att 
studievägledarens uppmuntran till självständighet och autonomi hos ungdomarna upplevdes ej som 
viktigt av de vägledningssökande ungdomarna (Schedin, 2007). Detta kan vi relatera till vår 
förväntning hos en av våra intervjuade ungdomar som ville ha svar på en mera existentiell livsfråga 
om vilken sysselsättning hon ska ha.  
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5.5 Individen alltmer ensam 
Flera svenska och internationella undersökningar som gjorts om arbetsvärderingar visar att 
människor alltmer hänvisar till inre motiv och värderingar (Allvin m.fl. 2006). De inre motiven och 
värderingarna blir alltmer olika vilket antas bero på ett ökat krav på autonomi inom arbetslivet.  

Samhället och arbetslivet idag är inte längre överblickbara och stabila på samma sätt som förut och 
det har skett en förskjutning från kyrkan och familjen som grundläggande enhet till individen 
ensam. Individen är alltmer ensam och utlämnad till sig själv att skapa sitt eget liv och även sin 
egen karriärbana. Individen blir påtvingad till att själv navigera sig fram i samhället efter sin egen 
inre kompass (ibid). 

Detta blir tydligt i denna studie där de intervjuade ungdomarna uttrycker svårigheten att välja bland 
olika alternativ och där det finns ett tydligt motstånd till att söka hjälp hos en studievägledare. 
Känslan av att ”det är ju ändå jag som ska sitta och fylla i ansökan själv” finns hos samtliga 
ungdomar. I sin karriärutveckling är de således alltid ensamma.  
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6. Slutsatser  

Under slutsatser kommer varje forskningsfråga att besvaras enskilt.  

 

• Vilka framtidsmål har ungdomar på komvux och hur ser de på möjligheterna att uppnå 
dessa? 

   

Samtliga intervju personer hade som framtidsmål att få ett slutbetyg eller höja sitt betygssnitt på 
gymnasiebetyget. Orsaken till att höja sitt gymnasiebetyg på komvux var att försöka ta sig vidare 
till högre studier och utbilda sig till ett specifikt yrke/arbete. Ungdomarnas framtida yrkesmål 
skiljde sig från varandra. De framtida yrkesmålen som kom fram vid intervjuerna var 
grundskolelärare, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och civilingenjör. Fyra av intervju personerna 
uppgav ett specifikt yrke som de siktade mot att bli, endast en uppgav flera olika yrken men uppgav 
sig för tillfället vara intresserad av att studera till civilingenjör. 

 

Synen på möjligheterna att uppnå sina framtidsmål var positiva bland samtliga intervju personer. 
Orsaken till att det upplevdes positivt beror på att alla uppgav sig ha ett mål som de ville uppnå och 
därför kände sig motiverade till detta. Andra aspekter som bidrar till att intervjupersonerna hade en 
positiv syn på sina möjligheter var att komvux studier är ett fritt val där man själv väljer de kurser 
man vill läsa. Även praktiska aspekter så som boende, resväg och ekonomi ansågs bidra till goda 
förutsättningar för att nå sitt mål.  

 

Möjliga hinder på vägen som skulle begränsa intervjupersonernas möjligheter att uppnå sina 
framtidsmål var de själva. Med detta menas deras egen motivation och lusten att fortsätta och 
fullfölja sina studier. Att vara vuxen och endast själv ta ansvar för sina studier bedöms försvåra och 
begränsa deras möjligheter att uppnå sina framtida mål.  

 

• Vilka inre faktorer är av betydelse i karriärskapandet? Med inre faktorer avser vi tankar, 
känslor, upplevelser, drömmar och värderingar. 

 

Den viktigaste inre faktorn som hade betydelse i karriärskapandet var att trivas i sitt yrke/arbete. 
Vilket arbete/yrke man hade verkade inte ha någon betydelse så länge man trivdes bra med det. Vad 
skulle bidra till att trivas med sitt arbete/yrke var att bryta mönster som ens föräldrar hade och inte 
ha allt för mycket rutinerade arbetsuppgifter. Tre av de fem intervjuade personerna önskade 
utomlands resor och variationer i sitt framtida arbete/yrke för att vidga sina vyer.  
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En annan viktig inre faktor som hade betydelse i karriärskapandet var att hjälpa människor. Detta 
kom fram hos tre intervjupersoner och det var de personer som hade som mål att arbeta inom hälso- 
och sjukvården.  Det vill säga läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. 

Två av fem intervjupersoner ville ha utmaningar i sitt framtida arbete/yrke. De ville variera sin 
vardag och vill gärna bryta de mönster som känns rutinerade. Dessa två intervjupersoner önskade 
en arbetsvardag där uppgifter är av varierande karaktär. 

Endast en intervjuperson tyckte att pengar och status var viktigt i en framtida karriär. 

Hos ungdomarna framträdde två grupperingar, de som hade kollektiva värderingar gällande 
framtida yrke och arbete, där familjen spelade en stor roll samt de med individualistiska värderingar 
där självet spelade huvudrollen gällande framtida yrke och arbete.  

 

• Vilket stöd upplever ungdomar på komvux i sitt karriärskapande? 

 

Fyra av fem intervjupersoner får sitt primära stöd hos familj och vänner. Det stöd som har störst 
betydelse för dessa personer var deras vänner, kompisars föräldrar, kärlekspartners och familj. 
Endast en intervjuperson uppgav söka upp en studie- och yrkesvägledare som en primär stöd och 
hjälpkälla. Samtidigt tycks studie- och yrkesvägledarens tillgänglighet på komvux upplevas positiv 
och användbar för samtliga intervju personer.  Flera av intervju personerna tycks vilja ta kontakt 
med studie- och yrkesvägledaren efter att de själva letat information och har ett klart mål innan de 
söker upp en studie- och yrkesvägledare.  

 Samtliga intervju personer verkar själva leta efter information, utbildningar och yrken för 
 att sedan kunna samtala med studie- och yrkesvägledaren om det information som de hittat.  Flera 
av intervju personerna vill inte ta kontakt med studie- och yrkesvägledare om de själva inte kommit 
på något först.  

Studien har gett inblick i hur ungdomar tänker och känner kring sin karriär och framtida 
karriärmöjligheter. De inre faktorerna och individens inre sfär har belysts och den ger en röst åt 
ungdomarna mitt i samhället.  
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7. Slutdiskussion 

Under slutdiskussionskapitlet diskuteras resultat, metod och framtid. 

 

7.1 Resultat 
Forskning om ungdomars arbetsliv och även arbetslöshet ligger i gränslandet mellan tre 
forskningsfält: arbetsmarknadsforskning, arbetslivsforskning och ungdomsforskning (A Gustafsson, 
1994 i Skolverket 2004). 

Vidare publicerades år 2003 rapporten ”Youth research in Sweden 1995–2001. An evaluation 
report” (Jonsson m.fl. 2003 i Skolverket 2004) där granskas och utvärderas svensk 
ungdomsforskning och ett urval av monografier, avhandlingar och artiklar behandlas. Flest 
avhandlingar som behandlas är inom pedagogikområdet. Även avhandlingar inom sociologi, 
psykologi och socialt arbete behandlas. Ett av de vanligaste innehållen i avhandlingarna inom 
pedagogik är skolförhållande och utbildning (ibid). 

I rapportens slutsatser konstaterar utvärderna att behov av empirisk forskingsförankring finns. 

Vi anser att vår studie och våra resultat bidrar till ovan nämnda forskning kring ungdomar. Studien 
är ett bidrag inom pedagogikdisciplinen med inriktning studie- och yrkesvägledning och behandlar 
utbildning och arbeten. Studien har belyst och gett inblick i ungdomars inre värld och vi har genom 
studien närmat oss den personliga sfären. Vi anser att resultaten i studien överensstämmer med både 
äldre och modern karriärvalsteori och vi har kunnat göra relevanta kopplingar till dessa (Brown i 
Brown, 2002, Sjöstrand, 1980). Förtjänsterna i vårt arbete är att vi fått ta del av hur ungdomar 
tänker och känner kring sin nuvarande och framtida karriär, tack vare vår studie har vi fått fördelen 
att ta del av och presentera vilka unika inre faktorer spelar in när individen ska välja livs- och 
karriärbana.  

Bortfall i urval ledde till att antalet intervjuade personer blev fem. Dock önskades flera 
intervjupersoner innan studien genomfördes, detta för att få bredare och mera heltäckande resultat. 
Därmed anser vi antalet personer vara till brist för att ge ett mera heltäckande resultat. 

7.2 Metod 
I studien tillämpades kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Detta anser vi ha varit en 
lämplig metod. På grund av att vi ville belysa de inre faktorerna och lägga fokus på individens inre 
värld ansågs detta som den bästa metoden för att åstadkomma en närhet och förtroende så att 
intervjupersonerna kunde öppna sig och samtala om de inre faktorerna. Vid kvantitativ metod hade 
vi inte uppnått samma närhet till intervjupersonerna vilket vi tror hade begränsat 
intervjupersonernas svar och berättelser.  
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Vi anser att vi fått mera nyanserade och sanningsenliga svar genom att använda kvalitativ metod 
samt har vi kunnat undvika missförstånd och även haft möjlighet att omformulera och förklara 
intervjufrågor. Eftersom vi som skriver denna uppsats är unga och mellan 20-24 år gamla innebär 
det att vi själva är ungdomar enligt vår egen definition. Detta tror vi kan ha påverkat 
intervjusituationen och även resultaten. Även att vi är snart färdigutbildade studie- och 
yrkesvägledare kan ha påverkat intervjupersonernas sätt att svara på våra intervjufrågor. Med den 
kvalitativa metoden och intervjuer uppstår ett mellanmänskligt möte vilket innebär att vem som 
intervjuar alltid påverkar resultaten.  

 

7.3 Framtid 
Vår studie har resulterat i nya tankar och frågeställningar. Det vore av intresse för framtida 
forskning att forska kring hur olika ungdomsgrupper i Sverige tänker kring arbete, yrken och 
framtid. I synnerhet finner vi det av intresse för framtidens forskning att undersöka ungdomar födda 
i Sverige och deras synsätt på framtida karriär kontra ungdomar födda utomlands. Vi anser även att 
samma tema men gällande urvalet vuxna vore intressant att forska kring. 

Denna studie rekommenderas för studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet samt 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Att ta del av ungdomars inre värld och tankar kring 
karriär i framtiden är något som verksamma inom vägledningsfältet kan ha användning av och ta 
hänsyn till i sitt eget vägledningsarbete. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
 
 
Kan du berätta om hur det kommer sig att du studerar på komvux? 

 

Hur ser din studieplan ut? 

Vad är ditt mål med din studieplan på komvux? 

Hur ser du på dina möjligheter att uppnå ditt mål? 

Vilka motstånd skulle kunna begränsa dig i att nå ditt mål? 

Finns det några faktorer som möjliggör att du kan nå ditt mål? 

 

 

Hur skulle du vilja din karriär6 såg ut i framtiden? 

Vad är av betydelse för dig med framtida arbete/studier? 

Vad motiverar dig när du väljer en framtida yrkesbana/karriär? 

 

 

Vilken hjälp har du fått i att diskutera/samtala om din framtid gällande arbete och yrken? 

Finns det personer som ger dig stöd i processen/på vägen till ett framtida yrke/arbete? 

Vilka vänder du dig till för hjälp när ska göra karriärval? 
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6 Begreppet karriär definieras och förklaras för respondenterna  


