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Sammanfattning 

Enligt Anthony Giddens (1991) kännetecknas samhället av mångfalden val samt skapande av 

oss själva som individer.  De samhällsförändringar som skett bekräftar detta och 

entreprenörskap och flexibilitet samt betoning på individens ansvar är idag framträdande. För att 

hantera detta är förmågan ”att göra väl övervägda val” av utbildning och karriär till hjälp, vilket 

är skolans och studie- och yrkesvägledningens uppdrag att rusta eleverna med . Syftet är att 

belysa ungdomars tankar kring sin framtida karriär i relation till att göra väl övervägda val. Sex 

intervjuer har genomförts med ungdomar i årskurs tre på det samhällsvetenskapliga 

programmet. Resultaten visar att tidigare erfarenheter är viktiga för att uttrycka vad man är bra 

på och tycker är roligt, vilket också är kopplat till framtidstankar. Kopplingen mellan sig själv 

och framtidstankarna är främst att något är kul eller att man är bra på något. Oro över att inte 

hitta det ”rätta” alternativet framkommer. Ungdomarna lägger hinder och lösningar på dessa 

samt resurser på sig själva. Hinder som ungdomarna nämner kan härledas till avsaknad av 

ingredienser i att göra ”väl övervägda val”. 

Nyckelord 
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To make the right choice and to handle 

what is in the way. 

Young people´s thoughts about their future career 

Author: Anna Johansson 

Abstract 

According to Anthony Giddens (1991) today’s society is recognized by a multiplicity of choices 

and the creating of ourselves as individuals. The changes in society confirm this and 

entrepreneurship and flexibility as well as highlighting the responsibility of the individual is 

prominent. To handle this, the ability to ”make well considered choices” is a help, which is the 

responsibility of school and career counseling to provide students with. The aim is to illustrate 

young people’s thoughts about their future career in relation to the ability of making well 

considered choices. The young people are enrolled in Swedish high school, grade three. Six 

interviews have been held. Earlier experiences are important to express what they are good at 

and think is fun, which is related to future thoughts. The relation between themselves and future 

thoughts is mainly that something is fun or about being good at something. There is an anxiety 

about not finding the “right” option. The young people tend to put obstacles, solutions and 

resources on themselves. The obstacles that the young people are mentioning can be led to a 

loss of components in “making well considered choices”. 

Keywords 

Career, Well considered choice, Future thoughts, Young people 
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Förord 

Många känslor och tankar är för mig kopplade till denna uppsats. Det har varit upp och ner, 

tårar, skratt, frustration, glädje, insikter, lärdomar, framsteg, baksteg och så framsteg igen. 

Vilken process!  

 

Jag vill tacka er ungdomar som finns med i denna studie. Ni har lärt mig mycket och det var 

fantastiska timmar tillsammans med er. 

 

Jag vill också tacka Petra Roll Bennet, som har handlett mig genom detta. Det har varit du som 

har fått finnas med i denna annars ganska ensamma process och jag är så tacksam över det! Jag 

går klokare ur det här tack vare dig. 

 

Självklart betyder det mycket att jag har fått möjlighet att göra denna uppsats parallellt med mitt 

arbete och att det har gått att fixa och trixa med tider och liknande. Tack till er på min 

arbetsplats som har blivit ”drabbade” men ändå stått ut med mig under denna tid. 

 

 

 

Stockholm 28 maj 2012 

 

Anna Johansson 
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Inledning  

Forskning visar att människor som är bra på att fatta beslut, har en tydlig uppfattning om sina 

mål och prioriteringar, kan hantera flera ansvarsområden samtidigt, kan hålla flera alternativ 

öppna och samtidigt är någorlunda psykiskt och fysiskt välmående, har goda förutsättningar att 

bli framgångsrika (Stokes & Wyn, 2007). Ana Udovic redogör i en artikel i Dagens Nyheter 

(2012-05-06) kallad ”när egot tar examen”, för hur man som individ gynnas om man kan sälja 

in sig själv och vara sin egen entreprenör. I artikeln ställs frågan hur viktig den egna personen är 

för att ”lyckas” i framtiden. Svaret som framkommer på denna fråga är att det samhälle vi idag 

lever i kännetecknas av att det egna jaget är ett koncept som förpackas och marknadsförs som en 

vara och att ovan nämnda färdigheter är något man som individ bör besitta för att lyckas. I 

artikeln nämns hur detta till och med är något som numera lärs ut på skoltid där läroplanen som 

en grund för detta arbete, uppmanar och uppmuntrar eleverna att vara innovativa, kreativa, 

drivna och att lära sig entreprenörskap (Udovic, 2012). 

 

Anthony Giddens (1991) beskriver hur det moderna samhälle vi idag lever i ställer individen 

inför en stor mängd val, men erbjuder mycket lite hjälp i frågan om vad denne bör välja. Dessa 

val innebär inte bara beslut om hur man ska handla utan också om vem man vill vara som 

person. Individen bidrar helt enkelt till skapandet av sin självidentitet. Vi är inte det vi är, utan 

det vi gör oss till (Giddens, 1991). Att vara människa i dagens samhälle innebär alltså flertalet 

utmaningar och ställningstaganden som man som individ dessutom är relativt ensam om att 

hantera. Gunnel Lindh (1997) redogör för förmågan att göra väl övervägda val, vilket innebär 

att man som individ har en bra grund att stå på när man ska fatta beslut och ta sig fram i 

samhället (Lindh, 1997). Att kunna göra väl övervägda val hänger också väl samman med det 

nyare begreppet ”karriärhanteringsförmåga”. Kanske är det så att denna kunskap och förmåga 

behövs i en om möjligt ännu större utsträckning nu när begrepp som föränderlighet och 

flexibilitet är så närvarande i våra liv. 

Det kan vara så att skolan som institution bär det främsta ansvaret att förse ungdomarna med 

denna kunskap och dessa färdigheter i dagens samhälle. Att rusta eleverna med förmågan att 

göra väl övervägda val är det huvudsakliga syftet med studie- och yrkesvägledning och i skolan 

torde det vara så att en ”allmän” grund för denna förmåga borde läggas. Det är under skoltiden 

som man i livet har störst chans och möjlighet att komma i kontakt med och få hjälp med att 

utveckla denna förmåga. Lindh skriver i sin avhandling om just skolans betydelse för 

utvecklandet av förmågan att göra väl övervägda val (Lindh, 1997). Efter gymnasiet tar 

ungdomarna sedan klivet ut i den föränderliga världen där denna kunskap är en tillgång för att 

”lyckas.” Även då dessa ungdomar genom sina liv har fattat flera beslut, är det nu de för första 

gången kommer att stå utanför den i stort sett obligatoriska skolans väggar och själva ska 

ansvara för och styra upp vad som ska komma härnäst. De kommer förmodligen heller inte ha 

tillgång till studie- och yrkesvägledning och studie- och yrkesorienterande insatser i samma 

omfattning som under skolåren.  
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Som verksam studie- och yrkesvägledare har jag i mina funderingar upptäckt att vi inte har så 

mycket kunskap om ungdomars tankar kring sin framtida karriär och inte heller deras förmåga 

att göra väl övervägda val. I Sverige idag finns det inte mycket forskning på området och min 

upplevelse är att studie- och yrkesvägledning utvärderas och att ungdomarna hörs rörande dessa 

frågor i en relativt liten utsträckning. Hur mycket det satsas på studie- och yrkesvägledning och 

studie- och yrkesorienterande insatser i skolan samt vad som anses vara dess syfte är även det 

enligt min uppfattning varierande. Vägledare och självklart även annan personal ute på olika 

skolor, kan erbjuda information, samtal och andra aktiviteter som rör detta område och vi som 

arbetar med detta kan stånga oss blodiga för att ungdomarna ska få med sig så mycket som 

möjligt gällande denna förmåga. Vi kan tycka att vi erbjuder det ena och det andra och att vi 

rustar ungdomarna på det ena eller andra sättet, men min upplevelse är att det är relativt sällan 

vi får veta eller tar reda på hur ungdomarna själva ser på och resonerar kring detta.  

 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse för den individ som klarar sig bäst i det samhälle vi 

idag lever i, Giddens (1991) beskrivning av individens ensamhet i mängden val som omger 

henne samt vikten av att besitta förmågan att göra väl övervägda val, behöver vi få ökad 

kunskap om ungdomars tankar kring sin framtida karriär. Vi behöver också få en ökad kunskap 

samt en ökad förståelse för vilka resurser och hinder ungdomarna identifierar i samband med 

sina framtidstankar samt vilka strategier de kan identifiera för att nå dit de vill. Detta så att vi i 

större utsträckning kan rusta ungdomarna med det som de saknar och har behov av gällande 

förmågan att göra väl övervägda val, för att klara av att navigera i det föränderliga samhälle vi 

idag lever i. Får vi upp ögonen för och blir mer medvetna om detta och därmed på olika nivåer i 

samhället arbetar aktivt för att ge ungdomarna detta kan det vara en hjälp för individen såväl 

som samhället i stort. Med vi menar jag här främst vi som arbetar med ungdomar på olika sätt 

men även politiken och beslutsfattare involverade i dessa verksamheter. Förhoppningsvis kan 

denna studie bidra till att öka denna kunskap. 
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Bakgrund  

För att kunna analysera och diskutera ungdomars tankar kring sina framtida karriärer, är det 

nödvändigt att erhålla kunskap och fakta om samhället och individen samt om relevanta 

begrepps innebörd och framväxt.  Här kommer den teoretiska utgångspunkten för denna studie 

att presenteras i form av teorier kring individ och samhälle samt karriärval. En bild av den 

historiska utvecklingen kommer därefter att ges, där man som läsare får en inblick i det som lett 

fram till det samhälle vi idag befinner oss i gällande främst utbildning och arbetsmarknad. 

Tidstypiska tecken och samhällsutveckling kopplat till nya krav på individen både i skolan och 

arbetslivet behandlas och leder naturligt spåret in på förståelsen och betydelsen av ”livslångt 

lärande” samt ”livslång vägledning”, för att sedan landa i begreppen ”väl övervägt val” och 

”karriärhanteringsförmåga”. Dessa begrepp kommer att presenteras och en bild av hur dessa 

begrepp hänger samman kommer att ges. Det kommer också att redogöras för dessa begrepps 

aktualitet i dagens samhälle och på vilket sätt de är relevanta att diskutera i detta sammanhang.  

Teoretisk utgångspunkt 

Då Giddens (1991) är en framstående teoretiker vad gäller förhållandet mellan moderniteten och 

individen är han en självklar ingrediens och även en stomme för denna studie. Vad som 

kännetecknar individen och det Giddens kallar för självet samt hur självet verkar i det moderna 

samhällets institutioner är viktiga resonemang hos Giddens och redogörs inledningsvis i stora 

drag för här. De teorier och teoretiker kring karriärval som för denna studie valts ut och är 

relevanta är Supers teori kring ”life-span” och ”life-space”, Gottfredssons ”circumscription and 

compromise theory” samt Petersons m fl ”CIP, cognitve information processing model”. Dessa 

teorier beskrivs kortfattat längre fram i detta avsnitt.  

Samhället och individen 

Giddens (1991) talar om hur individen formar men också formas av modernitetens institutioner.  

Han anser att den övergripande strukturen både är medlet för och resultatet av individens 

handlingar. Giddens begrepp ”reflexivitet”, innebär att individen hela tiden tänker över sina 

handlingars innebörd och mening. Vad gör vi och varför? När vi får ny kunskap och 

information reviderar vi vårt förhållningssätt och skapar därmed förändring.  Vi är helt enkelt 

inte det vi är utan det vi gör oss till. Med andra ord, självet är inte passivt utan individerna 

skapar sin självidentitet och både bidrar till och skapar sociala påverkningar. Giddens menar att 
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”självet” trots detta existerar, men att vad individen därutöver kommer att bli beror på 

individens ansträngningar gällande detta. Det övergripande målet för individen är att bygga upp 

en sammanhängande identitetskänsla menar Giddens (Giddens, 1991). 

 

Enligt Giddens konfronterar moderniteten individen med en komplex mångfald val, samtidigt 

som den erbjuder liten hjälp när det gäller frågan om vad man bör välja. Traditionerna ger heller 

ingen fingervisning eftersom de inte längre styr människors liv. Men även om moderniteten 

erbjuder stora möjligheter för individens självförverkligande finns det också gränser för vad vi 

kan bli och vad vi kan göra, menar Giddens. Moderniteten skapar inte bara ett oändligt antal 

möjligheter utan även skillnader, uteslutning och marginalisering (Giddens, 1991). Alla dessa 

beslut är inte bara beslut om hur man ska handla, utan också om vem man vill vara. Valet eller 

skapandet av livsstilar påverkas dessutom av grupptryck, synliga förebilder och 

socioekonomiska förhållanden. Detta är något som kan skapa ångest då individen är medveten 

om att det levnadssätt som denne valt bara är ett val bland många möjliga. För individen blir 

varje ögonblick till ett nytt ögonblick där hon kan fråga sig själv vad hon själv vill. Strävan efter 

att leva varje ögonblick reflexivt innebär en förhöjd medvetenhet om tankar, känslor och 

kroppsförnimmelse. Det handlar om att leva i nuet och för det krävs självförståelse för att kunna 

planera och konstruera den livsbana som överrensstämmer med individens innersta önskningar. 

Målet är därmed att bli chef över sitt eget liv (Giddens, 1991) Som individ har man olika typer 

eller nivåer av medvetande. Det praktiska medvetandet är rutiniserat och automatiserat, vi vet 

hur vi ska handla. Det diskursiva medvetandet däremot handlar om att veta varför vi gör något. 

Detta medvetande gör att vi genom att reflektera kring och konkretisera varför vi utför vissa 

handlingar och ägnar oss åt vissa aktiviteter har möjlighet att förändra våra handlingsmönster. 

Utöver dessa två finns också en omedveten nivå menar Giddens (Andersen och Kaspersen, 

2003). Att vara den som styr sitt eget liv innebär olika risker. För individen handlar det om att 

göra upp med det förflutna, att bryta gamla vanor och reflektera över nya handlingsmöjligheter, 

något som frambringar en rädsla för framtiden (Giddens, 1991). 

 

Jonas Stier (2003) är lektor i sociologi och har bla forskat kring begreppet identitet. Stier 

resonerar kring detta begrepp och frågar sig i vad det egentligen består av och vad identitet 

egentligen är. Ett utav dessa resonemang är huruvida det finns en kärna i människan som kan 

kallas för identitet eller inte. Stier redogör för olika synpunkter på om det finns något som 

exempelvis medfödda egenskaper hos individen eller om personligheten är socialt konstruerad. 

Frågan om vi lever i ett självbedrägeri ställs till och med, men dock med slutsatsen:  

Oavsett lever vi enligt den uppfattning vi har om oss själva. På samma sätt bemöts vi av 

andra utifrån deras bild av oss (Stier, 2003 s 87). 

 

Stier belyser därmed att alla människor har ett grundläggande behov av en identitet, det vill säga 

upplevelsen av en sådan. Att ha denna upplevelse innebär en kontinuitetskänsla, dvs. att man är 

densamma igår, idag och i morgon (Stier, 2003). Detta är något som också Giddens beskriver i 

begreppet ”ontologisk trygghet” (Giddens, 1991). Stier beskriver begreppet självuppfattning 

som den bild eller föreställning som en individ har av sig själv. Han nämner också att denna bild 

inte behöver vara autentisk eller sann och att den ständigt jämförs med vår ideala självbild 

(Stier, 2003). 
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Teorier om karriärval 

Nedan följer en kort redogörelse för de karriärteorier som är av betydelse för denna studie. Detta 

i syfte att sätta in läsaren i vilka faktorer som är verksamma i studie, yrkes och även livsvalet. 

Samtliga karriärteorier är hämtade från Patton & Mc Mahons ”Career Development and systems 

theory” (2006). 

 

Donald Super (1980, 1990, 1994) definierade 14 punkter kring karriärval. I de sista av dessa 

punkter, menar han bland annat att graden av tillfredsställelse i karriärvalet är beroende av hur 

stort utlopp individen får för sina förmågor, behov, värderingar och intressen mm. 

Tillfredsställelsen är alltså proportionell med hur individen har haft möjlighet att implementera 

sitt ”self concept”. ”Self concept implementation” är den process där individen väljer ett yrke 

som matchar bilden denne har av sig själv. Super redogör för begreppen ”career maturity” och 

”vocational maturity” (Super, 1980, 1990, 1994). Dessa begrepp kan sättas i samband med eller 

i relation till begreppet ”karriärhanteringsförmåga”.  Super definierar begreppen som en slags 

mogenhet att fatta karriärrelaterade beslut. Han menar att ett sätt att mäta denna förmåga eller 

mogenhet är att titta på individens attityder på det personliga planet samt titta på kunskapen om 

alternativen. Detta relaterat till var någonstans i livsstegen individen befinner sig. Successivt 

övergick Super till att istället för att använda sig av begreppet ”maturity” använda sig av 

begreppet ”adaptability”.  Adapability innebär att ha förmågan att förändra sig och att ändra sig 

utan några större problem, för att kunna passa in i nya eller förändrade miljöer och 

omständigheter (Super, 1980, 1990, 1994). 

 

Linda Gottfredson (1981, 1996, 2002, 2005) menar att den tillfredsställelse individen känner 

med ett karriärval beror på hur väl det valet stämmer med sitt ”self concept”. Hon hävdar att det 

endast är när individen tillägnar sig självkännedom som denne blir mer ”the director” och 

mindre ”the directed” i sitt liv. Begränsning och kompromiss kallar hon processerna där 

individen väljer vissa vägar i livet. Dessa kan också ses som processer där individen definierar 

och skapar sig själv. Det finns fem steg i begränsningsprocessen. Det femte och sista steget 

beskriver att utvecklandet av ”self concept” är så subtilt och sker så gradvis att individen inte är 

medveten om det förrän denne är hjälpt av en extern källa. Detta blir tydligt när en individ kan 

uttrycka yrkespreferenser men inte sätta ord på varför de har dessa preferenser. Gottfredson 

menar att en individs ”self concept” till stor del formas av kön och klass och att möjligheterna 

att få ett visst yrke påverkas av socioekonomisk bakgrund, familjekontakter och även 

geografiskt läge (Gottfredson, 1981, 1996, 2002, 2005). 

 

Petersons m fl. (1991, 1996, 2002) teori, CIP- teorins syfte är att hjälpa människor att bli bättre 

beslutsfattare samt att bli bättre problemlösare. De tre tillfällen som nämns då denna teori kan 

vara till hjälp är för att lösa karriärrelaterade problem, att fatta karriärrelaterade beslut samt att 

kunna utvecklas i sin karriär. CIP- teorin är baserad på tre nyckelfaktorer för att göra ett 

karriärval, självkännedom, yrkeskännedom samt beslutsfattande och dessa är organiserade som 

en pyramid med självkännedom och yrkeskännedom i basen. På toppen av pyramiden hittar 

man metakognitioner där den exekutiva funktionen finns. Detta innebär i korthet förmågan att 

kunna tänka på och kring att man tänker, dvs. att kunna resonera med sig själv, att ha 

självmedvetenhet och kunna styra och därmed ha kontroll över sin situation (Peterson m fl. 

1991, 1996, 2002). 
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Historisk utveckling 

Då denna studie syftar till att belysa och analysera ungdomars framtidstankar är det viktigt att 

sätta in dessa ungdomar i ett sammanhang. För att få en ökad medvetenhet om detta 

sammanhang behövs en bild och en beskrivning av vilken typ av samhälle det är de befinner sig 

i och ska gå vidare ut i. Hur har den utbildningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska 

samhällsutvecklingen fram tills idag sett ut och vilka tidstypiska tecken finns? 

 

Gustav Karlsen (2006) beskriver fyra stora förändringar som skett inom utbildningspolitiken 

och utbildningsväsendet de senaste decennierna. En utav dessa är de tecken som på 1970- talet 

började skönjas på att den röda välfärdstatskonstruktionen knakade i fogarna. En del i kritiken 

mot denna modell var att man ansåg att den skapade ett passivt samhälle och att man fråntog 

individer ansvaret för sina handlingar. Detta ledde bland annat till att högersidan fick större 

inflytande med stark betoning på reformer i offentlig sektor. Man ville nå fram till samma 

resultat, men med mindre resurser, vilket gjorde att man var tvungen att effektivisera och 

välfärdsstatsmodellen blev satt under press både politiskt och ideologiskt.  Vidare menar 

Karlsen att det sedan slutet på 1960- talet har förekommit stort fokus på decentralisering. Fram 

till 1980- talet var behovet av demokratisering och tron på att förnyelsen skulle komma nedifrån 

viktig och grunden för denna. Från 1980- talet däremot, men särkilt på 1990- talet, var syftet 

med decentraliseringen snarare ett behov av effektivisering och rationalisering av offentlig 

sektor. På 1980 talet skulle lokala myndigheter få större inflytande genom att statliga medel 

skulle överföras till kommunerna som en samlad, icke längre öronmärkt pott. Därmed skulle 

utbildningssektorn mer likna övriga offentliga sektorer (Karlsen, 2006). 

 

Karlsen nämner också en ideologisk kris som ägde rum under denna tid, där konservatismen och 

liberalismen fick ökat inflytande och där tron på marknadskrafter som medel för ökad 

ekonomisk tillväxt var stor. Detta skulle också bidra till att medborgarna skulle ta ett större 

ansvar, ha större självdisciplin och självrespekt mm. På 1990- talet blev dessa tankar till stor del 

även accepterade inom socialdemokratisk politik. Precis som i övriga samhället gav denna 

förändring såklart även avtryck inom utbildningssektorn. Detta märktes genom ökad valfrihet 

och föräldrars och elevers inflytande över skolan. Konkurrensen mellan skolor blev betydlig. 

Karlsen menar att fokus inom utbildningsväsendet snarare har blivit egenvinning och förtjänster 

än kvalitet och fördelning av resurser. Globalisering har självklart också inverkan på 

förändringarna som skett de senaste decennierna. Karlsen menar dock att det som varit mest 

framträdande sedan 1990- talet är en ökad regionalisering istället för globalisering. Han 

förklarar detta genom att ge exemplet med att det är en liten elit med små rika länder som 

globaliseras mer och mer och att det är i stort sett omöjligt för de som står utanför att ta sig in. 

Karlsen menar att i den globala ekonomin och perspektivet ses utbildning som en viktig 

konkurrensfaktor och att det är viktigt att utveckla kompetenser som ingår i och gynnar det 

livslånga lärandet för att kunna vara med i denna konkurrens (Karlsen, 2006). 

 

Lennart Schön (2007) redogör även han för samhällsutvecklingen, då främst gällande 

arbetsmarknaden. Han beskriver socialdemokratins och fackförbundens starka ställning fram till 

1970- talet och hur ambitionerna med offentlig sektor ökade genom tillväxten, men han 

beskriver samtidigt hur tillväxten bidrog till att näringslivet fick en starkare ställning. Schön 

beskriver tre olika förlopp under 70, 80 och 90 talen. Under 70- talet fortsatte den offentliga 

sektorn att expandera, men bromsades under 80- talet och i mitten av detta decennie ökade 
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istället privata tjänster. Under 1990- talet ökade framförallt konsulter och uppdragstagare. Man 

kan därför säga att mellan mitten på 80- talet och mitten på 90- talet var något av en 

genombrottsperiod för den privata tjänstesektorn (Schön, 2007). Schön menar att ovan nämnda 

genombrott, blev en kris för den svenska modellen. Det som den svenska modellen stod för 

innebar minskat utrymme för marknadskrafter vilket behövdes för att stimulera tillväxt och 

förnyelse. Den svenska modellen bidrog också till att det inte lönade sig att investera i 

utbildning, det uppstod då ett problem med kompetensbrist. När många nya verksamheter och 

arbeten uppstod utsattes den svenska modellen för starka påfrestningar. Lönespridningar och 

förmåner ökade och logiken bakom och förståelsen för den svenska modellen i samband med 

den industriella och ekonomiska utvecklingen luckrades upp (Schön, 2007). I detta 

sammanhang är det högst relevant att jämföra det Schön skriver med vad som hände med skolan 

under främst 1990- talet (delvis beskrivet ovan). Tittar man på utbildning och skola sett utifrån 

ett marknadsperspektiv, kan elever och föräldrar idag relativt fritt välja utbildning och skola 

efter intresse, ekonomi och smak. Det senaste decenniet har antalet privata skolor ökat markant 

och den enskilda skolans överlevnad handlar i hög grad om efterfrågan och konkurrens. 

 

Berglund & Schedin (2009) beskriver även de förändringarna på arbetsmarknaden under de 

senaste decennierna. 1982 fick socialdemokraterna tillbaka makten och lanserade något som 

kallades för ”den tredje vägens politik” som var en väg mellan socialism och marknadsekonomi. 

Författarna nämner att en utav ovan nämnda förändringar var en under 1990- talet ökad 

segregering på arbetsmarknaden. Detta märktes genom att grupper som redan varit utsatta 

drabbades ännu hårdare, exempelvis invandrare och ungdomar. Man kunde också konstatera att 

de offentliga verksamheterna samtidigt krympte. Under 1990- talet fortsatte antalet 

okvalificerade yrken att minska och tvärtom, de yrken med höga kvalifikationskrav ökade, dvs. 

antalet arbetare minskade och antalet tjänstemän ökade. De ökade utbildningskraven gällde 

samtliga klasser, förutom högre tjänstemän (Berglund och Schedin, 2009). 

Livslångt lärande och livslång vägledning 

Berglund & Feyes (2009) talar om olika epoker där den tredje epoken är den som inleds i början 

av 80- talet och som fortfarande pågår. Under denna tid initierades begreppet ”livslångt lärande” 

som stod för mål så som att säkra anställningsbarhet, den ekonomiska tillväxten och 

hållbarheten inom EU.  De nämner begrepp som starkt länkas till livslångt lärande så som 

flexibilitet, säkerhet, entreprenörskap, anpassningsbarhet, matchning, jämlikhet mm. Denna 

epok ska enligt författarna lägga ett tydligare fokus på individens egna ansvar vad gäller 

kunskaper och färdigheter.  

I Policyretoriken beskrivs sådana ansvarstagande individer som ”lifelong learners”, som 

driver sina egna liv som företag och kontinuerligt investerar i utbildning och lärande för att 

ha rätt kompetens i förhållande till arbetslivets föränderliga krav (Berglund och Feyes, 

2009 s 36). 
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Dessa olika begrepp går väl ihop med den anda som nu råder i dagens samhälle. Inom skolan 

verkar dessa ord på olika sätt och inom studievägledningen pratar man ofta om föränderlighet 

och förmåga att kunna anpassa sig till denna. Lundahl & Nilsson (2010) bekräftar detta och 

konstaterar just att även vägledning och information kring utbildningar och yrken har blivit upp 

till den enskilde individen att ta reda på (Lundahl, 2010). I ett marknadsstyrt system är det 

begrepp som flexibilitet och anpassning som man måste vara beredd på för att fungera på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

Europeiska rådet antog vid sitt möte den 17 juni 2010 en ny strategi för en hållbar tillväxt för 

alla, den så kallade ”Europa 2020 strategin”
1
. Syftet med denna är att skapa fler och bättre 

arbeten inom EU. För att nå detta har tre huvudmål definierats: 75 procent av befolkningen i 

åldersgruppen 20-64 år ska befinna sig i jobb, avhopp från skolan ska ligga under 10 procent 

och minst 40 procent av den yngre generationen ska ha examen från högre utbildning samt att 

minst 20 miljoner färre människor ska vara i eller nära en risk för fattigdom eller social 

exklusion. Varje år fastställer varje medlemsland en så kallad” national employment report” där 

man redogör för mål och riktlinjer i detta arbete. Detta arbete är alltså en ständigt pågående 

dialog mellan länder och kommittéer inom EU. 

 

Europeiska kommissionen (2007) har fastställt ett antal nyckelkompetenser för det så kallade 

livslånga lärandet. Dessa kompetenser syftar till att medborgarna ska kunna uppfylla sin 

personliga potential, integreras i samhället och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet 

och lyckas på arbetsmarknaden i vårt kunskapsbaserade samhälle (Europeiska kommissionen, 

2007). The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) eller på svenska, det 

europeiska policynätverket för livslång vägledning
2
, syftar till att assistera EU i att utveckla 

livslång vägledning både inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorn.  I detta nätverk ingår 

representanter från utbildningsdepartementet, skolverket samt arbetsförmedlingen. De senaste 

årtiondena har fokuseringen på livslång vägledning på europeisk och nationell nivå ökat. 

Livslång vägledning anses som en viktig aspekt av det livslånga lärandet, som gagnar både 

sociala och ekonomiska mål. Framför allt leder livslång vägledning till ökad effektivitet inom 

utbildning, yrkesutbildning och på arbetsmarknaden genom att den bidrar till att minska 

avhoppen från studierna och obalanser mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden samt 

till ökad produktivitet. Så här definierar OECD i en rapport
3
 begreppet livslång vägledning:  

Guidance refers to a range of activities that enables citizens of any age and at any point in 

their lives to identify their capacities, competences and interests to make educational, 

training and occupational decisions and to manage their individual life paths in learning, 

work and other settings in which these capacities and competences are learned and or used 

(OECD, 2004a s 67). 

 

                                                      
1
 Europeiska Rådet. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators 

Hämtad: 2012-03-15 

2
 The European lifelong guidance policy network (ELGPN). http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn Hämtad: 

2012-03-15 

3
 OECD. http://www.nordvux.net/download/6821/voice_of_users.pdf Hämtad: 2012-04-22 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
http://www.nordvux.net/download/6821/voice_of_users.pdf
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I en rapport från ELGPN
4
, finns att läsa att två EU resolutioner från utbildningsrådet (2004, 

2008) har belyst behovet av starka vägledningstjänster under hela livet för att rusta människor 

med förmågan att hantera sitt lärande, sin karriär och övergångar mellan och inom 

utbildning/yrkesutbildning och arbete. 

 

Euroguidance är ett europeiskt nätverk som stödjer internationalisering och utbyte av 

information och tjänster inom vägledning i Europa.
5
 Vid ett årligt möte diskuterades hur man 

kan lära ungdomar att själva hantera sina karriärer. Följande element efterlystes: Att lära sig att 

lära, att veta hur man använder vägledning och hur man söker den, motivation, sociala 

kompetenser, förmåga att identifiera tillgängliga möjligheter samt förmågan att identifiera sina 

styrkor och svagheter. Man konstaterade också att vi i Europa har fyra gemensamma utmaningar 

framför oss: Att begränsa antalet avhopp från skolan, att begränsa misslyckandena inom högre 

utbildning, att anpassa utbildning till anställning samt att mer effektivt klara förflyttningen 

mellan olika arbeten. 

Förmågan att göra väl övervägda val och att ha karriärhanteringsförmåga 

Enligt ELGPN innebär att inneha kompetensen karriärhanteringsförmåga en rad färdigheter som 

ger enskilda och grupper strukturerade metoder att själva samla in, analysera, sammanställa och 

organisera information om utbildning och arbete, samt även förmågan att fatta och genomföra 

beslut och övergångar. Människor behöver sådana färdigheter för att kunna hantera de 

komplexa övergångar som kännetecknar dagens utbildnings, yrkesutbildnings och arbetsbanor. 

Med tanke på kraven i en kunskapsbaserad ekonomi och som svar på snabba tekniska 

förändringar, marknadsförändringar och relaterade sysselsättningsmöjligheter, kommer 

människors intresse för formell utbildning, yrkesutbildning och omskolning sannolikt att bestå 

långt in i vuxenlivet. Att lära ut karriärhantering kan hjälpa människor att klara icke-linjära 

karriärbanor och att öka sin anställningsbarhet och detta främjar därmed social rättvisa och 

integrering (OECD). 

 

Gunnel Lindh gör i sin avhandling en beskrivning av vad som ”behövs i vägledning” (Lindh, 

1997). Har man tillgång till och medvetenhet om dessa ”komponenter” som Lindh nämner, 

torde man ha förutsättningar att göra väl övervägda val och därmed också förmågan 

”karriärhanteringsförmåga”. Detta då beskrivningen av karriärhanteringsförmåga i stort sett i sin 

helhet går att placera in i Lindhs komponenter. Lindh har i sin tur hänvisat till Law och Watts 

modell och Kriegholm och Lindhs utveckling av denna (Lindh, 1997). Lindh lyfter i sin 

avhandling fram följande fem komponenter som individen behöver för att förutsättningar att 

kunna göra så väl övervägda val som möjligt ska finnas: 

 

 Att bli medveten om sig själv: 

                                                      
4
 ELGPN rapport. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.125544!Menu/article/attachment/SE_ELGPN%20Short%

20rerepo_PROOF-3.pdf  Hämtad: 2012-04-22 

5
 Euroguidance. http://www.euroguidance.net/?page_id=478 Hämtad: 2012-04-22 

http://www.euroguidance.net/?page_id=478
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Att bli medveten om sig själv innebär att utveckla kunskaper om sina anlag, intressen, 

värderingar, behov, attityder, kompetenser och förmågor, starka och svaga sidor. Det 

innebär med andra ord att utveckla en god självkännedom. 

 

 Att bli medveten om alternativen: 

Att bli medveten om alternativen innebär att skaffa sig kunskap om olika valalternativ så 

som ämnen, utbildningar, yrken, sysselsättningar samt vilka konsekvenser av de olika valen 

kan få för individen. Det innebär att förstå strukturen av utbildningssystemet och arbetslivet 

samt vilka möjligheter och krav dessa kan erbjuda. 

 

 Att bli medveten om relationen mellan sig själv och alternativen:  

 

Att bli medveten om relationen mellan sig själv och alternativen innebär att kunna integrera 

vad man vet om sig själv med vad man vet om möjliga alternativ. 

 

 Att lära sig att fatta beslut: 

Att lära sig att fatta beslut innebär att kunna omvandla kunskaper om relationen mellan sig 

själv och möjliga alternativ till genomförbara beslut. Det innebär att ha kunskap om faktorer 

som verkar i valsituationen och om socialiseringsprocesser samt att kunna samla 

information och prioritera.  

 

 Att lära sig övergångsfärdighet: 

Att lära sig övergångsfärdighet innebär att praktiskt kunna hantera övergångssituationen 

från en skolform till en annan eller från skola till arbete. Det innebär att kunna hitta 

relevanta informationskällor, beställa material och att kunna skriva ansökningar (Lindh, 

1997). 

 

Lindhs (1997) definition av ett ”väl övervägt val” kommer att utgås ifrån och användas i 

föreliggande studie och också kopplas samman med förmågan karriärhanteringsförmåga, vilka 

alltså i denna studie tjänar samma syfte. 

Skolans uppdrag: att rusta eleverna med förmågan att göra väl övervägda val. 

I en rapport från Myndigheten för skolutveckling (2008) tas det i flera av dess artiklar upp 

vikten av att tillförskaffa sig karriärhanteringsförmåga. Detta begrepp nämns inte ordagrant i 

denna rapport men det som kan anses tolkas som begreppets innebörd förekommer dock 

frekvent. Nils Åke Åhlin(2008), säger i en artikel, att skolans uppdrag innebär att varje 

människa som genomgått skolsystemet skall vara så förberedd för vuxenlivet att hon/han får ett 

kvalitativt bra liv omfattande arbete, kultur, fritid och vidare lärande. En följd av detta uppdrag 

blir att varje individ under skoltiden måste få kunskaper och färdigheter för att kunna göra väl 

underbyggda val liksom att ända från barnaåren successivt få lära sig att välja (Åhlin, 2008). 

Peter Plant (2008), menar i en annan artikel, att det i de flesta ämnen finns många sammanhang 

där man kan lyfta fram valkompetens på olika nivåer. De politiska argumenten för att förbättra 

kvaliteten i vägledningen är desamma i Danmark som i Sverige, dvs. färre avhopp och felval, 

effektivare utbildning, starkare samband mellan utbildning och arbete samt livslångt lärande och 

vägledning. Plant nämner också vikten att få en bättre valkompetens (Plant, 2008). Sussi Thuré 
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(2008), menar att vi nu måste ta ytterligare ett steg i samhället och precisera vad det är eleven 

behöver kunna och vill ha, samt undersöka om skolan lyckas ge detta. Hon säger att man i 

England har försökt hitta bättre sätt att fånga kvalitet i så kallade ”career management skills”, 

dvs. kunskaper för att kunna ta ett eget ansvar för sin karriärplanering. Men på samma sätt som 

att alla inte lär sig räkna kommer inte heller alla elever uppnå detta, betonar Thuré. I Kanada 

ställer sig skolorna frågor som: Vad har eleverna lärt sig? Vad har de uppnått? Vilka förmågor 

har de fått? Detta är egentligen inte konstigare än att vi mäter vad de uppnått i matematik, menar 

Thuré (Thuré, 2008). Elisabeth Nordström (2008) betonar även hon att man har mycket att tjäna 

på om skolan kan få barn, ungdomar och elever att lära känna sig själva, sina styrkor och 

intressen. Elisabeth har också efter att ha varit i kontakt med ”Career Scotland” kommit i 

kontakt med tankarna kring kompetensen att göra väl medvetna val. Detta är nödvändigt då 

valen blir allt mer komplicerade och det är fler och fler perspektiv som ska vägas in. Idag ligger 

möjligheten att välja på individnivå. Vi har ett samhälle som bygger på att medborgarna ska 

göra många, stora som små val, kontinuerligt genom hela livet, vilket kräver att man får stöd för 

att medvetet kunna göra dessa val. Samhället har ett särskilt ansvar för att barnen får det stödet i 

skolan (Nordström, 2008) 

 

Jonas Berggren (2008), ansvarig för policyfrågor inom utbildningsområdet på Svenskt 

Näringsliv, säger i ytterligare en artikel i ovan nämnda rapport, att kompetens är viktigt och i 

det begreppet lägger han in kunskap (fakta och metoder, att veta hur) färdigheter (att kunna 

utföra i praktiken, att göra) att vilja (attityd, engagemang, mod och ansvar). Han säger att det 

som i dag främst påverkar näringslivets nya kompetensbehov är den ökande globaliseringen, 

demografin, tekniska utvecklingen och nya organisationsformer. Svenskt näringsliv menar att 

utbildningssystemets egentliga roll inte ska vara att utbilda bulken arbetskraft utan att utbilda 

individer. Det bästa vi kan ge våra barn och ungdomar i en snabbt föränderlig värld är viljan att 

ta ansvar för sin egen framtid och stå på egna ben. Därför anser Jonas att det är så viktigt att 

skolan sporrar initiativkraft drivkraft och kreativitet. Inom näringslivet talar man om 

företagsamhet eller entreprenörskap (Nordström, 2008). Anders Lovén (2008) talar också i 

samma rapport om betydelsen av praon som en erfarenhet att bygga vidare på inför kommande 

studie- och yrkesval. Han menar att denna bidrar till ökad kunskap om arbetslivet men också 

ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna (Lovén 2008).  

 

Skolan har idag ett uppdrag som handlar om att ”rusta” eleverna med kunskap om sig själva, 

kunskap om alternativen samt kunskap om hur man förenar dessa två. I läroplanen (Lpf 94) står 

följande att läsa:  

Skolan ska sträva mot att varje elev: 

 Utvecklar sin självkännedom och sin förmåga till individuell studieplanering 

 Medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper samt aktuell information 

 Ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan 

ha 

 Få kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde samt om möjligheter till 

utbildning, praktik mm i Sverige och andra länder och 

 Är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i 

samhälls och yrkesliv och ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av 

personlig utveckling i yrket 
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Personalen ska: 

 

 Bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 

 Informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begräsningar i valet som grundar sig på kön och 

på social eller kulturell bakgrund 

 I utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings och 

kulturliv(Lpf 94, 2.4). 

 

I den nya skollagen som började gälla hösten 2010 finns numera lagstadgat att samtliga elever 

ska ges tillgång till studie- och yrkesvägledning. Alla elever ska alltså ges förutsättningar för att 

göra väl övervägda val (Skollagen 2010:800). I den etiska deklarationen för studie- och 

yrkesvägledning finns att läsa vad studie- och yrkesvägledning har som syfte. Detta är kopplat 

till det som nämns i ovan stycke i beskrivningen av att göra ett väl övervägt val, nämligen att 

det handlar om att göra så goda val som möjligt utifrån individens egna utgångspunkter. Det står 

också att en nödvändighet för att kunna göra dessa goda val är kännedom om sig själv, kunskap 

om alternativen och metoder att hantera valsituationen. Ett verktyg för detta är studie- och 

yrkesvägledning, enskilt eller i grupp (Sveriges vägledarförening). 

Sammanfattning 

Giddens teori (1991) är viktig för förståelsen för den situation som ungdomarna i föreliggande 

studie befinner sig i, dvs. mångfalden val och skapandet av oss själva som individer. I och med 

detta är det också av vikt att fundera och resonera kring vad begrepp som identitet faktiskt 

handlar om och står för, något som Stier (2003) lyfter upp. Parallellt med detta krävs en insikt i 

hur karriärval går till och handlar om samt vad som krävs för att göra dessa val. Detta avsnitt 

har också försökt fånga den samhällsutveckling som skett gällande utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiska förändringar fram till idag. Detta också i syfte att ge en ökad kunskap 

om vilket samhälle föreliggande studies ungdomar befinner sig i. Då detta samhälle ställer en 

hel del krav på de som verkar och lever i det, har begrepp som livslång vägledning och livslångt 

lärande tagits upp som sedan naturligt fört resonemanget vidare till vad förmågan ”att göra väl 

övervägda val” innebär och även vad ”karriärhanteringsförmåga” är för något. Innehar man 

denna förmåga torde man ha en bra grund att stå på för att hantera utmaningarna i dagens 

samhälle. Det har konstaterats att denna förmåga är något som skolan har som uppdrag att rusta 

eleverna med och det är i synnerhet studie- och yrkesvägledningens uppdrag.  
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Forskningsanknytning 

I denna del av kapitlet kommer tidigare forskning, internationellt såväl som nationellt, kring 

ungdomars karriärval och framtidstankar att belysas och redogöras för.  

I resan mot framtiden 

Lena Lidström har i sin doktorsavhandling intervjuat unga vuxna med fokus på deras berättelser 

om och perspektiv på övergången från skola till arbete (Lidström, 2009). Dessa ungdomar var 

vid intervjutillfället registrerade på arbetsförmedlingen. Hon har i denna studie bl.a. visat på 

betydelsen av tidigare erfarenheter för hur det fortsatta agerandet gällande studier och arbete ser 

ut. Här har hon kunnat se ett mönster i hur de framtida tankarna ser ut, beroende på om 

intervjupersonerna har haft positiva eller negativa erfarenheter av studier och arbete sedan 

tidigare. Hon beskriver också de unga vuxnas förväntan om att finna ett yrke som är ”rätt” och 

rädsla för att göra misstag längs med vägen till det ”rätta” alternativet. Lidström har i denna 

studie frågat de unga vuxna vilka hinder och som hon kallar det, tillkortakommanden, de har 

inför framtiden. Svaren som framkommer är: otillräcklig kunskap om sig själv och 

arbetsmarknaden, bristande arbetslivserfarenhet och fysisk eller psykisk ohälsa. Egna 

karaktärsdrag, insatser och förmågor beskrivs också som hinder, likaså nämns dålig ekonomi 

som ett sådant. De resurser som ungdomarna anser sig ha med sig och som framhålls å andra 

sidan är egenskaper så som nyfikenhet, självständighet och envishet, men de nämner också 

kompetenser och talanger som kan vara en hjälp och har hjälpt dem på vägen. Samtliga 

respondenter i denna studie kritiserar sin egen individuella villrådighet eller kompetensbrist. 

Lidström kom också fram till att de unga vuxna uttrycker en ambivalens i att göra något 

annorlunda och satsa på drömmar gentemot att satsa på det som möjligen kan uppnås, dvs. det 

säkra kontra det osäkra. Denna osäkra situation hanterar många genom att skjuta upp viktiga 

avgöranden (Lidström, 2009). 

 

I Lisbeth Lundahls bok står att läsa att det från studier som Skolverket har bedrivit, 

framkommer att eleverna har bristande självkännedom vilket också lett till att de har en 

bristande syo kompetens. Dessa studier visar också att många ungdomar är osäkra på 

karriärvägar och karriärmål. Ungdomars önskan är att hitta en utbildning eller ett yrke som är 

”rätt”, men flertalet nämner en osäkerhet inför detta pga. bland annat bristande självkännedom 

och kunskap om arbetsmarknaden.  Studierna visar att många är kritiska till sina karaktärsdrag, 

insatser och förmågor (Lundahl, 2010).  

Flertalet för föreliggande studie viktiga utgångspunkter och begrepp är hämtade från en 

amerikansk studie utförd av Howard och Budge m fl. (2010). I denna studie har man studerat 

vilka framtida karriärmål nio stadsungdomar har och i samband med detta vilka hinder de tror 

att de kan stöta på, samt hur de tänker sig att de ska hantera dessa hinder. Ungdomarna i studien 

är mellan 17 och 19 år gamla och går i ”public schools” i USA. Resultatet visar att ungdomarna 

generellt kunde identifiera framtida karriärmål och också alternativa karriärmål som enligt 

forskarna var lika önskvärda som det förstnämnda karriärmålet. De flesta kunde alltså 
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identifiera mål, däremot kunde få ungdomar beskriva hur karriärmålet skulle kunna vara och 

vad det skulle innehålla. En stor del utav ungdomarna menade att kunskap om sig själva var en 

faktor som påverkade deras karriärval och flera utav dem beskriver en upplevelse av brist på 

denna förmåga som en stark påverkan på deras karriärval. En annan mycket viktig faktor för 

dessa ungdomar var stöd från familj, vänner och andra, vilket har en stor påverkan på vilka 

karriärmål de har. Även förebilder så som lärare har varit viktiga faktorer. Att hjälpa andra är 

också något som nämns som en viktig drivkraft och något man vill att ens framtida karriär ska 

innehålla och slutligen betonas också ekonomiska förmåner. När det gäller hinder och 

utmaningar för att nå dessa mål nämns faktorer som tid och pengar men också personliga sidor 

så som attityder och förmågor. En annan faktor som tjänade som hinder var människor i ens 

närhet som på olika sätt motarbetade ungdomarnas mål. Svaren på hur de kunde hantera dessa 

hinder var dels kopplade till deras beteende, dvs. att kunna förändra vissa saker i sitt beteende så 

som att ta lån eller att hitta ett deltidsjobb, men de var också kognitiva, dvs. att förändra sättet 

att tänka och hålla fokus mm. I studien förkom det också de som nämnde ”meningen” med 

saker, dvs. attityden att saker bli så som de är ”menade” att bli (Howard & Budge mfl, 2010). 

I en artikel av Helen Stokes och Johanna Wyn (2007) redogörs det för två studier gjorda utifrån 

australiensiska ungdomars studie- och arbetserfarenhet samt dessa ungdomars övergång mellan 

studier och arbete. I artikeln refereras det till begreppet “identity development”. Detta begrepp 

syftar på processen som sker från ungdomen till vuxenlivet. I denna studie har man funnit att 

ungdomar ser denna process som skapande och formande av sin identitet. Detta begrepp gör det 

möjligt att förstå ungdomars liv utifrån flertalet subjekt och exempelvis motsägelsefulla 

sammanhang. Författarna menar att typiskt för dagens samhälle är icke linjära samband mellan 

utbildning och ett specifikt yrke. Istället är det viktigt att hålla många alternativ öppna, kunna 

byta spår, arbeta och studera samtidigt osv. Detta har gjort att ungdomars attityd gentemot 

karriär har förändrats och att man ser på denna som mer föränderlig. Ungdomar är i dag mer 

flexibla och pragmatiska i sin inställning till sin framtida karriär. Författarna drar bl.a. slutsatsen 

att unga människor som har kapaciteten att vara bra på att fatta beslut, har en tydlig uppfattning 

om sina egna mål och prioriteringar, kan hantera flertalet ansvarsområden samtidigt, kan hålla 

alternativ öppna samt bibehålla en nivå av psykiskt och fysiskt välmående har goda 

förutsättningar att bli framgångsrika. Denna artikel beskriver också att flertalet ungdomar var 

involverade i kreativa arbeten och aktiviteter samtidigt som de studerade. Deras 

framtidsönskningar grundade sig på nätverk, förmågor och tillfällen som var tillgängliga för 

dem just nu i dessa arbeten och aktiviteter. Det är tydligt, menar författarna, att det inom vissa 

industrier så som t.ex. den kreativa, ger en stor investering inför framtiden att vara involverad i 

denna typ av aktiviteter. I anslutning till detta anser författarna att detta är en viktig aspekt i 

diskussionen kring det negativa i att arbeta samtidigt som man studerar och de eventuella avkall 

på skolan detta kan innebära (Stokes &Wyn, 2007).  

I en annan studie gjord av Jane Elizabeth Pizzolato (2007) har 32 studenters berättelser kring att 

hantera externa hinder och hot gällande karriärmål undersökts. Studien är utförd på ungdomar i 

USA på ett ”midwestern university”. De hinder som främst framkom bland studenterna i denna 

undersökning var, att man inte skulle bli antagen till det man sökt, att det inte skulle finnas den 

typ av jobb man vill ha efteråt och att man inte skulle ha ekonomiska förutsättningar för 

studierna. Denna undersökning visar också att de främst söker information från källor som de 

redan känner till och litar på, mestadels familj och vänner. Att använda sig av denna metod, 

begränsar mängden och typen av information som unga människor samlar in. Därför tenderar de 

också att veta relativt lite om utbildningar och tillgången till dessa (Pizzolato, 2007).   
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Sammanfattning 

Dessa studier och kanske särskilt studien utförd av Howard & Budge mfl (2009), har varit en 

stor inspiration för mig gällande faktorer som kan vara intressanta att titta på utifrån 

framtidstankar, att göra väl övervägda val samt begreppet karriärhanteringsförmåga. Denna 

studie är utförd i USA, ingenstans har jag hittat en liknande studie utförd i Sverige, varpå denna 

studie förhoppningsvis kan ses som ett komplement till den amerikanska samt mer relevant för 

svenska ungdomar och det svenska samhället. Lidströms studie (2010) har även den varit viktig 

för denna studie både som inspiration och att bygga vidare på. Föreliggande studie har flera 

beröringspunkter med Lidströms, en viktig skillnad är dock gruppen som studeras. Likaså finns 

många beröringspunkter med studierna i Lundahls bok (2010) men även där är gruppen som 

studeras en annan och utgångspunkterna ser annorlunda ut.  



 23 

Syfte och forskningsfrågor 

Vilka tankar kring sin framtida karriär en individ har samt hur begrepp som hinder, strategier 

och resurser är kopplade till dessa tankar, beror självfallet på en mängd faktorer och är ett 

komplext ämne att studera. I denna studie kommer dessa begrepp att undersökas i relation till 

förmågan att göra väl övervägda val, som i sin tur är kopplat till studie- och yrkesvägledning.  

Syfte 

Studiens syfte är att belysa ungdomars tankar kring sin framtida karriär i relation till förmågan 

att göra väl övervägda val. 

Forskningsfrågor 

Följande fem forskningsfrågor behandlas i denna studie: 

 

1. Vilka framtidstankar har ungdomarna? 

2. Hur ger ungdomarna uttryck för kopplingen mellan sina framtidstankar och sig själva? 

3. Vilka interna samt externa resurser och tillgångar nämner ungdomarna? 

4. Vilka interna samt externa hinder och utmaningar nämner ungdomarna?  

5. Vilka strategier och lösningar nämner ungdomarna för att nå dit de vill samt för att 

övervinna, lösa och lätta hinder och utmaningar?  
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Metod 

Det är av stor betydelse att anpassa det metodologiska valet till studiens syfte, så att detta kan 

ges förutsättningar att uppnås (Marshall & Rossman, 2011). Då studiens syfte är att studera 

ungdomars tankar kring sin framtida karriär och att därmed ta del av människors tankar och 

livsvärld på ett mer ingående och djupt plan, är en hermeneutisk ansats att föredra. Hermeneutik 

syftar till att belysa hur människor föreställer sig världen, istället för att belysa hur världen 

faktiskt är (Hartman, 2004). I denna studie har sex ungdomar i årskurs tre på gymnasiet 

intervjuats. 

 

I föreliggande kapitel följer en redogörelse för hur denna studie har genomförts, vilka strategier 

som använts, vilka som deltar och hur urvalsförfarandet har gått till samt hur resultatdata 

samlats in och sedan bearbetats. Sist i detta kapitel redogörs för studiens etiska 

ställningstaganden samt tillförlitlighet och giltighet.  

Undersökningsstrategi 

Denna studie är vad man kallar en empirisk studie, vilket enligt Johannesson & Tufte (2002) 

innebär en studie av verkligheten som man sedan samlar in data ifrån, grundade på denna 

verklighet. Sex ungdomar på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet har i denna 

studie intervjuats gällande tankar kring sin framtida karriär. 

Metoder och tekniker 

För att kunna ta del av människors livsvärld och berättelser på ett mer ingående och djupt plan 

är en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer ett bra redskap (Johannesson & Tufte, 2002). I 

denna studie har sex ungdomar intervjuats med utgångspunkt ifrån en intervjumanual. Utifrån 

denna manual har sedan vissa följdfrågor och ställts och vissa tillägg gjorts. Denna form av 

intervju kallas ”delvis strukturerade intervjuer” och innebär att själva intervjumanualen inte är 

ett färdigt frågeformulär utan en grund med teman och generella frågor som man som 

intervjuare vill ställa (Johannesson & Tufte, 2002). Den intervjumanual som använts i denna 

studie, ”se bilaga 2” innehåller flertalet frågor, uppdelade på olika teman som uppkommit 

utifrån studiens forskningsfrågor. Dessa teman är fem stycken där fyra av dem berör: 
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framtidstankar och kopplingen till individen, resurser och tillgångar, hinder och utmaningar 

samt strategier och lösningar. Det femte temat berör allmänna frågor om vem personen ifråga är, 

för att få en bild av och lära känna personen. Dessa frågor är i intervjumanualen markerade med 

olika färger för att visa på vilket tema de tillhör (enligt bilaga 2). Frågorna i denna manual har 

alltså inte strikt följts och på samma sätt har inte den specifika ordningen på frågorna alltid 

följts. Dock, har jag sett till att i samtliga intervjuer få med det mesta som ingår i 

intervjumanualen.  

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie endast bygger på intervjuer med sex ungdomar, 

varav generaliseringar är svåra att göra. Denna studie säger något om ett fåtal individers 

upplevelser och tankar. Det är dock möjligt att denna studies resultat går att applicera på andra 

ungdomar i liknande situation och med liknande förutsättningar, att den är så kallad överförbar. 

Överförbarhet är något man ofta arbetar med i kvalitativa studier istället för generaliserbarhet 

som är vanligt i kvantitativa studier. Överförbarhet innebär att det som framkommer i en studie 

kan vara till nytta även utanför denna (Johannesson & Tufte, 2002). 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 

Urvalsgruppen, dvs. de som deltagit i studien, består av sex ungdomar i årskurs 3 på det 

samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet. De deltagande ungdomarna är samtliga 18 år 

och bor i en förort till Stockholm, huvudsakligen bestående av svensk medelklass. Den specifika 

skolan valdes ut utifrån att jag själv är verksam som studie- och yrkesvägledare på skolan i 

fråga, vilket självklart gjorde det hela enklare för mig då jag kunde utföra studien på min 

arbetsplats. Det är dock viktigt att poängtera att jag inte själv har arbetat med dessa ungdomar 

som ingår i studien, då jag inte ansvarar för det samhällsvetenskapliga programmet. Vi känner 

alltså inte på något vis varandra och har därmed inte någon anknytning till varandra mer än att 

vi finns på samma skola och att de eventuellt känner igen mig. Samhällsprogrammet valdes ut 

utifrån att det är ett brett program som inte leder till ett specifikt yrke, där det finns en mängd 

alternativ att välja mellan efter studierna. Anledningen till valet av årskurs beror på att jag ville 

att de skulle ha gått så länge som möjligt i skolan och samtidigt vara så nära det som händer 

efter gymnasiet som möjligt, då jag anser att det stämmer mest överrens med studiens syfte. 

Man kan därmed säga att det urval som gjorts är ett så kallat strategiskt urval, vilket innebär att 

urvalsgruppen medvetet har valts ut utifrån lämplighet (Johannesson & Tufte, 2003). 

 

Avgränsningarna i denna studie är gjorda utifrån ort, skola, ålder och program. Detta är med 

andra ord vad studiens ungdomar har gemensamt. I övrigt har denna studie inte fokuserat på 

faktorer så som kön, klass och etnicitet. Det kan dock nämnas att det i studien deltar fyra tjejer 

och två killar.  
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Genomförandesteg 

Intervjumanualen testkördes på två personer i min närhet innan intervjuerna genomfördes. Detta 

för att se hur frågorna skulle kunna mottas och för att upptäcka eventuella brister som behövde 

rättas till. Så kallade pilotstudier är något som Marshall & Rossman (2011) rekommenderar att 

man utför då man dels som forskare får testa sin strategi och sina intervjufrågor, men att man 

också får testa att argumentera för sin studie och sina frågor (Marshall & Rossman, 2011). Detta 

var något som var till stor hjälp för mig i denna studie. På skolan där de deltagande ungdomarna 

går, tillhör samtliga elever en mentorsgrupp på 16 personer. På samhällsprogrammet i årskurs 3 

finns det totalt 13 mentorsgrupper. Tre utav dessa mentorsgrupper lottades ut och mentorerna 

för dessa grupper kontaktades via mail med förfrågan om att få komma ut i deras grupper på 

mentorstiden. Jag gick alltså dit personligen och berättade kortfattat om vem jag är, vad jag gör 

samt om min studie och med en förfrågan om deltagande i denna ”se bilaga 1”. Samtliga som 

närvarade på mentorstiden fick en lapp där de fick skriva sitt namn och ett ”ja” eller ett ”nej” 

som besked på om man kunde tänka sig att delta i studien eller ej. Om man skrev ett ”ja” blev 

man också ombedd att skriva sitt telefonnummer så att jag sedan kunde kontakta dem. De fick 

sedan vika ihop lappen och de samlades in. Detta för att ingen skulle kunna se vad någon annan 

skrev. Totalt samlades 13 lappar in med ett svar ”ja” på. Dessa lades i en burk och sex elever 

lottades därefter ut. De utlottade eleverna kontaktades sedan via sms där jag tackade för deras 

intresse att delta samt upplysning om tillfälle och plats för intervju. Jag såg till att tiden passade 

med deras schema där de hade ledig tid och också där de hade gott om tid, för att minimera 

risken att de skulle känna sig stressade. Samtliga elever som kontaktades svarade ja och kom till 

intervjutillfället.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett vid sex tillfällen, dvs. en intervju med respektive deltagande ungdom. 

Intervjuerna har skett på ungdomarnas skola och därmed också på min arbetsplats och mitt 

arbetsrum. Samtliga intervjuer har varit mellan 45 -60 minuter långa och spelats in med hjälp av 

ljudupptagning på min mobiltelefon. Min förhoppning är att det faktum att intervjuerna har varit 

på ungdomarnas skola har bidragit till att det känt sig mer avslappnade och ”hemma” till 

skillnad från om det varit någon annanstans. Att det skulle kunna finnas något negativt i att 

befinna sig på sin egen skola har jag svårt att tänka mig och var inget som framkom eller på 

något vis märktes.  

Det är intressant att fundera kring betydelsen av att som intervjuare arbeta med samtal till 

vardags. Om detta har någon påverkan på intervjuerna kan man bara spekulera i, dock har jag 

ställt mig frågan var gränsen mellan intervju och samtal går och vad det innebär att i alla fall 

någorlunda hålla sig till intervjumanualen. Det blev i många fall tydligt under intervjuerna hur 

mycket mer man kan ”få fram” med samtalsmetodiska färdigheter och man kan tänka sig att det 

kunde ha blivit en skillnad i resultatet om man som intervjuare inte besuttit dessa.  
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Validitet och reliabilitet 

Validitet besvarar frågan om de data man får in från en undersökning verkligen mäter det man 

vill undersöka, dvs. representerar fenomenet. Reliabiliteten ger svar på frågan hur tillförlitliga 

de data man samlar in är. Här tittar man på vilka data som används, insamlingssätt och hur dessa 

data bearbetas (Johannessen och Tufte, 2003).  Förhoppningen är att validiteten och 

reliabiliteten, genom att noggrant redogöra för hur denna studie genomförts samt genom att visa 

på hur syfte, forskningsfrågor och intervjufrågor hör ihop och kan härledas ur varandra, ska 

uppfyllas. Förhoppningen är självklart den att läsaren ska finna att studiens resultat svarar mot 

dess syfte och forskningsfrågor. Ett sätt att kontrollera att intervjufrågorna är rätt ställda är att 

göra en pilotstudie och därigenom testa vilket resultat som framkommer och om det mäter det 

man önskar mäta. Detta har i denna studie gjorts och därefter redigerats utifrån det som där 

framkom.  Intervjufrågorna är till största delen gjorda och sammansatta av mig, men med 

inspiration från och till viss del hämtade från Howard & Budge (2010) studie. 

Etiska ställningstaganden 

I de forskningsetiska principerna som humanistiska -samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 

antagit talar man om fyra huvudkrav för att skydda individen. Dessa krav skriver Johannessen & 

Tufte (2003) om. Det första kravet är ”informationskravet” vilket handlar om att de som utför 

studien ska informera de berörda. För att tillgodose detta krav informerade jag kort om vad 

studien handlar om och hur intervjuerna kommer att gå till. Det påtalades också att vare sig 

namn, skola eller kommun kommer att nämnas i uppsatsen. Denna information gavs vid det 

tillfälle då förfrågan angående att delta i studien gjordes. Innan varje intervju och innan 

ljudupptagningen startade informerades också varje ungdom om studiens syfte och vad 

resultatet skulle användas till. Ungdomarna fick också frågan om de hade några frågor till mig 

innan intervjuerna startade.  

 

Det andra kravet är ”samtyckeskravet” och innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (Johannesson & Tufte, 2003). Ungdomarna anmälde sig frivilligt genom att 

skriva ”ja” eller ”nej” på en lapp som de lämnade till mig. Det poängterades att det var fullt 

möjligt att ändra sig om man kände att man inte längre ville delta. Innan varje intervju påtalades 

att man självklart inte behöver svara på alla frågor om man inte vill och att man självklart också 

får avbryta intervjun om man behöver och vill. Samtliga ungdomar fick också frågan om det var 

ok med ljudupptagning, något som samtliga svarade ”ja” på.  Då samtliga ungdomar i studien är 

myndiga, behövdes inget samtycke från deras föräldrar. 

 

Det tredje kravet är ”konfidentialitetskravet”, vilket innebär att alla de uppgifter som deltagarna 

i undersökningen lämnar kommer att ges största möjliga konfidentialitet och uppgifterna 

kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem (Johannesson & 

Tufte, 2003). Även detta informerades ungdomarna om innan respektive intervju där det 

förklarades att ingen mer än jag kommer att lyssna på ljudupptagningen, att den sedan kommer 
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att raderas och att ingen annan heller kommer att ta del av något material där ungdomarnas 

namn står. Samtliga ungdomar har i studien fått fiktiva namn. 

 

Det fjärde och sista kravet är ”nyttjandekravet”, vilket innebär att uppgifterna endast får 

användas för den forskning de är avsedda för (Johannesson & Tufte, 2003). Jag kommer inte att 

på några villkor lämna ljudupptagningarna vidare och dessa kommer att förstöras när uppsatsen 

är klar. Deltagarna informerades om att det färdiga materialet kan komma att användas i andra 

sammanhang än i föreliggande uppsats.  

 

Under intervjuernas gång har min avsikt och inställning varit att varje människa äger sin egen 

berättelse och min ambition har hela tiden varit att ha ett respektfullt och inlyssnande 

förhållningssätt. Jag tycker också att det är viktigt att framhålla att jag som intervjuare inte på 

något sätt har utgett mig för eller haft för avsikt att veta något om intervjupersonernas liv, utan 

istället haft inställningen att de själva är experter på sina egna liv. Jag har haft avsikten att inte 

pressa någon att svara på frågor som på något vis kan vara jobbiga för någon. Det är viktigt att 

ha i åtanke de processer som en intervju som denna kan sätta igång hos en individ, något som 

också märktes under intervjuernas gång. Att sitta ner i cirka en timma och prata om sig själv och 

sin framtid kan självklart väcka många känslor och funderingar som sedan kan behöva tas om 

hand. Efter varje intervju, när ljudupptagningen stängts av, satt vi kvar en stund och pratade och 

ungdomarna uppmanades att komma tillbaka om de hade frågor och funderingar eller att besöka 

”sin” studievägledare om de skulle vilja. Jag har också efter varje intervju tackat för deltagande 

och påtalat hur betydelsefullt detta varit för mig.  

 

Flertalet gånger fick jag efter intervjuerna ett tack tillbaka och kommentarer om att det även 

varit givande för ungdomarna. Detta är självklart roligt att höra och kan tas som ett tecken på att 

klimatat har varit avslappnat och tryggt, något som varit min strävan.  

 

Det faktum att jag är verksam på ungdomarnas skola har väckt en del funderingar hos mig. 

Ungdomarna kan dock inte ses som att de står i någon form av beroendeställning till mig, de har 

heller aldrig varit i kontakt med mig på något annat vis än att de möjligen har sett mig. Då man 

genom att jag arbetar på skolan kan lista ut vilken skola det handlar om har jag funderat på om 

det skulle gå att identifiera dessa ungdomar. Jag har dock kommit fram till att detta inte är 

rimligt då samhällsprogrammet är så pass stort, inga namn och inga grupper nämns och själva 

intervjuerna är så pass avkodade att detta borde vara mycket svårt.  

Resultatbearbetning samt Resultatredovisningssätt 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant och intervjupersonerna har fått fiktiva namn. 

Därefter har en uppdelning utifrån forskningsfrågorna och därmed också de olika teman som 

beskrivs i intervjumanualen (enligt bilaga 2) gjorts. Utifrån detta arbete har vissa mönster och 

gemensamma nämnare framkommit vilket har lett fram till de rubriker som står att finna i 

resultatdelen. Resultatet och analysen av detta resultat går i denna uppsats under samma rubrik 
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och vävs därmed in i varandra. De citat som finns med är utvalda av mig i syfte att spegla eller 

visa på ett resultat. 

Det är viktigt att ha i åtanke att denna studie avgränsar sig till faktorer som tankar kring 

framtida karriär, kopplingar mellan ungdomarna och framtidstankar, resurser, hinder och 

strategier. Det finns betydligt fler faktorer man skulle kunna studera i samband med förmågan 

att göra väl övervägda val. Vidare avgränsar sig studien till vad ungdomarna själva beskriver, 

verbaliserar och därmed ger uttryck för i fråga om ovan nämnda faktorer. 
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Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att redovisas och analyseras. Resultat samt analys 

finns här sammanfogat under fyra rubriker eller så kallade teman, som i sin tur går att härleda 

till forskningsfrågorna (se sid 24) och också i sin tur intervjufrågorna (enligt bilaga 2).  Det 

första temat är ”att tänka på framtiden och att ge uttryck för sig själv”, där det dels belyses vilka 

alternativ ungdomarna nämner för inför framtida karriär samt hur de ger uttryck för kopplingen 

mellan sig själva och sina framtida alternativ. Det andra temat, ”att kunna nå dit man vill”, 

belyser de resurser ungdomarna nämner kopplat till att kunna nå sina framtida karriäralternativ. 

Dessa resurser är i sin tur uppdelade på interna faktorer dvs. när det handlar om ungdomarna 

själva samt externa, när det handlar om faktorer utanför ungdomarna. Det tredje temat är ”att 

kanske inte kunna nå dit man vill” som belyser de hinder kopplat till sin framtida karriär som 

ungdomarna nämner. Även dessa är i sin tur uppdelade på interna och externa faktorer dvs. när 

det handlar om en själv samt när det inte handlar om en själv. Det fjärde och sista temat är kallat 

”att hantera det där som står i vägen” och belyser vilka strategier och lösningar ungdomarna 

nämner för att kunna nå dit de vill. I slutet av detta avsnitt finns ett sammanfattande resultat 

med tillhörande analys över studien i sin helhet.  

Att tänka på framtiden och att ge uttryck för sig själv 

I texten som följer redogörs det för ungdomarnas tankar kring sin framtida karriär samt hur 

ungdomarna kopplar ihop dessa tankar med sig själva som personer. Detta är fördelat på två 

underrubriker kallade ”det finns flera alternativ” samt ”att ha en koppling mellan sig själv och 

sin framtid”. Dessa två rubriker är sedan i sin tur uppdelade på underrubriker utifrån resultatet. 

Det finns flera alternativ 

Framtidstankar som nämns är lärare, teaterskådespelare, starta egen restaurang, psykolog, 

socionom, arbeta inom UD eller FN, personalvetare, tullare, arbeta inom event, serietecknare 

samt arbeta med marknadsföring. Samtliga ungdomar har fler än ett alternativ som de funderar 

på. Det skiljer sig hur respektive ungdoms olika alternativ står i relation till varandra. De 

exempel som framkommer på detta är: Alternativ som upplevs svåra eller orealistiska att uppnå 

i jämförelse med mer realistiska sådana, flera alternativ som man vill uppnå samt flera alternativ 

som känns mer eller mindre aktuella på kort respektive lång sikt. Ungdomarna nämner generellt 

relativt konkreta och traditionella yrkesalternativ. Med ”traditionella” avser jag här ett konkret 

yrke som kräver en viss, åtminstone relativt specifik utbildning, så som lärare, personalvetare, 
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tullare och ekonom. Däremot har många drömmar som är mer av den icke konkreta och icke 

traditionella sorten, så som att driva egen restaurang, teaterskådespelare, artist, arbeta inom 

event och serietecknare. Anders är den som pratar mest om och ser det som mest realistiskt att 

uppfylla sin artistdröm. De andra så som Caroline och Erik har inte lagt ner sina drömmar, men 

de framstår som längre bort. 

Alternativ som beskrivs som svåra/orealistiska att uppnå i jämförelse med realistiska sådana 

Tre utav ungdomarna, Caroline, Sofia och Josefine funderar på att bli lärare. De värderar lärare 

högt, men har också andra alternativ som i främst Caroline och Sofias fall av olika anledningar 

beskrivs som mer svåra att uppnå. I Carolines fall är dessa alternativ teaterskådespelare och att 

öppna egen restaurang och i Sofias fall är det psykolog, socionom eller att arbeta inom UD eller 

FN. Lärare beskrivs som ett mer realistiskt och säkert alternativ, men är trots det i både 

Carolines och Sofias fall som mycket eftersträvansvärt.  

Men det skulle va jättekul att bli teaterskådespelare. Men jag måste tänka realistiskt också. 

Men det skulle vara en stor dröm. Och sen så skulle jag gärna vilja ha en egen restaurang. 

Det är också lite av en dröm. Och så där men typ realistiskt så är det nog… lutar det mot… 

läraryrket (Caroline) 

Sofia ger något olika budskap kring vad som faktiskt är en dröm och vad som är, som hon 

uttrycker det att ”nöja sig”. Sofia beskriver att hon ser psykolog och socionom som den absoluta 

drömmen, men där räcker betygen inte till. Efter detta kommer att arbeta inom UD och FN, men 

denna dröm får nog också ligga åt sidan för som hon säger: 

Intresset är ju jättestort, det är det. Men jag vet inte, jag är inte så politisk, inte så här insatt i 

sååå mycket… (Sofia)  

Sofia säger att hon nöjer sig med läraryrket och gör det bästa med det. Samtidigt beskriver hon 

en stor lust att arbeta som lärare: 

Jag ska forma ungarna och göra dem till fina människor! (Sofia)  

Flera alternativ som man vill uppnå 

I Josefines fall konkurrerar lärare med personalvetare. Där är det av olika anledningar hon vill 

bli de två olika yrkena. Lärare vill hon främst bli för att arbetet verkar roligt och personalvetare 

för att det man läser på utbildningen verkar intressant:  

 

Men jag vet inte vad man gör egentligen. Jag tycker bara att utbildningen man läser verkar 

roligast. Och ganska liksom, man får göra lite blandade saker (Om 

personalvetarutbildningen) (Josefine)  

Mitt drömyrke skulle väl va att få jobba med andra människor. Att ha lärt mig så mycket att 

jag kan utbilda andra människor. Att jag kan hjälpa till med frågor i personalen och sådär… 

(Josefine)   
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Det verkar enligt Josefine inte vara så att något utav dessa alternativ är mer svåruppnåeligt än 

det andra. Anders har två drömalternativ, artist och att arbeta som ekonom på ett skivbolag. 

Artist slår lite högre men båda är stora drömmar. Anders nämner inga reservalternativ och har 

tanken att hellre ha några år av lycka för att sen leva ganska ”skitigt”, än att leva medelmåttigt. 

Anders verkar besluten att det är detta han ska göra och satsa på: 

 

Även om det bara skulle vara några år av lycka liksom för att sen leva ganska skitigt, jag 

gör nästan hellre det än såhär medelmåttigt, enligt mig (Anders)  

 

Anders säger sig vara bestämd i vad han ska satsa på och har lite av ett ”allt eller inget” tänk, 

det är något utav dessa båda alternativ som gäller, annars inget alls! Josefine däremot är inte 

säker på vilket utav sina alternativ hon ska välja, då de båda är attraktiva och lockar henne av 

olika anledningar.  

 Flera alternativ som känns aktuella på kort respektive lång sik 

Emma beskriver att hon funderar på att arbeta inom event som en mer ny tanke och så den 

gamla drömmen att bli tullare. Under intervjuns gång framkommer att hon nog tänker att arbetet 

inom event är en mer kortsiktig grej som hon kan göra när hon är ung, först. Tullare är mer 

seriöst, vuxenjobb och något hon kan göra på sikt. Erik säger sig inte ha en bestämd plan nu, 

samtidigt ger han en ganska tydlig bild av en sådan, nämligen att läsa en kandidat i ekonomi 

inriktning marknadsföring. Då skulle han både kunna arbeta med ekonomi, starta eget och 

arbeta som serietecknare, kanske på lite längre sikt, något som egentligen är hans dröm:  

Jag tror det är bättre att läsa en kandidat inom ekonomi och marknadsföring om man ska bli 

serietecknare… alltså jag kan ju teckna ok redan, men det är viktigt att kunna läsa ekonomi 

och marknadsföring (Erik)  

Att ha en koppling mellan sig själv och sin framtid 

Det är viktigt att vara medveten om att det här redovisas och analyseras vad ungdomarna 

uttryckligen säger som svar på frågor kring kopplingar mellan dem själva som personer och sina 

karriärrelaterade framtidstankar. I intervjuerna beskriver ungdomarna på flera sätt sig själva, 

vilket är självklart då varje ungdom pratar om sig själv och sin framtid i ca en timma. Det som 

är fokus här är dock hur ungdomarna uttrycker denna koppling och kan artikulera och 

verbalisera sig själva som personer i förhållande till sina framtidstankar.  

 

Samtliga ungdomar kan på något vis beskriva eller sätta ord på varför deras planer är något för 

dem. Dessa beskrivningar är dock mycket varierande och mycket olika ingående. Det är också 

olika huruvida de kan sätta ord på exempelvis personliga egenskaper och hur de i sin tur kan 

motivera hur dessa kan passa in på själva arbetet.  
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De olika kopplingar som görs av ungdomarna mellan dem själva och deras framtidstankar, kan 

sammanfattas i: att man är bra på uppgifter man ska utföra inom yrket/arbetet, att det verkar/är 

kul, att man har ett intresse samt möjligheten att kunna påverka på olika sätt.  

Att man är bra på uppgifter man ska utföra samt att det verkar/är kul 

En vanlig koppling som görs mellan sig själv som person och sin framtid är alltså att man har en 

tanke/vetskap om att man är bra på uppgifter man ska utföra inom detta yrke. Så är det t.ex. för 

Caroline och hennes två drömyrken teaterskådespelare och att ha en egen restaurang. Hon har 

fått höra av andra att hon är bra på att spela teater och att hon är bra på att laga mat. Att få vara 

kreativ och att få tänka i nya banor beskrivs också som viktigt av Caroline och något som hon 

också är bra på. Detta menar hon att man kan få utlopp för i både läraryrket, som 

teaterskådespelare och inom restaurangbranschen.   

 

Man kan lägga upp en lektion så att den blir mer intressant för eleverna t.ex. Ibland kan 

man sitta där på lektionerna och tänka, hade jag varit lärare hade jag gjort det här istället. 

Eller jag hade gjort den här uppgiften på ett annat sätt (Caroline)  

 

Josefine som vill bli lärare har fått höra att hon är bra på att lära ut, på att förklara och förenkla. 

Sofia säger att hon är bra på att förstå andra, hjälpa andra och inte döma andra, vilket gör att hon 

skulle passa som psykolog eller kurator. Emma säger att hon är bra på att lösa problem, vara 

social och vara del i ett team, något som passar både för tullare yrket och om man ska arbeta 

inom event enligt henne själv. 

 

En annan koppling och anledning som nämns är att det verkar kul, man har ett intresse. Caroline 

tycker det verkar roligt att vara lärare och Josefine tycker att det verkar kul att arbeta som lärare 

och som personalvetare.   

 

Jag vet inte riktigt, alltså jag tycker det är kul att få jobba med människor och att få jobba 

med personal verkar roligt. Men just hur det passar mig vet jag inte riktigt (Josefine)  

 

Erik tycker att det verkar kul att syssla med marknadsföring och han gillar att teckna, Anders 

brinner för musiken och vill vara omringad av den och leva sitt jobb.   

 

Alltså att ens jobb blir ens liv, att man verkligen tycker om sitt jobb så mycket att man lever 

sitt jobb. Typ. Och det är det som blir grejen om man är artist, när jag går på gatan så är jag 

mitt jobb, jag är alltid mitt jobb! (Anders)  

 

Emma vill arbeta med event för att det hela tiden händer saker, man får lösa problem, ta tag i 

saker och träffa många människor. Detta är något hon vet då hon arbetar inom event just nu. 

Emma har även erfarenhet av tullare yrket detta då hennes mormor var tullare och då hon har 

fått följa henne en hel del i hennes arbete.  
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Att ha erfarenhet av vissa uppgifter och att därigenom ha fått höra att man är bra på något och 

att själv tycka att man är bra på något, samt/eller att genom denna erfarenhet tycka att något är 

roligt är de mest vanliga kopplingarna. Erfarenhet och konsekvenserna av denna erfarenhet, är 

alltså enligt detta resultat den vanligaste kopplingen som ungdomarna gör mellan dem själva 

som personer och sina framtidstankar, dvs. att man vet att man är bra på något eller/och att man 

tycker att det är roligt. Ungdomarna beskriver inte sig själva med exempelvis egenskaper, 

värderingar eller behov i någon större utsträckning och kopplar inte heller sig själva i dessa 

termer till olika framtidstankar i en särskilt stor utsträckning. Att kunna ge uttryck för faktorer 

som egenskaper, värderingar och behov är en del i förmågan att göra väl övervägda val. 

Möjligheten att kunna påverka 

Ytterligare en anledning som framkommer fram är att man vill kunna påverka på olika sätt. 

Caroline vill kunna påverka människor genom sina lektioner som lärare. Sofia vill bli lärare för 

att forma, inspirera och engagera sina elever. Hon vill vara som en extramamma för dem och se 

dem utvecklas.  

Nä men göra människor liksom nöjda med tillvaron och liksom skapa framtidsdrömmar och 

bara se ljuset. Typ så (Sofia)  

Emma beskriver att ”tullare” passar henne för att det är spännande, man får arbeta med vad som 

är ”rätt och fel”. Att få arbeta med något för samhället och något man står för. 

 

Det är olika hur ingående de kan beskriva och sätta ord på vad de tycker är kul med arbetet och 

vad de tänker sig att de ska få möjlighet att göra eller utöva genom yrket. Även här visar sig 

erfarenheten vara viktig för hur man kan ge uttryck för detta. Emma arbetar just nu inom event 

och har följt med sin mormor inom tullareyrket. Hon är den som i störst utsträckning och 

tydligast kan ge uttryck för vad hon tycker verkar roligt i dessa olika yrken och vad i dessa som 

lockar henne. Hon nämner exempelvis att få lösa problem, att få vara social och träffa 

människor och att få känna tillhörighet till en grupp.  

Att kunna nå dit man vill 

I denna del som följer redogörs det för ungdomarnas tankar kring resurser och tillgångar när det 

gäller att nå sina framtidstankar. Detta är fördelat på två underrubriker kallade ”när det handlar 

om en själv” samt ”när det inte handlar om en själv”. Den första rubriken är sedan i sin tur 

uppdelad på underrubriker utifrån resultatet, den andra har inga underrubriker.  
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När det handlar om en själv 

Ungdomarna anser i hög grad att det som kan få dem att nå dit de vill ligger hos dem själva. Det 

som nämns i intervjuerna är: erfarenheter, viljan, intresset av att lära, att vara utåtriktad, 

förmågan att ta tag i saker, kunskaper samt mod.  

Erfarenhetens betydelse 

Emma, Josefine och Caroline talar om tidigare erfarenheter som de kan ha med sig som 

tillgångar inför framtiden. Caroline nämner erfarenhet av att välja, dvs. valet till gymnasiet som 

en sådan, även om det inte riktigt går att jämföra menar hon, då det var betydligt enklare än vad 

detta är. Josefine har erfarenhet av att leda tjejgrupp och tidigare prao på en skola vilket är en 

tillgång i det arbete hon är intresserad av, dvs. lärare eller personalvetare. Emma har erfarenhet 

av att arbeta inom café, event och att vara borta längre stunder. Hon är den som nämner 

tillgångar och resurser så som mod, att våga ta tag i saker och möta nya situationer, att hon är 

utåtriktad och social och har kunskaper, mycket kopplade till tidigare erfarenheter. ”sånt håller 

mig inte tillbaka” (Emma) Hon nämner också erfarenheten att ” vill man så kan man” det har 

gått tidigare helt enkelt och genom detta har hon fått ökat självförtroende. Denna erfarenhet gör 

att Emma på något vis ligger steget före de andra genom att redan ”ha testat” .    

 

Det har gett mig lite självförtroende också och det känns som att det inte är så mycket som 

håller mig tillbaka utan vill jag göra det här så kan jag göra det liksom (Emma)  

 

Betydelsen av tidigare erfarenheter är stor och något som är viktigt och ofta hänvisas till inte 

bara här, men generellt genom intervjuerna. Detta märks genom att ungdomarna ofta hänvisar 

till dessa erfarenheter. Emma är den som i störst utsträckning har testat på att arbeta med det 

hon sedan vill göra. Att denna erfarenhet styr tankarna inför framtiden råder det i allmänhet i 

denna studie ingen tvekan om och särskilt inte i Emmas fall.  

Att vilja något 

Viljan är något som flera utav ungdomarna nämner som viktigt för att kunna nå dit man vill. 

Caroline nämner att hon är ambitiös och försöker förverkliga det hon har bestämt sig för, Sofia 

säger att hon inte kan komma på något annat än vilja som kan ta henne dit hon vill. Anders 

beskriver sin vilja som väldigt stark: 

Och det är jag, alltså jag är 99 procent säker på att jag kommer vilja det här hela mitt liv. 

Alltså livet igenom (Anders)  

Att ha intresse av att lära 

Att vilja lära sig och vara intresserad av saker och att lära sig framkommer som viktiga för att 

kunna nå sina framtidstankar.  Som Josefine säger: 

Jag vill lära mig saker, jag skulle vara väldigt intresserad av att lära mig och då skulle jag 

komma långt bara av att jag har lärt mig saker och då har jag en fördel (Josefine)  
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Erik beskriver också att en tillgång är att han är intresserad av att lära sig saker: 

Ja… eller jag vet inte… jag är ganska duktig på matte. Jag är intresserad av att lära mig 

saker (Erik)  

Att inte veta och känna sig ”lost” 

Att inte veta, är kanske inte direkt en tillgång. Dock är det viktigt att nämna att även upplevelser 

av att stå utan resurser och tillgångar finns bland ungdomarna. Att det helt enkelt kan vara svårt 

att komma på något som kan vara en tillgång för att nå dit man vill. Sofia beskriver sig själv 

som ”helt lost”: 

Nån måste liksom sätta sig ner typ en hel dag med mig och bara förklara allting, annars 

kommer jag. Jag är helt lost… (Sofia)  

När det inte handlar om en själv 

Ovan nämndes att det är vanligt att man lägger det som kan få en att nå dit man vill hos sig 

själva. Anders är den enda som nämner ”yttre faktorer”, som en hjälp för att nå dit han vill. 

Denna yttre resurs är hans pappa som stöttar honom på många sätt. Både ekonomiskt och 

genom att han vill att Anders ska göra det han vill.   

 

De ungdomar som här har intervjuats betonar sina inre tillgångar och resurser i betydligt högre 

utsträckning än externa sådana. Detta skulle bl.a. kunna ha att göra med vilken typ av 

framtidsplaner man har. Anders är den som har nämnt betydelsen av externa tillgångar och 

resurser, något som kan ha att göra med att hans framtidstankar också mest troligt kommer att 

vara mer kostsamma än övrigas och därmed kommer naturligtvis också pengar vara av större 

betydelse. Detta är något som Anders pappa kan bidra med enligt honom själv. Andra personer 

och människor i ungdomarnas närhet nämns i liten utsträckning. Även här är det bara Anders 

som nämner sin pappa som viktig i stöttandet.   

Att kanske inte kunna nå dit man vill 

Här redogörs det för ungdomarnas tankar och oro kring hinder och utmaningar när det gäller att 

nå sina framtidstankar.  Två underrubriker kallade ”när det handlar om en själv” samt ”när det 

inte handlar om en själv” är skapade utifrån resultatet.  

 

Samtliga ungdomar har något de upplever som hinder eller utmaningar kopplat till sina 

framtidstankar och det finns en oro över ett relativt brett spektra av saker. Dessa varierar allt 

ifrån att inte kunna (ha kunskap) till att man inte vet vad man ska välja och eventuellt välja fel. 
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Det förekommer också en oro kring att man inte känner sig själv tillräckligt eller inte tror på sig 

själv. Man kan därmed säga att de hinder som framkommer och det man oroar sig över främst är 

avsaknad av komponenter i processen att göra ett ”väl övervägt val”. Därmed skulle man också 

kunna säga att det råder avsaknad av vissa delar i ungdomarnas ”karriärhanteringsförmåga”.  

När det handlar om en själv 

Att anse att själva hindret eller det som bekymrar en ligger hos en själv är relativt vanligt hos 

ungdomarna i denna studie. Det som ungdomarna lyfter är: en oro för att man inte har 

tillräckligt med kunskap, oro över att välja fel, beslutsångest, att man inte tror på sig själv, att 

man inte kollar upp saker, att man inte är motiverad samt avsaknad av självinsikt.  

Att inte ha tillräckligt med kunskap och att inte kolla upp saker 

Anders och Caroline nämner att misslyckas eller att inte vara tillräckligt bra på antagningsprov 

som skulle kunna hindra att de når sina drömmar. Det är alltså att inte ha tillräckligt med 

kunskap inför detta som kan bli ett hinder genom att man misslyckas.  

Men även typ, mina kunskaper liksom. För de flesta skolor har ändå någon slags 

intagningsprov (Anders)  

 

Emmas hinder skulle kunna vara att hon inte kollar upp saker då hon har svårt att ta tag i och 

göra saker hon inte tycker är kul.  

Jag har lite så här motto att jag vill att allting ska va gjort på glädje. Man ska göra det man 

tycker är kul och vill göra liksom. Men så finns de sakerna man faktiskt måste göra och 

som inte är lika kul. Men det har jag jättesvårt för… (Emma)  

Att vara orolig över att välja fel 

Josefine berättar om en oro över att välja fel, att man ska börja på en utbildning som sedan inte 

var rolig eller att man börjar arbeta med det man utbildat sig till och det visar sig inte vara rätt. 

Erik beskriver också en oro över att det inte finns något som är rätt för honom: 

…ja… kanske… eller att det inte finns nåt som är rätt heller kanske (Erik)  

 

Några ungdomar beskriver alltså oron över att välja ”fel”. Detta kopplat till tron att det finns 

något som är ”helt rätt”. Man ser med andra ord ofta detta val som mer eller mindre 

livsavgörande.  Eriks oro däremot speglar motsatsen, dvs. att det kanske inte finns något 

alternativ alls som är rätt för honom. Emma å andra sidan, bär inte alls på denna oro över vad 

som är rätt och fel. Hon säger: 
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Jag ser det lite så att det skadar ju aldrig att söka… alltså typ… lite så att blir det fel sen så 

märker jag ju det… jag behöver inte… jo jag är verkligen inte sån som måste kolla upp allt 

innan… (Emma)  

Att inte vara motiverad, att inte tro på sig själv samt att sakna självinsikt 

Erik beskriver både en oro över att inte vara tillräckligt motiverad men också en oro över att han 

saknar självinsikt i vad han vill göra. Erik och Josefine nämner båda hindret att man inte tror på 

sig själv tillräckligt mycket för att genomföra det man vill i framtiden.  

Hmm… ja eller alltså jag saknar väl lite självinsikt i vad jag vill göra. Vad man själv vill 

eller borde göra för något (Erik)  

När det inte handlar om en själv 

Det finns också orosmoment som ligger utanför ungdomarna själva. Dessa faktorer skulle alltså 

också enligt ungdomarna kunna göra så att inte framtidstankar och drömmar uppfylls. Exempel 

på dessa är: ifall man inte är det som eftersöks, betyg, andra som är bättre än vad man själv är 

samt pengar nämns också som sådana hinder. Man kan konstatera att dessa faktorer främst är 

relaterade till intagnings- samt antagningssituationer. Caroline och Anders funderar båda på 

framtida alternativ där det är möjligt att antagningsprov krävs. Oron över att bedömas av andra 

och att andra inte ska tycka att man har den kunskap som behövs upplevs i deras fall som ett 

möjligt hinder, dvs. det faktum att man inte kan ha kontroll över andra och deras beslut: 

… och med antagningsprov ifall man inte är tillräckligt bra, ifall man inte är det de söker 

typ. Man kan ju va skådespelerska på olika sätt och uttrycka sig på olika sätt. Så det kan ju 

va lite så här att det är inte dig vi söker typ… (Caroline)  

Att hantera det där som står i vägen 

Det finns flera olika sätt att se på hur man kan lösa och lätta ovan nämnda orosmoment och 

hinder. De strategier som nämns är: förbereda sig, ta tag i saker och sluta drömma, kolla upp 

och ta reda på fakta, hitta jobb, ta lån, fonder och hjälp från pappa, måste bestämma sig, prata 

med folk, ta ett halvårs paus där man får tänka och hitta sig själv och få erfarenhet, börja 

planera, lära sig att säga nej och tänka mer långsiktigt. Vet inte, förekom också som svar på 

frågan. 



 39 

Att förbereda sig, ta tag i saker, bestämma sig samt kolla upp och ta reda på fakta 

Att förbereda sig gäller främst Caroline och Anders som båda känner att de skulle behöva 

förbereda sig inför antagningsprov. Att ta tag i saker och kolla upp och ta reda på fakta däremot 

nämner flera utav ungdomarna, däremot nämns inte i någon högre utsträckning vad de behöver 

ta tag i för något. Sofia nämner att hon behöver kolla upp utbildningar och ta reda på fakta, men 

inte mer ingående än så. Josefine säger att hon får läsa på internet och besöka olika skolor, men 

hon beskriver inte vilka skolor eller vad hon ska läsa på, på internet. Josefine beskriver en oro 

för att hon inte riktigt vet vad hon ska göra efter studenten och säger som lösning på detta 

problem: 

… så jag vet inte riktigt hur jag ska hantera den oron, det är väl bara att jag på nåt sätt får 

bestämma mig snart (Josefine)  

 

Emma säger att hon behöver tänka efter mer på vad hon själv tycker är roligt och vad hon vill 

uppnå.  

 

Flera utav ungdomarna nämner alltså att de behöver ta tag i saker, möjligen blir man något mer 

konkret i vad detta innebär, men inte mycket. Ungdomarna lägger också allt detta på sig själva 

och varken här gällande strategier och hur man tänker sig hantera sina orosmoment eller i frågan 

ovan gällande resurser och tillgångar nämns andra människor som skulle kunna hjälpa dem med 

detta. Detta varken i syfte att bolla och diskutera, eller att få tillgång till rena fakta. Att besöka 

studievägledare i dessa syften nämns inte någon gång under intervjuerna, vilket alltså visar att 

man inte ser på studievägledning som en resurs, eller åtminstone inte använder den så. Man har 

heller inte använt studievägledare i någon större utsträckning för att få ökad kunskap vare sig 

om sig själv, om alternativen eller i frågor kring beslutsprocessen. Någon gång nämns internet, 

hemsidor, besöka skolor, men oftast stannar det vid konstaterandet att man bör kolla upp saker 

och ta reda på saker. Många ungdomar vet att de bör kolla upp och ta reda på, men vad? Och 

hur? Och var? 

Att lära sig att säga nej och tänka långsiktigt 

Emma har något mer konkreta tankar kring strategier. Hon säger att hon behöver lära sig att 

säga nej, något hon också börjat öva på. Detta då hon är medveten om att hon har tendenser att 

ta på sig allt för mycket. Hon behöver också tänka mer långsiktigt på vad hon verkligen vill 

göra. Detta har hon dock inga exempel på hur man går tillväga för att genomföra. 

Att prata med folk och ta en paus 

Josefine säger att man borde prata med folk som arbetar med det hon vill arbeta med, men säger 

samtidigt att hon gjort det och att hon fått väldigt olika bilder av yrkena som gör henne 
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förvirrad. Josefine känner sig stressad över att behöva tänka på framtiden just nu och säger att 

hon nog skulle må bra av att ta en paus och göra något annat och där också funder på vad hon 

verkligen vill.  

För även om man vet vad man är intresserad av så kanske man hittar nånting och lär känna 

sig själv mer så att man lättare kan välja (Josefine)  

Att hitta jobb, ta lån och få hjälp från pappa 

Anders är den som hade det mest konkreta hindret, nämligen pengar. Han har också de mest 

konkreta strategierna för att lösa detta hinder. Det är han som nämner lösningarna hitta jobb, ta 

lån, använda sig av fonder och få hjälp av pappa.  

Att inte veta 

Det är inte självklart att man vet vad man ska göra åt sina orosmoln och hinder. Josefine säger 

flera gånger att hon inte vet som svar på frågor om strategier och lösningar. Erik däremot säger 

endast, ”jag vet verkligen inte!” (Erik) I Eriks fall var oron att inte vara tillräckligt motiverad 

men också att han saknar självinsikt i vad han vill göra i framtiden. Han har också nämnt en oro 

över att det kanske inte finns ett alternativ som är rätt för honom. Det förefaller inte särskilt 

konstigt att om man som i Eriks fall känner sig förvirrad över självinsikt, om det finns ett rätt 

alternativ och över sin motivation inte heller vet vad man ska göra för att lätta denna oro och 

detta hinder.  

Sammanfattning resultat och analys 

Tidigare erfarenheter har i denna studie visat sig vara viktiga för att kunna ge uttryck för vad 

man är bra på och vad man tycker är roligt, vilket i sin tur har en stark koppling till vad man 

tänker sig att man vill arbeta med eller göra i framtiden. Hur kopplingen mellan sig själv och 

sina tankar kring framtida karriär ser ut är oftast av ungdomarna uttryckt i termer av att man vet 

att något är kul eller att man vet att man är bra på något. Möjligheten att få påverka och hjälpa 

beskrivs också som en viktig anledning till vissa framtidstankar. Beskrivningarna kring hur 

kopplingen mellan framtidstankarna och individen ser ut blir oftast inte mer ingående än så. Att 

ge uttryck för faktorer som egenskaper, behov och värderingar görs alltså i relativt liten 

utsträckning. Medvetenhet om dessa faktorer är något som beskrivs som viktiga i förmågan att 

göra väl övervägda val. 
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Samtliga ungdomar kan ange flera alternativ för framtiden, det ser dock olika ut hur dessa 

alternativ står i relation till varandra. Det förekommer främst traditionella och konkreta 

yrkesalternativ, medan drömalternativen tenderar att vara mer icke traditionella. Det ser olika ut 

bland ungdomarna hur man ser på vikten av att hitta ett ”rätt” alternativ. Några nämner en oro 

över att inte hitta det ”rätta” alternativet medan andra upplevs mer spontana och säger sig inte 

vara så oroliga för detta. Någon nämner också oron över att ett rätt alternativ kanske inte finns.  

 

Ungdomarna tenderar att lägga hinder, strategier och lösningar på dessa hinder samt resurser i 

första hand på och hos sig själva. De hinder och strategier de ser är främst interna och de pratar 

om faktorer som exempelvis brist på kunskap, självinsikt, oro över att välja fel, att ta tag i saker, 

läsa på och förbereda sig. De hinder och orosmoment som framställs i denna studie är främst 

kopplade till de komponenter som ingår i förmågan att göra ett ”väl övervägt val” . Detta kan 

tolkas som en avsaknad av vissa delar i denna förmåga och därmed också avsaknad av delar av 

”karriärhanteringsförmåga”. När det gäller resurser nämnder de bl.a. sin vilja och sin erfarenhet. 

Externa faktorer nämns alltså i liten utsträckning och andra människors påverkan och inverkan 

nämns i liten utsträckning som svar på frågor kring hinder, strategier och resurser under 

intervjun. Det är ovanligt att ha varit i kontakt med studievägledare gällande dessa frågor, vilket 

alltså visar att man inte i dessa syften ser på studievägledning som en resurs. Ungdomarna har 

heller inte använt studievägledare i någon större utsträckning för att få ökad kunskap vare sig 

om sig själv, om alternativen eller i frågor kring beslutsprocessen. Det framkommer också att de 

strategier som nämns främst handlar om att ta tag i saker, att förbereda sig, att bestämma sig, 

vilket inte säger vad som verkligen måste göras eller tas tag i, i någon större utsträckning. 

Ungdomarna lägger därmed ansvaret att göra något och lösa ”problemet” på sig själv, men hur 

de ska lösa det står ofta ganska oklart.  
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Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i sju rubriker utifrån de områden jag har funnit intressanta att 

diskutera. Dessa är: 

 

”Betydelsen av tidigare erfarenheter”, ”att göra ett väl övervägt val”, ”att vara en del i ett 

individualistiskt samhälle”, ”tänk om man inte hittar rätt”, ”att vara påverkad och att påverka”, 

”metod” samt ”tankar inför framtida studier”.  Under de fem första rubrikerna diskuteras 

studiens resultat, under den sjätte rubriken finns en diskussion kring studiens metod och 

urvalsförfarande och under den sjunde och sista återfinns förslag på framtida forskningsprojekt.  

Betydelsen av tidigare erfarenheter 

Tidigare erfarenheter har i denna studie visat sig vara viktiga för att kunna ge uttryck för vad 

man är bra på och vad man tycker är roligt, vilket i sin tur har en stark koppling till vad man 

tänker sig att man vill arbeta med eller göra i framtiden. Erfarenhetens betydelse är något som 

Anders Lovén (2008) belyser i sina argument för att behålla praon i skolan. Han hänvisar till 

tidigare forskning som skolverket bedrivit och menar att praon bl.a. bidrar till att underlätta 

studie- och yrkesvalet, ger ökad kunskap om arbetslivet samt ger ökad självinsikt och 

självkännedom (Lovén, 2008).  

 

Erfarenhet är som sagt något som det refereras till i stor utsträckning i denna studie och också 

något som Lidström (2009) nämner som en viktig faktor i sin avhandling. Hon har i denna 

konstaterat att positiva respektive negativa erfarenheter påverkar hur man tänker kring framtida 

alternativ (Lidström, 2009). Detta är något som också är tydligt i denna studie dock i större 

utsträckning på positiva sådana. Många utav ungdomarna nämner just att de fått höra att de är 

bra på något, t.ex. att laga mat eller att spela teater. Man kan därmed konstatera att erfarenheten 

utgör en påverkan på ungdomarna och hur de ser på framtida alternativ, vilket gör det intressant 

att fundera kring vilken erfarenhet ungdomar idag får, men även vilka möjligheter ungdomarna 

har att få resonera kring denna erfarenhet. För det första, ges och har ungdomarna idag tillgång 

till erfarenheter att bygga vidare på? För det andra, får ungdomarna idag möjlighet att resonera 

kring och sätta ord på sina erfarenheter och det som dessa erfarenheter givit, för att i sin tur på 

ett kvalitativt sätt kunna leda dessa erfarenheter vidare till framtidstankar? Finns möjligheten att 

få reflektera över vilken påverkan erfarenheten har och innebär? En tredje fundering är om det 

kan vara så att om denna möjlighet finns, kanske i form av studievägledning på en skola, känner 

ungdomarna då till denna möjlighet? Med andra ord, hur får de tillgång till den?  

 

Denna studie visar att trots att ungdomarna ofta hänvisar till erfarenheter, kan de sällan beskriva 

på ett mer ingående sätt hur denna erfarenhet tar sig uttryck, de kan med andra ord i liten 
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utsträckning beskriva vad denna erfarenhet har lärt dem, mer än att de är bra på vissa saker och 

att de tycker att vissa saker är roliga. Det kan alltså vara så att man behöver hjälp att definiera 

detta och sätta ord på dessa egenskaper, förmågor, behov och värderingar för att kunna ge 

uttryck för dem och att detta helt enkelt inte är något som kommer av sig själv. Inte någon utav 

ungdomarna i studien uppgav att de hade varit i kontakt med studievägledare i dessa syften. 

Andersen och Kaspersen (2003) beskriver hur Giddens talar om olika typer eller nivåer av 

medvetanden. En medvetandenivå är det så kallade diskursiva medvetandet som handlar om att 

veta varför vi gör något och därmed också kunna konkretisera det. Det är detta medvetande som 

sedan gör att vi kan åstadkomma förändring (Andersen och Kaspersen, 2003). Gottfredsson 

beskriver fem steg i den sk ”begränsningsprocessen” där det femte och sista steget handlar om 

att bli medveten om sitt ”self concept”. Gottfredsson menar att en extern källa är nödvändig för 

denna medvetenhet (Gottfredson, 1981, 1996, 2002, 2005 ). Det skulle kunna vara så att dessa 

ungdomar generellt har erfarenhet med sig men att det är just den externa källan som saknas för 

att kunna ge uttryck för sin personlighet i högre grad. Även Petersson m fl. nämner det 

metakognitiva, att tänka på och kring att man tänker (Petersson m fl. 1991, 1996, 2002 ).  

 

Det är relevant att fundera kring hur vi kan arbeta för att öka denna förmåga hos våra ungdomar 

men också självklart vilka förutsättningar som ges för att arbeta med detta. Man kan givetvis 

också fråga sig vad som är rimligt att förvänta sig utvecklingsmässigt hos ungdomar i denna 

ålder, gällande att ge uttryck för och reflektera över faktorer som personlighet, hinder, 

strategier, resurser och liknande. Super (1980, 1990, 1994) menar att man behöver titta på 

individen på det personliga planet och på dess kunskap om alternativen och relatera dessa 

faktorer till var i livet individen befinner sig. Super menar alltså att förmågan att kunna fatta väl 

övervägda val om sin framtida karriär förändras i takt med utvecklingen och mognaden och att 

vi har en större sådan förmåga i vuxen ålder (Super, 1980, 1990, 1994). Det borde dock vara så 

att en grund för denna förmåga kan läggas och att det går att arbeta för att denna förmåga skall 

öka hos ungdomarna. 

Att göra ett väl övervägt val 

Att kopplingen mellan ungdomarnas beskrivning av sig själva och sina framtida karriärtankar 

oftast inte blir särskilt ingående beskrevs under rubriken ovan. Som finns nämnt i resultat- och 

analys avsnittet, är det vad ungdomarna uttryckligen svarar på frågor kring kopplingar mellan 

dem som personer och deras framtidstankar som det i denna studie har valts att fokuseras på. 

Det vill säga, hur tar ungdomarnas medvetenhet sig uttryck. Jag är helt enkelt ute efter de 

faktorer som nämns i processen ”att göra ett väl övervägt val”, dvs. att bli medveten om sig 

själv, att bli medveten om alternativen och att bli medveten om relationen mellan sig själv och 

alternativen (Lindh, 1997). Det är svårt att här särskilja svaren i fråga om hur kopplingen mellan 

dem som personer och framtidstankar ser ut och ”varför” eller ”vad det är som gör” att de vill 

arbeta med de tankar de har för framtiden. På frågan hur matchen ser ut, dvs. ”vad är det som 

gör att just dessa framtidstankar skulle passa just dig som person?”, svarar många med 

anledningar till att man vill bli eller arbeta med något, istället för att svara på hur själva 

kopplingen ser ut. En anledning som är vanlig och som nämnts ovan är ”det är kul”, en annan 
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att ”jag är bra på det”.  Det är viktigt att vara medveten om att detta skulle kunna stå för att 

frågan/frågorna inte var tillräckligt tydlig ställda eller att ungdomarna faktiskt inte i någon högre 

utsträckning kan sätta ord på eller vet hur kopplingen mellan dem och deras framtidstankar ser 

ut.  

 

Att ge uttryck för faktorer som egenskaper, behov och värderingar görs alltså i relativt liten 

utsträckning. Det är här relevant att knyta an till Supers teori (1980, 1990, 1994) kring ”self 

concept implementation” (Super, 1980, 1990, 1994). Har ungdomarna egentligen någon 

uppfattning om vad som är viktigt för dem att få utlopp för gällande förmågor, värderingar, 

behov och intressen inom ramen för de framtidstankar de har? Känner de till och kan de sätta 

ord på dessa faktorer? Att säga att något är roligt och/eller att man är bra på något, borde 

rimligtvis vara en bra början, men räcker det för att ”self concept implementation” ska bli så 

stor eller hög som möjligt? Självklart kan man också ställa sig frågan om detta överhuvudtaget 

är möjligt att veta i förhand.  Man skulle dock kunna tänka sig att för att kunna välja ett yrke 

som matchar den självuppfattning individen har, borde denne rimligen vara någorlunda 

medveten om och kunna ge uttryck för denna uppfattning, i annat fall borde detta bli svårt. Detta 

resonemang är relevant att sätta i förhållande till Stiers (2003) beskrivning av identitet och vad 

som är en ”sann” bild och inte. Om man nu ska kunna ge uttryck för något behöver man 

rimligen ha något att ge uttryck för. Frågan som Stier diskuterar är om det finns en objektiv 

sanning om hur en individ är och om det ens finns en identitet, eller om denna är socialt 

konstruerad. Vidare frågar han sig om detta spelar någon roll, det viktiga är kanske hur som 

helst att individen har en upplevelse av en identitet (Stier, 2003). Detta blir självklart också 

intressant att ställa mot Giddens tankar kring identitet när han säger att individen är med och 

skapar sin självidentitet (Giddens, 1991). Att vara med och skapa sig själv och sin identitet samt 

att vara medveten om och kunna sätta ord på denna torde kräva en del eftertanke och arbete med 

sig själv, något som kan tänkas tar sin tid och som också kan tänkas kräva hjälp av en extern 

källa.  

Giddens (1991) menar att för att kunna hantera det moderna samhället, behöver man som 

individ kunna leva i nuet. För att i sin tur kunna leva i nuet krävs självförståelse för att kunna 

leva så att det överrensstämmer med sina egna innersta önskningar (Giddens, 1991). Generellt 

visar resultatet av denna studie att de hinder och orosmoment som ungdomarna ger uttryck för 

ofta går att härleda till avsaknad av ingredienser i förmågan att göra ”väl övervägda val” och att 

därmed inneha kompetensen ”karriärhanteringsförmåga” (Lindh, 1997). Det vill säga, brister i 

kunskapen om sig själv (självkännedom), brister i kunskapen om fakta och alternativen samt en 

oro över att välja fel. Självklart kan man fundera över om detta endast är orosmoment och att 

det är något man besitter i högre grad än vad man kanske själv tror eller om det är så att det 

faktiskt är en brist eller avsaknad. 

Att vara en del i ett individualistiskt samhälle 

De tillgångar och resurser som ungdomarna nämner är främst interna, i dessa sammanhang 

nämns inte andra människor mer än i ett fall. Ungdomarna lägger alltså generellt de tillgångar 
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de anser sig ha som kan hjälpa dem att nå sina framtidstankar, hos sig själva så som exempelvis 

erfarenheter och vilja. I studien gjord av Howard & Budge mfl (2010) beskrivs däremot familj, 

vänner och andra som ett viktigt stöd och en viktig tillgång för att kunna nå sina karriärmål. Inte 

heller i fråga om hinder och utmaningar nämns externa hinder i form av andra människor, även 

detta till skillnad från ovan nämnda amerikanska studie, där en faktor som utgjorde ett hinder 

var människor i deras närhet som på olika sätt motarbetade deras mål. Även i fråga om 

strategier, svarar flera utav ungdomarna att de ska ”ta tag i saker”. Här nämns andra människor i 

liten utsträckning och ansvaret anser ungdomarna generellt ligger på dem själva. Är detta ett 

resultat av det individualistiska samhälle vi lever i där man inte ska och bör se sig själv som 

beroende av någon annan, utan som en självständig individ där allt endast är upp till en själv? 

(Berglund och Feyes, 2009).  

 

Giddens (1991) tar upp det faktum att individen i det moderna samhället hela tiden konfronteras 

med en mängd val men att man som individ får mycket lite hjälp i vad man faktiskt bör välja, 

något som talar för det som denna studie visar, att man som individ är relativt ensam i sina 

beslut kring framtiden (Giddens, 1991). Detta stämmer även väl överrens med den utveckling 

Karlsen (2006) beskriver med start på 1980 talet och fram till idag. Han menar att medborgarna 

på grund av utbildningspolitiska strategier och samhällsutvecklingen i stort har tvingats ta ett 

större ansvar och ha större självdisciplin mm. Dessa strategier har varit ett led i att individen 

tidigare setts som passiv och oansvarig, något man ville förändra (Karlsen, 2006). Denna studie 

visar kanske just på resultatet av denna utbildningspolitiska förändring. 

 

 

Det är generellt relativt stora och icke konkreta strategier som nämns för att övervinna eller lätta 

de hinder man ser på vägen mot sina framtidstankar. En vanlig kommentar är att man ska ta tag 

i saker, bestämma sig. Att veta att man ska eller bör ta tag i något är en sak, att veta vad och hur 

man ska ta tag i det en annan. Lundahl gör kopplingen mellan individens eget ansvar och 

vägledning och information, där hon menar att även detta har blivit upp till den enskilda 

individen att ta reda på (Lundahl, 2010). Att ungdomar inte söker hjälp i någon högre 

utsträckning skulle kunna stå för att man inte vet eller förstår att man kan få hjälp och/eller att 

det av olika anledningar inte är accepterat att söka hjälp.  Detta är något som självklart är 

mycket intressant att koppla till Giddens tankar kring modernitet och individualism (Giddens, 

1991). Även här vill jag nämna förmågan ”att göra ett väl övervägt val” där medvetenhet om 

alternativ, medvetenhet om sig själv och medvetenhet om vägar till olika alternativ påtalas som 

viktigt (Lindh, 1997). Då denna studie visar att ungdomarnas strategier generellt är av den mer 

icke konkreta och icke uttalade sorten, kan man fråga sig hur det påverkar förmågan att göra väl 

övervägda val.  

Tänk om man inte hittar rätt 

Ett par av ungdomarna (Caroline och Josefine), visade sig vara mycket angelägna att hitta det 

”rätta” alternativet. Kopplat till detta sökande fanns, som jag tolkade det, en rädsla för att välja 

fel. I studier i boken ”att bana vägen mot framtiden”, beskrivs att ungdomars önskan är att hitta 
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en utbildning eller ett yrke som är ”rätt”, men flertalet nämner en osäkerhet inför detta pga. 

bland annat bristande självkännedom och kunskap om arbetsmarknaden (Lundahl, 2010).  

 

Kan denna oro i sig och det faktum att man är så angelägen om att hitta det ”rätta” alternativet, 

göra det betydligt svårare att välja eller eventuellt vara ett hinder för att välja något alls? Här är 

det relevant att återigen referera till Lidströms studie där hon visar på att ambivalens i vad man 

vill och bör satsa på lätt leder till att man skjuter upp avgörande beslut (Lidström, 2009). I 

denna studie finns också Emma som å andra sidan har attityden att hon tar det mer som det 

kommer, vågar chansa och vara mer spontan. Hon har alltså inte samma inställning till att hitta 

ett alternativ som är rätt. Detta kan kopplas till begreppet livslångt lärande som enligt Berglund 

och Feyes är typiskt för det samhälle vi idag lever i, där egenskaper så som flexibilitet och 

anpassningsbarhet värderas högt (Berglund och Feyes, 2009). I ett sådant samhälle kan man 

tänka sig att ett alternativ som är rätt för resten av livet är relativt svårt att hitta.  

 

Det faktum, att vissa egenskaper på olika sätt premieras och leder till framgång, skulle också i 

sig kunna leda till ökad segregering där individer som har dessa förutsättningar och är ”starka” 

gällande detta får vinster medan andra som inte har dessa tillgångar mer eller mindre slås ut. 

Rapporten från ELGPN bekräftar detta resonemang och säger att karriärhanteringsförmåga 

behövs för att människor ska klara icke-linjära karriärbanor och för att öka anställningsbarheten 

(OECD).   

 

Jag vill här göra en koppling till Stokes & Wyns studie (2007) där man kommit fram till att de 

människor som kan hantera flertalet ansvarsområden samtidigt, hålla alternativ öppna och 

bibehålla en nivå av psykiskt och fysiskt välmående har goda förutsättningar att bli 

framgångsrika. Denna studie visar också att ungdomar idag generellt har en mer pragmatisk och 

flexibel syn på sin framtida karriär (Stokes & Wyn, 2007). Att fråga sig hur detta går ihop med 

förmågan att göra väl övervägda val och karriärhanteringsförmåga är här relevant och viktigt 

och en mycket komplex fråga. Det borde vara så att man genom vägledning hjälper människor 

med förmågan att göra väl övervägda val och att detta inte handlar om att forma människor till 

en viss typ av individer utan snarare till att bli stärkta i vilka de är och vad det finns att välja 

mellan. Självklart borde detta också leda till att individen i sin tur i högre utsträckning klarar av 

att navigera fram i det samhälle vi idag lever i. 

Att vara påverkad och att påverka 

En annan vanlig koppling ungdomarna gör mellan sig själva och sina tankar kring framtida 

karriär, är möjligheten att kunna påverka. Något liknande framkom också i den amerikanska 

studien av Howard & Budges mfl (2010), där att få hjälpa andra var en viktig drivkraft för dessa 

ungdomar. Att få känna att man gör något som är betydelsefullt och att få vara viktig för andra 

människor verkar med andra ord vara en betydelsefull drivkraft och något som leder människor 

in på vissa spår, i denna studie främst läraryrket.  
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Att miljön och omständigheter runtom oss påverkar oss och har stor betydelse för hur vi själva 

ser på våra liv och vilka framtidstankar vi har är ingen nyhet. Sofia beskriver hur hon värderar 

läraryrket högt, men säger ändå vid ett tillfälle att hon får ”nöja sig” med detta. Hon har inte 

betyg och kunskaper nog för att nå dit hon vill, säger hon. Det är intressant att fundera kring hur 

mycket det är hennes egen vilja och tankar att nå sina så kallade drömyrken dvs. arbeta inom 

bl.a. FN och UD och hur mycket det beror på faktorer runtikring henne så som exempelvis det 

faktum att hon går en ”fred och konflikt” inriktning, där många utav de människor hon är 

omringad av funderar på just dessa alternativ. Vad är bra och mindre bra alternativ? Hur stor 

betydelse har status? Vad är saker man borde satsa på och vad är sådant som man egentligen 

vill? Sofia brottas mycket med dessa tankar. Det kan vara bra att ha dessa funderingar med sig i 

genomförandet av en sån här studie. Det finns många saker som kan ligga bakom att man som 

individ ger uttryck för en viss framtidstanke och att ett alternativ är mer attraktivt än ett annat.  

Erik beskriver en ganska tydlig bild av vad han ska satsa på, marknadsföring. Samtidigt ger han 

uttryck för en stor osäkerhet kring självinsikt och vad som är rätt för honom. Även här kan man 

tyda spår av ovan funderingar och fråga sig vad som är grundat i en själv och vad som är saker 

man har hört att man ”borde” och som på något vis är hur det ska gå till och vara. Även detta är 

intressant att koppla till Giddens och hans resonemang kring skapande av identiteten och vem 

man vill vara (Giddens, 1991). Det skulle kanske också kunna handla om vem man som individ 

tror att man bör vara. 

Metod 

Tittar man på urvalsförfarandet kan man konstatera att ungdomarna fick en bild av vad 

intervjuerna skulle handla om och därefter fick de ta ställning om de ville delta eller ej. Man kan 

därmed tänka sig att de som ställde upp på intervjuer har en viss inställning till sin framtid och 

en viss inställning till att delta i intervjuer som denna. Detta kan givetvis också ha påverkat 

resultatet. Det skulle kunna vara så att dessa ungdomar har fler tankar om vad de vill och att de 

har funderat i högre utsträckning på vad de vill göra och har fler tankar än genomsnittet. Men 

självklart behöver det heller inte alls vara så.  

 

Det är också viktigt att tänka på att de ungdomar som här är intervjuade samtliga går på 

samhällsprogrammet, något som även det kan ha påverkat resultatet. Det hade förmodligen varit 

en skillnad på svaren om de hade gått på exempelvis ett yrkesförberedande program. 

Samhällsprogrammet är ett relativt ”brett” program, det är studieförberedande och min egen 

erfarenhet säger att många väljer detta program för att de inte riktigt vet vad de vill göra sen, det 

är brett och man har mycket att välja på. Samtidigt var det ett medvetet val att ungdomarna 

skulle gå samhällsprogrammet.  
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Tankar inför framtida studier 

Som tidigare nämnts har studien inte tagit någon hänsyn till faktorer som kön, klass eller 

etnicitet eller några andra liknande bakgrundsfaktorer. Dessa faktorer är något som självklart 

kan ha stor betydelse och påverka vilket resultat man får i stor utsträckning och vore därför 

intressant att titta närmare på i en liknande studie. Man skulle exempelvis kunna undersöka hur 

dessa faktorer påverkar tankar kring framtida karriär och hur det skiljer sig mellan olika 

individer. Man skulle också kunna tänka sig att göra en jämförande studie med exempelvis 

ungdomar på landsbygden för att undersöka eventuella likheter och skillnader.  

 

Likaså har denna studie valt att fokusera på vissa valda delar av förmågan att göra väl 

övervägda val, så som kopplingar mellan framtidstankar och individen, resurser, hinder och 

strategier.  Man skulle kunna tänka sig att ta ett vidare grepp om detta och ta in fler eller andra 

faktorer och parametrar i förmågan och undersöka hur detta ser ut.  

 

Antalet deltagande ungdomar i denna studie var endast sex stycken, något man skulle kunna 

tänka sig att utöka i framtida studier. Det är som nämnt tidigare viktigt att veta att denna studies 

resultat inte är generaliserbart, men säger något om just dessa ungdomar.  

 

Man skulle även kunna tänka sig att forska vidare i hur och på vilket sätt man kan arbeta med att 

i högre utsträckning rusta ungdomar med förmågan att göra väl övervägda val. Därmed vore det 

också intressant med vidare forskning kring hur beslutsfattare och olika människor i olika 

positioner ser på dessa frågor.  
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Bilaga 1, Manus för muntlig 

presentation  

Hej! 

 

Jag heter Anna och är studie- och yrkesvägledare här på skolan. Samtidigt som jag arbetar här 

läser jag min masterutbildning i studie- och yrkesvägledning. Just nu är jag inne på sista 

terminen på denna utbildning och då skriver vi en uppsats. 

 

Min uppsats ska i grova drag handla om ungdomar i åk 3 på gymnasiet och deras tankar kring 

vad de vill göra i framtiden. Jag kommer att göra intervjuer med sex ungdomar och är nu hos er 

för att fråga om det är någon här som skulle vara intresserad av att ställa upp i en sådan intervju. 

Jag skulle bli oerhört tacksam och det skulle hjälpa mig och min studie väldigt mycket. 

Förhoppningsvis är det kanske också till hjälp för er att få tänka och fokusera på er framtid en 

liten stund.  

 

Intervjun kommer att ta ca en timma och kommer att vara på mitt rum. Den kommer att äga rum 

någon gång i v… Det är också viktigt att du vet om att du självklart är helt anonym och att inga 

uppgifter om dig kommer att nämnas i uppsatsen. 

 

Alla kommer att få en liten lapp av mig, på den lappen skriver du ditt namn och under det ett 

”ja” eller ”nej”, som svar på om du kan tänka dig att delta eller ej. Om du skriver ”ja” skriver du 

också ditt mobilnummer eller mailadress så att jag sedan kan kontakta dig. Du kan självklart 

också ändra dig. Skulle det vara så att du känner att du skrivit ja, men sedan ångrar dig och inte 

vill delta kan du bara säga det och skulle du känna att det kunde vara roligt att delta så kan du 

bara säga till mig genom att komma förbi eller maila eller sms:a. Blir ni fler än sex (jag går runt 

i flera mentorsgrupper) så kommer jag att lotta bland er.  

 

Jag kommer att kontakta dig denna vecka och så styr vi upp ett tillfälle för intervju under nästa 

vecka eller veckan därefter om möjligt.  

 

Tack för att jag fick ta er tid och hoppas att några av er känner er lockade till att prata med mig! 

 

Anna 
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Bilaga 2, Intervjumanual 

Allmänna frågor: 

 

 Allmän presentation, namn osv. 

 Var och hur bor du? 

 Föräldrar, yrken? Syskon? 

 Hur skulle du beskriva dig själv? Vad är du för typ av person? 

 Intressen, vad är roligt? 

 Var samhällsprogrammet ditt förstahandsval? 

 Vad var det som gjorde att du valde samhällsvetenskapliga programmet? 

 Om du skulle välja om till gymnasiet idag, hur hade du då valt? 

 

Frågor om framtidstankar och kopplingar till individen: 

 

 Försök att identifiera vilken typ av arbete/ yrke/karriär som du helst skulle vilja ha I 

framtiden! (Tänk i form av drömscenario.) 

 Vad är det som gör att du funderar på detta? 

 Hur länge har du funderat på detta? 

 Har du något reservalternativ till det ovan, som skulle vara iaf nästan lika bra? 

 Vilka skillnader kan du se mellan dessa två? 

 Vad är viktigt för dig att ditt framtida arbete/yrke/karriär innehåller? Hur ska detta 

arbete idealt se ut?  

 Vad karaktäriserar/är typiskt för detta arbete tänker du?(rent faktiskt) 

 Vad gör detta arbete/yrke passande för dig?( hur ser matchen ut?) 

 

 Vem och/eller vad har influerat/inspirerat dig till dessa tankar om det arbete eller karriär 

som du funderar på?( var har dessa idéer kommit ifrån tror du?) 

Frågor om strategier och lösningar: 

 

 Hur gör man för att bli detta yrke/få detta arbete? Hur ser vägen ut? 

 Hur gör du för att nå dit du vill?  

 Hur har du gjort/gör för att hitta information om de yrken/utbildningar/arbeten/framtid 

som du tycker verkar intressanta? (Vem, var, vad har man använt sig av?) 

Frågor om resurser och tillgångar: 

 

 Vilka tidigare erfarenheter kan du ha nytta av inför detta yrkesval?( Livserfarenheter, 

tex ledare för fotbollslag osv.) 
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 Vad, vilka faktorer, skulle du säga bidrar, ökar chanserna för att dina drömmar och mål 

kommer att realiseras och bli sanna?  

Frågor om hinder och utmaningar: 

 

 Vilka (om några) svårigheter såg du när du valde program inför gymnasiet? (hinder, 

utmaningar) (kan vara interna, externa, människor och annat) 

 Vilka svårigheter såg du med det val du faktiskt gjorde? (fanns det något som du 

upplevde stod i vägen?) 

 

 Om det fanns, hur hanterade du dessa svårigheter/oroligheter? 

 

 Vad, vilka faktorer, skulle kunna hindra dina nuvarande drömmar och mål från att bli 

sanna? 

 Vilka utmaningar kan du identifiera längs med vägen mot ditt mål som du kommer 

behöva hantera? 

 

Frågor om strategier och lösningar: 

 

 Hur skulle du göra för att klara av och övervinna dessa hinder och 

utmaningar?(svårigheter/orosmoln) 

 Hur benägen är du att söka hjälp av någon annan? Hur villig är du? (för att ta dig fram i 

livet allmänt.) skala 1-10? Professionell såväl som icke professionell.  

 Vem/vilka vänder du dig till om du behöver någon att bolla och diskutera med? 

 

 

Allmänna frågor: 

 

 Har du någon gång tagit hjälp av en studievägledare för att prata kring framtiden? 

Berätta! 

 När du hör ordet karriärhanteringsförmåga, vad tänker du då att det är för något? 

 Anser du dig vara tillräckligt rustad, ha tillräckligt med kunskap inför framtida val av 

yrken och utbildningar?  

 Om du saknar något, vad? 
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