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Sammanfattning 

 

 

Studien syftade till att undersöka studie- och yrkesvägledarens strategier vid drop in samtal.   

För att få svar på syftet har frågeställningar rörande studie- och yrkesvägledarens strategier samt 

vägledningsmodeller/ metoder vid drop in- samtal undersökts. Kvalitativa intervjuer 

genomfördes med sex studie- och yrkesvägledare. Det visade sig att studie- och yrkesvägledare 

inte har möjlighet till några planeringar inför drop in samtalet på grund av att den sökande 

kommer spontant och studie- och yrkesvägledaren saknar information om individen och dennes 

syfte med samtalet. Vägledningsmodeller/metoder som syftar till att ge den sökande en 

meningsfull förståelse om sig själv och omgivningen samt resulterar i klargörande av väljandet, 

användes sällan under drop in samtal. Dessa användes sällan på grund av tidsbristen då avsikten 

med samtalet är att ge information till sökanden på så kort tid som möjligt. I ett studie- och 

yrkesvägledares perspektiv är vägledningen som erbjuds i drop in samtal otillräcklig för att den 

sökande ska kunna göra ett välunderbyggt val, men kan vara ett bra komplement i 

vägledningsverksamheten. 
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Abstract  
 

 

The point of the study is to investigate educational and vocational counselors' 

strategies on drop in calls. In order to answer the purpose, the issues concerning the educational 

and vocational counselors' strategies and guidance models/methods at drop-in calls investigated. 

Qualitative interviews were conducted with six educational and vocational counselors'. 

In the study it appears that the educational and vocational counselors' are unable to have any 

strategies for drop-in conversation because the applicant will come spontaneously and the 

educational and vocational counselors' lack information about the individual and its purpose of 

the interview. Guidance models/methods designed to facilitate for the applicant and give them a 

sense of understanding about them selves there environment and results in a clarification of the 

election, not often used during the drop-in calls.These are not often used due to the lack of time 

because the intention of the call is to provide with information to the applicant in as little time 

as possible. In an educational and vocational counselors’ perspective the guidance that is offered 

at drop-in calls defective. 
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1. Inledning 

Vad ska du bli när du blir stor? Frågan bygger på ett tänkande som har blivit aningen omodernt 

men som fortfarande är vanlig. När blir man stor och vad betyder det att bli stor är inte så givet 

längre. Ofta i livet väljer man inte en utbildning och yrkesval, det kan ske flera gånger i livet. 

Att bana sin väg mot framtiden är mycket svårare idag än vad det var tidigare. Både utbildning 

och arbetslivet är snabbt föränderligt och utbrett; det omfattar inte bara Sverige utan hela 

världen. Länge har yrkesvalet varit en engångsföreteelse där intressen och väljandets förmågor 

skulle matchas mot yrkeskrav. Idag förväntas vägledningen hjälpa människan att fortlöpande 

forma och omforma dennes egen karriär.  

 Vi studerar till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms Universitet och under 

utbildningens gång har vi lärt oss om hur vägledningsmetoder/modeller kan användas under 

vägledningssamtalet i syfte att på det mest lämpliga och bästa sätt i samarbete med den sökande, 

hjälpa till att få överblick över dennes situation. Vidare har vi lärt oss att om den sökande inte 

får hjälp den behöver i vägledningsprocessen kan det leda till att individen inte gör ett väl 

underbyggt val, vilket enligt oss ofta får negativa konsekvenser både för individen och för 

samhället. En av konsekvenserna kan till exempel vara att eleven hoppar av skolan vilket i sin 

tur kan öka arbetslösheten. Under praktiken har vi kommit i kontakt med olika 

vägledningssamtal där flera var drop in samtal. Vi definierar drop in samtal som ett samtal 

mellan en eller flera sökande tillsammans med en vägledare, där samtalet inte är förbokat och 

tidsbegränsat. Drop in samtalen upplevde vi som korta besök med snabba frågor, där studie- och 

yrkesvägledaren befann sig i en stressad situation. Då vi ser denna form av vägledning som 

tidsbegränsad tror vi att studie- och yrkesvägledaren kan driva på samtalet mot ett resultat för 

den sökande, vilket vi tror kan vara ett problem. Detta för att ett sådant samtal kan medföra att 

vägledaren blir begränsad i sitt användande av vägledningsmodeller/metoder vilket kan vara ett 

hinder för den sökande att göra ett väl underbyggt val och utveckla sin karriär. Ett annat 

problem som vi ser är att individen kan komma på drop in samtal med förhoppning om att få 

vägledning, då vi har en uppfattning att det inte är en självklarhet för alla sökande vad drop in 

samtal kan erbjuda. Men å andra sidan anser vi att drop in samtalet kan vara en möjlighet för 

den sökande att lättare komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, något som kanske 

annars inte skulle blivit av. Med detta menar vi att vissa individer kan av olika anledningar ha 

svårt att boka ett samtal. Att komma på ett drop in samtal kan kanske kännas friare just för att 

den sökande kan besöka studie- och yrkesvägledaren spontant. En annan fördel kan vara att det 

finns en större möjlighet för individen att hitta en tid som passar. Med andra ord kan drop in 

verksamheten öka studie- och yrkesvägledarens tillgänglighet. 

Vi har märkt att flera skolor har drop in samtal som en del av sin verksamhet och 

det ligger i vårt intresse att få reda på hur studie- och yrkesvägledaren arbetar vid ett sådant 

samtal då vi efter utbildningen kan tänka oss att söka arbete på en skola. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras det område som berör studien från olika håll. 

Möjligheten att välja har idag blivit den enskilda individens ansvar.  Ett samhälle 

som bygger på att medborgarna ska göra flera, stora som små val kontinuerligt genom livet 

begär att man får hjälp för att medvetet kunna göra dessa val (Skolverket, 2008). Under senare 

år har vägledningens samhälleliga betydelse betonats även internationellt, vilket bland annat lett 

till att OECD, EU-kommissionen och Världsbanken gjorde en samordnad utvärdering i 37 

länder i början av 2000- talet. Vägledningen förväntades bidra till bättre utbildningseffektivitet 

genom mer motiverade och informerade elever, bättre produktivitet genom anpassning av 

efterfrågan på arbetskraft och utbud samt minskad exklusion och fel val. Besluten om 

vägledningens utformning i Sverige har delegerats till lokal nivå ofta till den enskilda skolan, 

som en följd av detta varierar vägledningens kvalité kraftigt i inriktning och omfattning (Lisbeth 

Lundahl, 2010).  

Redan på 1990- talet visade utvärderingar och utredningar av studie- och 

yrkesorientering brister i måluppfyllelse. Regeringen beslutade i december 1999 att göra en 

utredning av vägledning i skolväsandet. I utredningen kom man fram att kunskapsområdet syo i 

skolan blivit liktydigt med arbete som studie- och yrkesvägledaren gjorde. Vägledningens form 

såg annorlunda ut än det som beskrevs i läroplanen. Man kom också fram att vägledningen 

handlade mer om skolans interna behov än vägledning utifrån personen. Den grundläggande 

frågan om vem och vad studie- och yrkesvägledningen ska gagna uttrycks inte särskild tydligt i 

Lpo 94.  I en annan undersökning från 2005 bekräftades att eleverna inte får den vägledning de 

har rätt till (Lundahl, 2010). I rapporten Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans 

ansvar skriver Skolverket (2008) att kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen måste förbättras. 

Eleverna i skolan behöver göra väl underbyggda val. Utmaningen är ett större behov av 

information och vägledning på grund av utbildningsväsendets komplexitet, arbetslivets snabba 

omställningar, tillväxten av nya yrken och internationalisering av arbetslivet. Trots detta är 

kvalitet i skolans studie- och yrkesvägledning ingen het fråga i Sverige idag. Vägledarnas jobb 

och profession har levt i det fördolda enligt Skolverket. Med bakgrund till dessa problem ställs i 

den nya skollagen (2010:800, 29 §) högre krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla 

skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillträde till personal med sådan 

behörighet att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Den som ämnar påbörja en utbildning ska också ha tillgång 

till vägledningssamtal.
1
  

Sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv är vägledarens uppgift att underlätta för 

individen som är i behov av hjälp i sin livssituation. Vägledning bör ses som en pedagogisk 

process. Vägledaren ska sträva efter att underlätta för den sökande i den förändring som den går 

igenom i förhållande till utbildning, arbete, hälsa, sjukdom m.m. Vägledarens viktigaste uppgift 

                                                      
1
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-

2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 2011-05-07 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800
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är att genom samtal reflektera, acceptera, formulera eller hjälpa den sökande att förändra sin 

situation samt att identifiera förmågor. Utifrån det konstruktivistiska perspektivet har 

vägledaren som uppgift att eftersträva att uppfylla vissa krav (R. Vance Peavy, 2007). 

Ett institutionellt samtal (Jakobsson Öhrn, 2005) är ett samtal mellan en 

professionell yrkesutövare och en vanlig människa. Ett sådant samtal skiljer sig från ett 

vardagligt samtal eftersom samtalet har en tydlig samtalsstruktur. Institutionella samtal är ofta 

utformade efter en mall och ena personens bidrag kan ha planerats i förväg. Institutionella 

samtal är målorienterade och samtalen förväntas leda fram till något resultat och har ett bestämt 

syfte. Författaren menar att om samtalet inte sker på lika villkor för de medverkande så har den 

professionelle asymmetrin till sin fördel och befinner sig i överläge. Sådan asymmetri bildas 

eftersom samtalets struktur, dess form och ramar som gäller är mer bekant för den 

professionelle. Det kan vara så att den professionella för denna typ av samtal dagligen och det 

blir mer eller mindre ren rutin medens den vanliga människan upplever sitt fall som unikt. För 

individen kan samtalet vara någonting helt nytt då hon/han kanske inte har någon erfarenhet av 

liknande samtal. Hon/han är inte medveten om vilka ramar och krav på formalitet som finns i 

samtalet. Den vanliga människan blir mer eller mindre guidad genom samtalet (ibid). 

Den professionella samtalaren har formellt en annan position som medför större 

ansvar för det som händer i samtalet. Professionella samtal som definieras som vägledande har 

alla det gemensamt att de rör klientens personliga liv. Kunskaper och erfarenheter inom 

samtalsledarens profession är ett måste för den som använder vägledande samtal inom sin 

verksamhet. Kunskaper om kommunikation och erfarenheter om samtalsmetoder är också några 

av kvalifikationskraven (Kerstin Hägg & Svea Maria Kuoppa, 2007). 

Såhär ser det ut nu. Vägledningsfrågorna har uppmärksammats och varit föremål 

för utvärderingar och undersökningar ett antal gånger. Liknande resultat har presenterats fler 

gånger, vägledning med många brister. I dagens samhälle har behovet av vägledning ökat på 

grund av nya yrken som har tillkommit, fler utbildningsmöjligheter, arbetslivets förändringar 

osv. Nu har vi en ny skollag som ställer högre krav på studie- och yrkesvägledning. Dock finns 

inget krav på att skolorna måste ha en anställd studie-och yrkesvägledare. Innan den nya 

skollagen hade tillkommit så visade tidigare utredningar att kvalitén på studie- och 

yrkesvägledningen behövde höjas i skolan. Någonstans här formas frågeställningen för denna 

studie. Behovet av studie- och yrkesvägledning betonas mer och mer men hur väl följs det i 

skolans verksamhet. Hur kan studie- och yrkesvägledare hjälpa den sökande att utforma sin 

levnadsbana vid exempelvis drop in samtal? Vilka tillvägagångssätt använder studie- och 

yrkesvägledare sig av för att den sökande ska göra ett väl underbyggt val vid sådana samtal? 

Dessa är några av frågorna som ligger till grund för denna studie. 
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3. Litteraturöversikt  

 

Inledningsvis kommer vi i detta kapitel att presentera tidigare forskning inom området. Den 

presenteras i olika teman för att underlätta läsningen. Sedan följer en presentation av teoretiska 

utgångspunkter i studien. 

 

3.1 Tidigare forskning  

Svensk forskning inom studie- och yrkesvägledarområdet är mycket liten. Mycket av den 

forskning som bedrivits inom området har bedrivits i USA där den kvantitativa traditionen har 

haft stor betydelse (Anders Lovén, 2000). Om vägledningen mot bakgrund av de svårigheter 

som beskrevs i bakgrunden ska bidra till val som bottnar i sökandes intressen är det viktigt att 

klargöra svårigheterna i relationen mellan vägledare och sökande.  Vägledningssamtalet är ett 

viktigt verktyg i vägledningsprocessen. Trots att samtalet anses viktigt finns det lite kunskap om 

just detta redskap. 

3.1.1 Utvärdering av syo- organisationen 

 

En större utvärdering av syo- organisationen genomfördes under perioden 1976-1985. Man kom 

fram till att vägledarna och skolpersonalen inte kunde leva upp till de målen för skolans studie- 

och yrkesvägledning. Slutsatserna som drogs var att vägledarna skapade olika historier som inte 

stämde, så som: att alla elever har samma möjligheter till utbildning och yrke, frihet i sitt val, 

valet som ett väl underbyggt beslut osv. Resultatet visade att vägledarna ägnade sig väldigt lite 

åt hela situationen som den sökande befinner sig i och mer åt att ge information samt åt det 

administrativa arbetet. Det visade sig också att vägledarna hade en önskan att ägna mer tid åt 

vägledning. Möjligheten för den enskilde vägledaren att nå upp till målsättningar var mycket 

begränsad. Sammanfattningsvis var det en mörk bild av syoverksamheten som resultaten visade 

på (Franke- Wikberg & Jonsson, 1981). 
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3.1.2 Elevers osäkerhet inför det kommande valet 

 

Simovici, S. (1990) konstaterade i sin studie att eleverna på grundskolan visade en stark 

obeslutsamhet om vad de ville göra efter grundskolan. Faktorer som hade stor betydelse var att 

eleverna visste för lite om vad man kan göra efter grundskolan. Därför föreslogs flera vägledare 

per skola i syfte att öka elevers kunskaper om det framtida valet. Lovén (2000) skriver i sin 

avhandling om forskningen som Super & Overstreet (1960) genomförde på 1950-talet och som 

handlar om grundskoleelevers väljande. Studien visar på att en elev i årskurs nio inte är 

tillräckligt mogen för att göra ett genomtänkt val. Det föreslogs vissa åtgärder för att förbättra 

situationen. Skolan skulle på ett bättre sätt hjälpa elever att hantera sina val. I studien 

konstaterades också att även om eleverna var medvetna om sitt val så kunde de inte se 

långsiktiga konsekvenser. Studie- och yrkesvägledarens dimensioner borde klargöras på ett 

bättre sätt för elever i grundskolan. Eleverna behövde få en klarare bild om sina val och större 

möjlighet att styra valen. Resultaten i studien visade även att eleverna hade bristande 

självkännedom och insikt skriver Lovén i avhandlingen. 

3.1.3 Samspelet mellan vägledare och den sökande 

 

I Lovéns (2000) avhandling kunde man även läsa om forskningen som LaGrue & Wilden 

(1996) genomförde. De undersökte hur sökande och vägledare engagerade sig i samspelet under 

ett vägledningssamtal. Avsikten var att studera vilka responser som ansågs som meningsfulla av 

vägledaren och den sökande samt vad som inte ansågs som stödjande för att öka sökandes 

förståelse. Därefter kom de fram till tre typer av responser: affektiv kategori, 

organisationskategori och tolkningskategori. När det gäller den affektiva kategorin innebar det 

att vägledaren bearbetade den sökandes känslor utan att sökanden förstod orsaken. 

Organisationskategorin innebar att den sökande inte förstod syftet med samtalet eller delar av 

samtalet. Slutsatserna som LaGrue & Wilden drog var att vägledarna behöver klargöra syftet 

oftare, både i början av samtalet och under samtalet. I samma avhandling skriver Lovén om 

studien som Moir (1993) genomförde. Med utgångspunkt hur det kunde uppstå ett spel mellan 

den sökande och vägledaren lyfte Moir fram att teorier inte var tillräckliga för att förklara hur en 

individ väljer. Han betonade istället samspelet mellan den sökande och vägledaren. Hans 

resultat visade att den sökande anpassade sina svar efter vägledarens krav och försökte sträva att 

vara rationellt (Lovén, 2000). 
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3.1.4  Vägledningssamtalet 

 

I Gunnel Lindhs (2009) avhandling framgår det att under historiens gång har synen på 

vägledning uppfattats som en väg att dels förstärka individen i sin demokratiska rättighet att få 

välja fritt och dels få arbetsmarknaden att fungera mer effektivt. I praktiken förekommer oftast 

spänningar mellan dessa mål. I dagens samhälle betonas mycket individcentrerad, 

medvetandegörande och aktiverande vägledning. Någon ensidig matchning är det inte tal om 

längre, istället förväntas vägledaren bidra till att anpassa utbildningen och arbetslivet till 

individen. Istället för att med hjälp av olika tester mäta exempelvis intresse så används det nu 

andra metoder. Centralt blir det enskilda samtalet som en kraftfull metod för att individen ska nå 

ökad självkännedom. Samtalet är även en social konstruktion där yttre förutsättningar har stor 

betydelse för hur samtalet utformas. 

Det som framkommer i samtalssituationen är bundet till kontexten där 

verksamheten ingår, med andra ord avgör situationen vad man talar om och på vilket sätt. Även 

om sättet att samtala är individuellt format så finns det ändå vissa återkommande mönster i 

samtalet beroende på situationen.  Vägledningssamtalet skulle kunna kallas för ett 

institutionaliserat personligt samtal och med detta menas att den sökande och vägledaren möts i 

ett personligt samtal som dock ingår i ett led i institutionens rutin. Författaren lyfter fram att 

tidigare forskning har visat att det inte är så givet, att den sökandes behov är utgångspunkten i 

ett vägledningssamtal då samtalet i vissa fall kan domineras av fråga-svarsmönster. Ett problem 

för vägledarna kan vara att stanna upp och identifiera problemet utifrån den sökandes perspektiv 

innan man försöker hantera det. Detta kan leda till att det löses problem som inte är den 

sökandes faktiska problem. Alla typer av problemlösning utgår från att hjälparen först måste ha 

förstått vad problemet handlar om för att kunna hjälpa en individ.  Lindh framhåller även att 

forskningen har visat att det är bara i få samtal som vägledaren och den sökande kommer fram 

till någon uttalad problemformulering. Enligt henne kan det delvis bero på stora behov hos den 

sökande och tidsbrist. 

3.1.5 Om vägledningsmodeller och vägledningsmetoder  

 

I Lovéns (2000) avhandling beskrivs olika vägledningsmodeller. Vägledningsmodeller består av 

metoder och teorier för det professionella samtalet och utgår från olika teoretiska perspektiv. De 

modeller som vägledare använder sig av idag innefattar de bästa delarna som man har valt och 

satt samman. Flera vägledningsteorier är modeller som inte är särskilt utformade för studie och 

yrkesvägledning, utan är från början utvecklade för olika typer av samtal och behandling inom 

det fältet som socionomer och psykologer arbetar. Detta innebär att studie och yrkesvägledaren 

endast får en ram för att handskas med komplexa problemsituationer men ingen direkt hjälp 
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med att strukturera elevernas specifika studie och yrkes val. De samtalsmetodiska modellerna är 

nödvändiga i studie och yrkesvägledning men inte tillräckliga. Författaren menar att av detta 

skäl, finns det motiv att lyfta fram teorier och modeller mer syftade mot de specifika studier och 

yrkesvalet och som i vissa fall har delar av såväl karriär som vägledningsteorier. Författaren 

lyfter även fram att man har konstaterat att vägledarna ofta hamnar i en situation där 

organisationens villkor har större betydelse än den enskildes behov och att den goda 

vägledningsmetodiken fyller ibland en manipulativ roll. 

3.1.6 Yrkesval i ungas perspektiv  

 

Skolverket (2004) fick i uppdrag att göra en kunskapsöversikt som bland annat svarar på 

följande frågor: Vilket stöd erbjuds individer i valsituationen?  Hur vävs deras kunskaper och 

handlande i studie- och yrkesvalsprocessen? Avsikten har varit att presentera vad som har 

publicerats inom området genom att göra en litteraturgenomgång av forskning, utvärderingar 

och utredningar. I rapporten har även tagits del av pågående forskning inom området. I 

rapporten (Skolverket, 2004) kunde man läsa om skolelevers självvärdering och hinder i det 

subjektiva yrkesvalet. Hur elever bedömer sin egen förmåga och hur de uppfattar sig själva är av 

stor betydelse för vilka målsättningar de har för sitt val av yrke. Det märktes också att det är stor 

skillnad mellan det som formellt värderas som viktigt i utbildning och det ungdomarna själva 

anser är viktigt. Resultatet visar bland annat att eleverna vill lägga större vikt på självkännedom. 

Det visade sig att skolan ofta missar att hjälpa eleverna till en ökad självkännedom. Allvariga 

brister i syoverksamheten i grundskolan påtalades, framförallt när det gäller att ge eleverna 

självinsikt och kunskap om orientering i arbetslivet och utbildningsalternativ som förbereder 

dem att göra väl underbyggda val av yrke. Utifrån de granskningarna som har gjort krävs det 

både mer samtalstid och en genomtänkt metodik, om begreppen själkännedom och självinsikt 

ska bli levande för eleverna. 

Med utgångspunkt i idén om det rationella valet bör den som ska göra ett val 

också känna till något, såväl om det som väljs bort som det valda. Kunskaper inom dessa 

områden skulle kunna handla om vilka möjligheter det finns att läsa i andra länder, vilka 

framtidsvägar som är möjliga, vilka jobb som finns, hur arbete och utbildning hänger ihop, vad 

görs i olika arbeten, inriktningar på olika program, hur det ekonomiska studiestödet fungerar 

m.m. När det gäller vad ungdomar vet om dessa områden finns det ytterst få resultat. En av 

undersökningarna visade att många elever känner sig osäkra inför väljandet till gymnasieskolan. 

Eleverna var inte heller aktiva med att finna information om olika alternativ som finns på 

gymnasieskolan (ibid). Vidare framgår det i rapporten (Skolverket 2004) att resultatet visar att 

inför valet upplever tre av fyra elever stor osäkerhet. Allt som allt finns det alltså en stor del 

elever som är osäkra både efter valet och före valet. I rapporten beskrivs det att hjälp som det 

formella utbildningssystemet erbjuder ungdomar i valprocesser kallas vanligtvis studie- och 

yrkesvägledning. Faktorer som inverkar på definitionen av vägledning beror bland annat på 

förutsättningar inom arbetsmarknaden, utbildningsväsendet, olika reformer i den verksamhet 

vägledning tillhör samt väglednings teori och vägledningsmetods utveckling. I vilket mån de 

unga erbjuds stöd i vägledningsprocessen beror på organisationen, personellkompetens inom 

området samt olika ekonomiska förutsättningar. För att tillgodose elevers behov av vägledning 
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ska kommunerna enligt Skolverket se till att utbildade studie- och yrkesvägledare finns på plats 

och föreslår att detta bör vara en prioriterad insats inom skolväsendet. 

3.2 Teorianknytning 

Här presenteras den teori samt begrepp som vi har haft som utgångpunkt i denna studie och som 

ligger till grund för analysen som presenteras i nästa kapitel.  

3.2.1 Karriärutvecklingsteori 

 

Donald E. Super var bland annat inspirerad av Charlotte Bühlers utvecklingspsykologi. En av 

hennes målsättningar var att definiera och stötta individen att åstadkomma ett tillfredställande 

liv och klargöra dennes mål. Även Kurt Levins socialpsykologiska hypoteser bygger Supers 

teori på, när det avser levnadsrummet. Supers hypotes om självuppfattningen har som 

utgångspunkt bland annat ifrån psykologen Georg A. Kelly. Dessa teorier är byggda på 

empiriska undersökningar och studier av individers karriärutveckling. Supers teori bygger på 

forskning som har satts samman till en teori om karriärval. Hans teori togs fram under 60 år. I 

början av 1900- talet sågs vägledning som att ”rätt man till rätt plats” där syftet var att hjälpa 

människor att finna rätt arbete i övergången mellan ungdom och vuxen ålder, Super kan sägas 

vara den teoretiker som förde framåt vägledningsämnet (Höjdal, L. & Poulsen, L. 2007). 

Speciellt för Supers teori är att han placerar karriärvalet i ett sammanhang och 

blandar med individens egna uppfattningar och värderingar om yrkesval. Han anpassar sin teori 

till det moderna, föränderliga arbetslivet där individen byter arbetsuppgifter och arbetsplatser 

under sitt liv flera gånger. På grund av detta, menar Super att man kan hamna i ett nytt 

utforskningsskede och ett nytt etableringsskede, som inte behöver vara åldersbundet. Han anser 

också att människor formas och genererar i sin tillvaro och i sitt sammanhang vilket är en 

livslång process.  Tiden framåt och bakåt har stor betydelse. Super menar att individen har två 

sidor, en objektiv och en subjektiv. I sin teori använder han sig av en livstege som är indelad i 

fem tidsperioder och beskriver olika utvecklingsstadier i en människas liv, dessa är: den 

uppväxande (4-13 år), utforskande (14-24 år), etablerande (24-44 år), upprätthållande (45-65 år) 

och avvecklande (65 och framåt). Supers teori utgår från tre begrepp: livsförloppet, 

levnadsrummet och självuppfattningen (Höjdal, L. & Poulsen, L. 2007). 

 

Livsförloppet är kontexten i individens liv, dennes roller och sociala samhällsställningar 

utvecklas och förändrar sig genom de olika stadierna. Han menar att helheten utgör ramen för 

att se på individuella händelser (ibid). 
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Levnadsrummet är en helhet av individens roller, fysiska och sociala miljö samt föreställningar 

– det som ännu inte existerar. Individen lever sitt liv på samma gång som hon/han skapar 

ramarna för det, genom exempelvis sin karriär. Livsrummet innehåller olika utmaningar 

människan möter samt individens egna mål i livet. Yrket är en av alla roller människan har och 

alla roller inverkar på varandra. Beroende på var i livet individen befinner sig har denne olika 

roller och olika antal roller som är betydande. De vanligaste nio rollerna är barn, ungdom, 

student, fritidsmänniskan, samhällets medborgare, arbete i och utanför hemmet, partner, förälder 

m.m. Dessa roller anser Super att de flesta går igenom någon gång under sitt liv. De roller man 

har som utspelar sig i levnadsrummet har inflytande på levnadsstrukturen och på utvecklingen. 

Olika roller har olika platser och har olika stor betydelse. De främsta platserna är hemmet, 

skolan, samhället och arbetsplatsen. Exempelvis kan det innebära att föräldrarollen främst 

utspelar sig i hemmet men att den rollen kan flyttas till andra platser exempelvis till 

arbetsplatsen. En roll består också av förväntningar som finns på personen, exempelvis en 

person som arbetar väntas arbeta med sina arbetsuppgifter där denne arbetar och en förälder 

väntas ha en föräldraroll. Karriär medför ofta att man byter arbetsuppgifter och yrke och då 

ändras också yrkesrollen. Om dessa roller spelas under samma tid i livet och är för olika 

varandra uppstår en konflikt i rollerna. Roller som mer liknar varandra är mer tillfredställande 

som att arbeta med något som också ingår i intresset på fritiden. Ju mer förmågor som 

tillfredsställs, ju mer tillfredsställd och framgångsfull blir individen. Rollerna tar upp olika stor 

tid vid olika tidpunkter i livet, beroende på var i livet människan befinner sig (ibid). 

  

Självuppfattning ger människan dess identitet och skapas genom att individen förstår eller 

utformar sina individuella värden. Det är en process som utvecklas och förändrar sig i 

interaktion med omvärlden. Självuppfattningen skapas genom att individen bedömer värdet av 

exempelvis sin karriär subjektivt och kompletterar den med den objektiva bilden. När det gäller 

den subjektiva processen så anser Super att det handlar om karriärmognad, i vilken utsträckning 

individen hanterar sina utvecklingsuppgifter och sociala samt kulturella krav som människan 

förväntas klara av vid ett livs fas. Det objektiva jaget menar Super är den syn man har på sig 

själv utifrån andras tolkningar medens det subjektiva jaget skapas beroende på hur man 

uppfattar sig själv(Höjdal, L. & Poulsen, L. 2007).  

Super studerade individers yrkesval och dess motiv genom att se på samspelet 

mellan individens biologiska utveckling, individens sociala utveckling och samhällets 

förväntningar. Han kom fram till att om man har en större medvetenhet om dessa olika faktorer 

som påverkar människan, ökar möjligheterna till att göra ett bättre karriärval (ibid). Enligt teorin 

ska man under vägledningen gå igenom fem olika steg;  

 

Levnadsrummet – här pratar man om roller, intressen, tidigare yrkeserfarenheter, situationer i 

livet, utbildning. Det viktiga är att identifiera och värdera individens värderingar och 

förväntningar på de roller som redan finns och de roller som kommer.  

Livsförloppet – fokus på arbetsrollen i förhållande till vilken nivå i karriären och möjligheter 

individen har, kunna hantera val samt identifiera yrke som kan passa. Här arbetar man även med 

hinder och övervägningar som individen står inför för att kunna skilja ut och specificera dessa.  

Det objektiva yrkesperspektivet – vägledaren ska arbeta här med att ta reda på vad den sökande 

vill och önskar att hitta i sin livsroll, detta för att åstadkomma en karriärutveckling.  
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Det subjektiva yrkesperspektivet – här ligger fokus på individens subjektiva självuppfattning 

som gäller yrkesrollen men även på dennes livshistoria och utvecklingsstadier. Vägledaren bör 

här stötta individen i att kunna förstå sin karriärutveckling i ett livslångt perspektiv.  

Det sista steget handlar om berättande översättning och integrering av fakta – man 

sammanställer det man kommit fram till i samtalet och under tidigare möten. Man utgår från de 

första stegen i processen och designar en plan. Individen kan behöva hjälp att samordna olika 

slags information i sin livshistoria (ibid). 

Enligt Supers synsätt förändras människan, så som omgivningen. Att inse att 

livet och samhället inte är statiskt är av betydelse då man ska sätta sig in i vad en individ har för 

behov. Att vidga perspektiven både när det gäller barn men även vuxna kan vara ytterst 

relevant, för att på så sätt introducera nya inslag i de livsrum individen befinner sig i. Detta är 

ett synsätt som studien utgår ifrån.    
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4. Syfte och frågeställningar 

Studien har som syfte att undersöka hur studie- och yrkesvägledare hanterar drop in samtal. 

För att uppnå syftet med studien har vi haft som utgångspunkt följande frågor: 

 

 Vilka olika strategier förekommer hos studie- och yrkesvägledare vid drop in- samtal? 

 Vilken vägledningsmodell/metod andvänder sig studie- och yrkesvägledare av under 

drop in -samtalen? 
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5. Metod 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning om den valda undersökningsmetoden. Vidare 

beskrivs i 5.2  undersökningsstrategi, i 5.3 urvalet i studien och i 5.4 studiens genomförande. 

Slutligen presenteras i 5.5 validitet och reabilitet, i 5.6 på vilket sätt de forskningsetiska 

principerna beaktats i studien samt i 5.7 vår reflektion över metoden. 

5.1 Val av metod 

Eftersom denna studie syftar till att få fram studie- och yrkesvägledarens beskrivning av 

strategier, vägledningsmetoder och vägledningsmodeller som används i vägledning vid drop in- 

samtal ansåg vi att en kvalitativ metod skulle passa bäst. Studiens analys bygger på intervjuer 

med just studie- och yrkesvägledare. Anledningen till att vi valde intervjuer är att i ett direkt 

samtal finns det möjlighet att be studie- och yrkesvägledaren att utveckla sina svar samt att vi 

kan ställa följdfrågor. Johannessen & Per Arne Tufte (2003) skriver att metoden syftar till att få 

fram berättelser av respondentens vardag så att man kan tolka betydelsen av det fenomen som 

beskrivs. Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) lyfter fram att styrkan i den 

kvalitativa intervjun ligger i att situationen i undersökningen liknar ett vanligt samtal. Det 

betyder att detta är en intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad det gäller 

undersökningspersonerna då forskaren endast ger de tematiska ramarna, menar författarna. 

I studien har vi strävat efter att låta intervjupersonerna påverka samtalets utveckling men vi har 

ändå försökt att få svar på de frågorna som vi ville belysa. Under intervjuns gång har vi även 

strävat efter att vaska fram den information vi kan få om det vi är intresserade av med hjälp av 

följdfrågor. 

5.2 Undersökningsstrategi 

Enligt vår uppfattning kan det vara svårt att som utomstående förstå, lyssna och tolka det som 

andra personer säger i ett sammanhang där man inte själv är delaktig. Därför vill vi understryka 

att syftet med studien inte är att generalisera de slutsatser och resultat som vi kommit fram till, 

och inte heller visa på en absolut sanning. Vi ser på studien som ett nyfiket undersökande och 
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hoppas kunna redogöra för hur vi handlat och tänkt genom uppsatsprocessen så att läsaren kan 

förstå.  

 

 5.3 Urval 

Intervjuerna gjordes i både Stockholm och Södermanland på en grundskola, två gymnasieskolor 

och tre Komvux. Södermanland och Stockholm valde vi eftersom det är bra 

kommunikationsförbindelser för oss båda. Vi valde att intervjua sju utbildade studie- och 

yrkesvägledare där den första som intervjuades var testperson, sex av intervjupersonerna var 

kvinnor och en var man. Två av intervjupersonerna kom vi i kontakt med under vår 

praktikperiod. För att kunna uppnå syftet med studien har flera avgränsningar gjorts och en av 

avgränsningarna var antal intervjuer. På grund av tidsbegränsningen med studien kändes sex 

intervjuer som ett rätt antal. Anders Lovén (2000) skriver i sin avhandling att ett 

vägledningssamtal innehåller flera kontexter; klientens situation, den fysiska miljön där samtalet 

utspelar sig samt vägledarens position på arbetsplatsen och dennes relation till klienten. Vi anser 

att för att få en sådan förståelse skulle det behövas en avsevärd mer omfattande studie än denna. 

I studien fokuseras det på studie- och yrkesvägledarens strategier vid enbart drop in- samtal. 

Genom att belysa de delar av vägledningen som analyseras utifrån 

vägledningsmodeller/metoder och karriärutvecklingsteroier är det mycket som inte tas upp som 

eventuellt skulle kunna vara till hjälp för att få en ökad insikt av drop in-samtal. 

5.4 Genomförande 

Studien inleddes med en litteraturundersökning för att öka kunskaperna om ämnet. Ett antal 

studie- och yrkesvägledare har förfrågats via mail om deltagande i studien. Därefter skickades 

missivbrevet till dem som var villiga att delta. I missivbrevet fick de en kort redogörelse för vad 

studien handlade om. Studie- och yrkesvägledarna fick välja datum och tid under en två veckors 

period. All kontakt sköttes via mail. Vi började med att intervjua en studie- och yrkesvägledare i 

avsikt att testa om intervjufrågorna var tydliga och relevanta för att besvara syftet med studien. 

De resterande sex intervjuerna genomfördes på studie- och yrkesvägledarnas arbetsplatser och 

spelades in. Varje intervju tog ca 45 minuter och vi utgick från intervjufrågor (se bilaga 2). 

Följdfrågor ställdes beroende på hur mycket intervjupersonerna utvecklade sina svar. Under 

intervjuerna satt vi båda med, där en av oss ställde frågorna till studie- och yrkesvägledaren och 

den andra antecknade. Vi lyssnade på det inspelade materialet för att bekanta oss med helheten. 

Sedan transkriberade vi intervjuerna var för sig och de delar i svaren som vi tolkade 

betydelsefulla utifrån forskningsfrågorna och syftet har sammanfattats i resultatdelen. 
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Information som inte hade ett samband med intervjufrågor och syftet valde vi att inte redovisa i 

studien.  Resultatet sammanställdes och analyserades utifrån teoretiska utgångspunkter som 

presenteras i litteraturöversikten. Sedan delades resultat och analysdelen i olika teman för att 

underlätta för läsaren. Analysen utvecklades i diskussionsdelen med hjälp av tidigare forskning 

som också presenterats tidigare i studien (se litteraturöversikten). Aktuell forskning, litteratur 

och intervjuer har bearbetats så objektivt som möjligt. 

5. 5 Validitet och reliabilitet 

En central fråga inom giltighet även kallad validitet är hur bra, eller relevant data representerar 

fenomenet. Validitet får inte tolkas som något absolut, som om data är giltiga eller inte, utan 

snarare ses som ett kvalitetskrav som nästan ska vara uppfyllt. En annan grundläggande fråga i 

all forskning är datas tillförlitlighet även kallad reliabilitet. Reliabilitet handlar om 

undersökningens data, insamlingssätten, vilka data som ska bearbetas samt användas. Om flera 

forskare undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resultat är det ett utryck för 

hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 2003 ). Intervjuns struktur ledde till att samma frågor 

ställdes till alla studie- och yrkesvägledare dock var följdfrågorna något olika. Följdfrågorna var 

ett måste för att utveckla och förstå det studie- och yrkesvägledaren sa. Det som kan ha påverkat 

reabiliteten är att följdfrågorna inte var likadant utformade. För att öka reliabiliteten i studien 

har en av oss fört anteckningar under intervjun samt iakttagit vad som sagts då intervjuledaren 

missade ibland att följa upp viktiga saker. För att ytterligare öka reliabilitetet spelade vi in 

samtalen för att få med allt som sägs och för att förmedla intervjupersonernas åsikter på ett 

trovärdigt sätt. Intervju och följdfrågor sammankopplades med huvudfrågeställningarna, vilket 

ger en viss validitet. Under intervjuerna förekom det att studie- och yrkesvägledaren berättade 

om någonting som inte kunde kopplas till studiens tema men vi valde att inte avbryta personen 

då vi anser att det inte är etiskt korrekt.  

5.6 Etiska överväganden 

Under studiens upplägg och under arbetet har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2009) 

forskningsetiska principer där vi har följt följande krav: 

 

Nyttjandekravet som innebär att materialet används endast för forskningsprojektet. 

 

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna bestämmer själva om de vill delta i studien. 

Forskaren måste fråga deltagarna om och under vilka förutsättningar de kan tänka sig att delta.  
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Informationskravet som betyder att deltagarna ska få ta del av vad studien handlar om. De måste 

få information om vad de har för rättigheter samt vilken roll de kommer att ha i studien 

 

Konfidentialitetskravet som betyder att personuppgifter om deltagarna inte får lämnas ut till 

människor som studien inte berör (ibid).  

Vi anser att etik ska vara en självklarhet genom studien. Med detta menar vi 

bland annat att man ska ta hänsyn till människors integritet och inte kränka någon. Vi har inte 

lämnat materialet vidare till någon annan och det material som vi har samlat in har bara används 

till studien. I missivbrevet (se bilaga 1) som vi skickade till deltagarna poängterade vi att man 

kunde avbryta sin medverkan om det känns obekvämt. Vidare fick deltagarna information om 

syftet samt om deras roll i studien. Personuppgifter har avidentifierats omedelbart efter 

avlyssningen av det inspelade materialet. Vi har också valt att förvara intervjumaterialet så att 

obehöriga inte kan ta del av det. 

 

5.7 Reflektion över metoden 

En studies resultat influeras av olika faktorer och kan av den orsaken skilja sig åt. Interaktionen 

mellan intervjuaren och intervjupersonen kan påverka både reliabiliteten och validiteten. I denna 

studie fick intervjupersonerna endast information om syftet med studien via missivbrevet (se 

bilaga 1). Möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda om intervjupersonerna också hade fått 

intervjufrågorna när missivbrevet skickades. Eventuellt hade de kommit väl förberedda och 

hunnit fundera över vad de skulle svara men å andra sidan hade risken blivit att de hade planerat 

svaren. Eftersom de fick frågorna på plats hann de inte förbereda svaren och svarade mer 

spontant. All information kanske inte kom med när det inte fanns så mycket tid att tänka efter. 

Det som vi tror kan ha tillfört studien mer verkligt innehåll, är om vi skulle ha observerat drop 

in- samtalet mellan den sökande och studie- och yrkesvägledaren. Då hade vi kunnat se vilka 

strategier och vägledningsmetoder/modeller studie- och yrkesvägledaren använder sig av under 

samtalet. Vi valde att spela in intervjuerna och anteckna för att ha ett material som vi kunde gå 

tillbaka till. Det är möjligt att inspelningen kan ha hämmat studie- och yrkesvägledarens svar. 

Vi valde att vara med båda två under intervjuns gång. Svaren hade kanske blivit annorlunda om 

bara en av oss var med och intervjuade, det hade kanske varit en mindre risk att personen känts 

sig iakttagen, å andra sidan hade det minskat reliabilitetet i studien. Utifrån studiens syfte har 

den kvalitativa metoden känts relevant, vi anser att det hade varit svårt att genomföra på annat 

sätt eftersom det var viktigt i studien att få fram personliga och spontana berättelser. 
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6. Resultat och Analys  

I detta kapitel redovisas resultat och analys av insamlade data och denna har genomförts med 

stöd i teoretiska utgångspunkter (som presenteras i kapitel 3.2). Resultatet och analysen 

redovisas i form av olika teman. Inledningsvis presenteras några persondata. 

 

 Intervjuperson 1 arbetar på en vuxenutbildning, där hon har jobbat i sju år. Drop in 

samtal har hon tre dagar i veckan, två förmiddagar och en eftermiddag. 

 

 Intervjuperson 2 arbetar också på en vuxenutbildning där hon har jobbat i åtta år. Hon 

har drop in samtal en förmiddag i veckan. 

 

 Även intervjuperson 3 arbetar på en vuxenutbildning där hon har jobbat i femton år. 

Hon arbetar med drop in samtal fyra gånger i veckan, två förmiddagar och två kvällar. 

 

 Intervjuperson 4 jobbar på en grundskola och har jobbat där i ett år. Hon har drop in 

samtal varje dag när hon inte har bokade vägledningssamtal eller andra uppgifter. 

 

 Intervjuperson 5 är verksam på en gymnasieskola och har varit det i fyra år. Även hon 

har drop in samtal varje dag då hon inte har andra uppgifter. 

 

 Intervjuperson 6 arbetar också på en gymnasieskola. Han har jobbat där i sexton år. 

Drop in samtal har han sällan. 

 

 

6.1 Strategier vid drop in samtalet 

I intervjuerna framkom det att vägledarna ser på drop in samtalet som en del av sin vardag.   

Drop in samtalet definieras som ett samtal där en sökande kommer spontant med en specifik 

fråga. Frågorna handlar oftast om utbildningsplatser, olika utbildningar, kurser, yrken osv. En 

vägledare uttryckte ” för mig betyder drop in samtal mest stress och att allt ska gå fort och man 

är totalt oförberedd ”. Vidare berättade hon att drop in samtalet upplevdes som resultatinriktat 

och resursinriktat men att hon ändå försöker utgå från den sökandes behov. En annan av 

vägledarna sa ”syftet är att enbart svara på elevens fråga utan att trycka på massa andra 

besvärliga frågor som eleven inte vill svara på”. Vid samtliga intervjuer poängterades att det är 
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möjligt att sökande förväntar sig att få mer av samtalet, än bara korta svar på några frågor. Vad 

det gäller vägledarnas strategier inför drop in samtalet så uppgav samtliga att det är omöjligt att 

göra några förberedelser, planeringar o.s.v. då man aldrig kan veta hur många sökande som 

kommer, vad de vill prata om, vilken information och hjälp behöver den sökande m.m.  

Alla vägledare berättade att deras syfte med drop in samtal är att ge information 

till sökanden på så kort tid som möjligt, ofta handlar det om snabba korta möten. Super menar 

att valet inte är något som är avskilt från individens övriga liv och detta måste man ta hänsyn till 

i vägledningen. Enligt resultatet vi har fått börjar oftast drop in samtalen med att sökande 

kommer in, och vägledaren hälsar vänligt. Efter detta ställer vanligen sökande sin fråga som 

vägledaren svarar på utan att djupare gå in i samtalet. Enligt Super bör en vägledare få en 

helhetsbild av individen för att sedan kunna se och fokusera på detaljerna i 

vägledningsprocessen. 

När vi ställde en följdfråga till vägledarna om de i början av samtalet berättade 

för den sökande om att drop in samtalets syfte främst är att ge kort information, svarade alla 

förutom en, att de inte gjorde det. Dock poängterade en vägledare att för henne var det viktigt 

att tala om för den sökande att drop in samtalet handlar om snabba, korta frågor och att det var 

viktigt att redan från början sätta upp ramar som till exempel hur lång tid samtalet kunde pågå. 

Tre av vägledarna berättade att under drop in samtalet kan flera frågor av djupare karaktär dyka 

upp men då det inte finns tid för något djupare vägledningssamtal försöker vägledarna leda 

samtalet mot ett resultat eftersom syftet är att hinna med så många sökande som möjligt. I 

intervjuerna kom det även fram att det inte är möjligt att göra en handlingsplan för den sökande 

eller följa upp om det skulle behövas. Vägledarnas berättelser pekar därmed på att 

vägledningssamtalet avslutas utan att vägledaren på något sätt fått veta något om den sökande 

och dennes situation. I samtalet kan kanske individen fatta ett beslut utan att ha identifierat sina 

intressen, värderingar, kommande roller, förväntningar, hinder, möjligheter m.m. Resultatet 

visar att vägledningen i drop in samtalen var långt ifrån tillräckliga för att på bästa sätt hjälpa 

individen att få en klarare bild av sig själv och därmed göra ett väl underbyggt val. Av 

intervjuerna framkom det att vägledarna önskade mer tid för själva samtalet istället för att göra 

andra administrativa uppgifter.  

 

6.2 Vägledningsmodeller/metoder 

Vägledningsmetoder som vägledarna nämnde att de använder under drop in samtal är: lyssna, 

bekräfta, visa respekt, mirakelfrågor och andra metoder som inte tar så lång tid. Vidare 

berättade de att det inte går att använda sig av vägledningsmodeller under drop in, då 

modellerna ofta kräver mer koncentration på individen. En vägledare tog upp att hon är ganska 

förtjust i visualisering som metod och att under vissa drop in samtal kan hon känna att den 

skulle passa, men hon använder inte metoden eftersom den tar lite längre tid. Resultatet visar på 

att vägledarna var överens om att vägledningsmodeller kan underlätta att stukturera upp 

samtalet men att det inte alltid är möjligt att använda i studievägledning, särskild inte i drop in 
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samtal. I intervjuerna kom det fram att det ställs många krav på vägledarna uppifrån, så som 

effektivisering, vilket enligt dem gör att man inte tänker så ofta på 

vägledningsmodeller/metoder som man lärt sig under utbildningen på studie – och 

yrkesvägledarprogrammet. En av vägledarna berättade att hon skapade sin egen modell ibland 

och blandade lite av olika modeller för att anpassa till situationen och tiden hon har. Resultatet 

visar även på att vägledarna inte sammanfattar samtalet varje gång. Vi ser därmed en 

begränsning vid drop in samtal, för vägledaren och den sökande när det gäller att få klarhet vad 

som sagts under samtalet. 

En av vägledarna sa följande ” ett drop in samtal är sakstyrt och inte personstyrt”. 

Vidare berättade han att informationen som han ger är kort och syftar till att svara på elevens 

specifika fråga/frågor och inte på att vidga perspektiv om olika utbildningar och yrken. I 

samtliga intervjuer betonades, att det inte fanns tid under drop in samtalet för kartläggning av 

den sökandes situation. Dock tog de upp att de var medvetna om hur viktigt det är att lära känna 

den sökande och dess livsituation för att kunna hjälpa individen i sitt kommande val. Vidare 

förklarade de också att detta inte kan uppnås vid drop in samtal då det ofta krävs att träffa den 

sökande flera gånger, där man i det återkommande samtalet redan har bakgrundsinformation om 

individen. Enligt Supers teori ska en vägledare ha en klar bild om den sökandes livsförlopp, 

levnadsrum och självbild för att kunna hjälpa den i det kommande valet. Detta skulle innebära 

att vägledaren måste få information om den sökandes bakgrund, livssituation, värderingar, 

intressen m.m. När vi ställde frågan vilka vägledningsmetoder/modeller vägledarna använde för 

att hjälpa den sökande att upptäcka sina, intressen, värderingar och lära känna sig själv bättre, så 

framkom det att det sällan fanns tid för detta under drop in samtal. Enligt Super´s resonemang 

ökar en individs möjlighet till ett välunderbyggt val om personen under vägledningsprocessen 

får en medvetenhet om det objektiva och subjektiva jaget. Då resultatet visar att det inte finns 

förutsättningar till detta under drop in samtal kan detta ses som att sökanden kan göra ett val av 

utbildning eller yrke utan att vara medveten om dessa faktorer som kan påverka valet och 

karriärutvecklingen.  

 

 6.3  Karriärutveckling 

 

Vägledarna på vuxenutbildningen berättade att de kände att det var särskild svårt att hjälpa 

vuxna sökande i sitt kommande val och i sin karriärutveckling. De lyfte fram att olika frågor 

kan dyka upp vid vägledning av vuxna samt eventuella problem som den sökande har, men 

enligt vägledarna kan det vara svårt att upptäcka det på grund av tidsbristen. Att en vuxen söker 

sig till vägledningen och vill fortsätta studera kan enligt Super´s teori innebära att individen har 

kommit tillbaka till en fas i sin karriärutveckling som den tidigare varit i. Vuxna sökande 

befinner sig här i en fas där de vill fokusera på studier för att av olika anledningar gå vidare i sin 

karriär. Enligt vuxenutbildningens vägledare kunde vuxna vara mycket begränsade i sin 
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karriärutveckling på grund av olika hinder så som ekonomi, familj, arbete osv. Detta kan 

kopplas till Super´s teori där han menar att en individ har många olika roller i sitt liv som är av 

olika stor betydelse och där rollerna har olika platser. Han menar att de viktigaste platserna är 

skolan, hemmet, arbetsplatsen och samhället. En roll kan enligt Super innebära förväntningar på 

individen. En vuxen som har för avsikt att studera och som samtidigt har en föräldraroll kan 

enligt denna tolkning medföra olika förväntningar för individen. Detta kan ses som hinder för 

individens karriärutveckling då det kan vara krävande att uppfylla alla förväntningar i olika 

roller som då utspelar sig under samma tid vilket kan leda till rollkonflikt. Att hjälpa den vuxna 

sökande krävde enligt vägledarna ett vägledningssamtal av en djupare karaktär vilket inte kunde 

erbjudas vid drop in samtal.  
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7. Diskussion 

Inledningsvis i detta kapitel diskuteras resultaten med utgångspunkt i studiens syfte och 

teoretiska utgångspunkter (som presenterats i kapitel 3.2). Slutligen diskuteras studiens skillnad 

och samstämmighet i förhållande till tidigare forskning som gjorts inom ämnet. 

7. 1 Diskussion om studiens resultat utifrån teoretiska 

utgångspunker 

I studien har vi utgått från Super´s synsätt där man sätter karriärvalet i en social kontext blandat 

med individens egna uppfattningar och värderingar om yrkesval. Super menar att individen 

skapar och skapas i sin tillvaro och i sin kontext vilket är en livslång och subjektiv process. 

Karriärmognad handlar om i vilken utsträckning individen handskas med sina 

utvecklingsuppgifter som består av samhälleliga och kulturella krav som individen förväntas 

klara av vid ett visst livs fas (Höjdal & Poulsen, 2007). Vi nämnde i inledningen att vi hade en 

föreställning om att studie- och yrkesvägledarna var begränsade i sitt användande av 

vägledningsmodeller/metoder samt att de kunde driva på resultatet i drop in samtalet. Vi anser 

att det som framkommit i resultatet bekräftar vår föreställning.  

Ett mönster som blir tydligt i intervjumaterialet är att i vägledningen vid drop in 

samtal, tas det inte hänsyn till individens självuppfattning, levnadsrum och livsförlopp vilket 

enligt teorin som analysen utgår ifrån är viktigt för en individs karriärutveckling. Vi ser detta 

som ett problem särskild vid vägledning av vuxna. Vuxna sökande som funderar på att studera 

och vill byta sin karriär, har enligt Super återgått till sin föregående fas i livet, hamnat i en ny 

utforskningsfas och ny etableringsfas. Vi tycker att desto fler roller man har i livet som spelar 

under samma tid och påverkar varandra desto mer kan man bli begränsad i sitt val och sin 

karriärutveckling. För en vuxen kan det exempelvis innebära att man väljer en kortare 

utbildning på grund av ekonomiska förutsättningar och föräldrarollen som tar mycket tid, fast 

man egentligen är mer intresserad av en helt annan och kanske längre utbildning. För att detta 

inte ska ske så anser vi att det är av stor betydelse för både vägledaren och den sökande att få en 

klarare bild av situationen som individen befinner sig i. Som vi förstår bör sökanden bland annat 

få hjälp att i vägledningen utforska möjligheter för att utföra önskade arbetsuppgifter och 

identifiera nya arbets och utvecklinsområden. 

Då det i resultatet har framkommit att i drop in samtal inte finns förutsättningar 

att ta reda på individens hinder och intressen finns det inte heller möjlighet att vidga individens 

perspektiv. Individen kan med andra ord göra ett val av utbildning och yrke utan att ha fått en 

bättre själuppfattning och utan att vara medveten att utbildningen kanske inte passar dennes 
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intressen och värderingar. Resultatet visar på att vägledningen i drop in samtalet syftar mest på 

att enbart svara på den sökandes specifika frågor samt att vägledningsmetoder som kräver mer 

koncentration inte används i drop in samtalen. Vi uppfattar detta som att det inte blir någon 

vägledning i ett drop in samtal trots att den sökande kanske förväntar sig det. Vidare vill vi 

poängtera att vi inte bara ser nackdelar med drop in samtal utan även fördelar och några av 

fördelarna har vi redan nämnt tidigare i inledningen. De resultat som vi kommit fram till visade 

inte att drop in samtal dominerar i vägledningsverksamheten men däremot förekommer 

samtalen ofta på några av de skolor som ingick i undersökningen. Vi anser inte att drop in 

samtalen ska tas bort, men kanske minska utrymmet för dessa samtal så att vägledningen får 

större utrymme. Enligt vår uppfattning kan drop in samtal vara ett bra komplement i 

vägledningsverksamheten, dock tycker vi att samtalet enbart ska behandla exempelvis frågor 

kring CSN, hjälpa den sökande att fylla i blanketter, byta kurs m.m., eftersom det inte finns 

förutsättningar för vägledning vid drop in samtal. Detta skulle innebära att skolan måste vara 

mycket tydligare om vad den sökande kan få för hjälp vid ett sådant samtal.  

7.2 Studiens skillnad och samstämmighet gentemot tidigare 

forskning 

Utvärderingen (Franke- Wikberg & Jonsson, 1981) av studie- och yrkesvägledarorganisationen 

visade att vägledarna inte ägnade sig tillräckligt åt situationen som den sökande befinner sig i 

utan mer åt att informera den sökande och åt administrativa uppgifter. Vidare visade det sig att 

vägledarna önskade mer tid för själva vägledningssamtalet. Det vi har kommit fram till i studien 

visar på att det fortfarande finns samma problem inom studie- och yrkesorganisationen i alla fall 

vad det gäller vägledning i drop in samtal. Forskningen som Super & Overstreet (Lovén, 2000) 

genomförde visade att skolan behövde bli bättre på att hjälpa eleverna att handskas med sina 

val. Eleverna borde få en större möjlighet att styra sina val, en klarare bild om valen och en 

bättre självkännedom enligt forskningens resultat. Resultaten från rapporten UG- 1995 

Skolverket (2004) visade också att självkännedom är ett begrepp som eleverna vill lägga större 

vikt på vid studie och yrkesvägledningen. I samma rapport beskrivs allvarliga brister i 

syoverksamheten i grundskolan. Bristerna handlar om att ge eleverna självinsikt och kunskap 

om utbildningar samt orientering i arbetslivet så att man förbereder dem att göra väl övervägda 

val av utbildning och yrke. Det framhålls i rapporten att skolan ofta missar att hjälpa eleverna 

till ökad självkännedom. Då vi i vår studie inte har undersökt elevers väljande, kan vi inte 

jämföra med vare sig Super & Overstreets resultat eller Skolverkets men vi kan ändå tycka att 

vårt resultat visar på att individerna inte får möjlighet till bättre kunskaper om sig själv i 

vägledningen vid drop in samtal. Men och andra sidan får vi inte bortse ifrån att resultatet i 

studien enbart är baserat på vägledarnas strategier vid drop in, och inte i bokade 

vägledningssamtal.  

Lindh (2009) skriver i sin avhandling att idag framhålls det medvetandegörande, 

individcentrerade och aktiverande vägledning. Det enskilda samtalet är en viktig metod i 
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vägledningen för att individen ska kunna göra ett väl underbyggt val. Det som vi finner 

intressant för studien, är det Lindh påpekar i sin avhandling, att samtalet utgör en del i en 

kontext där verksamheten ingår vilket kan vara betydande för vad man talar om och på vilket 

sätt i samtalet. Detta är också vår uppfattning utifrån resultatet vi ha kommit fram till. Vi anser 

inte att strategierna och vägledningsmodellerna som används/inte används vid drop in samtal 

beror på den enskilde studie och yrkesvägledaren, utan snarare på organisationen och dess krav 

som kommer uppifrån som till exempel effektivisering. Lindh lyfter också fram i sin avhandling 

att tidigare forskning har visat att istället för att vägledningssamtalet ska utgå från den sökandes 

behov så domineras samtalet av fråga svars- mönster, detta är också något som vi tycker 

samstämmer med studiens resultat om vägledningen i drop in samtal. 

I Lovéns (2000) avhandling beskrivs olika vägledningsmodeller och han skriver 

att flera modeller inte är särskilt utformade för studie- och yrkesvägledning utan mer för olika 

typer av samtal och behandling inom fältet som psykologer och socionomer arbetar. Vi upplever 

också att vissa vägledningsmodeller och metoder är anpassade mer för terapeutiska samtal. I 

våra ögon är det inte så konstigt att resultatet visar på att vägledarna inte kan använda 

vägledningsmetoder eller modeller i ett drop in samtal som är tidsbegränsad. Därmed ställer vi 

oss följande frågor: ska man anpassa vägledningsteorier och vägledningsmodeller till drop in 

samtalet eller ska man anpassa vägledningen i drop in samtalet till vägledningsteorier och 

vägledningsmodeller? Vad gynnar mest den enskilde individen? 
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 8. Konklusion 

Med tanke på att studie- och yrkesvägledningen har blivit en angelägenhet för den enskilda 

individen, har det varit viktigt att undersöka studie- och yrkesvägledarnas strategier i ett drop in 

samtal. Under praktikens gång fick vi en föreställning om att dessa samtal var tidsbegränsade, 

vilket kunde leda till att vägledaren kunde ha svårt att få överblick över den sökandes situation. 

I intervjuerna framkom det att studie- och yrkesvägledarna var oförberedda inför ett drop in 

samtal och begränsade i sin användning av vägledningsmodeller och metoder. Resultatet visar 

på att samtalen domineras mest av fråga- svars mönster. Detta kan ses som att studie och 

yrkesvägledning i drop in samtal är otillräcklig och att vägledningen delvis handlar mer om 

skolans interna behov än vägledningen utifrån sökandes behov. Vår åsikt är att om studie och 

yrkesvägledningen ska gagna individen så bör drop in verksamheten utformas på ett annat sätt 

och studie- och yrkesvägledning bör bli en hetare fråga i Sverige. Vi hoppas att med den nya 

skollagen kommer kvalitén på studie- och yrkesvägledning att höjas. Vidare anser vi att studie- 

och yrkesvägledarens arbetsuppgifter bör framgå tydligare i styrdokumenten så att denne kan 

ägna sig mer åt vägledningssamtalet än åt administrativa arbetsuppgifter som inte tillhör 

yrkesrollen. Det skulle vara intressant att i framtiden forska i hur tidsaspekten kan styra 

innehållet i drop in samtal och hur man utifrån denna aspekt kan anpassa vägledningsmodeller 

och metoder efter drop in samtalen. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Stockholm 2012- 05-02 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholm Universitet. Vi ska skriva vårt avslutande examensarbete och vänder oss till dig med 

en förfrågan om deltagande. Studien har som syfte att undersöka studie- och yrkesvägledarens 

strategier vid drop- in samtal samt vilka vägledningsmodeller/metoder de använder i dessa. 

Genom detta brev hoppas vi få kontakt med olika studie- och yrkesvägledare som är villiga att 

ställa upp på en intervju som tar ca 45 minuter. Intervjuerna kommer även att spelas in då det är 

svårt att komma ihåg allt som sägs under intervjun. Vi kommer inte att bedöma om studie- och 

yrkesvägledare gör ett bra eller dåligt arbete. Innan du avgör om du vill delta i studien bör du få 

veta under vilka villkor.  Alla som deltar i studien förblir helt anonyma. Det inspelade materialet 

kommer endast vi att lyssna på och det kommer att raderas efter arbetet.  Om du under intervjun 

tycker att det känns obekvämt, har du rätt att avbryta din medverkan. Vi vill understryka att 

materialet är planerat till att användas i forskningssyfte och vi kommer att göra en analys efter 

en teoretisk ram. Vår förhoppning är att kunna sätta igång med insamling av materialet så snart 

som möjligt.  

 

Vi hoppas att du har lust att delta i studien och hjälpa oss att öka vår förståelse för vår 

kommande yrkesroll. Har du några frågor angående studien önskar vi att du kontaktar oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Böhlin                                           Svetlana Lazarevic 

e-mail:xxxxxxxx@student.su.se              e-mail: xxxxxxxx@student.su.se 

Tel: xxx-xx-xx                                         Tel: xxx-xx-xx
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad betyder drop in- samtal för dig?  

 Vad är syftet med drop in- samtalet och uppnås detta? 

 Vad vill du att den sökande ska få med sig efter drop in- samtalet med de 

vägledningsmetoder/modeller som du använder? 

 Vilka strategier förekommer inför drop in- samtalet? 

 Hur ser du på drop in- samtal som vägledning? 

 Hur ser samtalets struktur ut? 

 Känner du att du hinner få en bra relation med den sökande under drop in- samtalen? 

 Hur jobbar du med att kartlägga och identifiera den sökandes situation? 

 Hur ser du på vägledningsmodellers/metoders användbarhet som du har lärt dig under din 

utbildning till studie- och yrkesvägledare? 

 Vilka/ vilken vägledningsmodell använder du under drop in samtalen? 

 Varför just den/ dessa modeller? 

 Vilka vägledningsmetoder använder du under drop in- samtalen? 

 Varför just den/ dessa metoder? 

 Hur jobbar du med att den sökande ska känna sig sedd och hörd? 

 Upplever du att man kan stärka sökandes kontrollkänsla inför att val? Hur? (individens bild 

av sig själv, kunskaper om omvärlden m.m. ). 

 


