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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilken betydelse yttre påverkan och inre drivkrafter har 

haft i fyra individers karriärutvecklingsprocess inom en hårt konkurrensutsatt bransch, samt 

hur dessa har hanterat denna. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade 
mailenkäter, och det insamlade materialet bearbetades med hjälp av deduktiv tematisk 

analys. De teman som ligger till grund för analysen är: studie- och yrkesvägledning, cooling 

down, empowerment, informationsteorier, forskningslitteratur samt karriärvalsteorin SCCT. 
Studien visar att samtliga respondenter har utsatts för dämpande påverkan, cooling down, 

under sin uppväxt, både från skolpersonal, och den egna familjen, men också att de erhållit 

empowerment från andra håll. Respondenterna har hanterat denna yttre negativa påverkan på 

olika sätt, men gemensamt för dem alla är att de visat på en inre drivkraft, som trots den 
nämnda negativa påverkan gjort att de nått framgång inom sitt gebit. Vi drar slutsatsen att 

respondenternas strävan att lyckas varit starkare än påverkansfaktorerna, samt att 

empowerment fungerat. 
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Abstract 

Our aim in this essay is to examine what importance external influence and internal impulses 

have had in four individuals' career development process in a competitive sector, and how they 
have handled the situation. The gathering of facts was implemented with the use of 

semistructured mail-interviews, and processed, using a deductive thematic analysis. The themes 

were as follows: guidance counseling, cooling down, empowerment, theories of information, 

former research and SCCT. The study shows that all respondents have been the victims of 
downcooling effects in their youth, both from school personnel, and the immediate family, but 

that they also received empowerment from other sources. They have handled the negative 

impact in various ways, but they all possessed a strong internal desire to create a successful 
career, that has overcome the negative impact. Therefore we draw the conclusions that the 

endeavor to succeed has outlasted the downcooling, and that empowerment indeed works. 
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1. Inledning 

Tanken med denna uppsats väcktes efter att vi kommit i kontakt med Maria Sandgrens (2005) 

forskning kring personlighetsteori och framgångsrika musiker, där man bl. a undersökte varför 

vissa individer når framgång inom musiken, och om detta beror på olika personlighetstyper, 

medfödd talang eller miljöpåverkan. Vi började då fundera kring hur individer med starka 

karriärambitioner inom yrken med stor konkurrens bemöts av sin omgivning, och om detta 

bemötande påverkat karriärprocessen och individens möjlighet att infria önskemålen. Att möta 

motstånd respektive stöd i en karriärvalssituation kan troligtvis vara av stor betydelse för den 

framtida karriärutvecklingen, och därför vill vi gärna undersöka detta.  

 

Kultur- och mediebranschen är populär - många känner sig kallade, men få äro utvalda, och ett 

stort antal personer försöker förverkliga sina drömmar kring konstnärliga yrken, där vissa av 

dem når ända fram, medan andra faller ifrån under resans gång. Det är några av dessa 

förstnämnda individer, som lyckats finna en plats i offentlighetens ljus, som vi har valt att 

studera, för att söka utröna dels hur de påverkats av det bemötande de fått under uppväxtåren, 

och dels om dessa personer har några särskilda egenskaper som gör att just de lyckats där många 

andra försökt, men fått se sig besegrade.  

 

Vårt val av denna yrkeskategori härstammar från det faktum att det är den yrkesgrupp som 

troligen oftast stöter på motstånd från omgivningen vid yrkesvalet i ungdomen, likaså bedömer 

vi kulturbranschen som en av de branscher som det är svårast att etablera sig inom, varför ett 

visst mått av tveksamhet är förståelig i mötet med t ex studie- och yrkesvägledare, då 

osäkerheten om individens försörjningsmöjligheter är minst sagt stor. 

 

Enligt Arbetsförmedlingens prognos inför år 2010 så kommer arbetslösheten inom 

kulturbranschen att fördubblas, och värst kommer denna ökning att drabba kvinnor och yngre 

personer mellan 25-45 år, som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden ännu.1  

Birgitta Johansson, som är chef för Arbetsförmedlingens rikstäckande specialfilial för 

kulturarbetare, AF Kultur Media, menar att man är väl medveten om att detta är en redan hårt 

konkurrensutsatt bransch, där de arbetslösa är insatta i de bistra villkoren, men att det nu blir 

ytterligare en stor försämring under de kommande två åren. Närmare 5000 tjänster kommer att 

försvinna under samma period, vilket förklarar den drastiska nedgången, och detta betyder att 

många kommer att få söka alternativa försörjningsvägar inom andra gebit.  

 

Enligt AF Kultur Medias egen kategorisering så ingår bl. a följande yrken i gruppen 

kulturarbetare: skådespelare, dansare, regissör, journalist, författare och koreograf m fl., och 

                                                   
1http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/arbetsformedlingen/pressrelease/view/prognos-foer-

kulturarbetsmarknaden-2009-2010-arbetsloesheten-foerdubblas-301600  Inhämtad 10-03-03. 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/arbetsformedlingen/pressrelease/view/prognos-foer-kulturarbetsmarknaden-2009-2010-arbetsloesheten-foerdubblas-301600%20%20Inhämtad%2010-03-03
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/arbetsformedlingen/pressrelease/view/prognos-foer-kulturarbetsmarknaden-2009-2010-arbetsloesheten-foerdubblas-301600%20%20Inhämtad%2010-03-03
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också vissa administrativa tjänster. I sin information kring yrket skådespelare så betonar man de 

negativa sidorna, såsom den höga arbetslösheten, att blivande skådespelare bör vara stresståliga 

och klara av psykisk och fysisk press, liksom att yrket kräver arbetsdisciplin. Det sistnämnda 

undrar vi lite varför man väljer att ta med, men vi kan misstänka att man tror sig rikta sig till 

yngre, men framförallt personer med orealistiska förväntningar, och man utverkar därmed en 

viss cooling down, även om man också uttrycker att yrket kan vara något för den med talang 

och stark motivation.  

 

I SCB:s Arbetskraftbarometern för 2009 har man valt att inte ens ta med några av de yrken som 

är representerade i kulturbranschen, med ett fåtal undantag, bl. a journalist, där man bedömer att 

överskottet är stort, och att det kommer att råda relativt stor arbetslöshet bland dessa även 

framöver.
2 
 Samma förhållanden råder på Arbetsförmedlingens egen webbsida Yrkeskompassen, 

där kulturbranschen också representeras med ett fåtal yrken, varav endast ett av våra utvalda 

respondenters profession, journalistyrket igen. 3 Huruvida karriärval och förmågan att motstå 

yttre påverkan från den närmsta omgivningen är beroende av personliga egenskaper, kontext 

eller liknande, är också något vi ämnar utreda, då det finns en mängd utarbetade teorier kring 

ämnet, och vi tror att insikt om dessa är nyttig kunskap i arbetet som vägledare.  

1.1 Val av problemområde  

Realitetsanpassning menar Lindh (1997) bör ingå i vägledarrollen när det handlar om att försöka 

hjälpa elever att pröva sina önskemål mot verklighetens krav, men vad är ett realistiskt val? Hur 

kan en vägledare, som kanske träffar 100-tals elever få en realistisk bild av vad en individ klarar 

av och kan trivas med – utan att enbart använda betygsskalan som mätinstrument? Författaren 

beskriver dilemmat om vems uppfattning som ska vara gällande; omvärldens, vägledarens eller 

klientens? I samtalssammanhang är det vägledarens roll att uppmuntra, stödja och inge 

empowerment (Berg & De Jong, 2003), och inte, genom tillämpningen av cooling down, 

fungera som grindvakt, samtidigt som det naturligtvis är av största vikt att individen väljer den 

absolut bästa vägen till ett framtida yrkesliv.  

 

Naturligtvis vill varken vi, samhället eller klienten se ett misslyckande, att denne inte klarar sina 

studier, eller senare ångrar sitt val. Ansvaret som vilar på vägledarens axlar är därför stort. I 

Lindhs (1997) avhandling ser vi tydligt hur elever försöker finna vägar till ett drömyrke, men 

bromsas av vägledaren; och vi ställer oss då frågan vilka variabler som måste utredas för att 

realitetstesta önskemålen. Handlar det om betyg och tidigare prestationer, eller kan en starkt 

brinnande längtan åstadkomma storverk för en elev som kanske går en ”för avancerad” 

                                                   
2 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2009A01_BR_AM78BR0905.pdf Inhämtad 10-03-

16. 
3 http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se/bladdraYKyrken01.aspx. Inhämtad 10-03-12. 

 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0505_2009A01_BR_AM78BR0905.pdf
http://yrkeskompassen.arbetsformedlingen.se/bladdraYKyrken01.aspx
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utbildning? 

 

Samhällsnyttan med studien kan ses på flera plan; dels i ekonomiska termer, då 

samhällskostnaderna kan hållas nere om individen genom god vägledning och ett realistiskt 

synsätt väljer rätt yrke från början, och därmed slipper söka vägledning och omutbilda sig 

längre fram i livet. Dels ur en funktionell synvinkel, då den ger vägledare i skolmiljö möjlighet 

att finna alternativa vägar att informera om olika yrkeskategoriers brister och förtjänster i god 

tid, så att väl övervägda och sakliga val kan göras, liksom de kan arbeta aktivt med att stärka 

ungdomarnas självförtroende, så att dessa lättare kan uppnå sina mål och finna sin plats i 

yrkeslivet. Att känna mening i livet är avgörande för måluppfyllelse, och vår förmåga att känna 

lycka och mening beror mer på vårt tankesätt och hur vi väljer att handskas med de motgångar 

vi möter i livet, och inte huruvida vi kan undvika att drabbas av dem, dvs. positivt tänkande och 

hoppfullhet är av stor vikt (Frankl, 1993). Vi tror dessutom att människor som känner mening 

och uppfyller sina mål är friskare och lyckligare, och därmed förmodligen belastar sjukvården 

och sociala instanser i mindre grad. Om elever presterar dåligt i skolan så beror det oftast på att 

de saknar motivation, intresse och inte kan se meningen inför framtiden (Brown, 2002), vilket 

också stärker insikten om hur viktigt det är att uppmuntra en individ att följa sin framtidsdröm. 

Dock bör individen medvetandegöras, som beskrivits ovan, om det tilltänkta yrkets för- och 

nackdelar, och att det kan innebära hårt arbete. 

 

Vår studie vänder sig till både vägledare och studenter, så att dessa ska uppmärksamma 

problemets existens, och på så sätt kunna identifiera risksituationer och undvika fallgropar. Vi 

vänder oss också till skolpersonal, föreningsliv och föräldrar, då denna nedkylning av drömmar 

naturligtvis inte enbart förekommer i vägledningssituationer, utan i alla de sammanhang där 

ungas önskemål inför framtiden diskuteras. Det är lika viktigt för idrottsledare och fritidsledare 

att känna till problematiken, liksom hur oerhört stort inflytande vi vuxna och det vi säger till 

barn och unga kan ha för deras framtida utvecklingsmöjligheter, och att vi påverkar dem passivt 

genom våra åsikter och agerande redan i tidig ålder. I sista hand vänder vi oss också till 

skolledningen, då man kan förekomma problemet genom att i läroplanen lägga in verksamhet 

som syftar till att ge eleverna tid och möjlighet att tänka igenom sina framtidsdrömmar, och 

diskutera och bearbeta dessa i ett tillåtande klimat genom t ex grupparbeten, dramatik och 

musik, och andra kreativa övningar, som syftar till att tillvarata framtidstron och självkänslan 

hos eleverna, vilket ger dem ett framtida skydd mot att misslyckas.  

1.2 Förförståelse  

Vi har under vår utbildning till studie- och yrkesvägledare (2007-2010) genom litteraturen stött 

på begreppet Cooling down (se förklaring under rubriken Begrepp) och dess inverkan i 

vägledningssammanhang. I utredningen Utbildningens dilemma. Demokratiska val och 

andrafierade praxis (Sawyer, 2006) beskrivs kopplingen mellan vägledarens person och mötet 

med elever och hur vägledaren efter eget omdöme beslutar vad som är en elevs förnuftigaste 

val, där lågpresterande elever och flickor oftare blir bemötta med motstånd i sin karriärprocess; 
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cooled down, inför sina tänkta karriärval istället för att bli stöttade och pushade att nå sin 

yrkesdröm (Resh & Erhard, 2002 se Sawyer, 2006). Vägledare bemöter dessa elever med 

cooling down, har senare forskning visat, eftersom att de vill bespara dem besvikelser och det 

nederlag det innebär att inte nå sin dröm. Därför föreslår vägledaren andra yrkesmål och 

karriärvägar (Rosenbaum m fl., 1996, se Sawyer, 2006). Vårt intresse för detta begrepp har sin 

förklaring i att vi själva kommer att arbeta med studie- och yrkesvägledning och med stor 

sannolikhet kommer att stöta på individer som har denna dröm att lyckas inom en bransch med 

hård konkurrens och med små möjligheter att uppnå självförsörjning. På detta sätt vill vi lyfta 

upp och synliggöra denna aspekt på vägledning, och hur viktigt det är att vi som vägledare 

bemöter alla individer fördomsfritt och med respekt, oavsett deras önskemål.  

 

Undersökning ämnar bidra till att uppmärksamma detta förhållningssätt på nytt, då vi genom 

studie- och yrkesvägledarutbildningen kommit i kontakt med en mängd litteratur som visar på 

att många vägledare reagerar på impuls, och i tron om att de ger råd i all välmening, men i 

stället utsätter de klienten för cooling down.  

1.3 Syfte  

Vi vill undersöka hur en individs karriärutvecklingsprocess inom en synnerligen 

konkurrensutsatt bransch berörs av yttre påverkan och inre drivkrafter. 

1.4 Antaganden 

Då vi redan på förhand hade en föreställning om att individer som möter motstånd vid yppandet 

av sina framtidsdrömmar har två vägar att gå; antingen resignera och ge upp drömmarna, eller 

fyllas av revanschlusta och arbeta än starkare mot det uppsatta målet, så är vi benägna att hålla 

båda scenariona för sannolika. Ett tredje, mer idealiskt alternativ, vore om individen efter denna 

kränkning erövrar stöd från andra instanser, och tack vare detta förmår fullfölja sin strävan mot 

högre mål, och det är detta tredje alternativ vi förmodade kunna identifiera hos våra 

respondenter. Vi tror också att erhållandet av stöd är, om inte en förutsättning, så av betydande 

dignitet för yrkesmässig och personlig framgång, och det vi i dagligt tal kallar lycka och 

medgång. Våra forskningsfrågor är därför formulerade efter dessa grundantaganden.  



 

5 

 

1.5 Forskningsfrågeställningar 

De forskningsfrågor vi har utgått från i undersökningen är följande: 

 

 Har personerna upplevt dämpande reaktioner från omgivningens angående deras 

önskemål kring yrkesvalet, och i så fall hur såg detta ut?  

 

 Hur upplever de att detta bemötande påverkat deras karriärutvecklingsprocess?  

 

 Vad tror de själva är den främsta nyckeln bakom deras framgång inom yrkeslivet? 

 

Med karriärutvecklingsprocess menar vi den utveckling som en individ erfar i genomförandet av 

utbildnings- och yrkesvalet.  

1.6 Avgränsningar  

Vi har medvetet formulerat våra frågeställningar så specifikt som möjligt, för att inte inbjuda till 

spekulationer eller alltför oväntade svar eller utsvävningar, och för att erhålla ett användbart 

material. Vi har också begränsat vår målgrupp och antalet enkätfrågor, så att vi får ett hanterbart 

stoff.  Alla sanningar är relativa, och ingen vetenskap är exakt, men genom dessa olika 

avgränsningar och ramar så vet vi ändå att det resultat vi får fram är så nära sanningen som det 

går att komma, eftersom då vi vet var vi är på väg, och hur vi ska ta oss dit, så ökar 

sannolikheten att vi som forskare också kan bedöma om det uppnådda resultatet verkar 

trovärdigt, och avgränsningar fungerar därför som hjälpmedel att hålla forskningen så neutral, 

”icke-vetande” och öppen som möjligt (Thurén, 1991).  

 

Vi har inte beaktat de sociologiska aspekterna klass, kön eller etnicitet, inte heller ålder eller 

bostadsort. Vi har inte heller undersökt huruvida de reaktioner respondenterna erhöll var 

relevanta eller ej, och inte heller hur de personer som uttalade sig kring deras yrkesdrömmar 

resonerade. Inte heller har vi gjort några kopplingar mellan erfarenheterna och de olika yrken 

respondenterna har, eller vad dessa ev. anser om varandras upplevelser eller yrkesval. Vi har 

fokuserat på upplevelser under uppväxttiden, och inte i vuxen ålder. Vi är medvetna om att då vi 

uppmanat våra respondenter att betrakta sin uppväxt retrospektivt, så kan vi inte förvänta oss att 

de kommer att minnas exakt alla detaljer från sina möten med omgivningen i ungdomen, 

eftersom många år passerat, så vi har därför utgått från de svar vi fått, som varande den korrekta 

empirin. Vi har inte ifrågasatt trovärdigheten i dessa minnesfragment, då de förmodligen minns 

det mest väsentliga för dem personligen, och vi därmed tror oss kunna lita på dess riktighet.  
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1.7 Kunskapssyn  

Vi har fokuserat på att inta ett ”icke-vetande” förhållningssätt (Berg & De Jong, 2003), vilket 

innebär att vi försökt möta respondenten på den nivå denne befinner sig, utan att tolka eller 

försöka förklara, och där vi genom att vara genuint nyfikna och ställa öppna frågor försökt få 

fram så renodlade och äkta svar som möjligt. På det sättet respekterar vi individens egen 

upplevelse och historia, liksom vi tar ansvar för vår egen delaktighet i studien, genom ett 

omfattande och ständigt pågående analysarbete av våra egna tankar och känslor kring det vi får 

veta, så att tolkningen färgas så lite som möjligt. Som blivande studie- och yrkesvägledare så är 

vår ambition och utgångspunkt att betrakta empirin ur ett vägledningsperspektiv, då vår 

yrkesroll innebär ett stort ansvar att betrakta alla individer som de unika varelser de är, då alla 

förtjänar att bli lyssnade på utan fördomar eller förutfattade meningar, vilket vi som vägledare 

bör kontemplera över ofta, så att vi inte riskerar att glömma det när arbetet faller in i rutiner.  

 

Vår fokus har legat på en önskan att förstå, och att låta empati och intresse komma i första 

rummet, både i kontakten med respondenterna, liksom i vår analys och tolkning av den 

information vi fått ta del av. Denna synvinkel gör visserligen metoden en smula svårtestad, men 

då vi har använt en blandning av kvantitativa och kvalitativa enkätfrågor så fungerar det inte 

med mer formell logisk vetenskap (Rosing, 2002), eller intersubjektiv testbarhet (Thurén, 1991). 

Vi har sökt intaga ett deskriptivt förhållningssätt, då vår avsikt varit att undersöka 

utvecklingsförloppet i relation till omgivande händelser. 

1.8 Begrepp  

Brytpunkter är de avbrott eller omstarter som sker med jämna mellanrum i en individs 

karriärprocess, då denne avslutar någon form av aktivitet och påbörjar något annat, vilket kan 

ske av fri vilja eller av tvång, och genererar en valprocess mellan olika alternativ. 

 

Cooling down är den term med vilken man benämner yttre påverkan med ambitionen att hämma 

eller modifiera en individs önskemål kring karriärval. 

 

Empowerment är den term som definierar positiv yttre påverkan som syftar till att stärka 

individens självkänsla och handlingsförmåga. 

 

Etablerad/Erkänd/Framgångsrik definierar vi såsom en individ som förmått etablera sig inom 

en önskvärd bransch, och kan försörja sig på sin konstnärliga yrkesdröm. 

 

Karriärutvecklingsprocess är den process individen genomgår i anknytning till sina yrkes- och 

karriärval, och denna pågår under hela livet, och inbegriper både skolgång och arbetsliv. 

 



 

7 

 

Kulturarbetare definierar vi såsom person arbetande inom någon form av konstnärlig offentlig 

verksamhet; såsom inom film, teater, konst, television, press, pr och förlagsverksamhet. Dock 

behöver personen inte vara igenkänd av allmänheten, men inneha en position i offentlig 

verksamhet. 

 

Self efficacy är den känsla av självtillit och förtrogenhet med den egna kompetensen, som tillåter 

oss att sträva efter högt satta mål.  

 

Syokonsulent är den äldre benämningen på studie- och yrkesvägledaryrket, och är den 

benämningen som våra respondenter hänvisar till i sina enkätsvar. För att inte försvåra för 

läsaren så kommer vi hädanefter i texten använda ordet vägledare istället. 

 

Studie- och yrkesvägledare är den moderna titeln på yrket, och för att uppnå behörighet krävs en 

treårig universitetsutbildning inom bl. a vägledning, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. 
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2. Bakgrund  

Vi kommer under denna rubrik att beskriva den litteratur, teorier, modeller och forskning som vi 

kommer att använda oss av i vår analys och diskussion. Vi redogör för de huvudteorier och 

begrepp vi kommer att utgå från i vår analys under rubrikerna 2.3.1 till 2.4.5. Vi har också ett 

antal karriärvalsteorier som utgångspunkt i arbetet, och kommer att se huruvida dessa teorier 

stämmer överens med våra respondenter och deras upplevelser i samband med utbildnings- och 

karriärval.   

2.1 Problembeskrivning 

Resonemanget tenderar att vara dubbelbottnat – om individen utsätts för cooling down, så 

riskerar dennes karriärutveckling att påverkas negativt, liksom förmodligen även densammes 

självförtroende. Detta kan då föranleda att personen väljer ett lägre prioriterat alternativ, för att 

detta upplevs och beskrivs som enklare att uppnå. Antingen så har man underskattat elevens 

potential, och denne utbildar sig under den nivå som egentligen hade varit möjlig att uppnå, 

eller så revolterar eleven och väljer ändå det mer svåruppnådda målet, och då kan motivationen 

och stödet från andra instanser vara avgörande för slutresultatet.  

 

Det andra alternativet är att vägledaren, i sin iver att inte agera nedkylande, istället förminskar 

de ev. svårigheter som utbildningen kommer att innebära genom att endast ge efterfrågad 

information (Lindh, 1997), varvid eleven har för lite kunskap för att kunna göra ett väl 

underbyggt val. Risken finns då att eleven inte tar sig ända fram, då komplexiteten i de olika 

momenten inte utretts, och de egna resurserna därför inte räcker till, varvid självkänslan också 

riskerar att påverkas negativt. Vad som är rätt eller fel är inte lätt att veta, då en viss 

realitetsanpassning ju måste till så att eleven ser realistiskt på verkligheten, samtidigt som 

drömmar är sköra, och vi inte heller kan mäta viljestyrka, ambition och motivation efter 

skolbetyg.  

 

Nedkylningsproblematiken kan uppstå i alla typer av vägledningssituationer och yrkes- och 

karriärdiskussioner, men förekommer förmodligen mest frekvent i samtal med ungdomar som 

befinner sig i början av sin karriärutvecklingsprocess, och står inför valet av yrkesinriktning. 

Den drabbade är den som söker vägledning, då denne riskerar att utsättas för bromsande och 

avkylande behandling i samband med diskussionen av de personliga yrkesdrömmarna. 

Troligtvis är det de elever som uttrycker önskemål om ett icketraditionellt val, och i vårt fall de 

som vill ägna sig åt konstnärlig verksamhet i någon form, som tillhör riskgruppen, då området 

kan uppfattas som okänd mark, och en alltför svår väg att beträda ur vägledarens perspektiv. 



 

9 

 

Problemet kan också betraktas ur vägledarens synvinkel, då denne också kan uppleva sitt eget 

agerande som ett riskbeteende i situationen, och själv synliggöra revor i den fasad av etik, 

kompetens och professionellt förhållningssätt man vill arbeta efter, men man kanske fjärmat sig 

från p.g.a. tidsbrist och slentrian i arbetet.  

 

Fenomenet kan beskrivas som om samtalsledaren fungerar som grindvakt, där de egna 

upplevelserna och erfarenheterna påverkar utformningen av samtalet, som därmed kan ledas i en 

negativ riktning i termer av nedkylning av elevens intresse och ambitioner för ett visst val, som 

av vägledaren uppfattas som för svårt att uppnå, kanske p.g.a. behörighetskrav, elevens aktuella 

betyg, situationen på arbetsmarknaden och därmed de framtida försörjningsmöjligheterna, samt 

risken för ett överhängande misslyckande å elevens part. Risken finns att situationen utvecklas 

mot att eleven väljer ett mindre prioriterat valalternativ, som vägledaren bedömer som mer 

realistiskt, och därmed ger upp drömmen om ett visst yrke (Lidström, 2009).  

 

Som vägledare är det viktigt att vi uppmärksammar problemet, då det riskerar att hämma både 

vår klient och oss själva, och få eleven att välja en karriär som underskrider dennes sanna 

potential (ibid.). Perspektivvidgning och ett förstärkande förhållningssätt gentemot klienten 

torde istället alltid vara praxis i vägledningssamtalet. Ett visst mått av introspektion borde också 

ingå i vägledarens vardag, där man ser över de egna tankarna och känslorna inför olika 

fenomen, och också stannar upp i den aktuella situationen om en cooling down-situation 

inträffar, och frågar sig själv varför man påverkas så starkt känslomässigt av någon annans 

drömmar. Personer som inte valt yrke efter sitt hjärta kan också förmodas behöva ytterligare 

vägledning i senare skeden av livet, då det sämre yrkesalternativet man valde slutligen känns 

otillfredsställande, och de gamla drömmarna förblir obearbetade, tror vi. 

 

Problemet är oerhört viktigt eftersom situationen förmodligen inte är helt ovanlig, och något 

som de flesta vägledare kommer att ställas inför någon gång, och då krävs det att problemet 

uppmärksammats och bearbetats i tid, så att situationen snabbt kan identifieras och behandlas 

därefter. Intressant är det dessutom eftersom vägledare träffar barn och ungdomar, och även 

vuxna som befinner sig i en brytpunkt i sitt liv där stora beslut som påverkar framtiden på lång 

sikt ska fattas (Krumboltz m fl., 1999), och individen därför i sin villrådighet kan vara särskilt 

sårbar och påverkbar för de ev. råd och förmaningar den utsätts för, varför vi tror att extra 

försiktighet och varsamhet måste iakttas. 

2.2 Resultat av litteratursökning   

Vi har använt oss av följande sökmotorer för att finna stöd i vår forskning: 

www.libris.se, www.nationalencyklopedin.se, www.ams.se, www.dn.se, www.scb.se, 

www.regeringen.se, www.kulturradet.se, samt Bibliotekets databas m fl.  

 

Sökord var bl. a: 

http://www.libris.se/
http://www.nationalencyklopedin.se/
http://www.ams.se/
http://www.dn.se/
http://www.scb.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.kulturradet.se/
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Karriärprocess, karriärval, cooling down, empowerment, arbetslöshet, kulturarbetare, 

konstnärliga yrken m fl. Vi har valt att begränsa vår sökning till att handla om ovanstående 

begrepp, samt de fyra yrken våra respondenter representerar. Vi har också kopplat ihop 

sökorden i olika grupperingar, för att säkerställa att informationen är relevant för det aktuella 

problemområdet, såsom två och två m.m. 

2.3 Vägledning och dess teorier 

Här presenteras forskningslitteratur som behandlar olika vetenskapliga begrepp och teorier, 

såsom vägledning, information, cooling down och empowerment, och som används som stöd i 

vår forskning. 

2.3.1 Studie- och yrkesvägledning 

Vägledaren har historiskt sett gått från att inneha en opartisk position som 

informationsförmedlare till att inneha en mer driftig funktion med intentionen att motverka 

ojämlikhet, och enligt Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) bryta ”traditionellt könsbundna” 

yrkesval, och därmed involveras vägledaren i den utvecklingsprocess eleverna genomgår i sina 

studieval, och detta låter sig bäst göras med samtalet som redskap (Lindh, 1997). Vägledaren 

skulle också inta en större funktion i arbetet med samhällsutvecklingen och motverka stereotyp 

social reproduktion, och bana väg för fria val, oavsett härkomst och familjesituation, vilket 

anses vara progressivt i Europa (Lovén, 2000). Denna balansgång mellan samhällets intressen 

och individens bästa är vad Lovén kallar ”ett centralt dilemma”, och vissa andra menar att dessa 

styrdokument inte fungerat som den isbräcka mot socialt ojämlika utbildningsval som man 

önskade, även om de varit lyckosamma i den mån att arbetslösheten minskat, då fler valt att läsa 

vidare efter gymnasiet (Blomsterberg, 1991 se Sawyer 2006). Kanhända har instruktionerna 

varit alltför knapphändiga, och därmed svårtolkade för vägledarna, då forskare inte kunnat 

utläsa att de kompensatoriska insatser som borde ha vidtagits mot social reproduktion 

förekommer i de undersökta samtalen (ibid.). Nuförtiden har riktlinjerna förändrats, men kan 

fortfarande spåras i de etiska reglerna för vägledare. Sawyer (2006) menar också att skolornas 

och arbetsmarknadens omorganiseringar medför att för att kostnadseffektivisera så ägnas 

mindre och mindre tid och resurser åt vägledningen, vilket lätt föranleder att vägledare 

generaliserar och införlivar elever i olika statiska grupper i sin uppfattning om olika elever, 

vilket i sin tur leder till risk för olika behandling och cooling down. 

  

Det finns ett stort antal teorier och inriktningar inom vägledningen, som belyser olika perspektiv 

av själva begreppet vägledning, men också synen på psykosociala begrepp såsom personlighet, 

kulturtillhörighet och kontext, liksom karriärvalsprocess och yrkesval. Det står vägledaren fritt 

att själva skapa sin egen metod genom att låna från dessa olika skolor, men vi har valt att här 
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nedanför presentera de inriktningar vi kommer att ta till vår hjälp i analysdelen av detta 

forskningsprojekt. Vägledare använder sig många gånger av perspektivvidgning i sitt arbete, för 

att ge klienten tillfälle att vidga sina vyer och öppna upp för nya möjligheter (Lovén, 2000). Vi 

använder oss av dessa teorier då vi vill se om och hur t ex samhällsnyttan repektive den 

individuella nyttan kan avspeglas i våra resultat, och vilka aspekter av vägledningen som 

använts i dessa samtal, liksom om de etiska reglerna efterlevts, osv. 

2.3.2 Cooling down 

Cooling down är den term med vilken man benämner den yttre påverkan som en vägledare kan 

utgöra mot en klient i en vägledningssituation med intentionen att hämma eller modifiera 

dennes tanke, åsikt eller valmöjlighet i en viss situation. Processen kan vara medveten eller 

undermedveten, men innebär i praktiken en inskränkning i individens handlings- och tankefrihet 

(Berg & De Jong, 2003). 

  

Vi ser i tidigare forskning att fenomenet cooling down förekommer inom vägledningen vid unga 

individers inträde i karriärvalsprocessen; främst inom skolan, men också inom andra instanser 

såsom t ex Arbetsförmedlingen (Sawyer, 2006, Lidström, 2009). Man fokuserar i dessa studier 

främst på ungdomar med annan etnisk bakgrund, men vi väljer att ändå använda denna 

forskning jämte vår egen i jämförandesyfte, då vi anser att de slutsatser som dras angående 

vägledning och bemötande i forskningsresultaten är av allmängiltig karaktär, och kan anbringas 

även i vår studie. I en studie ser vi tydligt hur arbetsförmedlare och vägledare använder sig av 

fenomenet genom att de rekommenderar arbeten och utbildningar som ligger under individens 

ambitionsnivå, istället för att möta upp på den nivå denne önskar (Lidström, 2009). Vi ser också 

med all önskvärd tydlighet hur man i intervjusituationer får veta att vägledarna ger handfasta 

råd, vilket står i strid med vägledarens uppdrag (Lindh, 1997). 

 

Lovén (2000) beskriver det han kallar det centrala dilemmat, vilket innebär att uppdraget är 

komplicerat då vägledare ska ta hänsyn både till individens och till samhällets bästa, vilket kan 

leda till cooling down, liksom dilemmat som rör studie- och yrkesvägledarens yrkesroll, 

nämligen om vägledaren skall inrikta sig på att ge råd eller på att vägleda klienten. Om 

vägledaren skall ha en rådgivande roll under samtalet så resulterar det i att vägledaren styr 

samtalet, och riskerar därmed att tillämpa cooling down, emedan om denne istället intar en 

vägledande roll, så innefattas klientens hela livssituation, och denne får möjlighet att själv 

överväga alternativen, varvid chansen att undvika nedkylning ökar, tror vi. Vi läser också att 

vägledare skall underlätta för individen att välja fritt efter egna önskemål, samtidigt som denne 

skall ge individen en realistisk bild av verkligheten och yrkeslivet (Lindh, 1997). Detta innebär 

att vägledaren innehar en mix av båda; en rådgivande samt en vägledande roll i samtalet, 

eftersom samhällets behov inte alltid överensstämmer med klientens behov, och även här finns 

risk för cooling down, dock i all välmening. Vi kommer att använda begreppet som ett redskap i 

vår analys av de upplevelser respondenterna delger oss, då vi i vårt antagande förutspår att vi 

kommer att stöta på fenomenet, liksom vi vill kunna synliggöra problemet för att kunna 

minimera skadeeffekterna i vårt framtida yrkesliv. 
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2.3.3 Empowerment 

Empowerment är den term med vilken man definierar den positiva yttre påverkan som en 

vägledare kan utöva på en klient i en vägledningssituation, och som syftar till att stärka 

individens självkänsla och handlingsförmåga, liksom dennes tro på den egna förmågan att 

agera, varvid man i viss mån återger makten och ansvaret för förändring till individen själv. I 

litteraturen kan empowerment omnämnas på olika sätt, men syftet är, som ovan nämns, att 

tillföra klienten en tro på den egna förmågan. Berg & de Jong (2003:99) menar att om 

vägledaren i mötet med en klient har inställningen att vilja vara till hjälp och nytta för denne så 

är mycket vunnet, och dialogen i samspelet är viktigt: ”[…] är det respektfullt att fråga dem 

efter deras definition av problemet, vad de vill och deras förslag till lösningar.” 

 

Även om vägledaren inte delar klientens syn på sitt problem och förslag på lösningar, så är det 

dennes uppgift att stödja och försöka förstå, motivera och hjälpa klienten att finna angreppssätt. 

Vägledaren skall tillsammans med klienten finna vägar för att nå målet och identifiera 

eventuella hinder som kan finnas längs vägen. Bemötandet skall vara sådant att klienten får 

tilltro till att han eller hon kan forma sin egen framtid utefter sina egna önskemål och drömmar, 

vilket förhoppningsvis leder till en stärkt tro på den egna förmågan (ibid.). Under 

vägledningssamtal är det viktigt att vägledaren håller tillbaka de egna spontana reaktionerna på 

en klients historia och verkligen lyssnar på klientens behov.  

 

Resultatet av ett sådant förhållningssätt är att klienten känner sig sedd, hörd och bekräftad, 

likaså att vägledaren visar att klientens åsikt räknas, och är värdefull under vägledningssamtalet, 

samt att klienten själv bemästrar sitt eget liv. Då man talar om empowerment och bemyndigande 

skall vägledarens inställning vara den att söka få klienten att aktivt delta i sin situation, och 

genom att ställa frågor som aktiverar klienten ge denne möjlighet att komma på lösningar på 

den situation denne befinner sig i, och detta förhållningsätt leder klienten till en stärkt 

övertygelse om att denne har förmågan att själv ta kontroll över sin framtid (ibid.). 

Empowerment kan också erhållas från andra än vägledare, såsom skolpersonal, idrottsledare, 

familj och vänner m fl. Inom det område vi kommer att undersöka så förekommer både cooling 

down och empowerment-begreppen, och en tanke är att se dessa i relation till varandra och 

respondenternas karriärutvecling, och söka utröna om samband och mönster går att identifiera i 

respondenternas berättelser. 

2.3.4 Symboliskt kapital 

Den franske kultur- och utbildningssociologen Bourdieu, och dennes olika begrepp, så som 

habitus och symboliskt- och kulturellt kapital, och hur dessa påverkar oss människor till att bli 

de vi är behandlas i rapporten Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg (Broady, 

1998). Habitus menar Bourdieu (ibid.) är de samlade upplevelser från barndomen och 

uppväxten som formar en människa, och hon handlar utifrån dessa erfarenheter, och hanterar 

olika situationer utefter vissa invanda mönster, påminnande om Gottfredsson (1996) kognitiva 

karta. Hur vi människor beter oss i sociala sammanhang har alltså att göra med under vilka 

omständigheter vi tidigare levt. Habitus sammanfogar de yttre livsvillkoren en människa har, 
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med deras sätt att leva sitt liv, och hur vi värderar olika saker i vår omvärld, och dessa 

handlingsmönster är därför både medfödda och inlärda. Kapital kan vara ekonomiska, kulturella 

och sociala. Kulturella och sociala kapital är symboliska kapital. Symboliskt kapital är ett värde 

man inte kan ta på och det måste erkännas av flera för att få betydelse. Symboliskt kapital kan 

till exempel vara utbildning, allmänbildning, socialt kontaktnät, verbal begåvning, hur väl man 

är förtrogen med viss konst eller litteratur m.m. Kulturellt kapital är i viss mån relativt, vad som 

värderas högre i ett visst sammanhang har att göra med just den specifika situationen. I och med 

att en människas habitus är en mix av barndom och uppväxt, och dess unika invanda mönster 

och tankar vi omedvetet handlar efter, och kapitalbegreppet handlar om hur vi värderar olika 

saker, så beror det på från vilken kontext vi har vårt ursprung, hur våra normer och värderingar 

ser ut, liksom synen på oss själva och andra (Broady, 1998).  Då dessa mönster följer oss från 

tidig barndom är det av intresse att försöka utröna huruvida denna form av självkänsla påverkat 

respondenternas förmåga att skapa sig den utvalda karriären, trots ev. motstånd från 

omgivningen, då vår självbild möjligen kan påverka vår motivation och möjligheter att agera. 

2.3.5 Karriärvalsteori - SCCT 

Den Socialkognitiva karriärteorin - SCCT bygger på hur vår subjektiva självuppfattning 

(Brown, 2002). Self- efficacy (tron på den egna förmågan) påverkar oss gällande våra karriärval 

och vår utveckling. Vidare spelar även andra faktorer in då vi gör yrkes- och utbildningsval, så 

som miljö (stöd, uppmuntran, hinder, särskilda resurser osv.), de erfarenheter vi har med oss 

sedan tidigare, vilket utfall vi kan förvänta oss att få om vi genomför förändringen, s.k. outcome 

expectations, samt vilka mål vi har satt upp för oss själva, s.k. personal goals. Även om man 

kan ha en medfödd talang för ett yrke eller sport så behövs det mer än bara goda gener för att 

man skall bli framgångsrik inom sitt område, och inom SCCT betonar man därför samspelet 

mellan kompetens och miljö, och tron på den egna förmågan och hur det inverkar på om en 

människa lyckas eller inte (ibid.).  

 

Inom SCCT-teorin menar man att människor har en förmåga att uttrycka intresse för de yrken 

som de tror sig ha en fallenhet för, och som de tror kan ge ett lyckosamt utfall. Därför kan 

människor sätta upp begränsningar för sig själva, och välja bort yrken och utbildningar där de 

inte har denna tilltro till den egna förmågan, och därför inte heller ser att de kan lyckas inom 

vissa områden. Vägledare har därför som uppgift att visa på alternativ och hjälpa till att 

undanröja de hinder som en individ satt upp för sig själv och sina möjligheter, så att fler 

utbildnings- och yrkesvägar öppnas upp (ibid.). En av huvudinriktningarna i teorin pekar på att 

både val och handlingar som vi människor gör är baserade främst på det individen tänker om 

sig själv, och de fördelar som kan finnas i samband med ett specifikt val (Höjdal & Poulsen, 

2007). 

 

SCCT grundar sig i att alla människor själva har möjlighet att påverka sin egen utveckling och 

inställning till sina yrkes- och utbildningsval (ibid.). Vi är alla föränderliga, och oavsett vad vi 

föds till, i vilken miljö vi lever, och vilka gåvor vi försetts med så kan vi alla förändra vår 

situation tills den blir den vi önskar. Arbetet med karriärutveckling skulle vara meningslöst om 

vägledare arbetade utifrån tesen att den enskilde individen inte har någon kontroll över sin egen 
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framtid (Brown, 2002). Naturligtvis är det så att omständigheter i en människas liv påverkar 

dennes möjligheter. Det kan handla om hälsa, ekonomiska och sociala förutsättningar som kan 

hämma eller främja osv. (ibid.). Om vi som vägledare kan ha förståelse för var en människa 

kommer ifrån; bakgrund, miljö, erfarenheter osv., så medför det att vi kan ge dem bättre 

vägledning och hjälpa dem att tänka på ett sådant sätt som kan medföra att de i framtiden når 

tillfredsställelse i fråga om yrkes- och utbildningsval (Brown, 2002). Flera faktorer spelar in då 

en människa gör sitt karriärval enligt SCCT. Höjdal & Poulsen (2007) tar upp tre av dessa 

faktorer som har påverkan på människan i en valsituation, den s.k. Self – efficacy triaden; Self- 

efficacy/självskattning, Outcome- expectations/ förväntat resultat samt Personal goals/ 

personliga mål. 

 

Denna teori ser vi som grundläggande i vårt analysarbete kring de svar vi kommer att erhålla, då 

det i vårt syfte stipuleras att vi vill veta hur individen påverkats utifrån i yrkesvalet, och dennes 

uppfattning om den egna framgången, och denna teori behandlar just den subjektiva 

självuppfattningen och hur stark vår egen tilltro till vår förmåga att uppnå mål är, liksom vad 

som kan störa denna utvecklingsprocess. Denna teori, i kombination med ovannämnda begrepp, 

är mycket intressanta ur analyssynpunkt, då vi vill ta reda på vad för drivkrafter som möjliggör 

obekväma val, där individen inte erhåller stöd eller hjälp, men ändå genomför det denne beslutat 

sig för. Vi tror att det finns en koppling mellan alla dessa olika teorier och metoder, som i olika 

kombinationer påverkar vårt spelrum och möjligheter att utforma våra liv.   

 

 

 

2.3.6 Slumpvalsteori 

 

Planned happenstance theory är en utökning av Krumboltz (1999) sociala inlärningsteori, där 

man utgår från att tillfälligheter och oförutsedda händelser spelar in i en människas yrkeskarriär, 

men för att de skall leda framåt så måste varje människa ta tillvara på dessa tillfälligheter och 

möjligheter. Alla människor föds med olika förutsättningar, och av föräldrar som vi inte själva 

valt, vi har alla olika egenskaper, och vi får med oss både negativa och positiva upplevelser från 

barndomen. Vägledarens roll, enligt teorin, ska vara att hjälpa klienten med att ta tillvara på 

dessa tillfälligheter, egenskaper, intressen, värderingar m.m., som individen fått med sig ur 

livets olika skeenden, för att hjälpa klienten att finna en tillfredsställande karriärutveckling. 

Teorin menar att man skall ta till vara på de chanser som livet för med sig och inte sitta passivt 

och se möjligheterna passera förbi. Tillfälligheter, som man vid första anblick inte tror är en 

möjlig utveckling, men som kan bli det om man bara ser dem ur rätt perspektiv. För att en 

individ skall se dessa till synes slumpartade chanser, så måste denne vara nyfiken och våga 

utforska de möjligheter som bjuds, och lära sig att ta tillvara på dessa och integrera dem i sin 

karriärutveckling. Att vi alla erbjuds ett antal möjligheter i livet är nog ganska klart, liksom vi 

alla drabbas av glädje och sorg. Det intressanta är egentligen inte vilka förhållanden vi utsätts 

för, utan hur vi väljer att hantera den uppkomna situationen, varför vi vill se om och hur till 

synes slumpartade händelser tas till vara, och om dessa påverkar händelseförloppet.  
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2.4 Informationsteorier 

Information, (lat. Informare = utforma, communis = gemensam), förutsätter kommunikation, 

ergo kan vi alltså inte informera utan att kommunicera, och vice versa, och det är av största vikt 

att aktivera klienten i informationssituationen, så att en dialog uppstår. Dialogen som en strategi 

för att åstadkomma en effektiv informationsgivning, där interaktion för med sig att förkunskaper 

och behov utreds, och lyssnandet har lika stor roll som själva informerandet, s.k. 

informationsutväxling, gör att den lyssnande förblir aktiv, och vägledaren kan med hjälp av 

feedback styra informationen så att den blir så relevant som möjligt (Barth & Näslund, 2006).  

 

Vägledare bör ha goda grundkunskaper inom utbildning, arbete och yrke, och genom att 

använda sig av dessa kunna välja ut den information som är relevant för just den individ de 

möter.  Denna information varierar naturligtvis efter vad samtalet handlar om, vilket betyder att 

vi som vägledare måste ha en bred kunskap inom många områden för att kunna ge den 

information som klienten behöver. Hjälpmedel är bl. a. Internet och aktuell information från 

broschyrer m.m., och sedan bör klienten själv involveras, då inlärningen troligtvis blir betydligt 

större om klienten själv får ta reda på information. 

  

Mål och syften med informationen i vägledningssamtalet måste alltid begrundas, och vägledare 

måste försöka klargöra både det egna, samt klientens syfte med ett samtal, så att informationen 

kan anpassas så att den är adekvat, förståelig och kan integreras i klientens tankevärld (Tricot, 

2002). Beroende på situation och person, så kan dessa egna syften vara av en mängd olika slag, 

t ex att hjälpa klienten att få en mer realistisk verklighetssyn, och därigenom utreda 

valmöjligheterna och underlätta ett beslutsfattande (Lindh, 1997). Alternativt tvärtom, att få en 

sluten person, som kanske är fast i sin egen inre kognitiva karta över hur framtiden inom 

yrkeslivet borde se ut (Gottfredsson, 1996), att bredda sitt tänkande kring möjligheter och 

yrkesval. Vidare syfte kan vara att utröna huruvida personen har tillräcklig kunskap för att 

kunna fatta ett rationellt och bra beslut, samt vilka informationsbitar som måste tillkomma för 

att skapa en komplett bild.  

 

Konststycket att ge verklighetsbaserad information, som prövar förmågor och önskemål mot 

omvärldens krav, och vidgar klientens vyer, utan att vara en dörrstoppare eller drömkrossare – 

är en balansgång, och att undvika att ge riktade råd, trots erfarenhet och insikt, utan försöka få 

personen själv att komma fram till vad som är rätt för just denne, är ett stort ansvar. 

 

Enligt Lindh (1997) så lägger vägledaren upp en urvalsstrategi för sin informationsförmedling, 

baserat på det professionella och individuella projektet, klientens förkunskaper samt ev. 

styrdokument. Författaren menar också att informationen skiljer sig åt beroende på just dessa 

projekt, och det finns två större inriktningar för urvalsprocessen, dels utredningsstrategin, där 
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man genom minsta möjliga information ser den som en bit i ett större sammanhang, samt 

informationsstrategin, som går ut på att upplysa klienten om något, i sin tur indelad i 

kategorierna efterfrågad resp. icke efterfrågad information. Dessa teorier vill vi koppla till 

respondenternas berättelser om vägledningssituationer, och söka identifiera hur ev. försök till 

informationsförmedlande skett, och om någon teori kan identifieras. 

2.4.1 Efterfrågad och icke efterfrågad information 

I avhandlingen Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen definierar Lindh (1997) 

begreppen nedan: 

 

Efterfrågad information är den information som klienten själv efterfrågar, och handlar oftast om 

den egna situationen, det kan vara frågor av mer eller mindre personlig art, allt från funderingar 

kring yrkesval, beslutsfattande och studieinformation, till behörighetskrav osv.  

 

Icke efterfrågad information är den information som vägledaren bedömer att klienten behöver, 

men som denne inte själv efterfrågat, och kan röra sig om sådant som vägledaren tror att 

klienten behöver veta inför sitt yrkesval, eller som en motbild, om klientens bild är alltför 

illusorisk, eller så behöver det inte alls hand om klientens behov, utan om verksamhetens 

beskaffenhet eller vägledarens eget projekt i samtalssituationen.   

 

Det stipuleras i Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) att vägledare bör söka bredda elevenas 

perspektiv genom att förmedla icke efterfrågad information, för att på så sätt erbjuda en annan 

syn än samhället och den egna hemmiljön erbjuder, och genom att ifrågasätta och vidga 

perspektiven i förlängningen undvika social reproduktion. Man bör vara medveten om, och 

kunna skilja på dessa två informationsformer, då det kan skapa trångmål att lyckas uppnå både 

direkta svar och perspektivvidgning. 

 

En fördel med metoden att skilja mellan efterfrågad och icke efterfrågad information garanterar 

i viss mån att samtalet är på rätt väg, eftersom klienten får uttrycka sina önskemål, och vad 

denne behöver mer kunskap om, varvid samtalet och informationsgivandet kan riktas in än mer 

effektivt. En invändning är att valsituationen begränsas, då fler möjligheter uppmärksammas vid 

icke efterfrågad information, liksom att vägledaren måste vara övertygad om att personen själv 

vet vad den vill, dvs. att kunskapsnivån och uppfattningsförmågan ligger på en mätbar nivå som 

kan brukas som ingång, och detta kräver tid för utredning. Mycket avgörs förmodligen av 

vägledarens egna ambitioner och viljan att ta samtalet och informationsgivandet det där lilla 

steget extra, vilket författaren också anser. Dialogteorierna kring samspel vid 

informationsgivning har många fördelar; de speglar klientens önskan och perceptionsförmåga, 

och missförstånd kan då undvikas (Bart & Näsholm, 2006 se Hård af Segerstad, 2002).  

Både efterfrågad och icke efterfrågad information är av största vikt i mötet med en klient som 

drömmer stora yrkesdrömmar, då den förstnämnda visar på de aktuella kunskapsnivåerna, och 

den sistnämnda vad som behöver kompletteras, så ska vi som ett led i 

informationsinventeringen i resultatet använda dessa parametrar som indikatorer på hur 

informationsgivningen sett ut i de berättelser om samtal som ska analyseras. 
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2.4.2 Utformning av information i vägledningssyfte 

Ett antal variabler som kännetecknar god information i vägledningssammanhang stipuleras i 

Tricots (2002) Improving occupational information, vilka redogörs för nedan. Författaren lyfter 

fram flera viktiga faktorer för yrkesinformationsdesign. De är som följer: Behovsuppfyllande 

hos informanterna, d v s att användarna ska få svar på sina frågor och få heltäckande 

information om det de behöver veta. Vidare måste informationen vara sanningsenlig, det som 

står att läsa på informationssidor måste stämma osv., och informationen ska vara lättbegriplig, 

läsarna måste kunna förstå det de läser, och inte behöva haka upp sig på alltför svåra ord och 

formuleringar, och informationen ska vara saklig, dvs. den ska inte sväva ut i oväsentlig 

textmassa, och dessutom måste användarna kunna lita på att informationen är garanterat 

relevant.  

 

Vidare måste informationskällan vara användarvänlig, dvs. det ska vara lätt att lära sig att hitta i 

källan och gå snabbt att informera sig. Slutligen ska informationen vara acceptabel av 

användarna och framställas på ett sätt som motsvarar användarnas förväntningar. Då Tricots 

informationsdesign är av klassiskt snitt, och används av vägledare inte bara i Sverige, så vill vi 

se om åtminstone några av dess kriterier kan identifieras i resultatet av undersökningen. Om inte 

så kan kanske frånvaron av dem förklara samtalets utgång.  

2.4.3 Vägledning under granskning 

I en doktorsavhandling intervjuas 52 arbetslösa unga vuxna som är inskriva på 

arbetsförmedlingen, och vi får ta del av deras upplevelser hur det är att försöka etablera sig på 

den reguljära arbetsmarknaden (Lidström, 2009). I En resa med osäkra mål. Unga vuxnas 

övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv 4 framgår det att unga vuxna i 

dagens Sverige menar att det är de själva som styr över sina liv, och de har själva möjlighet att 

planera för sin framtid, men det framgår också att bostadsort, kön och etnicitet har betydelse för 

deras villkor. Personer som är inflyttade till Sverige har t ex svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden (vilket i och för sig inte är något nytt fenomen), och personer som har 

utomeuropeiska föräldrar bemöts oftare än andra av cooling down, det vill säga deras 

ambitioner dämpas. Den karriärvägledning som individerna i avhandlingen stött på har, för 

majoriteten, inte varit särskilt givande, då den vägledare de mött inte tagit hänsyn till individens 

unika behov, drömmar och mål. I avhandlingen blir det tydligt att unga vuxnas väg ut på 

arbetsmarknaden inte följer en rak linje, utan många gånger bollas de mellan studier, arbete, 

arbetslöshet och olika arbetsmarknadspolitiska program, och i och med att de själva anser sig ha 

ansvaret över sin framtid och är kapabla att styra sina liv, så medför det att dessa arbetslösa unga 

vuxna inte sällan känner sig misslyckade för att de inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Bakomliggande faktorer kring musikers framgång, och om denna medgång beror på medfödd 

talang, den omgivande miljön, eller på en viss personlighetstyp, studerar Sandgren (2005). 

Forskare är oeniga om talang är någonting medfött eller inövat. I avhandlingen Becoming and 

                                                   
4http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:232205 Inhämtad 10-04-15. 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:232205


 

18 

 

being an opera singer: Health, personality, and skills5 framkommer det att, för att bli riktigt 

duktig på någonting så måste man ha de fysiska förutsättningarna för att kunna utveckla sin 

talang, men att också miljön och sociala faktorer påverkar förutsättningarna. Därtill måste man 

ha intresset och motivationen för att orka öva och lägga ner tid på att jobba med att förbättra sin 

begåvning. För att en individ skall bibehålla sin talang, så måste den underhållas och användas, 

och därför krävs det att ett starkt och brinnande intresse finns. Studien visar att man som vuxen 

kan öva upp sin kreativa förmåga och på så vis nå framgång inom sin bransch. Det framgår 

också i avhandlingen att forskare menar att talang inte bara handlar om personlig läggning, utan 

att talangen även måste rymmas i det samhälle vi lever i; det måste finnas en kulturell potential. 

Dessa talanger klassas sedan in efter det erkännandet de har i samhället. Personer som arbetar 

med musik, konst, film och litteratur tillhör den kategori som påverkar människors känslor, och 

behovet av sådana talanger är uppenbara, och sägs höja människors livskvalitet. 
  

  

I rapporten Utbildningens dilemma. Demokratiska val och andrafierade praxis (Sawyer, 2006) 

behandlas synen på studie- och yrkesvägledning ur ett klass-, kön- och etniskt perspektiv och 

hur vägledare många gånger, omedvetet, befäster maktförhållanden i samhället. Detta sker 

genom att de har en förutfattad mening om en elev och vad denne klarar av, och därför föreslår 

mer ”realistiska” utbildningsvägar, då de tror sig känna till elevens maximala 

prestationsförmåga. En studie- och yrkesvägledare skall främja elevers fria utbildnings- och 

yrkesval och informera och vägleda elever mot fortsatta studier och/ eller mot det yrke denne 

väljer för framtiden, menar Sawyer (2006), men allt som oftast blir lågpresterande elever från en 

lägre samhällsklass nedkylda i mötet med en vägledare, till följd av att vägledaren utgår från sin 

egen föreställning om vad en elevs kapacitet är. Då detta förmodande baseras på just begreppen 

klass, kön och etnicitet, så vägleder de eleven till studier och yrken som de anser vara i elevens 

intresse, och genom att göra så, så rättfärdigar de sitt beteende med att de besparar 

lågpresterande elever besvikelser och misslyckanden framöver (ibid.). Elever som vägledaren 

däremot anser har hög prestationsförmåga, och kommer från en högre samhällsklass ifrågasätts 

inte, utan blir istället ”pushed up” och anses göra förnuftiga val utifrån sin förmåga. Här har vi 

en ypperlig chans att se hur vår undersökning stämmer mot tidigare forskning, om där finns 

likheter, skillnader eller några större anomalier, liksom vi kan se vad som ytterligare behöver 

belysas i framtida forskning. 

2.4.4 Vägledarföreningens etiska deklaration6  

Vägledarföreningens etiska deklaration är framtagen för att ge vägledare en hållfast etisk grund 

att stå på i sin profession, och för att ge vägledare riktlinjer vid eventuella etiska dilemman som 

kan uppkomma vid yrkesutövningen. Därtill är det meningen att deklarationen skall ge klienten 

en trygghet i att vägledningen har en genomarbetad etisk utgångspunkt. De etiska riktlinjerna är 

samlade i tre huvudgrupper; profession, individ och samhälle.  

                                                   
5http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:194013 Inhämtad 10-04-16. 
6 www.vagledarforeningen.org Inhämtad 2010-05-17. 

 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:194013
http://www.vagledarforeningen.org/
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Denna deklaration var inte stipulerad då de flesta av de undersökta samtalen ägde rum, men vi 

menar att riktlinjerna är så pass generellt hållna, att de borde ingå i vanlig yrkesetik och ett 

professionellt förhållningssätt. Att sätta klienten i centrum, och arbeta med dennes bäste för 

ögonen är så pass centralt inom professionen, att vi borde kunna urskilja detta synsätt även i 

dessa tidiga samtal. Vi använder dem därför som riktlinjer för hur god vägledning bedrivs, och 

som en indikator för ett fackmannamässigt bemötande. 
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3. Metod  

I den här studien vill vi genom att intervjua fyra individer som uppnått framgång inom 

kulturbranschen undersöka om och hur omgivningens bemötande angående deras yrkesdrömmar 

påverkat deras framgång. Vi vill undersöka effekten av begreppet cooling down och den 

betydelse denna typ av nedkylning kan ha för enskilda individers tro på sin förmåga att nå och 

förverkliga sin yrkesdröm. Vi vill också utreda om annan stöttning, som vi benämner 

empowerment, har haft inverkan på individens framgång, samt ta del av deras egen bedömning 

av vilka drivkrafter som ligger bakom deras framgång.  

3.1 Undersökningsstrategi 

   

Vi har valt att göra en fallstudie av ett mindre antal individer i enkätform, där vi ställer 

resultaten av undersökningen mot några utvalda vägledningsbegrepp och karriärvalsteorier. 

3.2 Metoder och tekniker  

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie, med hjälp av en semistrukturerad mailenkät, 

med öppna och berättande svarsmöjligheter, eftersom vi vill få tillträde till respondenternas 

personliga upplevelser av cooling down, då de genom frågeformuläret får möjlighet att utveckla 

sina svar på ett mer djupgående plan, eftersom dessa kan kompletteras med följdfrågor (May, 

2001). Att genomföra personliga intervjuer hade varit orealistiskt, menar vi, då den tilltänkta 

målgruppen för undersökningen är strängt upptagen av andra åtaganden och inte alltid finns 

tillgängliga rent geografiskt, varför vi anser denna undersökningsstrategi vara den lämpligaste 

för vårt ändamål, då dessa ändå visade sig vara villiga att delta genom att svara på frågor via 

mail. Vi har på detta sätt tillfrågat ett antal personer vid ett tillfälle, som vi sedan kompletterat 

med följdfrågor i två fall, när behov av ytterligare material uppkommit. Vi har ställt 14 

enkätfrågor, som vi presenterar i bilaga 1, och dessa utgår från undersökningens syfte och 

forskningsfrågor. 
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Vi är övertygade om att den valda metoden har genererat den mest uttömmande empirin att 

arbeta vidare med, då respondenterna i lugn och ro kunnat överväga frågorna, och vi har därför 

bedömt metoden som varande den riktiga att använda i detta arbete, med tanke på vårt syfte med 

undersökningen, liksom den begränsade populationen. För att minimera risken att våra egna 

förkunskaper påverkade hur vi formulerade frågorna, vilket kan generera alltför styrda svar, och 

förorsaka att individens intellektuella bredd riskerar att gå förlorad, så försökte vi att aktivt 

upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till både innehåll och metod (se bilaga 1). 

3.3 Genomförandesteg  

Vi har via mail kontaktat ett antal personer som själva gått ut offentligt med att de hindrats av 

sin omgivning i sina yrkesval. I detta missivbrev (se bilaga 2) beskrev vi vilket problemområde 

vår forskning skulle behandla och frågade om vederbörande ville delta i vår undersökning, 

varvid fyra personer tackade ja.  

 

Vi formulerade sedan enkätfrågor som distribuerades via mail. När svaren därefter inkom från 

respondenterna så kunde vi efter ett flertal genomläsningar fastställa vilka följdfrågor vi 

behövde komplettera med, liksom att vi behövde be om vissa förtydliganden i de fall något var 

oklart.  Parallellt med detta fortgick litteratursökning och inläsning, för att sedan, när 

svarsomgång nummer två inkommit, arbetet med resultatsammanställningen och analysarbetet 

kunde ta vid. Vi ställde totalt 14 enkätfrågor, som vi presenterar i bilaga 1, som nämnts ovan, 

och dessa handlade om respondenternas uppfattning om bemötandet de erhöll i ungdomen när 

de diskuterade sina yrkesdrömmar med personer i deras nära omgivning, samt om och hur detta 

bemötande påverkade dem i förverkligandet av yrkesvalet.  

3.4 Urvalförfarande och urvalsgrupp 

Respondenterna har valts ut p.g.a. att de själva på olika sätt har uttalat sig offentligt kring frågor 

som tangerar vårt syfte, och beskrivit hur de hindrats av sin omgivning i sin karriärvalsprocess, 

främst av skolpersonal, såsom vägledare, i bl a litterär form och i intervjuer. Vi valde därför att 

kontakta dem, och tillfråga dem om att medverka i vår undersökning . Totalt kontaktades 10 

personer, och lyckligtvis så var det de fyra vars bakgrund bäst stämde överens med syftet i 

undersökningen som tackade ja att delta i studien. Av dessa hade tre stycken uttalat sig 

offentligt om att de utsatts för nedkylning i samband med sin karriärprocess, liksom även den 

fjärde, om än mer diffust.   
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De utvalda respondenterna är av båda könen, och åldrarna varierar mellan ca 35-60 år. De är 

alla fyra verksamma inom kulturbranschen, men inom skilda delar, varför de sammantagna 

representerar medierna teater, journalistik, litteratur och tv/radio. De kommer från arbetar- 

respektive medelklassbakgrund, och har det gemensamt att de haft negativa reaktioner från 

omgivningen i sin karriärvalsprocess. De har alla förverkligat sina tidigt uppkomna konstnärliga 

yrkesdrömmar, och är numera etablerade inom sina respektive områden. Vi väljer att i 

fortsättningen benämna respondenterna A, B, C och D. 

3.5 Datainsamling 

Under vecka 13 distribuerade vi vårt missivbrev via mail, följt av enkätfrågor v 14. Enkäten 

beräknades ta ca 20-30 minuter att svara på. Det dröjde sedan till v 17 innan alla svar hade 

returnerats, varvid en sammanställning gjordes, och vissa respondenter kontaktades sedan på 

nytt för följdfrågor under v 17. Därefter påbörjades sammanställningen av resultatet under v 18, 

och därefter analysarbetet v 19, liksom färdigställande v 21. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Vi har noga övervägt och formulerat frågorna så att de stämmer överens med projektets syfte 

och forskningsfrågor, för att slutsatser dragna därefter må bli så tillförlitliga som möjligt. Vi har 

sedan bearbetat insamlad information och sammanställt respondenternas perspektiv på de olika 

frågeställningarna, och sedan jämfört dessa med utvald litteratur, utan att utelämna eller tillägga 

något. Gällande digitalt material, så har vi enbart använt underlag vi erhållit från officiella 

källor, såsom Arbetsförmedlingens och regeringens hemsidor, m fl. Enkätundersökningen 

utfördes enligt beskrivning under rubrik 3.2 ovan, och vi behandlade den insamlade empirin så 

neutralt vi förmådde, och med beaktande av respondenternas önskemål. Vi vill också 

understryka att de resultat som här kommer att redovisas är begränsade till att endast omfatta 

empiri erhållen vid den aktuella undersökningen, och av de personer som ingått i 

undersökningen, och vi därför inte drar några som helst generella slutsatser angående 

företeelser, arbetsmetoder eller resultat.  
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3.7 Etiska ställningstaganden och människosyn 

Vår grundsyn gällande våra respondenter är att de alla har olika erfarenheter och kompetens, 

varför vi har värderat deras differentierade svar på ett likvärdigt sätt. Vid de tillfällen vi fått ta 

del av empiri av starkt personlig karaktär, så har vår grundsyn varit att respondenterna är unika 

individer med full förfoganderätt över sin egen historia, och de därmed också har valt att delge 

oss denna empiri, varför vi ansett oss kunna använda den. Våra värderingar överensstämmer 

därmed med den etiska deklarationen för vägledare; att vi beaktat klienten, eller i det här fallet 

respondenten, med respekt, och som det primära fokuset. 7 Om ett etiskt dilemma ang. för 

personlig information hade förekommit, så var intentionen att beslutet huruvida detta material 

skulle användas i uppsatsen eller ej skulle komma att tas i samklang med respondenten själv och 

ansvarig handledare, men så blev aldrig fallet.  

 

Då alla människor handlar och reagerar utifrån sina egna erfarenheter, referensramar, intressen 

och värderingar, vilket resulterar i att vi reagerar på det vi ser och hör i samspel med det ovan 

nämnda och det sociala system vi är en del av (Holme & Krohn, 1991), så har vi också ägnat tid 

till introspektion, för att försäkra oss om att göra vårt bästa för att inte tolka resultaten efter vår 

egen förförståelse, utan för att betrakta empirin så objektivt vi kan. Vi är medvetna om att våra 

egna värderingar och etiska krav måste gå hand i hand, och menar att vår problemformulering 

harmonierar med detta, liksom med vårt syfte. 

 

Citat från två av respondenternas böcker förekommer i texten, men dessa redovisas ej som 

fullkomlig källa. Vi menar att detta förfarande kan berättigas, då vi har som utgångspunkt att 

författarna själva valt att publicera texterna, vilket vi anser kan motivera detta relativa avsteg 

från anonymitetsprincipen, och vi bedömer möjligheten att identifiera resp. författare såsom 

mycket liten, då de valda passagerna är korta, och tagna ur en längre skrift. 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har skapat ett antal forskningsetiska 

principer, som ska vara gällande för forskning inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningen.8 Man har formulerat totalt fyra huvudkrav inkl. underregler, vilka vi presenterar 

nedan med kommentarer kring vårt förvaltande av desamma. 

 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att upplysa personerna som 

ingår i en studie om projektets syfte, upplägg och huvudansvariga, hur lämnade uppgifter 

behandlas och redovisas, liksom man bör förklara att de deltar frivilligt, och när som helst kan 

upphöra med sin medverkan om de så önskar. Denna information ska tillhandahållas innan ett 

forskningsprojekt påbörjas, och framförallt upplysa om förhållanden som ev. torde kunna 

inverka på personens vilja att medverka, så att ev. vågstycken för deltagarna öppet redovisas. 

Detta gäller främst i de fall där uppgiftslämnare aktivt deltar i undersökningen, och då så var 

fallet i vår undersökning, så valde vi att tydligt informera våra respondenter om syfte och 

tillvägagångssätt redan vid den första mailkontakten. De erhöll sedan ett missivbrev med 

ytterligare detaljerad information, och vi valde också att ytterligare en gång via mail återigen 

                                                   
7http://www.vagledarforeningen.org/ URL Inhämtad: 10-03-07. 

8http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf URL Inhämtad: 10-03-07. 

http://www.vagledarforeningen.org/
http://www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf
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förtydliga vårt syfte, att deltagandet var frivilligt, hur det erhållna materialet skulle förvaltas, 

samt att de efter avslutat projekt gärna får ta del av vår uppsats. 

 

Samtyckeskravet implicerar att forskare bör erhålla intervjupersonernas medgivande inför en 

undersökning, på det att de må ha möjlighet att själva ta ställning till villkoren för sin 

medverkan, såsom rätten att t ex avstå från vidare deltagande, och inte heller riskera att erfara 

någon form av press eller andra former av repressalier eller försämringar från forskarhåll eller 

andra inblandade instanser, såsom ex. inom sjukvården. Ett avhopp innebär dock inte per 

automatik att inhämtat forskningsmaterial måste utrangeras, utan detta kan, beroende på vad 

som bestämts vid informationstillfället ev. avidentifieras. Denna regel gäller också i de fall där 

informanter deltar aktivt, är deltagandet passiv så är det inte alltid nödvändigt att inhämta 

individens konsensus, inte heller om man misstänker att en förfrågan kan innebära fysisk eller 

psykisk olägenhet för undersökningspersonen. Vi har erbjudit deltagarna att ta del av studien 

redan under resans gång, och kommentera vår tolkning av deras svar, liksom att de kunnat 

undanbe sig vissa detaljer, varvid vi naturligtvis respekterat deras önskemål. 

 

Konfidentialitetskravet medför att garantera deltagarna skydd, både vad gäller anonymitet och 

hur personuppgifter behandlas, liksom att tystnadsplikt råder för alla inblandade som hanterar 

etiskt känsliga data. Här finns dock inte några generella regler för vad som bör ingå under 

epitetet känsligt, utan man får utgå från individens åsikt. Materialets ska således avpersonifieras 

så att man omöjliggör en identifiering för utomstående, liksom man ej heller lämnar ut 

personuppgifter etc. Vi har gett deltagarna möjlighet att avgöra huruvida deras deltagande ska 

ske anonymt eller ej, varvid de alla gått med på att framträda med namn, men vi har ändå valt 

att avidentifiera dem av etiska skäl. 

 

Nyttjandekravet å sin sida innebär att man som forskare ansvarar för insamlade uppgifter, och 

att dessa inte får säljas vidare eller användas i andra sammanhang än de stipulerade. Undantag 

får dock ske gentemot forskare inom samma område. Vidare får erhållna fakta inte användas av 

annan part, såsom myndighet eller liknande, eller ligga till underlag till beslut som kan drabba 

individen. Detta är ingenting som våra deltagare behövt oroa sig för, då endast fakulteten 

kommer att ha tillgång till den färdigställda uppsatsen, och den ej kommer att komma andra till 

del, annat än genom en ev. publicering på universitetes hemsida, men detta är respondenterna 

införstådda med.    

3.8 Bearbetning av analys och resultatdata  

Vi har använt oss av tematisk analys då vi bearbetat insamlade data. Genom att identifiera 

centrala teman som visar på respondenternas upplevelser av cooling down, och dess påverkan 

på deras karriärval, så har vi kunnat dra möjliga slutsatser därefter. Genom att identifiera 

mönster och samband i den text vi samlat in har vi kunna utröna skillnader och likheter i det 

insamlade materialet, så kallade induktiva koder eller så kan syfte och forskningsfrågor vara 

utgångspunkt på de teman vi väljer att lyfta fram ur texten, så kallade deduktiva koder. Vi har i 
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arbetet utgått från deduktiva koder, det vill säga, att vi på förhand utsett de teman vi ville lyfta 

fram och söka svar på, och vårt syfte och våra forskningsfrågor har därför legat till grund för 

detta. Därefter har vi valt ut det innehåll som är relevant för forskningsfrågorna vi velat ha 

besvarade. Genom att systematiskt gå igenom textmaterialet så har vi funnit ämnen som ger 

kunskap och information inom de teman vi valt ut och som på sikt gett svar på de 

forskningsfrågor vi ställt oss. Med hjälp av kodord och färgkodning, som vi markerat i 

marginalen på den text vi insamlat fick vi en lättöverskådlig syn på texten och på vilken typ av 

information den ger oss, och vi fick struktur på den text vi bearbetat under arbetets gång 

(Johannessen & Tufte, 2003).  
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4. Resultat  
Vi presenterar nedan en sammanställning av de resultat vi fått fram genom 

enkätundersökningen, och vi redovisar resultaten grupperade efter de tre forskningsfrågorna, 

med ett antal underrubriker vardera, baserade på enkätfrågorna. Under varje fråga sammanfattas 

respondenternas svar, och slutligen sammanfattas svaren på de tre forskningsfrågorna kortfattat. 

Vi har valt att endast redovisa de svar som korrelerar med uppsatta forskningsfrågor, och 

utelämna ev. irrelevanta svar samt utsvävningar. Med tanke på att vägledaryrket har bytt namn 

från syokonsulent till studie- och yrkesvägledare, så kommer vi under resterande arbete att 

benämna yrkeskategorin såsom vägledare. Vi inleder med en kort beskrivning av de fyra 

respondenterna. 

  

Respondent A är kvinna, författare, journalist och debattör* 

Respondent B är man, radio/tv-profil och författare* 

Respondent C är man, skådespelare, regissör och manusförfattare 

Respondent D är kvinna, sångerska och artist 

 

* Respondent A har också skrivit en fiktiv, men i grunden självbiografisk skildring av en 

svensk flickas uppväxt i en segregerad mångkulturell miljö, i ett samhälle som håller på att byta 
riktning, där fokus står kring etnicitet och samhällets välvilja, i kontrast mot gårdagens 

ekonomiska arbetarklass- och könsperspektiv, och denna citeras under kommande rubriker. 

 
*Respondent B har skrivit en självbiografisk bok sm behandlar en ung mans väg från en utsatt 

ungdomstid, där framtidsdrömmarna inte fick ta någon plats, utan motarbetades från skola och 

omgivning, till tonårstiden, och hans väg mot vuxenvärlden, där han mot oddsen ändå lyckas 
förverkliga sina yrkesdrömmar och göra sig ett namn inom den hårt konkurrensutsatta 

mediebranschen. Denna bok citeras också under kommande rubriker. 

4.1 Respondenternas upplevelser av omgivningens dämpande 

reaktioner angående deras yrkesval   

4.1.1  Om respondenterna diskuterade sin yrkesdröm med någon i omgivningen så som 

vägledare, lärare eller föräldrar 

Tre av fyra respondenter beskrev att de samtalat om sina framtidsdrömmar med någon vuxen 

inom skolan. Två av dem uppgav att de haft kontakt med en vägledare, och den tredje 

respondenten uttryckte sin dröm bland annat för sin dramalärare, men uppgav att han inte haft 

någon kontakt med en vägledare som han mindes. Två av dem pratade om sina drömmar även 

med sina föräldrar. Den fjärde respondenten diskuterade inte sin yrkesdröm med någon annan 

än styvfamiljen. 
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A svarar att hon haft kontakt med en vägledare på gymnasiet då hon ville bli filmrecensent, i 

övrigt diskuterade hon inte sin yrkesdröm med sin omgivning. C kommer inte ihåg om denne 

fick vägledning under skoltiden men han uppger att han tidigt visste att det var skådespelare han 

ville bli. En lärare på gymnasiet sa till honom att inte satsa på skådespelaryrket eftersom det är 

väldigt svårt att bli det. Hon gav honom sämre betyg än vad han förtjänade på proven, men när 

det visade sig att han lyckats komma in på Statens Scenskola ändrade hon tvärt attityd, och 

höjde betyget, trots att respondenten i fortsättningen vägrade svara på frågorna vid resterande 

provtillfällen. 

 

B svarar att han upplevde att allt blev byråkratiskt och omöjligt i mötet med vägledaren, och att 

han också diskuterade sin yrkesdröm med andra vuxna i sin omgivning, men upplevde att han 

inte togs på allvar. I skolan kände han ett underläge gentemot de vuxna, ”Där fanns ett sådant 

utstuderat vuxen – barn perspektiv att man hela tiden hölls i ett underläge.” Samtidigt uppger 

han att det fanns vuxna som också tog hans drömmar på allvar, som hans mamma till exempel.   

 D uppger att hon inte hade någon talan alls i sin styvfamilj, och inte vågade ha en egen åsikt: 

”[…]... bara gjorde som föräldrarna sa, och det var att jag skulle utbilda mig till lärare.” 

4.1.2 Respondenternas uppfattning om den respons de fick av personerna i sin omgivning 

 

Respondenterna har olika erfarenheter i fråga om respons från omgivningen. Tre av dem har 

blivit nedkylda i kontakten med skola, och en av familjen. Det var endast två av dessa som mött 

just en vägledare. B beskriver också ett likartat möte med Arbetsförmedlingen, som han menar 

såg mer till betygen, och om ett CV hade rätt typsnitt eller ej, än personen de hade framför sig, 

vilket återigen beskriver ett byråkratisk synsätt som snarare hämmar än främjar individen: ”De 

var blinda av att saker och ting ska vara korrekta. Formell utbildning, blanketter och de snitslade 

banorna fram till målet.” Han menar att de egenskaper som en person innehar, såsom social 

kompetens, kreativitet och förmågan att kunna hantera och lösa en uppgift är kvaliteter som 

ignorerades av båda dessa instanser:  

 

Det här fick man aldrig lära sig eller ens kunskap om, vilket jag kan uppleva som en negativ respons 

på så sätt att vägarna stängdes, möjligheterna, drömmarna – de egenskaper man kanske hade som 

skulle kunna generera möjligheten att förverkliga sina drömmar öppnades aldrig, odlades inte, 

stöddes [sic.] inte som de skulle kunnat gjort.  

4.1.3 Respondentens känslomässiga upplevelse av omgivningens bemötande 

Samtliga respondenter har valt att återge en negativ känslomässig bild av det bemötande de fick. 

Två av respondenterna uppger att den negativa responsen skapade en revanschlust hos dem, 

vilket gav kraft att förverkliga drömmen. A uppger att vägledaren påverkade henne i negativ 
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mening då denne menade att hon inte kunde läsa filmvetenskap eftersom det var för svårt för 

henne. Hon upplevde vägledarens ord såsom nedslående, då de blev en bekräftelse på att hon 

inte dög, eftersom hon trodde på det som vägledaren sade.  

 

B har likartade upplevelser, och menar att han i vuxen ålder har insett att man kan bli 

känslomässigt lurad som barn, då man blint förlitar sig på det som vuxna säger, och får man då 

höra att någonting är omöjligt, så tror man till slut på det. Samtidigt tror också han att ett visst 

motstånd skapar någon slags revolt, som kan generera bränsle, men som naturligtvis också kan 

ha en motsatt, dämpande effekt. Han spekulerar också kring om han själv skulle ha haft 

förmågan att samla kraft att förverkliga sin dröm om han aldrig mött motstånd i livet: 

 

Jag kunde nog ändå omforma de som försökte ”stoppa” ens framfart till kraft att jag minsann skulle 

visa dem. Jag tror det finns många exempel på när ”förbud” skapar kreativitet, samtidigt skulle det 

kännas som en konstig metodik om man använde den så. Om en vägledare medvetet lägger locket 

på för att trigga – men tanken har ibland slagit mig. Vad hade hänt om jag aldrig mött motstånd? 

Hade jag kunnat samla samma energi kring min dröm och mål i livet? Svår fråga.  

 

D återger att hon blev smädad av sin släkt för att hon ville utveckla sin sångtalang, samtidigt 

som hon utbildade sig: ”Jag blev i stort sett hånad av min släkt, för att jag inte satte utbildning 

först, trots att jag gjorde dte [sic]. Sången var bara en hobby. De fattade ingenting.” 

4.1.4 Reaktioner från omgivningen på respondentens önskedröm 

Två av respondenterna beskriver att familjen förmodligen inte kände till deras dröm, varför den 

heller inte diskuterades. B och C uppger att de fått stöd från familj och vänner i förverkligandet 

av sin yrkesdröm, däremot kommer de ihåg samtalen i skolan såsom dämpande. A menar att 

omgivningen nog inte kände till hennes önskan. C beskriver hur hans fosterpappa stöttade 

honom i allt han gjorde och uppmuntrade honom att göra det han själv ville göra, varför han 

kunde vara öppen med sin fosterfar och berätta om sina drömmar och ambitioner.  Även övrig 

släkt och de flesta av hans vänner stöttade honom i hans önskedröm, styvfadern mest: 

 

Han letade efter annonser i tidningar på utbildningar, han körde mig till träningarna osv. Han 

pratade med mig om hur allting varit. Men det var alltid jag själv som fick ringa alla samtal osv...jag 

skulle driva min egna [sic.] vilja framåt men han var alltid vid min sida. Han lånade ut pengar om 

jag behövde för boende osv. […] De flesta av mina vänner stöttade mig eftersom jag brann för det 

jag ville göra. Att brinna för det man vill, för sina drömmar, är a och o. Det smittar.  

 

B menar att responsen varit olika beroende på person, och att han tillsammans med vänner 

kunde skoja om varandras drömmar, men att det inte behövde upplevas som negativt, utan det 

var ett sätt att skämta, och på ett liknande sätt kunde han skoja om sina drömmar inom familjen, 

på ett kärleksfullt sätt. Han tror också att människor som inte haft möjlighet att förverkliga sina 

drömmar, inte vill att andra ska lyckas i någon slags hämnd, just för att de själva inte fick den 

möjligheten, ett fenomen han kunde uppleva från lärare, och också diskuterade med sina vänner: 

”Det är läskigt tycker jag, att alltför många människor drivs av att förhindra det de själva inte 
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lyckades med.” D uppger att hon under sin uppväxt länge inte vågade framföra sin vilja eller 

önskan då hon var rädd för att bli hånad eller utskrattad: ”Ingen visste om min längtan efter att 

få sjunga.” 

4.1.5  Sammanfattning av forskningsfråga 1  

Samtliga respondenter uppfattar att de påverkats av yttre, dämpande behandling i samband med 

att de talat om sina yrkesdrömmar, dvs. blivit utsatta för cooling down. I tre fall av fyra har det 

skett i skolan, oftast av en vägledare, och i ett fall av styvfamiljen. Bemötandet har uppfattats 

såsom negativt och kränkande. Dock har flera av dem också mötts av värme och stöd i den 

närmsta kretsen, framförallt av föräldrar och vänner, vilket varit oerhört viktigt i förverkligandet 

av yrkesdrömmarna. 

4.2  Respondenternas upplevelser av hur bemötandet har 

påverkat deras karriärutvecklingsprocess 

4.2.1 Hur övertygelsen om yrkesvalet påverkades av bemötandet 

Alla respondenterna sade sig ha påverkats i sin karriärutvecklingsprocess av det negativa 

bemötande de fått, men ingen lät sig hindras att genomföra sina planer i någon större 

utsträckning. Dock menar två av dem att processen att förverkliga drömmen försenades p.g.a. 

bemötandet: ”[…] bara som fördröjning och självförtroendesänke.” och en av dessa, D, som är 

den som inte utsatts för cooling down från skolpersonal utan hemifrån, utbildade sig dessutom 

först inom ett helt annat yrke, för att blidka sin styvfamilj. A uttrycker sig på följande vis om 

mötet med skolans vägledare: 

 

[…] möjligen fördröjde hennes njugga inställning mitt inträde i universitetsvärlden och påverkade 

min tro på mig själv, eftersom hon bekräftade det jag innerst inne misstänkte, att det där var inte för 

mig, så vad höll jag på med, förhävde mig och trodde att jag skulle kunna göra något så svårt, 

intellektuellt och exklusivt.  

 

Gemensam respons från samtliga i gruppen var att de fylldes av revanschlusta och större vilja 

att genomföra sitt yrkesval. C illustrerar det så här: ”Jag knöt näven i byxfickan och ville visa 

henne.” B menar å sin sida: 

 

För mig skapar detta motstånd bara mer kraft. Det är alltså inte bara så att just barndomens 

erfarenheter bygger någon slags vuxen karriär. Man utvecklas hela tiden. Man blir vuxen, stabilare i 
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sina drömmar och mål och tryggare [sic.] och utifrån de nya förutsättningarna tar man hela tiden nya 

beslut.  

4.2.2 Respondenternas uppfattning om huruvida erfarenheterna har ett samband med 

deras karriär, och motivation 

De flesta respondenter menar att dessa negativa erfarenheter har ett samband med den karriär de 

sedan skapat, och beskriver hur motståndet sporrat dem ytterligare i ansatsen att förverkliga sina 

drömmar, och att detta i sin tur skapat en ökad motivation. A menar att så var fallet då, när det 

hände, att motivationen ökades, men inte nu längre, och respondent B menar också att motstånd 

skapar kraft, vilket i sin tur genererar en ökad motivation, men är också medveten om risken att 

det motsatta istället sker, vilket kan vara negativt för både karriären och den personliga 

utvecklingen. Han uttrycker sig så här:  

 

Man kan faktiskt tappa motivation när någon försöker förhindra ens drömmar. Man blir påverkad. 

Man får höra att ”det är ingen idé”, ”det är för svårt”. ”Det finns många som misslyckats”. Då och 

då så drabbas ens motivation. Och det har hänt. Jag kan uppleva det som att det skapats förseningar 

- som man först nu kan se. Nämen? Varför gjorde jag inte det här tidigare? Varför satsade jag inte 

på det? Och då är det skönt att vara ”vuxen”. För jag kan ju ta tag i de sakerna jag ”missat” på en 

gång. Det är iallafall så jag försöker se det. Jag vill inte låta mig hindras. 

 

C säger: 

Ja. Eftersom jag har lyckats och har hittat min passion om än genom hårt arbete, jag har kämpat 

eftersom jag inte fått nånting gratis, så känns det helt ok att ha nått mina mål, långt större än jag 

hoppats på.  

 

D visar på att det initialt påverkade hennes karriär i negativ betydelse: ”[…] de första åren jag 

började sjunga offentligt var jag alltid rädd att sjunga fel låtar, klä mig fel. Hade inget 

självförtroende eller självkänsla alls, eftersom jag var lärd att göra som jag var tillsagd.” 

4.2.3 Respondenternas uppfattning om huruvida bemötande fick dem att agera 

annorlunda än de annars skulle ha gjort 

Alla vittnar om en stärkt beslutsamhet att agera, utom D, som inte vågade trotsa motståndet i så 

unga år: ”I min ungdom hade jag ingen talan alls, vågade inte ha en åsikt, bara gjorde som 

föräldrar [sic.] sa, och det var att jag skulle utbilda mig till lärare.” 

 

C beskriver hur motståndet sporrade honom att göra upp en konkret 5-årsplan, för att själv 

utröna om hans talang och ambition räckte till för att etablera sig inom teatern, och han hade 

bestämt sig för att söka scenskolan ett visst antal gånger, och sedan byta bana, om han inte 

lyckades med intagningsproven. Han sökte därefter in redan som 17-åring och kom in på första 



 

31 

 

försöket. B menar att vägledarens förnedrande behandling förstärkte hans mod, vilket gjorde att 

han, trots motståndet, vågade ge sig in på den bana han önskade, inom radio/tv: 

  

När någon försöker slå hål på ens drömmar har man redan fått en förnedring [sic.], att man knappast 

är rädd för att låta prova den. Det är klart att skulle man misslyckas så ger man kanske den läraren 

som försökte ”stoppa” en, rätt - men för mig handlade det snarare om att om någon redan på 

idéstadiet blottar sig att inte bygga upp, underblåsa, stödja en idé så kommer man ändå oavsett hur 

det går inte få stöd från den personen och kan lika gärna skita i vad den tycker. 

 

D uttrycker öppenhjärtigt en osäkerhet i yrkesutövandet som uppkommit genom bemötandet: 

 

Denna blyghet och osäkerhet hämmade mig i många år. Jag förstod nog inte vad som hände med 

TV, radiointervjuer, tidningsintervjuer, hur stort mitt namn blivit ute i landet. Jag som i stort sett 

inte varit värt någonting alls, eftersom jag var oäkting och adopterad. 

 4.2.4 Respondenternas åsikt om de fortfarande påverkas i sitt yrkesutövande idag 

A anser sig inte göra det, förutom att hon använder erfarenheterna i sitt journalistiska arbete, i 

samband med bl. a klassanalys. B menar att tiden som förflutit skapat en distans, och också 

möjligheten att reflektera mer neutralt kring det inträffade, och att han insett det orimliga i att 

låta sig styras p.g.a. övertag i ålder: 

 

Man kan ju aldrig som barn växa ikapp någon utan differensen, skillnaden i år är ju detsamma hela 

tiden. Det tänkte jag aldrig på då, men tänker på det nu. På något sätt ger det mig självförtroende. 

Att jag lika gärna kan tro på mig själv och på det jag gillar att göra utan att låta mig underkastas av 

de ”vuxna”. 

 

D menar att det inte påverkar henne i dagsläget, utan att hon nu anser sig ha fått sin revansch på 

de som såg ner på henne, och inte trodde på hennes talang, men att vägen dit inte varit alldeles 

enkel: ”I början kändes det bittert att behöva bli någon känd person för att duga. Idag har jag fått 

revansch, känner självsäkerhet och vet för det mesta vem jag är.” 

4.2.5 Respondenternas tankar kring om de hade haft samma jobb idag om de ej utsatts för 

bemötandet 

 

Samtliga respondenter är övertygade om att de hade hamnat på samma position ändå, förutom 

D, även om de tror att vägen dit hade sett annorlunda ut, och ev. varit enklare med mer stöd. A 

menar att hon i förlängningen i viss mån rent av gynnats av händelsen, då hon sedermera lyfte 

fram den i sin debutbok, vilket är ett av dess starkare avsnitt (och också det kapitel som 

uppmärksammade oss på hennes författarskap och personliga historia. /Vår anm.). Boken blev 
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mycket uppmärksammad, och har skapat en grund för hennes fortsatta yrkesutövande, då den 

öppnat dörrar vidare i karriären, i en grad som hon själv menar fortfarande inte är överblickbar. 

B uttrycker sig så här:  

 

Jag tror att jag mycket väl hade kunnat omformats till en i mängden, likt en soldat i den romerska 

armén. Det är så jag kunde uppleva att skolan var utformad. Skapa ”soldater”. Lika klädda. 

Marscherar i takt, gör som man säger och det gör varken från eller till om någon stupar. 

Vad jag hade jobbat med vet jag inte. Men jag är säker på att det finns massor av människor som har 

drömmar de aldrig fått möjlighet att ens prova Sen jag kommit ut med min bok är det ofta och 

vanligt att många säger ”Vad kul det måste vara, att skriva en bok är ju en sån där dröm man har”.  

Jag brukar då säga - men skriv! NU! Gå hem och skriv. Och det är då man förstår att vi ofta blivit 

undertryckta på olika sätt.  Många svarar ju: ”jag är dålig på att stava”. ”Jag har inget att berätta”. 

”Jag hinner inte”. ”Jag har ingen dator”. ”tänk [sic.] om ingen vill läsa den” osv osv osv... men det 

enda sättet att skriva en bok är just att skriva den. Egentligen är det så enkelt. Det finns ju 

stavningsprogram, det finns historier hos alla, tid får man skaffa sig, dygnet är 24 timmar för alla, 

osv osv... 

 

D menar: ”Jag hade nog haft ett ganska alldagligt liv, skild, tristhet inför jobbet som lärare om 

det blivit så. Jag hade nog inte valt samma jobb.” 

4.2.6 Sammanfattning forskningsfråga 2 

De ansåg överlag att de trots cooling down-processen de utsatts för, inte hindrats att förverkliga 

sina yrkesdrömmar, men däremot att processen sinkades i några fall. Samtliga ansåg också att 

deras motivation att lyckas stärkts av motståndet, då flera av dem önskade ta revansch mot den 

person som behandlat dem nedlåtande och hindrande. De ansåg också att självförtroendet 

påverkats, men att de nu alla gått vidare och inte låter sig påverkas längre. Slutligen tror de alla 

utom en att de skulle ha innehaft samma arbete idag även om de inte utsatts för cooling down. 

4.3 Respondenternas egna tankar kring varför de själva nått 

framgång i yrkeslivet  

4.3.1 Respondentens syn på varför de har lyckats inom sin bransch 

Tre av fyra respondenter berättade om den inre drivkraft de kände för att lyckas, att det var 

hungern efter att få arbeta med sin dröm som drev dem framåt, vilken förstärktes av det negativa 

bemötandet. Samma tre respondenter uttryckte också en önskan och ett behov av att få bli sedda 

och bekräftade genom sitt tilltänkta yrke. Gemensamt för samtliga fyra är att det haft tuffa 
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uppväxtförhållanden som på olika sätt givit dem en inre styrka. Den fjärde respondenten, A, 

hade ingen yrkesdröm, eftersom hon gav upp den efter det improduktiva mötet med vägledaren, 

men hon hade dock en brinnande längtan efter att få förkovra sig, varför hon lät hjärtat styra den 

utbildningsväg hon slutligen följde, utan att ha ett bestämt mål för ögonen: 

 

Har man den drivkraften öppnar sig till slut världen och man ser vilka vägar man kan ta, förutsatt att 

man är ärlig mot sin önskan och följer sitt hjärta, och det hjärnan säger till hjärtat att den vill lära sig 

mer om. 

 

Detta beslut resulterade i en karriär som mycket liknar den hon uttryckte som barn: 

  

Så jag struntade helt i att försöka göra karriär men bestämde mig i stället, i en tvingande känsla av 

nödvändighet och övertygelse, för att försöka få ett så meningsfullt inre liv som möjligt genom 

bildningsmässig förkovran. Jag bildade mig istället för att utbilda mig. Min hunger och törst var 

enorm.  

 

C berättade om att han i ung ålder fick reda på att han har en faster som är en mycket etablerad 

skådespelerska, och att han på så sätt förstod att han hade någonting inom sig. Han poängterade 

att det är en tuff bransch, och att det kräver hårt arbete för att lyckas hålla sig kvar, och att den 

kampen inte slutade bara för att han kom in på scenskolan i tonåren, utan den har fortsatt sedan 

dess. Han beskrev åter den revanschlust som han kände mot allt och alla, som har varit en stor 

drivkraft, och förmodligen en ansenlig faktor i hans etablering inom teatern, där han nu åtnjuter 

stora framgångar: ”Jag ville ta revansch mot allt och alla, därför var jag nog väldigt fokuserad 

på att lära mig ALLT och inte bara EN sanning. [sic] utan ALLA sanningar.” 

 

C menar vidare att det handlar mycket om envishet för att lyckas slå igenom, samt hårt arbete. 

Man måste vara beredd att leva ut sin passion för att orka med att arbeta så pass mycket som 

man måste göra för att nå sin yrkesdröm. Han skriver också att det är viktigt att man som ung 

vågar följa sin egen dröm och inte låter sig påverkas av andras åsikter, eller grupptryck från 

kamrater: ”Det gäller att undvika det och inte låta sig påverkas och försöka bli någon som andra 

förväntar sig att man ska bli eller vara.” 

 

D beskriver att hennes drivkraft för att lyckas var att hon ville bli sedd och vara någon som 

andra kunde se upp till. Hon menar att hennes medfödda talang, och hennes envishet har 

bidragit till hennes framgångar, samt att hon har haft turen att träffa på ”rätt” personer.  

4.3.2 Vad respondenterna tror om ifall det behövs någon särskild egenskap eller 

personlighetsdrag för att lyckas förverkliga yrkesdrömmarna 

Av respondenternas svar framgick det att de alla tyckte att hårt arbete är centralt för att lyckas, 

och envishet och målmedvetenhet är andra ord som återkommer. De sade sig inte tro att man 

måste ha en viss personlighetstyp för att lyckas, men man måste vara beredd att arbeta hårt för 

sin dröm. A menade att man bör ha förmågan att tänka kreativt för att lyckas som författare och 

journalist: ”En viss envishet och inte för mycket prestationsångest; en viss självdistans och 
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lekfullhet; förmåga att tänka och abstrahera om man ska lyckas inom mitt område.” 

 

B menade att man måste våga misslyckas och ta lärdom från sina misslyckanden, därtill måste 

man vara envis, och utifrån sina erfarenheter bygga upp en självkännedom. C beskrev att man 

som skådespelare måste ha förmågan att fånga publiken, man måste vilja få dem att komma 

tillbaka för att få se mer av ens person, och man måste göra det med trovärdighet. Han menade 

att det handlar om en rad förutsättningar som ska falla på plats för att man skall få jobb, så som 

tajming, tur och trender, men naturligtvis spelar även talang, och kunskap in om man skall vinna 

framgång eller ej: 

 

Och det berättar jag för eleverna idag att de måste ha ett ända mål [sic.] och det är att ”beröra” 

publiken, skratt, sång, dans, tragedi, välj själv på vilket sätt du vill beröra, men målet är att ge 

publiken fantastiska upplevelser. När du gör det, då kommer du bli känd… […] 

 

 

Han menade vidare att för att överleva i teaterbranschen, så handlar det inte enbart om att vara 

skicklig, och kunna leverera sina repliker på ett trovärdigt sätt, utan det handlar också om att 

vara ödmjuk och generös. D beskrev slutligen att man måste ha en stark önskan att förverkliga 

sin dröm, man får inte ge upp. Samtliga respondenter betonade också hur otroligt viktigt det är 

att arbeta hårt och öva, för att förbättra sin begåvning, och utvecklas.  

4.3.3 Respondenternas tankar kring om den egna framgången beror på talang, kontra 

drivkrafterna motivation och vilja  

Respondenternavar överens om att man måste ha en inre drivkraft för att lyckas och menade att 

en talang går att öva upp genom träning, och att motivationen ger bränsle åt den talang man har 

med sig sedan födseln, och att de på så sätt går i varandra. A menade att det är svårt att tala om 

talang utan att också tala om motivation och tvärtom, då hon ansåg att de föder varandra. B 

talade om att man måste ha självförtroende och mycket skinn på näsan, och därtill vara beredd 

att stå upp för sin dröm inför andra, som föräldrar, vänner och klasskamrater. C ansåg att det 

handlar om 50 procent talang, och 50 procent motivation, eftersom de går hand i hand: ”Det är 

samma sak på något sätt. De eldar varandra. Utan motivation räcker inte talangen någonstans 

och tvärtom. Har du bara talang måste du kunna dra igång den motorn.” D menar att alla föds 

med någon form av talang, det gäller bara att finna den och lära sig att använda den rätt:   

 

Talanger föds vi med allihihop, [sic.] det gäller bara att hitta den gåvan och ta vara på den, förvalta 

den. Sen som sagt envishet, inte ge upp. Vi är alla här på jorden för en orsak, och den uppgiften är 

det meningen att vi ska ta till vara. 
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4.3.4 Respondenternas åsikt om hur de anser att en studie- och yrkesvägledare bör bemöta 

studenter som vill försöka sig på en karriär inom kulturbranschen, t ex. som artist 

Samtliga respondenter var överens om att en studie- och yrkesvägledare bör uppmuntra och 

stötta en student i dennes yrkesdröm. Dock menar man att vägledaren inte skall undanhålla 

sanningen, utan tala om att det kommer att medföra hårt arbete, som kanske resulterar i att man 

ändå inte lyckas få drömjobbet, men man ska absolut inte bara tala om alla svårigheter det kan 

innebära. Som studie- och yrkesvägledare bör man informera om alternativa vägar för att kunna 

förverkliga den dröm som individen vill uppnå, och på så sätt visa på flera ingångar i yrket. 

Därefter får framtiden utvisa vem som lyckas eller inte, det är inte en studie- och 

yrkesvägledares uppgift, enligt respondenterna. 

 

A uppgav att en studie- och yrkesvägledare skall uppmuntra och uppmana en student som vill 

arbeta som författare att läsa och skriva mycket, därtill skall man leva, allt för att tillskansa sig 

erfarenheter. Att utbilda sig är aldrig fel menade hon också, och man skall dessutom vara 

medveten om att det är få människor som lyckas försörja sig på att skriva böcker. Det är en tuff 

bransch och det kan ta många år innan man lyckas, om man ens har förmånen att få göra det. 

Arbetet tar tid och kraft, och de som inte verkligen vill säga något kommer inte heller orka 

fortsätta, då de märker hur svårt, jobbigt och oglamoröst själva skrivandet är.  

 

B tyckte liksom C att en studie- och yrkesvägledare inte bör dölja sanningen, men heller inte 

fokusera enbart på svårigheterna, och att vägarna för att nå målet är lika viktiga som målet i sig. 

Vill man arbeta inom radio/TV är det viktigt är att få information om de alternativa vägarna, och 

att man finner ut det som intresserar en, för ju större passion man känner inför det man vill bli, 

desto mer kraft och energi är man beredd att satsa, men då krävs viss självinsikt: 

 

Och hur kul är det egentligen att vara programledare och varför? Riskerar man hamna i kostym 

framför ett ”lyckohjul” och det är någon annan som skriver manuset? Är det kul? Eller är det precis 

vad man vill? Börja därifrån. Inte stanna vid ordet ”programledare” utan omforma det till en vardag 

och inom vilket ämne den som drömmer om det målet har. Och att inte se allt i svart eller vitt. 

 

C menade att man alltid ska uppmuntra unga människors drömmar, och att framtiden visar vem 

som når framgång. Man ska uppmana dem att arbeta hårt, men också berätta att det är otroligt 

svårt att lyckas: 

 

Att drömma är extremt viktigt, utan drömmar stannar man av som människa, även om drömmarna 

inte slår in så kanske drömmarna leder till nånting annat. Jag drömmer mycket om massor av saker 

inom jobbet, karriären, familjen, personligen för andra människor osv osv... […] Men man måste 

förklara att det är det svåraste som finns är [sic.] att lyckas och det finns bara ett sätt och det är att 

jobba hårt hårt hårt. 

 

D anser, liksom de övriga, att man som studie- och yrkesvägledare ska uppmuntra, men att man 

samtidigt ska diskutera de besvikelser valet också kan medföra, i och med att alla inte kan 

lyckas.   
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4.3.5 Sammanfattning forskningsfråga 3 

Respondenterna var eniga om att det är hårt arbete och målmedvetenhet som ligger bakom deras 

framgångar. Man bör ha en orubblig motivation, ett starkt intresse och en kraftfull inre motor 

som driver en framåt för att orka kämpa på för att lyckas. Vad denna inre motivation består av är 

individuellt för var och en av respondenterna, men gemensamt för gruppen är att de alla har haft 

en svår uppväxt som givit dem något av en revanschlusta. Det står också klart att det dämpande 

bemötande de alla fick uppleva i ungdomen, var och en på sitt sätt, gav dem en inre glöd som 

fick dem att vilja satsa allt för att få arbeta med det de helst ville. Därtill måste det finnas en 

talang, menade de vidare, och att den talangen fördjupas av den motivation de känner för yrket, 

samtidigt som talangen i sig ökar motivationen, likt ett växelspel. Dessa kvaliteter går hand i 

hand, och är ett måste för att man skall orka fortsätta kämpa mot målet, blev gruppens slutord. 
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5. Analys  

Analysen kommer att ha de problematiseringar och den empiri som konkluderats under rubriken 

Resultat som grundval. Vi vill dock reservera oss och slå fast att vi inte åsyftar, eller håller för 

troligt att våra tolkningar skulle vara giltiga i ett generellt perspektiv, utan resultatet på 

undersökningen och vår analys gäller enbart den begränsade empiri vi erhållit via vår 

enkätundersökning, och gör därför inte anspråk på att vara allmängiltiga utanför denna 

begränsade domän, och gälla för exempelvis alla kulturarbetare, utan enbart för urvalsgruppens 

individuella karriärprocesser. Vi kommer i följande analys att utgå från och anknyta till följande 

teman: studie- och yrkesvägledning, cooling down, empowerment, samt teorier: 

informationsteorier; Lindh och Tricot, och forskningslitteratur: Broady, Krumboltz, Lidström, 

Sandgren, Sawyer, samt karriärvalsteori; SCCT (Brown, 2002).  

 

Vi är medvetna om att teorierna och metoderna inom vägledning ofta går i varandra, och då vi 

inte alltid kan upprätthålla ordningsföljden som stipuleras ovan, har vi för tydlighetens skull valt 

att åter dela upp texten efter de tre forskningsfrågorna, och därefter i underrubriker, så att man 

på ett tydligt och lättöverskådligt sätt kan se vilken av teorierna eller metoderna vi behandlar 

under respektive rubrik.  

5.1 Respondenternas upplevelser av omgivningens reaktioner 

angående deras yrkesval 

5.1.1 Studie- och yrkesvägledning, cooling down och empowerment  

Resultatet av undersökningen visar ett mönster, då alla respondenter ansåg sig ha blivit utsatta 

för dämpande behandling av sin omgivning i samband med sitt yrkesval, främst av vägledare, 

men också av närstående, vilket strider mot vägledarens mer moderna, samhällsutvecklande roll, 

som inte bara samtalspartner, utan också som förkämpe för jämlikhet och valfrihet (Lindh, 

1997, Lovén 2000). 

 

Som vi nämnt tidigare så stipulerar den förre att två av vägledarens huvudfunktioner är att 

understödja individens rätt att fritt välja yrke, parallellt med uppgiften att samtidigt presentera 

en verklighetstrogen bild av hur de åtrådda studierna och yrkeslivet kan gestalta sig, men då 

uppdraget såsom representant för både individens och samhällets behov också ingår i arbetet, så 

riskerar en allt för rådgivande eller nedkylande situation att uppstå i vägledningssamtalet, då 
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vägledaren söker upplysa klienten om både det positiva och det negativa kring yrkesvalet. 

Undersökningen visar tydligt att ingendera av dessa två stipulerade kriterier har uppfyllts; vare 

sig värnandet om det fria valet eller en verklighetsanpassning till ev. svårigheter, då 

respondenterna i mötet med vägledarna vare sig bemöts på ett underlättande sätt, eller erbjudits 

en realistisk bild av yrkeslivet, då vägledarna, enligt respondenterna, verkar ha valt att enbart 

fokusera på det negativa på ett ibland mycket överdrivet sätt, och framförallt understrukit sin 

åsikt om respondenternas dåliga kompatibilitet med det aktuella yrket. B skriver i sin 

självbiografiska bok: 

 

Kerstin säger att pilotutbildningen är jättesvår, så svår att nog ingen människa på hela jorden 

kommer att klara den, i alla fall inte från vår skola. Medan hon håller sin föreläsning om hur svårt 

det är att veckla ut en fallskärm, hur svårt det är att sälja tax free-varor till folk som är berusade och 

hur svårt det är att fickparkera med en Boeing 747…[…]  

 

Detta agerande beror med största sannolikhet inte på den dubbla roll som vägledaren besitter, 

där lojaliteterna ska delas mellan samhällsnytta kontra elevens intressen, och som ibland 

benämns som ”vägledningens centrala dilemma” (Lovén, 2000), utan här agerar vägledaren 

förmodligen vare sig med samhällets eller med elevens bästa för ögonen, utan drivs snarare av 

någon form av egenintresse, det egna s.k. projektet (Lindh, 1997).  

 

Vidare så går bemötandet respondenterna upplevde emot flera av de riktlinjer som föreskrivs i 

den etiska deklarationen för vägledare, där det föreskrivs att dessa ska arbeta för klientens fria 

yrkesval, liksom mot att säkerställa sin egen självinsikt vad gäller tankar och värderingar, just 

för att kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och undvika att blanda in privata 

åsikter i samtalet om elevens studieval.
9
 Dessutom ska vägledaren alltid ha individen och 

dennes välmående och utveckling som sin primära fokus, och söka ge neutral, väsentlig och 

explicit information, vilket också Tricot (2002) framhåller i sin teori kring 

yrkesinformationsdesign, som skall avpassas efter elevens behov, och baseras på hänsyn och 

respekt, men här lyser med sin frånvaro.  

 

Hur de upplevt denna nedkylning på ett undermedvetet plan vet vi inte, varför vi inte kan dra 

några slutsatser, förutom möjligen att flera av dem menar sig ha stärkts i sin vilja och 

motivation att fullfölja sina planer, varför vi tror oss kunna säga att de reagerat med trots, vilket 

stärkt dem. En av respondenterna menade att revanschlustan sitter i än idag, och en annan har 

valt att ägna sig mycket åt klassanalys och samhällsdebatt i sin yrkesverksamma karriär, vilket 

vi också tror torde kunna vara ett resultat av nedkylningen. Respondent D slutligen, menar sig 

ha blivit så nedtryckt att hon inte ens förstod när hon slog igenom stort som artist och blev känd 

i hela landet: 

                                                   

9 www.vagledarforeningen.org Inhämtad 2010-05-17. 
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I min ungdom hade jag ingen talan alls, vågade inte ha en åsikt, bara gjorde som föräldrar sa […] 

Denna blyghet och osäkerhet hämmade mig i många år. Jag förstod nog inte vad som hände med 

TV, radiointervjuer, tidningsintervjuer hur stort mitt namn blivit ute i landet. 

  

Detta tolkar vi som att den nedkylning hon ständigt utsattes för i hemmet påverkat hennes 

självkänsla så pass negativt, att hon inte trodde sig själv om att duga eller kunna något alls 

egentligen, varför hon blev förvånad när framgången motbevisade detta, och hennes självbild 

därmed inte längre stämde. Här ser vi tydligt skillnaden mellan henne och övriga respondenter, 

som förmodligen varit utrustade med ett starkare självförtroende och självkänsla från början, där 

dessa låtit motståndet elda på ambitionen, istället för att som i det sistnämnda fallet, låta den 

släckas. 

 

En orsak till detta kan vara det stöd, dvs. den empowerment som åtminstone två av dessa 

upplevde hemifrån, där familjemedlemmar satte sina personliga tankar och åsikter åt sidan, och 

istället bejakade respondentens önskan, och därmed gav denne ökad tilltro till den egna 

förmågan, vilket är en av grundstenarna inom empowerment, och som helt saknades i den 

sistnämnda respondentens fall, då det var hemifrån nedkylningen kom (Berg & De Jong, 2003).  

 

Till skillnad mot Sawyers (2006) undersökning av ungdomar med annat etniskt ursprung som 

utsatts för cooling down, men ändå kände sig fria och opåverkade, så kände sig respondenterna i 

undersökningen kränkta och orättvist behandlade, vilket kan relateras till § 1 och 2 i 

Vägledarnas etiska deklaration, där det stipuleras att vägledaren alltid bör respektera individens 

egenvärde och arbeta mot nedsättande och orättvis behandling.
10

 

 

Den förståelse, respekt och stöttning; dvs. empowerment, som respondenterna också mött, har 

sitt ursprung i mer personliga relationer, såsom familj, nära vänner osv, vilket för med sig 

slutsatsen att ju närmre personen befunnit sig känslomässigt, i vår underssökning, desto mer och 

bättre stöd och uppmuntran har de förmedlat, ev. beroende på den gemensamma kontextuella 

bakgrunden; normer och värderingar. C om var han hämtat kraft: ”[…] styrkan att stå upp för 

sina drömmar inför andra; föräldrar, vänner, klasskamrater. Stöd och uppmuntran från 

omgivningen och nån som puschar [sic.] en att driva sina drömmar…” Undantag från denna 

regel är möjligen D, som istället chikanerats av den egna familjen, men samtidigt så har denna 

styvfamilj inte stått henne nära, varför undantaget kanske ändå inte bekräftar regeln. 

5.1.2 Information 

Här presenteras analysen ur ett informationsperspektiv uppdelat på två olika författares verk. En 

tydlig diskrepans märks i det bemötande som respondenterna vittnar om i paritet med tidigare 

                                                   
10www.vagledarforeningen.se Inhämtad 10-04-28. 
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forskning, eftersom undersökningen visar på att man från skolans sida brustit stort i 

vägledningens utformning. Ur B:s självbiografi:  

 

”Men då måste du kunna prata engelska och kunna ta dig ur ett brinnande plan, sen kommer du att 

tvingas vara borta flera nätter i sträck och kanske hamna i Afrika och när du är i Afrika kan du inte 

träffa dina vänner och då blir du ensam…” (Ej ref, se 3.7). 

 

[…] Medan hon håller sin föreläsning om hur svårt det är […] ser jag att det bakom hennes stol står 

en låda med en massa broschyrer som hon ännu inte har packat upp. Där överst ligger broschyren 

om att bli pilot. Hon har inte ens tagit fram den och satt den i stället. (Ej ref, se 3.7). 

 

Man väljer här, som nämnts ovan, att enbart presentera de negativa sidorna av elevernas 

yrkesval, och inte ge den kompletta bild av både för- och nackdelar som krävs för att skapa en 

realistisk bild av ett yrke, då alla dessa parametrar behövs för att underbygga ett genomförbart 

yrkesval (Lindh, 1997). I citatet ovan ser vi att det inte rör sig enbart om vägledarens egen ovilja 

och okunskap i ämnet, utan att B undanhålls även den förtryckta information som faktiskt finns 

tillgänglig, och därmed berövas alla möjligheter att skapa sig en realistisk bild av yrket i fråga. 

 

Respondenterna har alla erhållit icke efterfrågad information om svårighetsgraden att uppnå det 

önskade yrket, dock inte av den positiva, perspektivvidgande art som avses med begreppet, utan 

negativ sådan. Icke efterfrågad information skall fungera som ett komplement till den 

efterfrågade, och fylla de kunskapsluckor som vägledaren under samtalets gång uppfattar finns 

inom klienten, så att denne ska få en så mångfacetterad helhetsbild som möjligt, och därefter 

kunna ta ett väl övervägt beslut. Här handlar det istället om vägledarens eget s.k. projekt, vilket 

i dessa fall inte alls överensstämmer med elevens (ibid.) B skriver: ”Nähe, som jag trodde, […], 

men pilot kan du inte bli. Du har glasögon. Det står här att man inte får bära glasögon.” Kerstin 

älskar att krossa drömmar.” (Ej ref, se 3.7). 

 

Att respondenterna påverkats negativt av denna nedkylning, i form av icke efterfrågad 

information står klart, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Lidström, 2009), dock 

har de reagerat med starka känslor av ilska, frustration och oppositionslust, vilket istället för att 

avskräcka dem snarare stärkt dem i beslutet att erövra drömyrket, vilket alltså gett en effekt 

motsatt den avsedda. Detta kan möjligen härledas till den intensitet med vilken de bemötts, 

liksom den så onyanserade bilden som presenterats, att de helt enkelt reagerat mot orimligheten, 

och med barnets trots intagit motsatt hållning.   

 

Här kan vi inte se någon parallell till Tricots (2002) tankar om yrkesinformation heller, då vi 

inte kan se att respondenterna erbjudits någon av de parametrar författaren menar är god 

vägledningsinformation, såsom att vara tydlig, adekvat, förståelig, och anpassad till klientens 

situation, och vi kan därför dra slutsatsen att vägledarna antingen var dåligt bildade, eller så får 

vi hålla för troligt att de inte respekterade respondenternas önskemål, eller såg dem som värda 

att tas på alvar. A skriver i sin bok: 

  

Syo knäpper händerna i knät. Hon tittar forskande på Lotta Svensson. […] 

Det är en vetenskaplig och intellektuell disciplin och inget man gör för nöjes skull. Tro mig Lotta, 

det är bättre att du riktar in dig på något mer realistiskt. Du som är så duktig. Du som har så bra 
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betyg. Jag säger inte detta för att vara elak, det måste du förstå, utan för att du inte ska bli ledsen 

senare. Det är inget du ska tänka på. Det är ett svårt yrke, svårt att bli och svårt att få jobb sen. En 

omöjlig bransch. Du kommer vara tacksam över att jag sa detta. Det lovar jag dig. (ej ref, se 3.7). 

5.1.3 Teori och forskning  

Respondenterna befann sig i en brytpunkt, och stötte där på grindvakter, men då drömmen var 

tillräckligt stark, så valde flera att hantera den uppkomna situationen genom att bli 

revanschlystna, vilket vi tolkar som att man väljer att gå vidare trots hindret, och istället ser 

kursändringen som en möjlighet, eller chans som Krumboltz m fl. (1999) benämner det, i teorin 

kring planned happenstance. Då öppnar sig genast nya möjligheter som kan leda mot utveckling 

och något bättre, vilket också framkommer i undersökningen, då två av deltagarna slumpartat 

stöter på personer som kan hjälpa dem vidare i karriären. Är vi öppna för de chanser som 

erbjuds oss i en nyuppkommen situation så kan vi påverka vårt livsöde och kreera våra egna 

chanser, men detta kräver att vi har ett öppet sinnelag, är nyfikna och dessutom besitter ett visst 

mått av egensinnighet, för att vi ska våga kasta oss ut i det okända och ta tillfället tillvara.  

 

Denna riskbenägenhet varierar mellan olika individer, mycket beroende på vår inre, kognitiva 

karta (Gottfredsson, 1996) och hur vi är vana att agera, men vi finner för troligt att ett visst mått 

av risktagande och utnyttjande av dessa chanser förmodligen ger en positiv respons i individens 

undermedvetna, vilket leder till att det blir lättare och lättare att våga ta tillvara en uppkommen 

möjlighet; att chansa, vilket vidgar perspektivet och skapar bättre förutsättningar för utveckling, 

och vi kan på det sättet själva påverka och skapa ett bättre liv, vilket på sikt ändrar vårt sätt att 

tänka, och t o m vår inre bild av vilka vi är (kartan igen). 

 

I Sandgrens (2005) avhandling framgår det av forskning att det är svårt att bevisa om en 

begåvning är medfödd eller inövad.11 Det framkommer dock att för att en talang eller gåva skall 

bibehållas så måste den underhållas; den är inte bestående utan den förändras beroende av både 

individen själv och den miljö denne lever i. Vidare framgår det att för att en talang ska utvecklas 

i vuxen ålder så betonas kreativitet som nyckeln till framgång. Genom kreativiteten utvecklar 

personen nya idéer och nytt material som för individen framåt. I våra respondenters fall så kan 

vi se att de alla begåvats med kreativitet och handlingskraft. C menar:  

 

Att människor lyckas i vår bransch kan man skriva hur mycket som helst om. Det finns ingen 

sanning, en, [sic.] hårt hårt hårt jobb och att aldrig sluta fokusera på att ge publiken 

upplevelser. Man jobbar med sitt hantverkt, [sic.] det är verkligen få förunnat att kunna överleva 

inom vårt bransch. [sic.] Väldigt få. De flesta slutar eller lägger av, eller har ett yrke till vid sidan 

om.  

                                                   
11 http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:194013 Inhämtad 10-03-30. 
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5.1.4 Karriärvalsteori: SCCT 

Den Socialkognitiva karriärteorin SCCT (Brown, 2002) utgår från att alla människor påverkas 

av vår subjektiva självuppfattning, s.k. self- efficacy då vi gör våra karriärval, eftersom de val 

och handlingar som en individ gör är baserade på de tankar vi har om oss själva och de fördelar 

som kan finnas i samband med att ett specifikt val görs. Gemensamt för samtliga, som vi kan se 

det, är att det fanns en stark inre tro på den egna förmågan; dvs. en stark self –efficacy. Även 

om de utåt sett inte alla gånger visade den styrkan, så har utfallet av deras val bevisat att de alla 

någonstans besatt en inre motivation och styrka som var mer kraftfull än omgivningens negativa 

kommentarer angående deras yrkesval. A påvisar detta mönster, då hon initialt trodde på 

vägledarens underskattande av hennes förmåga, men det till trots, så småningom valde att ändå 

lyssna på sin inre röst, om att hon visst kunde klara av det, och följde sitt hjärta, som hon själv 

uttryckte det, vilket visar på en stark self-efficacy. 

 

Att alla respondenterna uppvisar denna goda självkänsla, kan förmodas hänga samman med 

deras inre kognitiva karta, där de genom att jämföra sitt inner-self, där normer och bilder av den 

egna förmågan lagrats, med de yrkesbilder, images of occupation de också besitter 

(Gottfredsson, 1996). Dock skiljer sig D från resten av gruppen, då hennes self-efficacy var 

mycket låg, men ändå måste ha funnits där, djupt vilande, eftersom även hon sedermera 

uppnådde stor framgång i yrkeslivet, och numera innehar en position som förmodligen den mest 

väletablerade i gruppen.  

5.1.5 Sammanfattning forskningsfråga 1 

Förmodligen kommer sig undersökningens så pass entydiga resultat av vittnesmål om cooling 

down av att vi valt att tillfråga personer som tidigare uppgett offentligt att de haft negativa 

upplevelser i samband med starten av sin karriärvalsprocess, och de därmed bekräftade sina 

tidigare offentliga uttalanden, men i mer detaljerad form. Orsaken till själva bemötandet från 

skolpersonal kan vi bara spekulera i, såsom vägledarnas dåliga självkännedom, privata projekt 

som fått inverka på det professionella förhållningssättet, eller personlig avoghet av andra skäl.  

 

Orsakerna till respondenternas obehagskänslor beror troligtvis på den bristande respekt de 

uppger sig ha mötts av från skolpersonal, där den egna viljan och åsikterna inte hörsammats 

eller respekterats i tillräckligt hög grad. Anledningen till den negativa behandling D utsattes för 

från sin styvfamilj kan möjligtvis förklaras med familjens dysfunktionella dynamik, där egna 

misslyckanden kanske kan ligga till grund för agerandet, alternativt det faktum att hon såsom 

adopterad inte accepterades som fullvärdig familjemedlem.  
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5.2  Respondenternas upplevelser av hur bemötandet har 

påverkat deras karriärutvecklingsprocess 

5.2.1 Vägledning, cooling down och empowerment  

Respondenterna uppfattar alla att de påverkats av yttre, dämpande behandling i samband med 

sin karriärprocess, men ansåg överlag att de trots det inte hindrats att förverkliga sina 

yrkesdrömmar, däremot att processen sinkades i några fall. Känslan av att endast försenas i 

karriärutvecklingsprocessen kan möjligen förmodas höra samman med det Bourdieu benämner 

som personens habitus och symboliska kapital, liksom den sociala struktur man vuxit upp i och 

vad man stött på under sin levnadsbana, vilket är avgörande för hur motståndskraftig man är för 

påverkan utifrån (Broady, 1998).  

 

De ansåg också att deras motivation att lyckas stärktes av motståndet, då flera av dem önskade 

ta revansch mot den som behandlat dem nedlåtande och hindrande, vilket tyder på att de vägrat 

underkasta sig för det symboliska våld de utsatts för, utan istället kämpat för sin person och sak 

(ibid.). Dessutom ansåg de att självförtroendet påverkats, men att de nu alla gått vidare och inte 

låter sig beröras längre. Slutligen trodde de alla utom en att de skulle ha innehaft samma arbete 

idag även om de inte utsatts för cooling down, vilket vi också kopplar samman med analysen 

ovan. Att denne ende person inte gör det är tvetydigt, då hon vid ett annat tillfälle svarar det 

motsatta, varför vi lämnar det därhän. 

 

Frågan är om de skulle ha gagnats av fler samtal, där vägledaren åter bereddes möjlighet att reda 

ut begreppen för respondenterna, men vi håller det för föga troligt att en förbättring skulle ha 

åstadkommits genom ett utökat antal samtal, då vägledarnas brist på intresse var mycket 

påtagligt för respondenterna. B skriver i sin bok om vägledarens slutkommentar efter mötet: 

 

”Nej, nu har jag lagstadgad fikarast […] 

Å du får komma tillbaka om två veckor då jag har mottagning mellan klockan 10 och 10.30 så får vi 

hitta ett yrke som passar dig då istället. Själv skulle jag behöva en sotare för jag har stopp i min 

kamin ute på mitt land som jag brukar åka till varje fredag när jag kompar ut all övertid jag har. Det 

är ju inte bara dig jag har att tänka på utan trehundra andra elever också ska du veta. (Ej ref, se 3.7). 

 

Varför vägledaren i citatet ovan agerar som hon gör går endast att spekulera över, då det låter 

mer som en karikatyr över en fullkomligt likgiltig vägledare, men som vi efter att ha 

kommunicerat med författaren har förstått är en autentisk konversation, om än inte ordagrann. 

Måhända ligger egna problem bakom agerandet, eller så ligger det i denna vägledares natur att 

bete sig oengagerat och nedlåtande mot elever i största allmänhet, vilket i sådant fall 

förmodligen drabbat många fler än författaren, och verkligen är en form av symboliskt våld 

(ibid.). Det mönster vi kan skönja hos denne vägledare och övrig nedkylande skolpersonal i 

undersökningen, är att de alla nedvärderar elevernas potential att lyckas inom önskat yrke, utan 

att utreda möjligheter och alternativ, vilket förutom ev. ointresse möjligen också kan härledas 

till okunskap inom informationsgivning, vilket gås igenom nedan. 
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5.2.2 Information 

Den kontakt som respondenterna uppger att de hade med vägledning under skoltiden var knapp, 

men det som vägledaren sa har däremot lämnat bestående avtryck, och påverkat dem alla för 

avsevärd tid. A uttrycker att hon upplevde den negativa beskrivningen av svårighetsgraden av 

yrket och hennes egen oförmåga att leva upp till dessa fabricerade krav, som en bekräftelse på 

sin egen låga skattning av sin förmåga, trots att vägledaren t o m säger något så absurt som att 

hon inte kan ha familj, och hon beskriver händelsen i sin bok: 

 

- Och filmvetenskap tar väldigt mycket tid i anspråk. Så man kan inte ha någon familj eller så. [ ... ] 

[…] det är hemskt hård konkurrens. Hemskt hård. [ ... ] 

- Jag behöver inte ha någon familj, säger Lotta. [ ... ] 

- Så ska du inte säga, det är klart att du ska ha barn. [...] (Ej ref, se 3.7). 

 

Här blir det tydligt hur otroligt viktigt det är att ge sanningsenlig och relevant information, som 

Tricot (2002) omnämner i sitt dokument om yrkesinformationsdesign, vilket innebär att 

vägledaren skall ge klienten trovärdiga fakta, som inte kan misstas för egna förutfattade 

meningar eller fria fantasier, vilka absolut inte hör hemma i en vägledningssituation. Det är av 

stor vikt att informationen är trovärdig, och dessutom individanpassad, för att synliggöra de 

olika valmöjligheterna som individen ställs inför. Informationen bör också vara så fyllig som 

möjligt i paritet med klientens nivå av självinsikt, för att utröna vilka alternativ som är av 

intresse och dessutom realistiska, och på så sätt underlätta ett välgrundat beslutsfattande, s.k. 

kognitiv utvecklingsprocess (Lindh, 1997). Med andra ord, det är inte vägledaren som skall 

avgöra vad som är ”för svårt” för någon annan, utan klienten skall ha erhållit sådan information 

att denne själv kan göra väl underbyggda val (Tricot, 2002). 

5.2.3 Teori och forskning 

I likhet med Lidströms (2009) forskningsresultat så har respondenternas familjer i tre av fyra 

fall fungerat som ett stort symboliskt och socialt stöd i karriärutvecklingsprocessen i skiftet 

mellan skola och yrkesliv, i likhet med Bourdieus olika former av kapital, såsom socialt, 

symboliskt och kulturellt (Broady, 1998). Även den fjärde respondenten har upplevt liknande 

stöd, men från personer utanför den omedelbara familjen, som kunnat hjälpa henne i hennes 

yrkesutveckling, då de varit verksamma inom musikbranschen, vilket också överensstämmer 

med Lidströms (2009) konklusioner om hjälpande kontakter utanför familjen. D:s upplevelse av 

osäkerhet inför karriärvalet och den egna talangen känns också igen i Lidströms (2009) studie, 

där många ungdomar känner sig osäkra på sina personliga förutsättningar i relation till sina 

yrkesambitioner, dock upplevde hon aldrig den tveksamhet över yrkesvalet som påträffas i den 

aktuella studien. 

 

Undersökningen tyder, vilket stipulerats tidigare, på att samtligas karriärutvecklingsprocess 

påverkats av cooling down, men bara till en viss grad, då de ändå inte låtit sig hindras i 

yrkesvalet. Denna påverkan har också lett till att individernas motivation och styrka att 

genomföra valet stärkts, då ett visst mått av trots kunnat identifieras. Detta överensstämmer med 
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Lindhs (1997) studie, där invandrarungdomar inte heller låter sig bekommas av negativ 

påverkan i själva valsammanhanget. 

5.2.4 Karriärvalsteori: SCCT 

Här kan vi inte se en tydlig koppling mellan respondenternas upplevelser och SCCT-teorin, 

eftersom respondenterna endast beskriver hur vägledaren, i de fall respondenterna mött en 

sådan, varit negativ i sina kommentarer kring deras respektive yrkesdröm. Vi kan istället endast 

spekulera i hur vägledarens bemötande borde ha gått till, om denne utgått från SCCT-teorin för 

att stödja respondenterna i att nå sitt mål. 

 

Enligt teorins valmodell är det inte bara viktigt att en individ får hjälp med att öka 

valmöjligheterna för olika yrken, utan även att hitta strategier för att identifiera och bemöta 

hinder då de väl dyker upp (Brown, 2002). Man beskriver strategier om tre steg som individen 

bör får hjälp med: 

 

1) Noga överväga hinder som ett byte av karriär för med sig 

2) Analysera hur troligt det är att dessa hinder dyker upp 

3)Utveckla strategier för att förebygga eller bemöta dessa troliga hinder som står mellan 

individen och dess yrkesdröm, och i och med det bearbeta den sociala omgivningen för att få 

stöd och uppmuntran i sin förändring. 

 

Individen ges ett verktyg till hur denne skall hantera hinder som kan tänkas dyka upp på vägen 

till de önskvärda målen, eftersom man på förhand har fått utarbeta strategier hur man skall 

komma runt hinder och ev. motstånd. Även om man har en medfödd talang för ett yrke så är det 

inte alltid tillräckligt för att man skall bli framgångsrik, och inom SCCT betonar man därför 

samspelet mellan kompetens och miljö (stöd, uppmuntran, hinder osv.) och tron på den egna 

förmågan, s.k. self- efficacy, och hur detta inverkar på om en människa lyckas eller inte. Här 

kan vi se att det i respondenternas fall främst handlat om innehavet av en stark self -efficacy och 

mindre om den miljö de växt upp i.  

 

Ett ex. är A:s fall, där dennes vägledare sa till henne att hon inte kunde läsa ett visst ämne, 

eftersom vägledaren ansåg det vara för svårt för henne. I den situationen borde vägledaren 

handlat efter dessa tre ovanstående strategier, istället för att enbart utgå från sin egen åsikt, eller 

respondentens prestationer i skolan och dennes betyg. Denna metod skulle ha medfört att A känt 

sig stärkt och motiverad att själv finna vägar att nå sitt dåtida mål. Som vägledaren nu handlade, 

så medförde det att A istället blev nedstämd, och fick känslan av att hon inte dög. Arbetet med 

karriärutveckling skulle vara meningslöst om vägledare arbetade efter tesen att den enskilde 

individen inte har någon kontroll över sin egen framtid (ibid.).  
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5.2.5 Sammanfattning forskningsfråga 2 

Samtliga respondenter har påverkats i yrkesvalsprocessen till viss del, och främst lidit brist på 

information, förmodligen p.g.a. bristande intresse från vägledaren, dock har de alla tack vare 

sina inre resurser förmått trotsa detta och utvecklas.  

 

Vad gäller självinsikt, som är en del av grunden för att vägledaren ska kunna inta ett 

professionellt förhållningssätt, och möta individens behov, utan att blanda in sina egna projekt 

och värderingar, så är vår tolkning att denna varit mycket bristfällig hos samtliga personer som 

respondenterna har kommit i kontakt med, vare sig det var skolpersonal eller 

familjemedlemmar.12   

 

Troligen har förtroendet för yrkeskårens kompetens skadats, inte bara för dessa individer, utan 

de som skrivit om händelserna i sina böcker påverkar möjligen också sina läsare i negativ 

bemärkelse, eller som B skriver i sin bok, om än med en glimt i ögat: ”Kerstin ser bara problem, 

det är därför hon har blivit syokonsulent. I broschyren om syokonsulenter står till och med att en 

syokonsulent måste kunna se problemen och det gör Kerstin.” (Ej ref, se 3.7). 

5.3 Respondenternas egna tankar kring varför de själva nått 

framgång i yrkeslivet  

5.3.1 Vägledning, cooling down och empowerment  

5.3.1.1 Vägledning: Motivation 

Samtliga respondenter i undersökningen svarar att det är hårt arbete och målmedvetenhet som 

ligger bakom deras framgångar, att man måste ha en orubblig motivation, ett starkt intresse och 

en kraftfull inre motor som driver en framåt för att orka kämpa på för att lyckas, och vi 

förutsätter då att de menar att de själva besitter dessa egenskaper. Vad denna inre motivation 

består av är individuellt för var och en av respondenterna, men ett gemensamt mönster för 

gruppen är att de alla har haft en tuff uppväxt, som av olika skäl har skapat något av en 

revanschlusta mot omgivningen, och en lust att motbevisa det metabudskap om sin personliga 

oduglighet som de upplever sig ha utsatts för (Lindh, 1997).  

 

Det står också klart att det dämpande bemötande de alla fick uppleva i ungdomen, var och en på 

sitt sätt, i förlängningen gav dem en inre glöd som fick dem att vilja satsa allt för att få arbeta 

med det de helst ville, och en respondent menar t o m att hennes framgång kan bero på just 

                                                   
12 www.vagledarforeningen.se Inhämtad 10-03-07. 
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mötet med vägledaren, då hon sedermera återgav denna episod i sin debutroman, och blev 

särdeles uppmärksammad för just den passagen, varvid hon nådde ytterligare erkännande, något 

som möjligen inte skulle ha skett om hon inte haft med sig den upplevelsen.  

 

Respondenterna accentuerar sin starka motivation och vilja, och i flera fall även den egna 

inneboende talangen, och denna tidiga medvetenhet om de egna inre tillgångarna bekräftas i 

Lidströms (2009) studie, där de deltagande ungdomarna också kan prononcera sina inre resurser 

redan i unga år, även om de i denna djupare studie också talar om sina begränsningar, vilket det 

inte fanns möjlighet att utreda i vår mer begränsade undersökning.   

 

Däremot går undersökningens resultat stick i stäv med påståendet att yrkesvalet skulle vara 

direkt länkat till elevens sociala kontext, något som Hodkinson och Sparkes (Lidström, 2009) 

menar är fallet, då ingen av respondenternas föräldrar eller närmaste familj arbetar inom 

kulturbranschen, utan de är alla fyra s.k. brytare (Lovén, 2000). Däremot stämmer deras teori att 

ungdomar sätter stort värde på det stöd de erhållit hemifrån, liksom den affirmativa 

familjegemenskapen. Man benämner den emotionella support ungdomarna erhåller från den 

egna vänkretsen, som s.k. get by, emedan personer utanför familj/vänkretsen erbjuder get on, 

dvs. mer praktisk hjälp (MacDonald m fl., 2005 se Lidström, 2009), och detta stämmer med det 

D uttrycker kring sin karriär: ”Min envishet har också hjälpt mig, dessutom naturligtvis min 

röst, och att jag träffat "rätt" människor […]” 

 
Det finns en baksida av medaljen kring användandet av nya kontakter dock, och det är att det är 

upp till individens mognad att avgöra vilka personer denne ska förlita sig på, så denne blir 

hjälpt, inte stjälpt eller utnyttjad, eller som C uttrycker det: ”Jag tycker det finns alldeles för 

många kvacksalvare inom vår bransch som utnyttjar unga människors drömmar.”  

 

Deltagarna i studien har istället fortsatt att oförtrutet arbeta mot drömyrket, och samtliga 

respondenter understryker innehavet av en stark inre drivkraft, och begreppen motivation, 

målmedvetenhet och ambition återkommer i beskrivningar över vad just de själva har för 

egenskaper som möjliggjort den succé/status de idag avnjuter: 

 

Det tar tid att bygga upp sitt självförtroende. Tiden brukar fixa det, men det kan också finnas en 

"snart ser de bluffen" känslan,[sic.] ju längre tiden går ju räddare blir de.  

[sic.] men ofta så mognar man. Man ser att man hittar sin "roll" i branschen.  

 

De har också alla haft en uppväxt kantad av diverse svårigheter, vilket de själva anser format en 

vinnarmentalitet och revanschlusta, som stärkts i kontakten med skolan, vilket de får medhåll av 

i tidigare personlighetsforskning, som visar att även traumatiska händelser i barndomen kan ha 

en positiv effekt på karriärutvecklingen, och man har t ex funnit att kompetenta politiker och 

ledare ofta haft en emotionellt dysfunktionell barndom, men sedan arbetat aktivt på att reparera 

skadeverkningarna genom att tillskansa sig avancerade kreativa handlingsstrategier, vilket 

borgar för möjligheten att senare vinna stora yrkesframgångar (Zaleznikj se Moxnes, 2008).   

      

 Detta stämmer med det som Sandgren (2005) framhåller, nämligen att om man skall bli och 

förbli framgångsrik så måste en individ känna stark motivation och ha ett brinnande intresse för 

det personen utövar. Detta för att man ska orka ägna otaliga timmar till repetition, samtidigt som 
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man många gånger får försaka umgänge med familj, relationer och andra intressen. En talang 

måste underhållas för att fortsätta lysa, det räcker inte med att en gång ha nått framgång, utan 

arbetet fortsätter genom hela karriären. 

 

Det är trender, tajming, tur osv. som spelar in om man lyckas eller ej. 

MEN om man vill hålla länge, ett helt liv, och inte bara slå igenom på en sommar och sen bli 

bortglömd, då krävs det hårt arbete också. Talang, visst, men också hårt hårt arbete och aldrig sluta 

drömma eller förmedla det du vill berätta. Tiden gör dig framgångsrik till slut.  

 

Utan mål så blir det ganska meningslös [sic.]. Det behöver inte vara stora mål som att bli artist eller 

gå på månen, ett mål kan ju bara att vara[sic.] hemma med hunden hela livet, jamen då är det ju 

fantastiskt. Bara man är nöjd.  

5.3.1.2 Vägledning: Talang 

Resultatet visar också att samtliga understryker behovet av en medfödd talang, även om de 

tillmäter den olika stor betydelse i förhållande till förverkligandet av yrkesambitionerna. Någon 

menar att den är A & O, medan en annan menar att den är minimal i jämförelsen med hårt 

arbete och bildning. Detta går både för och emot det vi hittills redovisat om fenomenet cooling 

down, med dess bromsande effekt, vilket visserligen respondenterna också upplevde, men 

enbart i ett initialt skede, som sedan övergick i en ökad beslutsamhet och förvissning om den 

egna talangens värde, och att valet var det enda rätta, vilket genererade en fortsatt aspiration mot 

målet. Dock står detta resultat i diskrepans med Krumboltz m fl. (1999) tanke kring att det är fel 

av individen att låsa sig vid ett enda val, vilket alla respondenterna gjorde, då de envisades med 

sina tidigt definierade yrkesval, istället för att som författaren rekommenderar, stå öppna inför 

olika möjligheter, för att undvika en intellektuell och fysisk blockering. 

  

Gemensamt för gruppen är också att de anser att talangen fördjupades av den motivation de 

känner för sitt yrke, samtidigt som talangen i sig ökar motivationen, likt ett växelspel, vilket 

möjligen skulle kunna utvecklas till en teori, under förutsättning att fler undersökningar gjordes. 

Dessa två kvaliteter går hand i hand, anser de, och är båda ett måste för att man skall orka 

fortsätta mot målet.  

 

Sandgren (2005) menar att en gåva kan vara medfödd och det kan visa sig genom att man som 

barn är duktig på att utöva någonting utan träning. Samtidigt kan barn också med hjälp av 

träning utvecklas och bli duktiga på en viss färdighet. Hon skriver vidare att biologiskt arv 

rimligen är en nödvändig förutsättning för utveckling, men att även miljö och sociala 

omständigheter är avgörande för att en specifik färdighet ska tillåtas blomma ut till fullo. Detta 

stämmer överens med det SCCT-teorin menar, nämligen att kompetens och miljö går hand i 

hand, så för att man ska förmå att utveckla en talang, måste dessa två komponenter, liksom de 

fysiska förutsättningarna, finnas (Brown, 2002).  

  

Dock betonar Sandgren (2005) att det är övning som avgör om en människa i vuxen ålder 

uppnår framgång inom sitt område, varför det inte är nödvändigt att redan som barn visa anlag 

för en begåvning för att ha möjlighet att utveckla den, utan avgörandet handlar om hur man 

förvaltar sin begåvning. Det framkommer i avhandlingen att en musiker som spelar i stora 

orkestrar har övat ca 10 000 timmar innan de når 20 års ålder, medan en amatörmusiker övat ca 
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2000 timmar när de uppnått motsvarande ålder. Studien visade också att för att nå ut till den 

publik man står inför så räcker det inte att enbart vara en duktig utövare av sin talang, man 

måste även ha en förmåga att beröra (ibid.). 

  

C:s upplevelser stämmer överens med denna forskning, som vi beskriver under rubrik 4.3.2 

ovan, då han talar med sina teaterelever om nödvändigheten av inneha skicklighet, men också 

ödmjukhet, och en vilja att utveckla talangen genom övning. 

  

Omständigheten att ha turen att befinna sig i rätt sammanhang tar flera av respondenterna fasta 

på, vilket är något som kan liknas vid Krumboltz (1999) teori planned happenstance – där 

förmågan att snubbla rätt i tillvaron kan verka slumpartad, men i själva verket beror på en 

mängd bakomliggande faktorer, såsom målinriktat arbete, och förmågan att ta tillvara de 

chanser som uppenbarar sig, något som hälften av respondenterna beskriver att de gjort, då de 

synbarligen slumpartat har stött på personer som uppmärksammat deras talang och hjälpt dem 

vidare i karriären (se tidigare citat). 

 

Förmodligen har de befunnit sig i en brytpunkt av institutionaliserad karaktär, både då de yppat 

sina karriärplaner, liksom i mötet med dessa personer, varvid de fått möjligheten att ta 

lyckosamma beslut om sin framtid (Sjöstrand se Franke-Wikberg, 1980). Resterande 

respondenter anser sig ha lyckats av egen kraft, genom att söka sig till möjligheter och själv, 

genom bildning och erfarenhet, skapa sig en karriär. C menar: ”Att människor lyckas i vår 

bransch kan man skriva hur mycket som helst om.” 

5.3.2 Teori och forskning 

Sawyer (2006) menar att vägledare genom ett visst synsätt delar upp elever i olika grupper som 

sedan erhåller olika typer av vägledning, baserade på olika värdemönster, och därigenom 

upprätthåller de socioekonomiska strukturerna. Hon menar att Resh & Erhard (ibid.) anser att 

när man på detta sätt delar in eleverna i lätthanterliga och svårhanterliga, något vi tolkar som att 

värdera dem såsom talangfulla och obegåvade, baserade på etnicitet och klass, därmed genererar 

”anpassade” råd för dessa båda grupper, där de sämre behandlade måste överbevisa med enormt 

goda betyg för att förpassas till den högre gruppen, och uppmuntras i studievalet, (här benämnt 

som cooling out och pushing up). Detta gör att stereotyperna fortlever, då man reproducerar 

ojämlikheter i samhället, både vad gäller klass-, kön och etnicitet. Dock är denna uppdelning 

inte applicerbar på denna undersökning, då respondenterna behandlades än mer schablonmässigt 

avfärdande.  

5.3.3 Karriärvalsteori: SCCT 

Samtliga respondenter har en inre kämpaglöd som de burit med sig genom uppväxten. Oavsett 

omgivningens bemötande så har de fortsatt driva sin egen linje. Inom SCCT talar man om self – 
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efficacytriaden; self-efficacy, outcome expectations och personal goals. Dessa olika begrepp 

innebär för individen att denne ges tillträde till en ökad självkänsla, och upplevelsen av att 

bestämma över sitt eget liv, vilket också kan benämnas som empowerment, och genom detta 

synsätt skapas förhoppningar inför framtiden. Ingen av respondenterna har mött en vägledare 

som suttit ner med dem och talat om utbildning och yrke på detta djupgående sätt, men ändå kan 

vi se en koppling mellan respondenternas egen förmåga att sätta upp mål (personal goals) och 

se deras förväntade utfall (outcome expectations), i och med de val de gjorde, och på så sätt har 

de orkat driva sin dröm vidare, och har på ett omedvetet plan arbetat efter SCCT-teorin (Brown, 

2002).  

5.3.4 Sammanfattning fråga 3 

Tydliga mönster av framgångsrecept förmedlas av respondenterna, såsom talang, motivation 

och viljan att bli sedd. Förmåga att sätta upp egna mål, och följa dem oavsett omgivningens 

åsikter, liksom förmågan att ta tillvara uppkomna chanser och möjligheter är också essentiella. 

Viljan att leva, att utforska världen och få utvecklas till sin fulla potential går som en röd tråd 

genom respondenternas berättelser. Vi vill därför gärna avsluta analysen med ett citat ur 

respondent B:s bok, som speglar de hoppfulla slutsatser vi, efter att ha tagit del av dessa 

människoöden, kan dra i kommande kapitel, om själens förmåga att bevaras intakt, oavsett yttre 

påverkan: 

  

 Jag tar långsamt på mig mina pilotglasögon. I mina drömmar lyfter jag från marken och 

lämnar Kerstin där nere. Det är nog därför man har en syokonsulent. Så man ser vad som 

händer om man inte tar tag i sitt liv och flyr innan det är försent. 

 Jag stirrar på henne bakom mina stora glasögon och säger: ”Jag är Xxxxx och jag tänker inte 

landa förrän jag har flugit”. (Ej ref, se 3.7). 
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6. Slutsatser 

Med hänsyn till den insamlade empirins begränsningar och med referens till den litteratur och 

forskning vi tidigare presenterat, så drar vi följande slutsatser av resultatet för undersökningen, 

vilka presenteras nedan. För tydlighetens skull redogör vi för dessa under respektive 

forskningsfråga nedan.  

 

 

 

6.1 Forskningsfråga 1  

 

 

Har personerna upplevt dämpande reaktioner från omgivningens angående deras 

önskemål kring yrkesvalet, och i så fall hur såg detta ut?  

Vi drar här slutsatsen att samtliga respondenter upplevde att de utsatts för dämpande reaktioner 

från omgivningen, s.k. cooling down, om än i olika former, och att de alla uppfattade denna 

påverkan som negativ. Detta ska ha skett i former av förminskning av respondenternas person 

och kapacitet, utebliven information och i vissa fall av ren desinformation, i avsikt att avskräcka 

fortsatta försök att uppnå ett åtråvärt yrke. De inblandade vägledarna bryter därmed mot Tricots 

(2002) regler för utformandet av god yrkesinformation, liksom mot Lindhs (1997) teorier om 

efterfrågad resp. icke efterfrågad information, samt hennes teori om det goda samtalet som sker 

under respektfulla och perspektivvidgande former. Slutsatsen blir att vi tolkar att dessa 

vägledare av någon anledning valt att utsätta eleverna för cooling down, efter det 

respondenterna beskrivit. 

 

Att föreslå alternativa vägar till elevens drömyrke menar både Lidström och Sawyer kan vara en 

ursäkt för vägledaren att utöva cooling down med elevens bästa för ögonen, då denne slipper 

komma till korta (Rosenbaum m fl., 1996:261 se Sawyer, 2006).  

 

Vi instämmer i forskningens generella ståndpunkt att konflikten mellan samhällets behov och 

individens önskemål är komplicerad (Lovén, 2000), men menar att vägledare bör följa de etiska 

riktlinjer som finns, där individens bästa prioriteras framför samhällets vinst, men vi tror också 

att en viss realitetsupplysning bör ske, så att individen har bilden klar för sig över hur vägen mot 

målet kan se ut. Här motsätter vi oss således tidigare forskning, som menar att även 

perspektivvidgande över liknande möjliga vägar och yrken skulle vara cooling down, utan vi 

tror att detta också är individen till gagn, då denne får ökade valmöjligheter (Sawyer, 2006).  
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6.2 Forskningsfråga 2  

Hur upplever de att detta bemötande påverkat deras karriärutvecklingsprocess?  

 

Slutsatsen vi här drar är att de menar att deras framtida karriär påverkats förvånansvärt lite, trots 

de kränkningar de uppger sig ha utsatts för som unga, även om några försenats något i sin 

utveckling. Snarare kan karriärutvecklingsprocessen istället ”förstärkas”, då motivationen och 

viljan att överbevisa motparten stärkts. Sandgren (2005) accentuerar den starka inre drivkraft en 

individ måste inneha för att orka fortsätta mot sitt karriärmål. För att förkovras måste individen 

ständigt arbeta med att utveckla sig och sin talang. Vi kan här se att samtliga respondenter anser 

sig ha utrustats med en stor portion inre motivation, eftersom de mot alla odds lyckats hålla de 

yttre negativa påtryckningarna ifrån sig och sin dröm, och istället fokuserat på att nå sitt mål.  

6.3 Forskningsfråga 3  

Vad tror de själva är den främsta nyckeln till deras framgång inom yrkeslivet? 

Här drar vi, efter att ha tagit del av respondenternas egen analys av sin framgångshistoria, 

slutsatsen att det troligtvis handlar om en kombination av medfödd talang, motivation och hårt 

arbete som tillsammans, i nu nämnd ordning, utgör hemligheten bakom deras lyckade karriärer i 

kulturbranschen. En respondent menar dock att talang är det enda som behövs, emedan 

Sandgren (2005) tvärtom menar att talang i sig inte är tillräckligt, utan att det måste till olika 

processer som stärker denna, såsom övning m.m. Vi drar här slutsatsen, liksom ovan baserad på 

respondenternas utsago, att de alla dessutom menar sig ha ett inre driv och en envishet som 

möjliggjort deras succé, där andra möjligen skulle ha gett upp långt tidigare.   
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7. Diskussion 

7.1 Resultaten 

Då vi nu kan betrakta resultatet av vår studie, och har fått ta del av våra respondenters 

erfarenheter och analyserat dem efter de begrepp och teorier vi haft som utgångspunkt i arbetet, 

så anser vi oss ha fått svar på de forskningsfrågor vi ställde oss (se ovan). Vi kan, som vi 

tidigare framhållit, utläsa i svaren vi erhållit att samtliga respondenter anser sig ha blivit utsatta 

för cooling down under sin karriärvalsprocess, och att denna nedkylning påverkade dem under 

uppväxtåren på ett omfattande sätt. Vi inser också, inte helt överraskande, att vi vägledare har 

ett enormt ansvar gentemot varje klient vi möter.  

 

Detta ansvar innebär bl. a att bemöta varje enskild individ utifrån dennes egna unika 

förutsättningar, menar vi, och inte utifrån den förutsättning som vi tror oss veta att klienten har. 

Flera av de intervjuade vägledarna i Sawyers undersökning (2006) beskriver hur de i god tid 

förbereder de elever som man förutspår inte kommer att klara av att ta de betyg de önskar, och 

informerar dem om att de troligtvis kommer att få lov att gå IV-programmet, så att de ska ha tid 

på sig att vänja sig vid tanken. Vi funderar på om det inte vore bättre att använda den tiden till 

att se över hjälpbehovet, och istället se till att eleven ges möjlighet att rädda upp situationen och 

tillgodogöra sig kunskap nog för de eftertraktade betygen? Ett samtal där alternativen 

framläggs, i samklang med familjen, kanske i vissa fall kunde leda till en uppryckning, såvida 

eleven ser att möjligheten trots allt finns, liksom man i samarbete mellan skola och familj kan 

söka alternativa lösningar, såsom extraundervisning osv.  

 

Detta tillvägagångssätt, där man genom att finna alternativa vägar för individen att nå sitt mål, 

och ge denne verktygen för att själv genomföra en förändring, torde resultera i att eleven känner 

sig sedd, hörd och bekräftad, och till följd av det mer engagerad och motiverad i sin skolgång. 

Det är däremot upp till varje enskild elev att sedan använda sig av dessa verktyg. Om någon av 

respondenterna hade mött en vägledare eller lärare som arbetat utefter detta tillvägagångssätt, 

och istället för att se ned på eleven och döma ut dennes möjlighet att klara av en viss utbildning 

eller yrke istället visat på dessa verktyg, hade resultatet av vår undersökning förmodligen sett 

helt annorlunda ut.  

 

De intervjuade i Sawyers undersökning (2006) menar att dessa resurser inte finns, men vi tror 

ändå att om man uppmärksammar dessa fall i tid, och dessutom involverar familjen, kan man 

förhoppningsvis finna godtagbara utvägar i åtminstone några fall. Dock finns naturligtvis risken 

att detta gynnar socialt mer välbärgade familjer, som själva kan betala för extraundervisning 

osv., men kanske kan detta behovsprövas mot inkomst etc. (ibid.). Förtjänsten med vårt arbete 

anser vi vara, att vi genom vald metod fick tillgång till de utvalda respondenters upplevelser 

angående cooling down, och hur de på olika sätt erhållit empowerment för att orka fortsätta mot 
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sina mål, och vi fick en förståelse för hur dessa upplevelser påverkat dem, vilket är en viktig 

insikt, och en påminnelse värd att uppmärksammas av alla inom vår blivande profession.  

 

Resultatet stärkte vårt antagande, som var att vi förmodade att respondenterna, om de utsatts för 

kränkning och dämpande behandling, erhållit stöd från annat håll, vilket möjliggjort den 

önskade karriärprocessen, varför vi bedömer antagandet som verifierat. Det blir tydligt hur 

viktigt det är att som vägledare aldrig hamna i slentrian, och enbart se till en individs betyg eller 

prestation i skolan. Det blir även uppenbart, i och med det här arbetet, att alla är sin egen lyckas 

smed, och måste hitta sina egna vägar att lyckas genomdriva sina drömmar, oavsett art, eftersom 

man inte kan räkna med hjälp på vägen.  

 

Med det sagt är det också viktigt att poängtera att vi vägledare utgör en viktig del i realiserandet 

av drömmar, och bör se upp med tendenser att fungera som självutnämnda grindvakter, som 

bromsar och sätter upp hinder för en klient. Vägledarens metoder i vägledningssituationen ska 

vara utformade så att klienten blir kapabel att själv göra ett realistiskt och väl underbyggt 

utbildnings- och karriärval.  

  

Vi måste också ställa oss frågan hur respondenternas tillbakablickar på dessa händelser skett, 

om minnesbilderna är klara och tydliga, eller om de på något sätt färgats under årens gång. Viss 

skepsis skulle kunna vara befogad, då det kan finnas andra, bakomliggande motiv till vissa 

uttalanden, såsom en önskan om utökad publicitet genom s.k. justerade tillbakablickar, som 

möjligen dramatiserats och redigerats för att vara mer gångbara kommersiellt. Dock ställer vi 

oss frågande till detta scenario, då vi upplevt att vi fått personliga och ärliga svar på rakt ställda 

frågor, och då respondenterna också medvetandegjorts om typen av undersökning, och hur den 

kommer att användas och publiceras, varför vi har svårt att tro att manipulerade svar 

förekommit, då vi inte ser något vinstsyfte i detta sammanhang. 

 

Slutligen bör vi ställa oss frågan om dessa resultat är unika i jämförelse med annan forskning? 

Vi vill hävda att så är fallet, då detta är en fallstudie, där de berördas tankar och känslor fått stort 

spelrum, och vi inte kunnat finna några tydliga svar inom tidigare forskning vad denna drivkraft 

de besitter kommer ifrån, och inte heller något entydigt svar på vad talang respektive motivation 

är. Vi menar oss inte ha funnit några entydiga, ovedersägliga svar på dessa frågor heller, men i 

just detta fall vågar vi påstå att resultaten är unika, då dessa individers sammanlagda erfarenhet 

gett oss dem. Resultaten skiljer sig från viss forskning, såsom Sawyer (2006) och Lidström 

(2009), som t ex den känslomässiga upplevelse respondenterna säger sig ha haft, emedan vissa 

saker stämmer överens med Sandgrens (2005) studie, såsom t ex definitionen av begreppet 

talang.  

7.2 Den valda metoden 

Vi valde att genomföra studien med hjälp av semistrukturerade enkäter med fria 

svarsmöjligheter, och resultaten bearbetades med hjälp av teoribaserad tematisk analys. 
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Metoderna anser vi passade vårt syfte, som var att få reda på respondenternas personliga 

upplevelser av omgivningens bemötande angående deras karriärval, och hur detta påverkat dem. 

Metoden gav oss möjlighet att ställa öppna frågor och respondenterna hade således möjlighet att 

formulera sina svar på ett nyanserat och utförligt sätt, när de inte kände pressen av vår närvaro 

vid besvarandet, vilket de också gjorde. Då vår intention, som nämnts ovan, var att få ta del av 

deltagarnas erfarenheter från dessa bemötanden, så hade ett strukturerat frågeformulär varit 

alldeles för styrande, och inte lämnat utrymme för respondenterna att själva ge uttryck för sina 

erfarenheter så pass nyanserat som de kunde nu.  

 

Närmast till hands att ha prövat istället är den fokuserade intervjun, där det, precis som i den 

valda formen, är möjligt att ställa öppna frågor till respondenterna, som därefter har möjlighet 

att utforma sina svar på ett uttömmande sätt. På grund av våra respondenters profession, 

emellertid, och med hänsyn till deras fulltecknade arbetsscheman, samt att de i sin yrkesroll ofta 

arbetar på annan ort, så valde vi bort denna metod, även om vi kan se förtjänsterna av att 

använda den, då direktkontakten också medför en annan förtrolighet, samt andra uttryckssätt än 

de rent verbala.  

 

Frågan vi ställer oss är dock om vi hade fått mer uttömmande svar om vi träffat respondenterna 

personligen, och huruvida den skriftliga formen fungerade som känslomässigt hämmande, eller 

tvärtom var något som motiverade öppenhjärtighet? Det finns naturligtvis inte något rätt svar på 

frågorna, utan det beror på individen och dennes personliga egenskaper.  

 

Vi kan dock bara spekulera i vad vi kan ha gått miste om när vi valt att inte träffa 

respondenterna personligen (om nu detta hade varit en möjlighet), och det skulle t ex vara att vi 

kan ha gått miste om den tysta kunskapen, det vill säga vi har inte haft möjlighet att studera 

deras reaktioner på våra frågor, och vi har heller inte haft möjlighet att förtydliga en fråga 

omedelbart. Vi anser ändå att metodvalet är det rätta, eftersom enkätfrågorna ändå gav så pass 

personliga och inlevelsefulla svar, och också besvarade forskningsfrågorna, och vi förmodar att 

respondenterna inte skulle ha tagit sig tid att träffa oss för en personlig intervju, varför hela 

arbetet riskerat att gå om intet.  

7.3 Framtid 

En reflektion som följt med oss under utbildningen till studie- och yrkesvägledare (2007-2010), 

och som stärkts då vi genomfört detta arbete, är hur människor som arbetar så nära, och har en 

så pass stor och betydande roll i barn och unga människors liv, ibland tillhör dem som snabbast 

dömer och delar in dem i fack, baserat på betyg, prestation, utseende, socioekonomiska och 

kulturella förhållanden osv.  Dessa yrkesutövare borde istället vara de som främst månar om 

varje enskilt barns välmående, och finns där som stöttepelare i vått och torrt, och motiverar 

eleverna till att kämpa vidare.  

- 
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Vår undersökning är baserad på respondenternas upplevelser från barndomen, vilken sträcker 

sig mellan 1960 - 80-talet, och utbildningarna till både lärare och vägledare har sedan dess 

omformats till det bättre. Trots det så kan vi ändå se att den här typen av tendenser fortfarande 

finns kvar. Vi inser att det säkerligen är lätt att efter flera år inom samma yrke hamna i någon 

form av rutin, där man istället för att bilda sig en egen uppfattning om en elev, istället anammar 

någon annans. Är dessutom elevantalet för högt och arbetstimmarna inte räcker till kan det vara 

förståeligt med en viss generalisering. Just därför anser vi att den här studien är av vikt för 

samtliga inom utbildningsväsendet att ta del av, så att vi får upp ögonen för hur något för oss 

vuxna så trivialt som en ”dålig dag”, där vi kanske häver ur oss någonting ogenomtänkt, kan 

komma att forma en ung människas framtida liv för alltid, och kanske hämma dennes drömmar.  

 

Hur känns det egentligen att få höra att betygen och intellektet inte räcker till, för att klara av en 

viss utbildning, som eleven kanske drömt om länge? Och hur vet vi att det finns fog för att så är 

fallet? Eller bemöter man kanske eleven på detta avkylande och stereotypa sätt för säkerhets 

skull, då man av tidigare erfarenhet vet att oddsen är mindre goda, varför man hellre ser att 

eleven nöjer sig med mindre och slipper utstå nederlag? Men frågan man då måste ställa sig, är 

om man verkligen ser till de individuella förutsättningarna, eller om man drar dessa slutsatser 

utifrån andra parametrar, såsom t ex etniskt ursprung eller föräldrarnas utbildningsnivå?  

 

I tidigare forskning framkommer att man vid flera tillfällen förutsätter att en elev kommer att 

möta vissa problem under studietiden, liksom hur stödet hemifrån torde se ut, utan att man 

beaktar de individuella parametrar som råder för just den elev man samtalar med. Bör man 

avstyra ambitiösa studieplaner för den som t ex är svag i ett visst ämne, eller snarare förbereda 

noga och sätta in extra resurser i de fall där det kan behövas? Här måste vi alla välja vilken 

synvinkel vi vill arbeta utifrån – lösningsfokuserat eller inte? Vi tror att vi vägledare är menade 

att utrusta de individer vi möter med empowerment, och inte befästa en ogrundad uppfattning, 

baserad på våra egna tillkortakommanden. Under arbetets gång har vi insett att det finns en 

mängd intressanta och spännande företeelser att forska vidare kring, varför vi har formulerat tre 

nya forskningsfrågor nedan. 

 

A. Hur kommer det sig att vissa individer utrustats med tillräcklig motivation för att 

orka kämpa mot sitt mål, oavsett negativ påverkan, medan andra avbryter sin 

ansträngning vid minsta motgång? 

 

B. Var kommer denna starka drivkraft ifrån som vi möttes av under 

undersökningen?  

Är den medfödd, eller beror den på empowerment? Eller skapas den kanske under 

uppväxten i mötet med andra, likasinnade? Kan man välja att skapa den själv? 

 

C. Hur bedömer man sin egen och andras talang, och därmed chansen att lyckas? 

Balansgången mellan självinsikt och hybris kan vara hårfin… 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Enkätfrågor 

 

 

1. Diskuterade du din yrkesdröm med någon/några i din omgivning under 

uppväxten?  

T ex vägledare, lärare, föräldrar osv. 

 

2. Vilken respons upplever du att du fick av de olika personerna? Positiv, negativ?  

 

3. Hur upplevde du bemötandet känslomässigt 

 

4. Vad tyckte din övriga omgivning om din önskan; familj, vänner? 

 

5. Påverkades din övertygelse om ditt yrkesval av bemötandet? 

 

6. Tror du att dessa erfarenheter i ungdomen har ett samband med din karriär – hur 

i så fall?  

 

7. Fick det dig att agera annorlunda än du annars skulle ha gjort? 

 

8. Påverkas du av det fortfarande i någon mån i ditt yrkesutövande? 

 

9. Har din motivation att lyckas påverkats av det bemötande du utsattes för? 

 

10. Var hade du varit idag om du inte upplevt detta bemötande – på samma jobb? 

 

11. Varför tror du att just du lyckats förverkliga din yrkesdröm? 

 

12. Behöver man ha något särskilt personlighetsdrag eller särskild egenskap för att 

lyckas tror du? 

 

13. Hur stor del i din framgång tror du beror på enbart talang och hur stor del på 

motivation och vilja att lyckas?  

 

14. Hur tycker du en studie- och yrkesvägledare bör bemöta en student som vill 

försöka sig på ett karriärval liknande ditt? 
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9.2 Bilaga 2: Missivbrev  

 

Hej! 

 

Irina Runermark & Hanna Åman heter vi, och vi går sista terminen vid Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. Vi planerar att skriva vår C-

uppsats om personer med konstnärliga ambitioner och deras möte med verkligheten 

(skola, familj, vänner m fl.), och försöka ta reda på dels hur dessa möten har sett ut – 

blev man uppmuntrad i sina ambitioner att satsa på drömyrket, eller istället nedtagen på 

jorden ”för sitt eget bästa”? Och hur kommer det sig att vissa individer ändå vågar följa 

sina drömmar och satsa på en karriär inom kulturbranschen?  

 

Det vore därför både intressant och värdefullt att få höra Din syn på saken, eftersom Du 

är så etablerad och nått stor framgång, men också har mött en del motstånd på vägen, 

varför vi tror att Du har mycket intressanta tankar att tillföra vår analys. 

 

Vi förstår att Du är mycket upptagen, men om Du kan tänka Dig att offra några minuter 

på vår forskning, så kommer vi skicka ca 10 kortfattade frågor till Dig att besvara lite 

längre fram, och Du väljer helt själv vilka och hur Du vill besvara dessa, och 

naturligtvis också om Du vill vara anonym eller inte (vill Du det så avkodar vi Dina 

svar, och garanterar Dig anonymitet), och Du är också mycket välkommen att ta del av 

det slutliga resultatet i början av juni. 

 
Stort tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Irina Runermark & Hanna Åman 
studenter@live.se 

SYV 07 Distans, T6 

Pedagogiska Institutionen 

Stockholms Universitet 
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