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Sammanfattning 
 

Samhället blir mer och mer globaliserat. Som studie- och yrkesvägledare kommer man varje dag i 

kontakt med människor med olika bakgrunder. I vårt examensarbete var vårt syfte att få ökad kunskap 

om vad individer med utländsk bakgrund har för upplevelse av studie- och yrkesvägledning på 

vuxenutbildningen. Det centrala i vårt arbete var att få ta del av respondenternas upplevelser för att vi 

och även andra skulle få ökad kunskap om hur studie- och vägledning kan upplevas då man inte är 

född och uppvuxen i ett svenskt skolsystem. Detta har vi gjort med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har 

intervjuat fyra individer. Vår förhoppning var inte att skapa en generell bild utan att få ta del av 

individernas upplevelser. Resultatet visade att individerna inte har full förståelse om innebörden av 

studie- och yrkesvägledning och att de inte heller helt förstår syftet med studie- och 

yrkesvägledningen. Ingen av våra respondenter har blivit erbjuden studie – och yrkesvägledning utan 

samtliga har sökt upp vägledningen på egen hand. Sammanfattningsvis efterfrågar våra respondenter 

en mer rådgivande och stöttande studie- och yrkesvägledning än vad de upplever sig ha fått idag. 

Faktorer som påverkar detta har visat sig vara t.ex. brist på information, språk, typ av 

vägledningssamtal, tid och studie- och yrkesvägledarens nyfikenhet och intresse. Vi har i vår studie 

jämfört respondenternas upplevelser med forskning och styrdokument som berör området. 
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Counseling in a multicultural society 

A study of how individuals with non-Swedish background experience career and vocational 

counseling offered to them at adult education.  

Linda Salén and Jeanette Tapio 

 

Abstract 
 

The society is becoming more and more globalized. As a guidance counselor you will have daily 

contact with people who have different backgrounds and conditions. In our study our aim was to 

enhance the understanding of what kind of experience people with different ethnic background than 

Swedish have of guidance and counseling in adult education. The essence of our work was to take part 

of our respondent’s experiences. We wanted to understand how the study and career guidance can be 

experienced when one is not born and raised in a Swedish school system. We have done this by using 

a qualitative approach. We have interviewed four individuals. Our aim was not to create a general 

picture but more to get the benefit of the individuals' experiences. The results show that individuals do 

not have a full understanding of the meaning of study and career guidance, and they do not fully 

understand the purpose of it either. None of our respondents have been offered guidance. In 

conclusion, our respondents want a more consultative and supportive guidance than what they feel 

they have received. Factors that influence this has proved to be such as lack of information, language, 

type of counseling, time and the career guidance counselor’s curiosity and interest. We have in our 

study compared our respondents' experiences with relevant research and policy documents. 
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1. INLEDNING 
 

”Det finns många skäl till varför vi reser till andra länder. Det kan vara studier, arbete, besök hos släkt och 

vänner eller att vi träffar en ny livskamrat att dela livet med. Orsaken kan också vara att vi måste fly från vårt 

hemland på grund av krig eller förföljelse.”  

www.migrationsverket.se 

 

Samhället i Sverige blir mer och mer mångkulturellt. Individer rör sig mer mellan länder än tidigare. 

Anledningarna till detta kan vara många, som citatet ovan beskriver kan anledningen till flytten både 

vara frivillig och påtvingad. Frivilliga faktorer kan vara bättre levnadsförhållande och inkomst, andra 

människors erfarenhet av migration, goda sysselsättningsmöjligheter och mer individuell frihet. 

Påtvingade faktorer kan vara ekonomiska förhållanden, etniska problem som krig och konflikter i 

ursprungslandet. Sällan kan man peka på en faktor som avgör migration utan det kan vara en mix av 

olika faktorer och omständigheter (Launikari & Puukari, 2005).  I och med att samhället blir mer 

mångkulturellt så ställs högre krav på människans interkulturella färdigheter. Interkulturella 

färdigheter innebär att man är medveten om andra kulturer och deras värderingar, för att underlätta 

kommunikation, samspel och etablering mellan individer med olika kulturella bakgrunder (Stier, 

2009).  

 

I rollen som studie- och yrkesvägledare har man dagligen kontakt med individer med olika etnicitet, 

bakgrund, förutsättningar och behov. Eftersom samhället är mångkulturellt behöver även studie – och 

yrkesvägledning (fortsättningsvis kallat vägledning) kunna ges ur ett mångkulturellt perspektiv. Den 

mångkulturella vägledningen är till för att skapa förståelse för att det finns olika kulturer och att dessa 

påverkar människor på olika vis. Man vill genom den mångkulturella vägledningen ta vara på likheter 

och samtidigt förstå olikheter. Detta för att dessa inte ska skapa hinder, för att underlätta god 

kommunikation och skapa god förståelse (Pienowska & Berghagen, 2007).   

 

1.1 Val av problemområde 

 

Vi har valt att titta närmare på individer med utländsk bakgrund och deras upplevelse av vägledning på 

vuxenutbildningen. Vårt intresse väcktes under kursen Vägledning i ett mångkulturellt samhälle på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet. Under kursen togs det 

återkommande gånger upp att individer med utländsk bakgrund behöver en mer stöttande vägledning 

än individer som är uppvuxna i Sverige. Orsaker som lyftes var t.ex. att individerna ibland inte har 

tillräckligt goda kunskaper om samhällets struktur och funktioner jämfört med individer som är 

uppvuxna i Sverige. Andra faktorer som togs upp var kulturella missförstånd, bristande 

språkkunskaper och erfarenheter från hemlandet som påverkat individerna psykologiskt (t.ex. vid flykt 

från krigsdrabbade länder) som gör att de kan vara i behov av extra stöttning i det nya landet.  

 

Det perspektiv som lyftes under kursen och det perspektiv som vi hittat mest forskning kring baseras 

utifrån studie- och yrkesvägledares syn på mångkulturell vägledning. Vi upplever efter vår 

litteratursökning att det inte finns så mycket forskning utifrån hur individerna själva (de med utländsk 

bakgrund) upplever vägledning. 
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Vår förhoppning i denna studie är att få ökad kunskap om individernas upplevelse för att sedan leta 

efter samband med vad som står i styrdokumenten och i den litteratur som beskriver hur vägledningen 

ur ett mångkulturellt perspektiv kan se ut.  En fråga vi har ställt oss undrande till när vi valde 

problemområde var om upplevelser går att mäta. Vi ser upplevelser som unika och subjektiva och 

därför svåra att mäta. Vi vill i denna studie istället kartlägga upplevelserna och utgå ifrån teorier, 

styrdokument och forskning för att se om individernas upplevelser stämmer överens med dessa. 

 

I Förordningen för vuxenutbildningen står det att varje elev skall erbjudas vägledning.  

 

”Eleven skall erbjudas studie och yrkesvägledning...” 

Förordningen för vuxenutbildningen 2011:1108 

 

Blir alla elever på vuxenutbildningen verkligen erbjudna vägledning, eller är det så att eleverna själva 

söker upp vägledningen? Av egna arbetslivserfarenheter upplever vi att många individer med utländsk 

bakgrund inte riktigt vet vad vägledningens syfte är, vad vägledning innebär och vad de faktiskt kan 

förvänta sig av vägledning. Vi har även fått den uppfattningen att många av eleverna söker upp 

vägledning själva och inte blir erbjudna och informerade att vägledning finns att få.  Detta tas även 

upp av Launikari & Puukari (2005) som skriver att studie- och yrkesvägledning är ett västerländskt 

begrepp vilket innebär att människor från andra länder inte självklart förstår innebörden av begreppet. 

Vet man inte vad begreppet innebär är det heller inte lätt att veta vad man bör förvänta sig av det. 

 

I läroplanen för vuxenutbildningen står det att vuxenutbildningen ska möta varje individ utifrån deras 

egna behov och förutsättningar.  

 

”Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar” 

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

 

Vi vill ta reda på om individerna själva upplever att de får den hjälp som de behöver utifrån de behov 

och förutsättningar de har. Faktorer som kan bidra till problematik under vägledning är t.ex. 

bristfälliga språkkunskaper, olika kulturella bakgrunder, bristande information om det svenska 

samhället och kulturella missförstånd (Stier, 2009).  För att undvika denna problematik så bör 

vägledning som tidigare nämnts vara mer hjälpande och stöttande för dessa individer, än vid 

vägledning med individer som har sitt ursprung i Sverige (Sawyer, 2006).  Vi undrar om individerna 

upplever att de får denna stöttande vägledning och om det verkligen är en stöttande och rådgivande 

vägledning som individerna efterfrågar? 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det är viktigt att studera hur individer med utländsk bakgrund 

upplever vägledning, just för att samhället troligtvis kommer att bli ännu mera globaliserat även i 

framtiden och för att vägledningen ska kunna anpassas ytterligare utefter individens behov. Behovet 

av mångkulturell kompetens tror vi kommer att öka. Vår förhoppning är att genom att undersöka 

denna målgrupps upplevelse få ökad kunskap om hur vägledningen kan utvecklas utifrån deras behov 

och önskemål. Launikari & Puukari (2005) beskriver att forskning som berör vägledning i ett 

mångkulturellt samhälle oftast publiceras i USA och Kanada och att det är framförallt på senare tid 

som området börjat lyftas i Europa. Vi anser därför att vårt problemområde är viktigt, då mer 

forskning inom området behöver göras även i Europa som hela tiden blir mer och mer mångkulturellt. 
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Men också för att få ökad kunskap om individerna i verkligheten upplever att de får den hjälp som de 

behöver och faktiskt efterfrågar.  

 

Vi ser vår uppsats som viktig att ta del av för blivande samt yrkesverksamma studie- och 

yrkesvägledare, för att få mer kunskap om mångkulturell vägledning inför den blivande yrkesrollen 

och i befintlig profession. Men vi tror även att vår uppsats kan bidra till ökad kunskap för andra 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med individer med utländsk bakgrund. Exempel på dessa 

yrkesgrupper tror vi kan vara: arbetsförmedlare, handläggare på försäkringskassan, handläggare på 

migrationsverket, socialarbetare och psykologer.  

1.2 Förförståelse 

 

Genom utbildningens olika moment har vi fått förförståelse att vägledningen bör vara mer stöttande 

och rådgivande för individer som är nya i det svenska samhället. Detta överensstämmer med våra egna 

arbetslivserfarenheter av vägledning. Launikari & Puukari (2005) menar att begreppet vägledning är 

västerländskt. För individer som är nya i Sverige kan begreppet vara helt nytt och kan behöva 

förklaras för att individen ska veta vilka förväntningar han/hon bör ha på vägledning. Vår förförståelse 

är även att språkskillnader kan vara ett hinder under vägledningssamtalet. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår forskning var att kartlägga vad individer med utländsk bakgrund har för upplevelser av 

studie- och yrkesvägledning på vuxenutbildningen.  

1.4 Antagande 

 

Genom vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet och våra tidigare 

arbetslivserfarenheter upplever vi att vägledning ser väldigt olika ut beroende på vart man arbetar och 

beroende på vem man möter oavsett förutsättningar, etnicitet och bakgrund. Vi tror att desto nyare 

man är i en kultur och i ett samhälle desto mer stöttande behöver man som vägledare vara under ett 

samtal.   

 

Behovet tror vi framförallt påverkas av livssituation, personlighet, språkkunskaper, bakgrund och 

drömmar. Vi upplever att man alltid bör möta individen där den är, och se till individens unika behov. 

Vi tror dock att det kan finnas faktorer som är gemensamma för individer från andra kulturer än 

Sverige, som man bör vara medveten om för att underlätta samarbete, kontakt och förståelse för 

varandra. 

 

1.5 Forskningsfrågeställningar 

 

1. Vad har respondenterna för föreställning om innebörden av studie- och yrkesvägledarens roll? 

2. Vad har respondenterna för erfarenheter av vägledningen? 

3. Hur upplever respondenterna att deras etniska och kulturella bakgrund har tagits i beaktande under 

vägledningen de träffat på? 

 

 

 

 



 9 

1.6 Avgränsningar 

 

Vi valde att intervjua fyra personer på vuxenutbildningen i en kommun i Stockholms län. 

Respondenterna var vuxenstuderande (över 20 år) som läser svenska som andraspråk 3, de har inte läst 

grundskolan i Sverige. Vi valde individer som studerar på den högsta nivån av svenska som 

andraspråk inom vuxenutbildningen för att individerna skulle ha goda kunskaper i svenska, för att 

språkliga missförstånd skulle minimeras under intervjun. I vårt följebrev skrev vi att krav för att delta i 

studien var att man hade varit i kontakt med vägledning under studietiden. 

  

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning med fyra intervjuer. Eftersom tiden var ett hinder 

och vårt intervjumaterial skulle transkriberas hann vi inte genomföra fler intervjuer. Vi har förståelse 

för att vårt arbete inte har skapat en generell bild av individernas upplevelse av vägledning. Vår 

förhoppning var istället att få ta del av individernas upplevelser och få fram en så beskrivande bild 

som möjligt. Vi tog i studien hänsyn till etnicitet i den mån att individerna inte har gått i svensk 

grundskola. Vi tog i studien heller inte hänsyn till kön och klass eftersom vi inte hade den tiden som vi 

ansåg att det skulle kräva. Våra forskningsfrågor valde vi för att vi ville få en bredd på individernas 

upplevelse. Genom att ta del av individerna föreställning och erfarenheter hoppades vi få en grundbild 

av individernas upplevelse. Vi ville även lyfta kultur och etnicitet för att se om individerna upplevde 

att detta lyfts under vägledningssamtalen. 

  

1.7 Kunskapssynen  

 

Vi har utgått ifrån den kunskap vi fått under våra år på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi anser 

att vår kunskapssyn liknar den samhällsvetenskapliga traditionen idealism. Som beskrivs i idealismen 

krävdes det av oss som forskare ett engagemang för att förstå det sociala livet, då alla individer är 

unika och har olika tolkningar av omvärlden (May, 2001). En forskningsmetod som nämns i Mays bok 

Samhällsvetenskaplig forskning (2001) är fokuserade intervjuer. Vi valde denna intervjumetod och vi 

har förklarat hur vi använde oss av den under avsnittet metod.  

 
1.8 Begrepp  

 

Utländsk bakgrund: I uppsatsen har vi valt samma definition som statistiska centralbyrån vilket 

innebär: individer som är födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar
1
. Inom 

denna grupp finns stora variationer men i vår uppsats finns avgränsningen att individerna inte heller 

har gått i svensk grundskola.  

 

Etnicitet: Enligt nationalencyklopedins ordbok betyder etnicitet folk eller nation
 2
. Begreppet 

innefattar en grupp som har en gemensam historia, religion och kultur men även en medvetenhet om 

att tillhöra denna grupp. En grupp där människor har en föreställning om ett gemensamt ursprung 

(Stier, 2009).    

 

                                                      
1
 http://www.scb.se/Pages/Article____347461.aspx  

 
2
 http://www.ne.se/etnicitet 

http://www.scb.se/Pages/Article____347461.aspx
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Interkulturell kompetens: Begreppet innebär ett förhållningssätt man har till andra kulturer. Att man i 

mötet med andra kulturer (kulturmöten) har kunskap om olika kulturer, man har en nyfikenhet och 

motivation till den andre samt att vara öppen i mötet (Stier, 2009).  

 

Karriärutveckling: Utveckling av individens karriär ur ett långsiktigt perspektiv (Brown et al. 2002) 

 

Mångkulturellt samhälle: Kultur beskrivs av Daniel Hailemariam (2006) som ett neutralt begrepp 

som kännetecknar en grupps samlade erfarenheter. I denna rapport definieras begreppet mångkulturellt 

samhälle som ett samhälle där de förekommer individer med olika etnicitet och kulturer.  

 

Mångkulturell vägledning: Innebär att ha kunskap om likheter och skillnader inom olika kulturer, 

samt att förstå de komplexa processer människor genomgår för att bli medlemmar i ett nytt samhälle. 

Det innebär bland kunskap om grundläggande attityder, värderingar och normer. Mångkulturell 

vägledning kan beskrivas med tre egenskaper: att studie- och yrkesvägledaren för det första skall ha en 

medvetenhet om sina egna antaganden, värderingar och fördomar. För det andra ha en förståelse för 

världsbilden för individer med annan kultur och för det sista skall studie- och yrkesvägledaren bör ha 

en förmåga att utveckla lämpliga åtgärdsstrategier och tekniker till klienterna (Launikari & Puukari, 

2005). 

 

Vägledning: Begreppet vägledning förekommer inte endast inom utbildning och arbetsmarknad utan 

inom andra områden. Vägledning i vår studie innebär en process där individer söker hjälp i 

frågeställningar som berör arbete och utbildning (Lindh, 1988). Rapportens definition ser till personlig 

vägledning, alltså då individen möter studie- och yrkesvägledaren själv, vägledning i snäv bemärkelse 

(Lindh, 2009). 
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2. BAKGRUND  

Vi har gjort sökningar på diva.se, scholar.google.se samt uppsatser.se. Sökord vi har använt är t.ex. 

vägledning, komvux, vuxenutbildning, etnicitet, studie- och yrkesvägledare, upplevelser och svenska 

som andraspråk. Vi har funnit att majoriteten av den forskning som finns inom vårt valda 

problemområde utgår ifrån studie- och yrkesvägledares eller ungdomar med utländsk bakgrunds 

perspektiv. Vi upplevde dock att det har varit svårt att hitta tidigare forskning som berör vuxna med 

utländsk bakgrund upplevelse av vägledning. Vi har därför valt att ha våra forskningsfrågor som 

underrubriker i detta kapitel, för att det ska bli lätt för våra läsare att orientera sig. 

 

2.1 Innebörden av studie- och yrkesvägledarens roll  

 

Till den kommunala vuxenutbildningen kommer de som behöver utbildning på grundläggande nivå, 

gymnasial nivå eller de som ska läsa Svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen styrs av 

Skollagen (2010:800) och Förordningen för vuxenutbildningen (2011:1108). Den kommunala 

utbildningen ska utgå ifrån individens enskilda behov och anpassas därefter. Till Vuxenutbildning har 

man rätt att komma från och med det året man fyller 20 eller om man har slutbetyg från gymnasiet. 

Undantaget är SFI där man har rätt att läsa från att man är 16 år. Kurser inom grundläggande 

utbildning, gymnasial utbildning och SFI kan man läsa på distans, i klassrum både dagtid och kvällstid 

och ibland även helger. Förutom kurser i allmänna ämnen finns även möjlighet att läsa yrkesinriktade 

kurspaket t.ex. inom barn och fritid, vård eller bygg (Skolverket, 2012). 

 

För de personer som är nya i Sverige erbjuds SFI, här får man kunskaper i svenska och får även lära 

sig om hur det svenska samhället fungerar. Kursplanerna är uppbyggda utifrån tre olika studievägar, 

vart man börjar beror på vad man har för tidigare utbildning och kunskaper i svenska. Efter genomförd 

SFI fortsätter man på Svenska som andra språk grundläggande som sedan följs av tre kurser på 

gymnasial nivå Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
3
 

 

Alla som studerar på Vuxenutbildningen ska erbjudas studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2012). 

På den kommun som vi har besökt finns ett vägledningscenter med drop-in tider som har öppet fyra 

dagar i veckan under bestämda tider. Hit kommer individer med frågor rörande utbildning och 

arbetsmarknaden. Individerna har även möjlighet att boka längre enskilda samtal om behov finns 

 

Elever inom den kommunala vuxenutbildningen är en bred grupp och omfattar personer med skilda 

utbildningsnivåer och förutsättningar. Individerna har t.ex. olika etnicitet, kultur och språkkunskaper. 

Alla dessa individer har olika behov av vägledning. Studie- och yrkesvägledning är ett västerländskt 

koncept vilket innebär att individer med utomeuropeiskt ursprung inte alltid känner till vad yrkesrollen 

innebär och vad som är syftet med vägledning. Vet man inte vad syftet är blir det även svårt att förstå 

vad man kan få hjälp med av en studie- och yrkesvägledare (Launikari & Puukari, 2005).  Enligt 

Brown (2002) kan det även vara så att individer som inte känner till innebörden av begreppet lätt kan 

se studie- och yrkesvägledarna som en auktoritet och då även förutsätter att studie- och 

yrkesvägledaren kommer att ta mer beslut om vad yrkesrollen egentligen innebär. 

 

                                                      
3
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare/kursplan 

http://scholar.google.se/
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Vägledningen måste spegla att alla är unika oavsett bakgrund. Utgångsläget för individer med utländsk 

bakgrund är sämre än för infödda individer när man ser till utbildning, etablering på arbetsmarknaden 

och inkomst. Det kan till exempel bero på sämre kunskaper om det svenska samhället, bristfälliga 

språkkunskaper, ett mindre kontaktnät än en person som är uppväxt i Sverige. Ett sämre utgångsläge 

ställer i sin tur även ett ökat krav på vägledningen och att den är så effektiv och givande som möjligt 

för individen, för att underlätta individens orientering och utveckling på den svenska arbetsmarknaden 

(Lundqvist, 2006).  

 

Nedan kommer vi att presentera vägledningssamtalet. Vi ser samtalsprocessen som en grund i 

vägledningen. Eftersom vi som tidigare nämnts ser det som svårt att mäta upplevelser kommer vi till 

viss del använda samtalsprocessen som något konkret att jämföra upplevelserna med i vår analys. 

Vägledningssamtalet 

Det finns flera olika teorier som beskriver hur vägledningssamtalet ska gå till. Vi har valt att utgå ifrån 

Hägg och Kuoppa (1997) eftersom vi tycker att denna modell visar tydligt och enkelt hur ett samtal är 

uppbyggt. Enligt Hägg och Kuoppa (1997) består samtalet av tre olika faser.  

 

Fas1 innebär att man klargör situationen utifrån individens perspektiv. Det innebär att man som 

vägledare lyssnar, ställer öppna frågor och försöker förstå situationen utifrån individens perspektiv.  

Samtalet ska hela tiden anpassas efter den man möter, språk, tempo och information.  I den första 

fasen är det viktigt att man inte kommer med lösningar utan enbart försöker ta in och lyssna på det 

som den man möter berättar. I slutet av fas 1 sammanfattar studie- och yrkesvägledaren individens 

situation för att bekräfta att studie- och yrkesvägledaren har hängt med och förstått individens situation 

rätt. 

 

Fas 2 innebär att man försöker vidga individens perspektiv. Man vill se möjligheter men även hinder. I 

denna fas är det av stor vikt att man som vägledare har empati och är ödmjuk. En fördel är att ha goda 

kunskaper om pedagogik, kulturer, samhället och arbetsmarknaden.  Man behöver även vara kreativ i 

sin arbetsprocess och kontinuerligt arbeta med att försöka få individen att tro på sig själv samt känna 

sig engagerad och aktiv i sin egen utvecklingsprocess. En aktiv individ kan då lära sig att påverka sin 

egen situation. I slutet på fas 2 sätter man tillsammans upp konkreta mål att arbeta mot. Målen ska 

vara realistiska och utformade utifrån individens önskemål och behov. 

 

Fas 3 innebär att man tillsammans skapar en handlingsplan för att nå de mål som skapades under fas 

2.  Viktigt är att försöka stärka individen i processen, så att individen är aktiv och själv kommer med 

idéer och tankar i utarbetandet av handlingsplanen. 

 

Hur samtalet utvecklar sig kan i verkligheten se väldigt olika ut och faserna kan vara av olika längd. 

Hägg och Kuoppa (1997) beskriver även vissa färdigheter som är av stor vikt under samtalets gång.  

De färdigheter som förekommer under alla tre faser är följande:  

 

Lyssna: Ge den man möter utrymme att berätta om sin situation. Att vara närvarande i samtalet och 

lyssna utan att avbryta, ifrågasätta eller döma och utan att koppla till sina egna erfarenheter. 

 

Omformulera: Formulera med andra ord det individen säger som verkar betydelsefullt för individen. 

Genom att göra det bekräftar du att det du har hört är viktigt. 
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Sammanfattningar: Sammanfatta kontinuerligt. Det skapar struktur i samtalet och ger individen chans 

att rätta studie- och yrkesvägledaren om det skulle behövas, eller att tillägga något mer som kan vara 

viktigt som komplettering. 

  

Övriga färdigheter är t.ex. att visa respekt under hela samtalet och vara tydligt och konkret under 

samtalets gång (Hägg & Kuoppa, 1997). Även Gunnel Lindh (1988) beskriver samtalet utifrån olika 

steg som är relativt lika Hägg och Kuoppas samtalsfaser. Lindh precis som Hägg och Kuoppa 

beskriver att de olika stegen bygger på varandra och att hur väl det går i nästkommande steg är 

avgörande för hur det gick i steget innan. I det steg som fokuserar på perspektivvidgning kan detta 

göras genom t.ex. konfrontation, utmaningar och information. Syftet med steget är att hjälpa individen 

upptäcka nya vägar (Lindh, 1988) 

 

Gunnel Lindh (1997) delar in vägledning i två olika definitioner – snäv och vid bemärkelse. I 

vägledningssamtal på vuxenutbildningen utgår oftast samtalen utifrån snäv bemärkelse dvs. att man 

vägleder utifrån individens unika situation vid enskilda samtal. Det gör att man har möjlighet att fånga 

upp varje individs unika verklighet eftersom man enbart har en individ att fokusera på. Under ett 

vägledningssamtal bör perspektiv vidgas. Att visa på realistiska möjligheter kan ibland vara en 

utmaning. Lena Sawyer (2006) kallar detta för cooling down och pushing up. Med cooling down 

menas att man kyler ner en persons drömmar, om t.ex. drömmen inte är realistisk. Pushing up innebär 

motsatsen dvs. att man istället försöker stärka individen i sin dröm och försöker pusha individen i rätt 

riktning för att våga nå sin dröm. 

 

2.2 Erfarenheter av vägledningen 

 

Daniel Hailemariam beskriver mångkulturell vägledning som ett sätt att förhålla sig i det 

mångkulturella samhället, där människor har olika bakgrund, livserfarenhet och förutsättningar. 

Vägledning ska skapa förståelse för skillnader och öppna upp för nya vägar genom att ta vara på de 

kompetenser och likheter som finns mellan kulturer. Vägledningssamtalet handlar om att se 

verkligheten ur den sökandes perspektiv, för att få förståelse för individens verklighet. Oavsett 

ursprung så är det individen man ska sätta i centrum och denne persons behov och önskningar 

(Hailemariam, 2006).   

 

Enligt Launikari & Puukari (2005) beskrivs den mångkulturella vägledningen som att studie- och 

yrkesvägledaren alltid bör ha förståelse för att alla individer har sina egna livserfarenheter, sin egna 

personliga berättelse. När man träffar människor från en annan kultur än sin egen kan det ibland vara 

svårare att förstå individen till fullo, eftersom många faktorer påverkar som man inte har kunskaper 

eller erfarenheter från. Därav underlättar det att man är påläst om olika kulturer (Launikari & Puukari, 

2005). Även Sue, Arredondo & McDavis (1992) beskriver den mångkulturella vägledningen som 

individfokuserad, vägledningen skall vara ett stöd för individen att anpassa sig och etablera sig i en ny 

kultur. Precis som Launikari & Puukari (2005) menar Sue, Arredondo & McDavis (1992) att individer 

från andra kulturer inte alltid vet vad vägledning innebär. Det är därför viktigt att i början av samtalet 

förklara vägledningens innebörd och vad man kan erbjuda för hjälp för individen man möter. 

 

Enligt Pienowska & Berghagen (2007) finns det vissa gemensamma faktorer som lyfts i den forskning 

som finns specifikt rörande den mångkulturella vägledningen. 

 

- Respekt för individen  

- Individen är expert på sin livshistoria 
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- Empati och lyhördhet är av stor vikt för studie- och yrkesvägledaren 

- God kommunikation är viktigt mellan vägledare och deltagare 

- Tydlighet och sammanfattningar under samtalet – för att undvika missförstånd 

 

Nedan har vi valt ut de teorier som vi tycker passar vårt uppsatsämne och som lyfter vägledning i ett 

mångkulturellt perspektiv. 

Vance Peavy – Konstruktivistiskt perspektiv 

Vance Peavys (1998) teori utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv. Detta innebär att vår verklighet 

konstrueras utifrån oss själva och hur vi som individer tolkar vår omgivning. Vår verklighet påverkas 

även av den kultur och den omgivning som vi befinner oss i. Enligt Peavy (1998) är många av de 

teorier och metoder som finns idag anpassade till människor från ett medelklass västerländskt 

samhälle. Det finns inte så mycket aktuell forskning som berör vägledning för individer från mindre 

grupper och andra länder.  

 

Peavy använder begreppet kulturcentrerad vägledning. Detta innebär att man bekräftar och respekterar 

kulturella skillnader, att man låter individen berätta om sin kultur, att man lyssnar och visar respekt 

och att man är öppen för nya kunskaper om nya kulturer. Resultatet blir att man får mer kunskap och 

en djupare förståelse för andra kulturer än sin egen (Peavy, 1998).  Inom den kulturcentrerade 

vägledning finns det vissa faktorer som man bör tänka på under ett vägledningssamtal. De punkter 

som Peavy (1998) tar upp är följande: 

 

 Vägledningen sker i ett kultursammanhang. När individer från olika kulturer möts kan 

missförstånd uppstå. Dessa kan påverkas av skilda kommunikationsmönster, 

språkskillnader och kan i värsta fall orsaka brist på tillit och respekt. 

 

 All vägledning bör präglas av empati, att man respektera varandra och skilda kulturella 

bakgrunder. Peavy talar om vikten av att ha kulturell empati vilket han beskriver som 

specifik kunskap om kulturers grundläggande värderingar såsom t.ex. klädsel, ceremonier 

och arbetsvanor. 

 

 Etiskt perspektiv. Olika kulturer har olika etiska värderingar. Värderingar som kan bli 

svåra att följa i nya kulturer och nya samhällen, det är viktigt att vara medveten om detta.  

 

För att kunna ha en god etisk grundinställning måste man enligt Peavy & Li ha ansvarskänsla och vara 

omsorgsfull. Detta innebär att man arbetar för individen och gör sitt bästa utifrån aktuell situation för 

att hjälpa individen att nå sina mål utifrån behov och förutsättningar. Att vara omsorgsfull innebär att 

man tar hand om den man möter och hjälper denne med respekt och ödmjukhet (Peavy & Li, 2003). 

Peavy anser att människans verklighet skapas genom språket. Språksvårigheter kan hindra 

utvecklingen av vägledningen. Det är därför viktigt att man kontinuerligt under samtalet får bekräftat 

att man förstår varandra så att inte missförstånd sker (Peavy, 1998).  

  

Ett nyckelord i Peavys teori är begreppet levnadsrum. Levnadsrum innebär den verklighet som 

individen har skapat sig. Det är av stor vikt att kartlägga individens levnadsrum. Till detta tillhör t.ex. 

tidigare erfarenheter, arbetserfarenhet, utbildning, kompetenser, önskningar, hinder och mål. 

Levnadsrummet är under konstant förändring och behöver ständigt uppmärksammas då känslor och 

tankar i levnadsrummet kan ändras (Peavy, 1998). Peavy anser att både studie- och yrkesvägledaren 
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och individen är experter på sina levnadsrum, då menat att vägledaren är expert inom sin profession 

samt att individen är expert på sitt liv. Studie- och yrkesvägledaren bör under ett samtal lyssna med 

empati, vara uppmärksam mot hur den andre reagerar, ställa meningsskapande frågor, upprepa ofta, 

förankra i livserfarenheter, ha tålamod, humor och vara ärlig (Peavy & Li, 2003). 

 

Duane Brown – The role of Work values and Cultural values    

En annan teori som även har ett mångkulturellt perspektiv är Duane Browns teori The Role of work 

values and cultural values (2002). Teorin började ta form i början på 1900 talet och tar hänsyn till 

individer med olika etnicitet, kulturer och värderingar. En huvudpunkt i teorin är just värderingar och 

hur dessa påverkar en individs karriärutveckling. Teorin fokuserar på hur individen ser och värdesätter 

arbete, kulturella värderingar och hur dessa samspelar och påverkar individers val. Individen skapar 

sin karriärutveckling utifrån sina egna förutsättningar men påverkas även av kultur och omgivning.  

 

Brown (2002) ser värderingar som en central faktor som påverkar vilka val vi gör samt hur dessa görs. 

Det är därför av stor betydelse att man har förståelse för alla individers unikhet och olika bakgrund 

och förutsättningar, men även för vad som påverkar våra värderingar och hur dessa skapar mål och 

påverkar vår väg mot att uppfylla målen.  Brown delar in värderingarna i olika grupper: 

 

- kulturella värderingar 

- arbetsrelaterade värderingar 

- personliga och sociala värderingar 

 

Kulturella värderingar innebär människans natur, genom förhållandet mellan människa och natur. Är 

människan god eller ond, vilken tidsuppfattning har människan samt ser man här till människans 

aktiviteter. Arbetsrelaterade värderingar gäller arbete, ekonomi, ansvar och status. Teorin påstår att 

högt prioriterade arbetsvärderingar är viktigaste faktorn vid karriär val. Sist är personliga och sociala 

värderingar ser man till det individuella men även det sociala, till exempel vad andra tycker om 

individens karriärval (Brown, 2002).  

 

Tillsammans skapar dessa ett värderingssystem som vi använder oss av dagligen i våra tankar och 

beslutsprocesser, de är ständigt närvarande och påverkar vilka beslut vi tar.  Brown lyfter även att det 

är viktigt att inte placera alla i ett fack bara för att man kommer från samma kultur. Studie- och 

yrkesvägledaren bör alltid arbeta med att sätta individen i centrum och inte glömma att alla är unika 

oavsett om man är från samma kultur eller inte (Brown, 2002). 

Planned Happenstance – Constructing unexpected career opportunities  

Planned Happenstance teorin är skapad av Mitchell, Levin & Krumboltz (1999).  Grundtaganden är att 

människor är födda med olika särdrag samt att förutsättningarna för inlärning är olika beroende på 

vilken miljö man växer upp i eller lever i. Teorin innebär även att alla människor kan ta vara på och 

använda möjligheterna som erbjuds för att utöka sitt lärande (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 

 

Teorin innebär som rubriken lyder att man ska konstruera oväntade karriärmöjligheter och planera för 

tillfälligheterna. Chansen spelar en stor roll i allas karriärer då ingen kan förutspå framtiden. 

Författarna ser att vägledare skall prata med sina klienter om de oväntade sakerna och öva klienterna 

på att se möjligheterna. Inte genom att sitta och vänta på möjligheter utan lära sig att hitta 

möjligheterna och att våga chansa genom att till exempel ringa det där samtalet som känns egentligen 

känns helt hopplöst (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 
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Studie- och yrkesvägledarens roll i teorin är inte att ge individen en utlagd väg att följa, utan att istället 

ge individen verktyg så individen själv ska kunna vara aktiv i sin egen karriärutvecklingsprocess. För 

att kunna göra detta behöver individen framförallt fem olika kompetenser: nyfikenhet, uthållighet, 

flexibilitet, optimism och risktagande.  Dessa färdigheter bidrar till att individen har större möjligheter 

att ta till vara på tillfälligheter som i längden kan leda till t.ex. utbildnings och arbetsmöjligheter 

(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). 

 

2.3 Etniskt och kulturellt beaktande under vägledningen 

 

Flytt, resor, arbete, studier och flykt från konfliktdrabbade länder är alla anledningar som gör att man 

kan välja att flytta till ett nytt land (Stier, 2009). Detta gör att människor från olika kulturer även möts 

mer än tidigare. Ett vanligt begrepp för detta är kulturmöten.  

 

”Kulturmöten rör möten mellan människor vars kulturer skiljer sig åt i något bestämt avseende” 

Stier, 2009:15 

 

Kulturmöten är något som sker dagligen och samhällets utveckling gör att det finns ett behov av att 

kunna förstå och fungera tillsammans med människor med olika kulturella bakgrunder (Stier, 2009).           

Värderingar i kulturer skiljer sig åt och påverkar hur individer värderar arbete och 

utvecklingsmöjligheter. Värderingar visar på behov och är även med i påverkandet av målskapande 

(Brown, 2002). I kulturmöten är det därför viktigt att vara medveten om detta för att kunna få 

förståelse för individer med annan bakgrund än en själv, så att inte missförstånd uppstår. Enligt Brown 

(2002) påverkar faktorer som kön, etnicitet, familjesituation, psykisk hälsa, kultur och även tajmning 

vilka val man gör. 

 

Även Lena Sawyer (2006) beskriver att det kan ske krockar i kulturmöten. Faktorer som språk, 

kunskap om det svenska samhället, ambitioner och möjligheter till stöd påverkar hur mycket hjälp en 

individ med utländsk bakgrund kan komma att behöva. Sawyer beskriver vägledare, personal på t.ex. 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och på andra myndigheter som grindvakter, hon menar att det 

har en betydande och oerhört viktig roll i samhället. Grindvakterna visar vägarna in i samhället och 

underlättar för nyanlända att etablera sig. De gör detta genom att ge korrekt information och visa vägar 

som ökar chanserna för etablering. Däremot är det inte självklart att det ser ut på detta vis. Sawyer 

(2006) beskriver att det inte är ovanligt att det ser tvärtom ut i verkligheten.  

 

Interkulturell kompetens är ett begrepp som tas upp av Jonas Stier (2009). Begreppet betyder det 

förhållningssätt som man har till andra kulturer dvs. att ha kunskap om olika kulturer, vara nyfiken, 

motiverad och öppen i möten med andra kulturer. Enligt Stier innebär att ha denna kompetens att man 

har bättre möjligheter och förutsättning i kulturmöten och då även undviker missförstånd och 

feltolkningar.  

  

Genom kommunikation kan vi som människor förmedla information, om oss själva och vår 

omgivning. Vi kan få fram vad vi har för behov, berätta vår livshistoria, ställa frågor osv. För att detta 

ska kunna ske behöver vi kunna förstå varandra, vilket vi lättast gör genom språket (Stier, 2009). 

Språket har stor betydelse vid kommunikationen. Bristfälliga språkkunskaper gör att man behöver vara 

tydlig och konkret i den information man ger. Lindh skriver även om information och om hur viktigt 
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det är att anpassa informationen man ger så att den man möter kan förstå och till sig informationen 

korrekt. Om det i början av samtalet blir missförstånd pga. språk kan det leda till att individen inte får 

förtroende för studie- och yrkesvägledaren, vilket blir en nackdel i samtalets fortsatta utveckling.  

Individen måste även ges möjlighet att visa att hon har förstått den informationen som fåtts (Lindh, 

1997). Detta är av stor betydelse i möten där bristfälliga språkkunskaper kan vara ett hinder i 

kommunikationen. De individer som kommer till Sverige och kan tala engelska har en stor fördel då 

det ska lära sig det nya samhället. Individer som inte talar engelska får det genast mycket svårare att 

bli förstådda (Sue & Sue, 1990). 
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3. METOD   
Johannessen och Tufte (2003) beskriver att samhällsvetenskapens utgångspunkt är verkligheten. 

Verklighet är olika för alla individer. Begreppet verklighet är ett väldigt komplext begrepp just pga. att 

det finns väldigt många människor som alla har olika verkligheter baserade på deras erfarenheter. Den 

mjuka verkligheten är inte mätbar till skillnad från den hårda verkligheten. Den hårda verkligheten 

beskrivs genom given fakta och går att mäta (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Utifrån detta drog vi slutsatsen att vi i vår studie sökte efter människors unika verkligheter, deras 

upplevelser. Detta kopplar vi till det som Johanessen & Tufte kallar den mjuka verkligheten 

(Johannessen & Tufte, 2003). Vi ville skapa en bild av denna verklighet genom mjukdata, i vårt fall 

intervjuer. Därför valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. I detta kapitel redovisas vårt tillväga 

gångsätt, hur all data bearbetas samt tydligare beskrivs varför vi valde en kvalitativ metod.  

 

3.1 Undersökningsstrategi 

 

I vår uppsats ville vi få ökad kunskap om vad individer med utländsk bakgrund hade för upplevelse av 

vägledningen på vuxenutbildningen. Genom tidigare arbetskontakter hade vi en kontakt på en 

kommun inom Stockholms län som hjälpte oss att få kontaktuppgifter till respondenter.  

Vi valde att skicka ut tjugo brev för att vara säkra på att få in tillräckligt med frivilliga som ville delta i 

studien. Fyra personer svarade och det var dessa fyra som vi sedan intervjuade. Vår förhoppning var 

att få ta del av individernas upplevelse av vägledningen under deras tid på vuxenutbildningen. 

 

3.2 Metoder och tekniker 

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att vi ville ha individernas unika upplevelse samt 

ett djup på respondenternas svar. Vi ansåg inte att vi skulle få det genom att använda en kvantitativ 

metod. Kvale (1997) beskriver intervjusamtalet som ett utbyte, där forskaren lyssnar till vad 

respondenten berättar och tar del av respondenternas unika uppfattning. Med den kvalitativa metoden 

sökte vi förståelse ur respondenternas synvinkel, med fokus på ett djup och det unika i varje intervju. 

    

Den teknik vi använde oss av var fokuserade intervjuer. Fokuserade intervjuer beskrivs som en metod 

som är utformad för att få en förståelse för respondentens perspektiv (May, 2001). May (2001) 

beskriver även att i fokuserade intervjuer är tillit avgörande för att en god kontakt ska skapas mellan 

den intervjuade och intervjuaren. För att öka tilliten i intervjun började vi intervjun med ett antal 

etableringsfrågor. Den intervjuade fick då möjlighet att berätta om sig själv och sin bakgrund utifrån 

sitt eget perspektiv. Vår förhoppning var att genom etableringsfrågorna etablera en trygghet inför den 

resterande delen av intervjun, eftersom respondenten då fick möjlighet att berätta for oss om sig själv, 

om sin unika livshistoria som respondenten själv är expert på. 

    

Fokuserade intervjuer är uppbyggda i flera stadier. Första stadiet innebär att man etablerar en tillit, 

detta för att skapa trygghet inför samtalet. Andra stadiet kallas för det utforskande stadiet, här skall 

man upptäcka vem den andra är och ställer frågor om upplevelser som kan vara generella eller 

specifika. I det tredje stadiet bör man veta ungefär vad man kan förvänta sig av varandra och intervjun 

flyter förhoppningsvis på med ett bra flyt. Det sista och fjärde stadiet kallas för deltagande och är 
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svårare att uppnå än de första tre. Detta stadium kräver full tillit, bygger på ett starkt samspel och att 

både respondenten och forskaren har ett stort engagemang för utvecklingen av forskningen. 

Framförallt tar respondenten en större roll och delar med sig mer av sig själv än tidigare (May, 2001).     

    

Vi spelade in alla intervjuer och har sedan transkriberat och analyserat materialet. Inför intervjuerna 

förberedde vi en intervjumall (se bilaga 2) som vi utgick ifrån under intervjuerna. Intervjuerna 

genomfördes på en neutral plats i samråd med våra respondenter. Vi utgick ifrån att platsen skulle vara 

ostörd och att det inte skulle finnas några åhörare (Trost, 1997).  Under arbetet med analysen har vi i 

möjligaste mån försökt vara medvetna om våra egna värderingar, och försökt att inte låta våra egna 

värderingar påverka våra tolkningar av respondenternas svar. Genom att vi har varit medvetna om 

detta är vår förhoppning att vi har varit så neutrala som möjligt i vår analys. 

3.3 Genomförandesteg 

 

Vi skapade innan arbetets början en tidsplan som vi har försökt följa under arbetets gång. Vi hade från 

början tänkt genomföra alla intervjuer tillsammans men på grund av sjukdom var detta inte möjligt. 

Materialet har vid de tillfällena skickats via mejl till varandra efter att intervjun transkriberats. En 

fördel med de intervjuer vi genomförde tillsammans var att vi hade stöd av varandra och att en av oss 

kunde intervjua och den andra kunde fokusera på anteckningar. Respektive intervju tog mellan 40-60 

min.  Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet och sammanställdes. Vi valde att 

sammanställa varje intervju var för sig för att sedan göra en sammanfattning över alla intervjuer. Vår 

analys har strukturerats utifrån våra forskningsfrågor för att det ska vara lätt för våra läsare att ta del av 

vårt resultat. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 

 

Vi valde att intervju fyra vuxna individer som studerar svenska som andraspråk 3 på 

vuxenutbildningen. Med vuxna individer menar vi individer som är över 20 år. I vårt urval valde vi de 

som har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare under sin studietid. Alla respondenter var 

folkbokförda i samma kommun och har inte gått i svensk grundskola.  

3.5 Datainsamling 

 

Vi använde oss av ett frågeformulär (bilaga 2) samt spelade in intervjuerna. Efter genomförda 

intervjuer har de inspelade intervjuerna transkriberats för att underlätta arbetet med analysen.  Efter 

godkänd uppsats kommer allt transkriberat material att makuleras. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

  

Vi har intervjuat fyra individer. Vi är införstådda i att detta inte ger någon generell bild av individernas 

upplevelser. Vi var istället ute efter en inblick och ett djup i respondenternas upplevelser. Vi ser att 

intervjuerna är tillförlitliga då vi ställde samma frågor till varje respondent, utifrån vår intervjumall då 

vi frågat efter specifika situationer som har varit bra och dåliga. Vi har under intervjuerna försökt var 

så tydliga och noggranna som möjligt så att inte missförstånd skulle uppstå.  

 Vi anser att varje individs upplevelse skall ses som giltig eftersom respondenterna anmälde sig 

frivilligt, detta tolkar vi som att de ville dela med sig av sina egna unika upplevelser. Vår förhoppning 

var att respondenterna skulle berätta sin unika upplevelse av vägledningen. 
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3.7 Etiska ställningstaganden 

 

Ur de etiska riktlinjerna upplyste vi redan i vårt missivbrev om informationskravet, vi informerade om 

undersökningens generella syfte samt belyste att respondenternas deltagande var frivilligt. Även 

samtyckeskravet togs även upp i missivbrevet dvs. att respondenterna hade rätten att avbryta sin 

medverkan när som helst (Kvale, 1997). Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna inte kan 

identifieras, vi ändrade respondenternas namn samt generaliserat tidigare yrken redan vid 

transkriberingen av intervjuerna. Vi har heller inte nämnt vilken kommun vi har arbetet med, utan vi 

kommer enbart att delge att det gäller Stockholms län.  

    

I de etiska riktlinjerna (Kvale, 1997) nämns forskarens roll, vi anser att vi har haft en oberoende roll 

som forskare. Vi ser oss som nyfikna studenter med intresse för ämnet. I vårt arbete har vi försökt vara 

medvetna om våra egna värderingar, för att detta inte ska spegla vårt resultat.  

 

Vi har genomfört vår undersökning med respekt, öppenhet och med fokus på nyfikenhet. Vi anser att 

vi har kunnat ha ett öppet perspektiv på den kunskap som vi har erhållit, då vi inte kan identifiera oss 

med våra respondenter då vi båda är födda i Sverige och därav har goda kunskaper om hur det svenska 

samhället fungerar. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet då all insamlad data endast kommer 

att användas till denna uppsats. All insamlad data kommer även att makuleras vid godkänd uppsats. 

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

 

Efter att vi genomfört intervjuer lyssnade vi på de inspelade samtalen och transkriberade alla fyra 

intervjuer. Som tidigare nämnts fick intervjupersonerna fingerade namn. Efter transkriberingen letade 

vi efter likheter och skillnaden i respondenternas svar och fördjupade oss i och kopplade resultatet till 

våra forskningsfrågor. För att lättare kunna se likheter och skillnader markerade vi i transkriberingen 

med färgkoder. 

3.9 Resultatredovisningssätt 

 

Vi har valt att redovisa vårt resultat genom att sammanfatta varje intervju enskilt. Vi har tagit ut citat 

från intervjuerna som vi tycker lyfter det som respondenterna upplevde som viktigt. I slutet av kapitlet 

RESULTAT har vi skrivit en kortare sammanfattning utifrån alla fyra intervjuerna. Vår förhoppning är 

att göra vårt arbete så tydligt och konkret som möjligt så att våra läsare ska få en helhetsbild över våra 

respondenters upplevelser av vägledning på vuxenutbildningen. 
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4. RESULTAT 

Vi har valt att beskriva varje intervju enskilt och har sedan gjort en övergripande sammanfattning i 

slutet av detta kapitel. Alla namn är fingerade. Vi valde att presentera resultaten individ för individ för 

att vi ville skapa en personlig inblick i individens verklighet, detta tror vi inte hade blivit lika tydligt 

om vi presenterat resultatet med våra forskningsfrågor som underrubriker. Vi vill även lyfta att den 

vägledning som vi har fokuserat på under våra intervjuer gäller vägledningen på drop-in tider på 

vägledningscentret på den kommunala Vuxenutbildningen. 

 
4.1 Intervju 1 - Li 

 

Li kommer ursprungligen från Thailand och har bott i Sverige i 12 år. Li har genomfört grundskolan i 

Thailand. För närvarande studerar hon svenska som andraspråk 3 på heltid och arbetar extra som på ett 

hotell. Några veckor efter att intervjun genomfördes skulle Li påbörja en utbildning till kock. Intresset 

för kockyrket har växt fram när Li har hoppat in extra på sitt nuvarande arbete på hotellets restaurang. 

Li flyttade till Sverige eftersom hennes mamma beslöt sig för att flytta hit. Hennes mål med studierna 

är att gå klart kockutbildningen och att få arbeta med att laga mat i det svenska köket. 

 

Li har haft kontakt med studie- och yrkesvägledning enbart genom vuxenutbildningen. Frågor som 

hon har haft har framförallt gällt information om kurser, nivåtest och CSN. 

Första gången hon kom i kontakt med vägledning var genom SFI. Hon behövde hjälp med att söka 

svenska som andraspråk grundläggande (steget efter SFI) och tog själv kontakt med vägledningen på 

kommunen. Li har inte varit i kontakt med vägledning i Thailand, hon beskriver att det är ett annat 

system där och att man egentligen bara behöver gå direkt till skolan för att anmäla sig till utbildningar, 

ansökningsprocessen är där inte så komplicerad som i Sverige. 

 

Li berättar att hon inte vet exakt vad syftet med vägledningen är. Hon vet att hon kan få information 

om kurser, men vad mer man kan få hjälp med är oklart. Hon beskriver att Sverige är uppbyggt av 

system och att det är svårt som ny i Sverige att orientera sig i samhället. 

 

”alltså här i Sverige ni liksom har system för allt och allting och vet man inte vart man ska gå, då kan man gå 

helt fel. Jag har ju gjort många misstag och nu börjar lära mig…” 

 

Förväntningarna har framförallt varit att få hjälp och veta vilka kurser som behövts sökas samt hur 

man gör detta. I början anser hon att det kändes som hon inte fick tillräcklig hjälp. Mycket information 

har hon tagit reda på själv via Internet.  Li lyfter vid flera tillfällen Internets betydelse för information 

och att det praktiskt att man alltid kan nå studie- och yrkesvägledarna via mejl. Då kan man alltid få 

kontakt även om man t.ex. jobbar eller är utomlands. Li beskriver dock en önskan om att få mer råd av 

sin studie- och yrkesvägledare. 

  

Li blev erbjuden att göra ett nivåtest sista gången hon skulle studera svenska. Det anser hon har hjälpt 

henne att förkorta sin utbildningslängd. Nivåtestet gjorde så att hon kunde skippa några steg av 

svenskan för att snabbare kunna påbörja kockutbildningen. Hon tycker det är ett bra exempel på att 

vägledningen har utgått ifrån hennes bakgrund och behov. Li beskriver studie- och yrkesvägledarna 
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som hjälpsamma. Det hon tycker skulle kunna utvecklas är att förlänga det första mötet, så att man får 

bredare information från start. Det skulle leda till att man inte behöver komma och besöka 

vägledningscentret så ofta. 

 

”det liksom räcker med en gång och få all information man behöver och så där.  Jag skulle liksom behöva inte 

komma hit så ofta och om det är någonting så kan jag liksom bara kunna ringa eller mejla” 

 

Li upplever att det är svårt och komma fram via telefon ibland. Det vore bättre om det var tydligt vilka 

som var på plats eller att man hade en egen studie- och yrkesvägledare, så att man bara hade kontakt 

med en. Li beskriver behov av en bredare vägledning. Hon efterfrågar mer information och att studie- 

och yrkesvägledarna ska visa på fler konkreta möjligheter inom utbildningar och arbetsmarknaden. 

 

”ehh jo alltså (PAUS) ja vet inte hur jag ska säga liksom att kanske ska de ge lite mer bredare information, 

liksom när man ställer en fråga då svarar dem bara den, resten kanske kan bli lite bredare så man får lite mer 

idéer och tankar om vad man borde göra” 

 

Li upplever att språket har varit ett hinder i början av sin tid i Sverige. Li har lärt sig mycket svenska 

genom att hon arbetat. Då tvingas man prata berättar hon, vilket gör att man lär sig och utvecklas. 

 

”åhh det tog mig två år innan jag börja prata ja liksom jag vågade inte prata det liksom är för jag är blyg och så 

där. Efter jag började jobba så var man tvungen att prata så börja jag prata mer och mer och mer” 

 

Li upplever att hon alltid blivit bemött med respekt och att studie- och yrkesvägledarna oftast frågat 

om hennes bakgrund och att de faktiskt har tagit vara på de kunskaper Li har haft sen tidigare. T.ex. i 

svenska. Däremot så tycker hon att det går att fråga ännu mer, för att studie- och yrkesvägledarna 

verkligen ska förstå. Ibland tror hon de är lite snabba i sina tolkningar. 

 

Sammanfattningsvis anser Li att det är bra att vägledning finns. Hon var mindre nöjd i början men nu 

när hon vet mer om det svenska samhället och vad hon kan förvänta sig, så är det lättare att veta vad 

man kan få för hjälp samt vart och hur man ska göra. 

 

4.2 Intervju 2 – Ashe 

 

Ashe är ursprungligen från Bangladesh och har bott i Sverige i sju år. I Bangladesh arbetade Ashe på 

försäkringskassan. Han flyttade till Sverige för att studera. Han studerar för närvarande svenska som 

andraspråk 3 för att förstärka sina kunskaper i svenska. Ashe har en kandidatexamen i matematik från 

sitt hemland och läser även en till kandidatexamen i Sverige. 

 

”jag ville studera utomländs och det var dyrare i andra länder till exempel Australia och Storbritannien det var 

dyrare där och här nästan gratis” 

 

Ashe kom i kontakt med vägledning efter att han sett reklam på tunnelbanan. Han gick sedan dit och 

fick hjälp. Han berättar att vägledning inte finns på samma sätt i Bangladesh, där är det lärarna som 

hjälper eleverna med alla studieorienterade frågor. Han beskriver att utbildningssystemet i Bangladesh 

har en helt annan organisering jämfört med i Sverige.  
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Ashes är kritisk till sin upplevelse av vägledning. Han har varit i kontakt med vägledning på 

vuxenutbildning, Stockholms Universitet och KTH. 

 

”för en femton dagar sen jag gick till en studie- och yrkesvägledare på drop in jag frågade henne vad är 

skillnaden mellan högskoleingenjör eller civilingenjör och vilken utbildning som ledde till jobb. Hon kunde 

tydligen inte svara, hon visade mig ingen väg” 

 

Han beskriver att studie- och yrkesvägledarna ger för lite information. Han vill ha bredare svar, med 

mera detaljer i informationen. Ashe upplever att eftersom han har studerat så länge inom matematik så 

vet han oftast mer än studie- och yrkesvägledarna om möjligheterna inom sitt utbildningsområde. 

Ashe upplever att studie- och yrkesvägledarna lämnar över ansvaret på honom att han ska ta reda på 

informationen, det tycker han är fel. Ashe tycker att det är viktigt att informationen anpassas efter hans 

behov.  

 

”jag får information men inte tillräckligt. aah. men för mig jag har lite annorlunda bakgrund och jag är inte 

nybörjare på utbildning, jag behöver mera avancerade råd” 

 

Ashe anser att ingen av de studie- och yrkesvägledare han har träffat verkligen har satt sig in i hans 

bakgrund. Han har fått berätta själv, ingen har frågat. Men även när han berättat upplever han att han 

inte fick några givande råd. Ashe upplever att han fått tillräckligt med tid, men att det inte hjälper hur 

mycket tid han får om han inte får några svar på sina frågor och att han blir vidareskickad.  

 

”ja jag kan säga de gav mig tid, de gav mig tid och så. Men de visste faktiskt inte informationen inte på det jag 

ville veta…” 

 

Bemötandet beskriver Ashe som bra. Alla har varit hjälpsamma och bemött honom med respekt. Men 

han vill ha tydligare struktur på utbildningsmöjligheter i Sverige. Ashe vill att studie- och 

yrkesvägledare ska visa på konkreta alternativ. 

 

”det jag vill säga är att de borde göra så här: om du vill ha det här yrket i framtiden (visar med händerna olika 

rader) så kan du gå de här vägarna 1, 2 och 3. Så man kan se på möjligheterna, olika vägar att gå, uppradade, då 

blir det tydligt” 

 

Han vill ha specifik information, för att undvika att han ska förlora tid och inte få jobb. 

 

”studievägledare måste veta all information, de måste läsa på och veta alla regler så det kan hjälpa på riktigt, inte 

skicka runt en...” 

 

Språket har inte påverkat vägledning så mycket tycker Ashe. I de fall som han har haft svårt att förstå 

eller göra sig förstådd har enkla ord och formuleringar använts eller så här studie- och yrkesvägledaren 

och Ashe talat engelska. När vi frågade hur vägledningen skulle kunna utvecklas svarade Ashe:  

 

”jag hoppades på mer råd från dem men de kunde inte, det kan bli bättre” 

 

Ashe beskriver en studie- och yrkesvägledare som varit extra bra. Det som han beskriver var bra var 

att studie- och yrkesvägledaren var tydlig med olika vägar och möjligheter i Sverige. Även fast Ashe 
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enbart hade ett kort möte breddades hans perspektiv. Så vill han att det ska vara, det handlar inte om 

tiden utan om den information som ges säger han. Ashe tror att vägledning är viktigt för individer med 

utländsk bakgrund. Ashe beskriver att det är svårt att komma till en ny kultur och ett nytt samhälle. 

Det tar tid att etablera sig, lära sig språket och hur samhället fungerar. 

 

”om en student kommer från gymnasiet i Sverige, han redan vet hur den svenska kulturen fungerar. Men dem 

som kommer från utomlands lika som mig för oss är det svårare. Det är svårt det är inte bara i skolan utan också 

i samhället innan man lär sig språket. Språket hjälper till. Språket öppnar dörrarna för att gå vidare i samhället.” 

 

Sammanfattningsvis upplever Ashe att studie- och yrkesvägledarna bör ge mer specifik information, 

inte hänvisa till Internet eller andra myndigheter utan ge bred information på plats. Då tror Ashe 

vägledningen skulle förbättras. Ashe lyfter även vikten av språket och att språket är nyckeln till att 

lättare etablera sig i ett nytt samhälle. 

 
4.3 Intervju 3 – Ali 

 

Ali är ursprungligen från Iran och kom till Sverige som flykting för fyra år sedan. Från Iran har Ali en 

idrottslärarutbildning och arbetade som idrottslärare. Ali hade även en karriär inom idrott i sitt 

hemland. 

 

För närvarande arbetar Ali på restaurang och studerar samtidigt svenska som andraspråk 3 på halvtid. 

Alis mål är att i framtiden kunna arbeta som idrottslärare även i Sverige, han planerar att läsa vidare på 

Universitet för att komplettera sin utbildning från Iran och få behörighet till läraryrket i Sverige. 

 

Första gången Ali kom i kontakt med vägledning var i Umeå. Det var där Ali var bosatt när han 

anlände till Sverige. Sedan dess har han kommit i kontakt med vägledning både på vuxenutbildningen 

och på ett Universitet. Vid alla tillfällen har Ali sökt upp vägledningen själv, han har främst letat fram 

informationen via Internet. 

 

”jag letade upp den själv på Internet. Jag är bra på Internet, där man hittar all information om man inte vet.” 

 

Ali hade inte varit i kontakt med vägledning i Iran och visste inte från början vad vägledning innebar. 

Efter sin första kontakt med en studie- och yrkesvägledare i Umeå så fick han tydligt förklarat för sig 

vad han kunde förvänta sig av vägledning. De frågor som han har haft kontakt med vägledning om har 

främst gällt hur man blir idrottslärare i Sverige samt frågor gällande CSN och betyg. Ali upplever att 

han har fått den hjälp som han efterfrågat och vart i behov av. Han anser att alla studie- och 

yrkesvägledare som han har träffat har respekterat hans bakgrund, visat intresse och varit nyfikna om 

hans tidigare utbildning och erfarenheter. Ali ser inte språket som ett hinder, han har haft goda 

kunskaper i engelska och har använt sig av engelskan om han inte kunnat förstå eller få fram det han 

vill säga. 

 

Ali beskriver att tiden har varit lagom, han har alltid kunnat ta kontakt med en studie- och 

yrkesvägledare via telefon eller Internet och de gånger som han har besökt vägledningscentret har han 

fått den hjälp han ville. Däremot skulle han ha velat att det skulle finnas skriftlig information, han tror 

informationen skulle vara lättare att ta till sig då. 

  



 25 

”jag vill ha massa mer information på papper, ibland jag själv letar på Internet, man måste göra det och veta vad 

man ska leta efter. Det tar tid. Men jag är duktig på att hitta var jag ska leta. Men skulle vara bra om vanlig 

information fanns på papper.” 

 

Ali tar upp att han anser att det är en stor skillnad på vägledning i en storstad jämfört med en mindre 

stad. Han beskriver att i Umeå fanns lärare och personal mer tillgängliga. I Stockholm är det svårare 

att få enskild tid och man måste ringa flera gånger för att komma fram och få svar på sina frågor. 

Ali tror även att det skulle vara positivt att ha en egen studie- och yrkesvägledare. Han jämför det med 

Arbetsförmedlingen där alla arbetssökande har en egen handläggare. Framförallt tror han att det skulle 

vara positivt för att han skulle slippa berätta sin historia flera gånger. Ali anser att det skulle underlätta 

att en person kände till hela ens bakgrund och situation. 

 

”det vara bättre att varje student har en person. En vägledare. Så man inte behöver berätta allt. Så någon alltid vet 

och som man kan ringa. Inte ringa alla. Då vet ingen.” 

 

Ali tycker att det svenska utbildningssystemet är genomtänkt. Framförallt för att människor inte 

behöver betala för utbildning. Han berättar att Iran kostar utbildning pengar, det hindrar människor 

med dålig ekonomi att utbilda sig. 

 

Ali upplever att de studie- och yrkesvägledare som han träffat visat god förståelse för hans situation 

bakgrund och mål i Sverige. Han beskriver framförallt en studie- och yrkesvägledare som har hjälpt 

honom mycket. När vi frågar varför han upplever henne som bra svarar han: 

 

”Det var en tjej som jobbade där som vägledare hon var alltid snäll och kunde hjälpa invandrarstudent och alltid 

jag saknar henne. Man kan alltid gå dit utan och boka tid och hon hjälpte mig alltid. Det är bra, när man alltid 

kan komma och känna sig välkommen.” 

 

Sammanfattningsvis verkar Ali nöjd med sin upplevelse av vägledningen. Det han lyfter som skulle 

kunna förbättras är att ha en egen studie- och yrkesvägledare och att det är viktigt med god 

tillgänglighet, att man alltid kan komma förbi och få den hjälp man behöver. 

 
4.4 Intervju 4 - Lisa 
 

Denna intervju har genomförts på engelska eftersom intervjupersonen hellre ville det. Vi har valt att 

inte översätta citaten till svenska, för att det ska spegla samtalet på ett korrekt vis. 

  

Lisa kommer ursprungligen från Japan och är utbildad lärare från sitt hemland. Hon har arbetat inom 

läraryrket i Japan, Österrike, USA och i Sverige. Just nu arbetar hon på ett gymnasium i Stockholm. 

Lisa har precis avslutat svenska som andraspråk 3 och har påbörjat ytterligare en kurs i svenska på ett 

Universitet. Lisa har bott i Sverige i 3 år, hon flyttade hit pågrund av att hennes man fick ett 

jobberbjudande i Stockholm. Hennes mål i Sverige är att jobba vidare på sin nuvarande tjänst och att 

kunna kommunicera med invånarna och känna sig säker på det svenska språket. Eftersom hon har bott 

i USA så talar hon väldigt god engelska. Hon beskriver att det är lätt att inte prioritera att lära sig det 

svenska språket eftersom många svenskar talar så god engelska. Hon belyser dock betydelsen att 

kunna prata landets språk och ser det som ett krav för att kunna bli inkluderad i samhället samt för att 

kunna etablera sig i den nya kulturen.  
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Lisa har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare flera gånger under sin tid på 

vuxenutbildningen, hon har vid dessa tillfällen sökt upp vägledning på egen hand. På senare tid har 

hon även varit i kontakt med studie- och yrkesvägledare på Stockholms Universitet. Frågorna hon har 

haft har berört det svenska utbildningssystemet, jobbsökandet och kursändringar. Lisa har haft kontakt 

med något som liknade vägledning i Japan, men där var vägledningen mer inriktad på jobbsökande.  

 

Lisa anser att hon delvis förstår syftet med vägledning, men hon är osäker på exakt hur mycket man 

kan fråga. Osäkerheten gäller hur individuell man kan vara under samtalen. Hon är osäker på om man 

bara kan fråga sådant som gäller generella problem eller om man kan vara personlig och utgå ifrån 

sina personliga funderingar och tankar. Hon hade förhoppningen på att vägledningen skulle vara mer 

individuell. Den förhoppningen tycker hon dock inte att vägledning har motsvarat. Hon känner att hon 

skulle ha velat ha mer tid. Hon tar upp vid ett flertal gånger under intervjun att studie- och 

yrkesvägledarna ofta har verkat stressade, vilket har lett till att hon inte har vågat fråga så personliga 

frågor som hon velat. Hon vill känna att det är okej att ställa dumma frågor utan att tiden eller stress 

påverkar detta. 
 

“I am not fully understood how much I can ask for. I am not sure if I should only ask general job-related 

questions or it is ok to ask individual questions or problems.” 

 

De studie- och yrkesvägledare som Lisa upplever som bäst är de som hon får förtroende för. När vi 

frågade vad hon trodde ingav förtroende sa hon att de varit hjälpfulla och varit mer rådgivande. Hon 

uppskattar detta då det är svårt att veta vad och hur man bör göra i ett nytt samhälle. Lisa tycker 

vägledningen finns tillgänglig under bra tider men den individuella tiden blir för kort framförallt på 

drop-in tiderna. Lisa anser att inbokade samtal är att föredra och ger mer kvalitet. 

 

” studie- och yrkesvägledare seems to be busy and try to finish meetings as soon as the problems are solved. And 

often times, it’s difficult to talk more than 5 minutes because people are in line. If the meeting is appointment-

based, it takes a while until I meet studie- och yrkesvägledare but once I meet him/her, it’s clear how long I am 

allowed to talk and I don’t feel that I am hastened.” 

 

Hon anser att studie- och yrkesstudie- och yrkesvägledarna framförallt har bidragit till att Lisa har fått 

ökad kunskap om det svenska utbildningssystemet, men att studie- och yrkesvägledarna skulle kunna 

ge bredare information framförallt gällande utbildnings och yrkesmöjligheter i Sverige. 

Lisa efterfrågar bättre möjligheter för inbokade möten. Hon tycker att det borde finnas 

anmälningsblanketter eller en boknings sida på Internet. Hon skulle även uppskatta att studie- och 

yrkesvägledarna är ute i klassrummen redan under SFI och informerar om vad vägledningen innebär. 

 

“sign-up sheet in front of their office as well as on the website would help students who have 

more serious/deep questions. It would also help students if the studie- och yrkesvägledare come 

and greet to the class when the course has begun and tell us how students can use them using 

concret examples.” 

 

Hon upplever att studie- och yrkesvägledarna har frågat om henne bakgrund och respekterat hennes 

tidigare erfarenheter. Dock så anser Lisa att studie- och yrkesvägledarna inte alltid är ödmjuka och 

förstående i att man som ny i Sverige ställer många frågor som är självklara om man är uppväxt och 

etablerad i det svenska samhället.  
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”I wish the studie- och yrkesvägledare would be more sensitive about people from different cultures and be 

extremely generous on silly questions which international students often have. We are trying 

to understand Swedish system but have very limited knowledge on it.” 

 

Vägledningen har ibland påverkats av bristfälliga språkkunskaper. Lisa upplever att hon inte alltid har 

kunnat fråga det hon velat eftersom hon inte haft tillräckliga kunskaper i svenska. Vid dessa tillfällen 

har hon istället använt sig av sina engelskkunskaper, där hon känner sig tryggare. 

 

Sammanfattningsvis upplever Lisa vägledningen som en generell hjälp, hon säger att om vägledningen 

varit mer individuell hade den kunnat hjälpa henne mer i sin karriärutveckling. Hon hade även önskat 

att studie- och yrkesstudie- och yrkesvägledarna hade vara mer rådgivande och förstående i Lisas 

okunskap om det nya samhällets funktioner och uppbyggnad.  

 

4.5 Sammanfattning intervjuer 

 

Nedan har vi valt att sammanfatta vårt resultat utifrån våra forskningsfrågor. 

Föreställningar om innebörden av studie- och yrkesvägledarens roll  

Respondenterna är inte helt införstådda i vad vägledning innebär och vad man kan förvänta sig att få 

hjälp med. De frågor som respondenterna oftast har tagit upp är allmänna utbildningsfrågor, CSN och 

kursändringar. Samtliga respondenter upplever att det är svårt att avgöra hur personlig man får vara 

under samtalen. 

Erfarenheter av vägledningen  

En gemensam faktor är att alla fyra har sökt upp vägledningen på egen hand. Bemötandet under 

vägledningen beskrivs av samtliga som bra. Alla studie- och yrkesvägledare de har träffat har varit 

respektfulla och hjälpsamma. Respondenterna upplever att det finns behov av information som är mer 

konkret och specifik samt en bredare vägledning med fokus på individen. Samtliga respondenter 

upplever att de oftast hänvisas vidare till andra myndigheter eller sidor på Internet vilket dem skulle 

vilja slippa i framtiden. Två av respondenterna efterfrågar skriftlig information i början av svenska 

studierna. Den skriftliga informationen vill de ska visa på studiemöjligheter i Sverige samt förklara 

vad man kan få hjälp med av studie- och yrkesvägledare samt studie- och yrkesvägledarnas 

kontaktuppgifter.  

 

Samtliga respondenter upplever att de skulle vilja ha mer enskilda möten istället för drop-in tider. De 

vill även att studie- och yrkesvägledaren ska vara mer rådgivande och stöttande under mötet, ge mer 

konkreta alternativ om möjligheter i Sverige samt acceptera och ha förståelse för alla typer av frågor, 

även om det är frågor som har självklara svar. Två av fyra skulle vilja ha en egen studie- och 

yrkesvägledare, de jämför då med Arbetsförmedlingen där alla arbetssökande har en egen 

handläggare. Detta för att de ska slippa berätta sina livshistorier så många gånger. 

Etiskt och kulturellt beaktande under vägledningen  

Alla fyra respondenter har olika ursprung: Japan, Bangladesh, Thailand och Iran. De har kommit till 

Sverige av olika anledningen och har alla olika utbildningsbakgrunder med sig från sina hemland. 

Ingen av respondenterna har i sitt hemland haft kontakt med samma typ av vägledningen som erbjuds i 

Sverige. Utan den kontakt som har skett med liknande syfte har varit mer jobbrelaterat och har skett 

via lärare eller övrig personal på skolor. Alla fyra lyfter fördelen med att ha goda kunskaper i engelska 
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och att engelskan öppnar upp för förståelse och möjlighet till god kommunikation om inte svenskan 

räcker till. Tre av fyra tycker dock att studie- och yrkesvägledarna kan ta mer hänsyn till kulturell 

bakgrund och att det kan frågas ytterligare om detta, för att verkligen få förståelse för hur deras 

situation ser ut.  
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5. ANALYS 
 

I vår analys har vi tittat på kopplingar mellan litteraturen och teorierna vi tagit upp i kapitlet bakgrund 

för att se om vi kan uppfatta några likheter och skillnader till vårt resultat. För att tydliggöra analysen 

har vi gjort underrubriker utefter forskningsfrågorna. 

5:1 Föreställningar om innebörden av studie- och yrkesvägledarens 
roll 

 

I förordningen för vuxenutbildningen (2011:1108) står det att alla elever skall erbjudas studie – och 

yrkesvägledning. Ingen av våra respondenter har blivit erbjudna vägledning utan har själva sökt upp 

vägledningen på egen hand. Uppsökandet har skett via Internet, via vänner eller reklam. Vi anser att 

detta är ett viktigt utvecklingsområde inom vuxenutbildningen. Om individerna ska kunna få hjälp 

med att etablera sig inom utbildning och på arbetsmarknaden i Sverige behöver de tydligt och klart 

känna till den hjälp som faktiskt finns att få.  

 

Den vägledningen som samtliga har kommit i kontakt med är på kommunens vägledningscenter där 

drop-in tider finns fyra dagar i veckan. Samtliga respondenter skulle föredra att ha mer av enskilda 

möten för att få mer individuell anpassad hjälp och för att inte känna stress att det är folk efter dem 

som väntar i kö. I vår bakgrund skriver vi att eleverna på vuxenutbildningen har möjlighet att boka in 

enskilda samtal utöver drop-in tiderna. Men av de vi har intervjuat känner bara en till detta. De 

respondenter vi har intervjuat har inte helt förstått syftet med vägledningen. Detta resulterar i att det 

kan bli svårt för individerna att förstå att de även har möjlighet att boka in enskilda samtal. 

 

Två av respondenterna tar även upp att de skulle vilja ha en egen studie- och yrkesvägledare, någon 

som de alltid kan vända sig till och som vet deras bakgrund. Ett mönster vi ser är att de som efterfrågar 

en egen studie- och yrkesvägledare är de individer som kommit till Sverige med tuffare bakgrunder. 

En bidragande orsak kan vara att det inte ville berätta sin historia för flera personer, just för att det är 

känsligt. I styrdokumenten (2011:1108) står det att vägledningen ska anpassas efter individens 

enskilda behov. Vi anser att detta kan göras ännu mer än vad det görs idag t.ex. med fler bokningsbara 

enskilda samtal, personlig studie- och yrkesvägledare och skriftlig detaljerad information vid ett tidigt 

stadium i studierna. 

 

Litteraturen beskriver att studie- och yrkesvägledning är ett västerländskt koncept vilket gör att det 

inte är självklart att individer med utomeuropeiskt ursprung vet innebörden av konceptet. Våra 

intervjuer visar att samtliga respondenter känner en osäkerhet i begreppet studie- och yrkesvägledning, 

två av respondenterna visste inte alls vad syftet var. Respondenterna visste delvis vad de kunde 

förvänta sig, men de var långt ifrån säkra. Vi anser att detta överensstämmer med vad Launikari & 

Puukari (2005) kommit fram till i deras rapport. Respondenterna har heller inte tidigare varit i kontakt 

med samma koncept som studie- och yrkesvägledning innebär i Sverige, vilket även överensstämmer 

med det som Launikari & Puukari och skriver (2005).   

 

Enbart en av respondenterna har fått förklarat för sig i början av vägledningssamtalet, vad 

vägledningen innebär och vad exakt individen kunde förvänta sig. Betydelsen av att i vägledaren 

förklarar innebörden och syftet av vägledningssamtalet tas upp av Sue, Arredondo & McDavis (1992). 
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Inga av de övriga respondenterna har vid något tillfälle fått förklarat för sig vägledningens innebörd 

och syfte. Tre av fyra respondenter önskade att det skulle ha funnits mer skriftlig information i ett 

tidigt skede för att de lättare skulle kunna se vad man kan förvänta sig och få hjälp med. Förväntningar 

som respondenterna har beskrivit för oss har varit att få hjälp med allmänna studierelaterade frågor, få 

specifik information och att få vara individuell i sina frågeställningar. Dessa förväntningar anses dock 

inte ha uppfyllts. 

 

I bakgrunds kapitel beskriver vi hur Hägg & Kouppa (1997) anser att vägledningssamtalet skall gå till. 

Detta har vi använt som grund när vi analyserat respondenternas upplevelser kring samtalet. 

Litteraturen (Hägg & Kouppa, 1997) visar på samtalets process, de beskriver att det kan se väldigt 

olika ut och att faserna i samtalet kan ha olika längd. Ingen av respondenterna nämner några längre 

vägledningssektioner, utan de talar enbart om kortare möten, vilket gör att det är svårt för oss att 

tydligt urskilja de olika faserna i det som respondenterna berättar. Dock nämner flertalet av 

respondenterna att de tillsammans med studie- och yrkesvägledaren har skapat handlingsplaner som 

har hjälpt dem att nå sina mål, vilket vi kopplar till fas tre i samtalets utveckling. Detta kommer vi att 

utveckla mer under nästa rubrik. 

 

Alla respondenter har delat med sig av sina framtida karriärmål till sin vägledare. Dock är det ingen av 

respondenterna som berättar att studie- och yrkesvägledaren har lyft deras framtidsmål. 

Respondenterna har heller inte fått någon feedback från studie- och yrkesvägledaren om huruvida 

målen ses som realistiska eller orealistiska. Det ser vi som en avvikelse från Sawyer (2006) som tar 

upp att begreppen cooling down och pushing up och att studie- och yrkesvägledarna ofta använder sig 

av detta under samtalen. Respondenterna beskriver att studie- och yrkesvägledarna har varit neutrala 

och inte uttryckt sin åsikt kring de framtida karriärdrömmarna utan att det mestadels fått leta 

information om yrkesprognoser och chanserna på arbetsmarknaden själva. 

 

Lundqvist (2006) beskriver att individer med utländsk bakgrund har sämre utgångsläge i form av 

bakgrundsfaktorer som t.ex. familjesituation, arbetsmarknadsanknytning, socialbidragstagande samt 

föräldrars utbildningsnivå.  Hinder under utbildningstiden som respondenterna har nämnt är att de 

tycker att Sveriges utbildningssystem är svårt att sätta sig in. Största hindret är att det tar lång tid att 

etablera sig i det svenska samhället och att lära sig språket. En fördel som de förmedlade är att 

utbildning i Sverige är billigare än i många andra länder vilket gör att människor med sämre ekonomi 

kan studera här. 

 

5:2 Erfarenheter av vägledning 

 

Under samtalets faser (Hägg & Kouppa 1997) beskrivs färdigheter som studie- och yrkesvägledaren 

skall inneha under samtalet så som att lyssna, omformulera och sammanfatta. Alla respondenterna 

upplever att de har blivit lyssnade till och har känslan av att studie- och yrkesvägledaren har varit 

intresserad och närvarande under samtalets gång. Erfarenheter som nämns under intervjuerna är bland 

annat att alla har känt sig respekterade och blivit bra bemöta. Under fas 2 i vägledningssamtalet 

beskriver Hägg och Kouppa (1997) att studie – yrkesvägledaren skall hjälpa individen att vidga 

perspektiv. Respondenterna upplever sig inte ha fått all information de behöver för att vidga 

perspektiven. Vi har fått kommentarer som: ”jag ville få mer information från start”, ”behov av 

bredare vägledning”, ”vägledaren har ej frågat om min utbildningsbakgrund”, ”önskar mer anpassad 

vägledning för mina behov” samt ”vill ha mer specifik information och personlig vägledning”.  
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Samtliga individer har berättat att de har besökt vägledningen under drop-in tider då tiden har varit 

kort, att de ofta har möt olika studie- och yrkesvägledare och att kontinuerlighet saknas. Vi ställer oss 

undrande till om individernas upplevelser skulle se annorlunda ut om de haft enskilda samtal med 

vägledarna istället. 

 

Samtliga respondenter anser att en stor del av ansvaret att leta information har lagts på dem. Hägg och 

Kouppa (1997) beskriver att i fas 2 i vägledningssamtalet skall vägledaren få individen aktivt 

engagerad i sin egen utvecklingsprocess. Vi ställer oss undrande till om det kan ha varit detta som 

vägledaren har haft för avsikt att göra, när individen har hänvisats till att söka information själv. 

Respondenterna tenderar dock att ha tolkat detta som något negativt och att vägledaren inte vill hjälpa 

dem. Samtliga respondenter efterfrågar mer specifik information från studie- och yrkesvägledarna för 

att de upplever det svårt att orientera sig i det svenska samhället samt för att spara tid och få korrekt 

information direkt.  

 

Samtliga respondenter nämnde att de skulle ha velat ha ett mer rådgivande och stöttande samtal, då 

samhället inte är uppbyggt på samma sätt som de är vana vid. Här ser vi en likhet med Sue, Arredondo 

& McDavis (1992) som beskriver att studie- och yrkesvägledaren behöver ha en stöttande roll under 

samtalet för att individen skall kunna etablera sig i den nya kulturen.  

 

Hailemariam (2006) beskriver mångkulturell vägledning som ett förhållningssätt som innebär att inte 

begränsas av människors olikheter utan att förstå olikheterna och dra nytta av likheterna. När vi ser till 

detta perspektiv av mångkulturell vägledning har respondenterna inte uttryckt att någon vägledare lyft 

deras kultur eller deras bakgrund tillräckligt. Pienowska & Berghagen (2007) lyfter faktorer som bör 

finnas i den mångkulturella vägledningen så som respekt för individen, empati, lyhördhet, god 

kommunikation, tydlighet och att individen är expert på sin egen livshistoria. Detta förhållningssätt 

stämmer överens med respondenternas upplevelser. Samtliga respondenter har känt sig respekterade 

och har känt att vägledaren har visat empati i samtalen. En avvikelse vi kan se är dock att 

respondenterna upplever att mer respekt skulle ha kunnat ha visats för deras bakgrund och tidigare 

livshistoria. Att kartlägga bakgrund är något som både Peavy (1998) och Brown (2002) anser är av 

stor vikt vid mångkulturell vägledning. Här ser vi en möjlighet till utveckling och att mer tid bör 

läggas på kartläggning av individernas bakgrund innan rådgivningen startas.  

 

Respondenterna efterfrågar en djupare kartläggning av deras bakgrund. Detta kopplar vi till Peavys 

(1998) kultcentrerade vägledning, där han beskriver vikten av att studie- yrkesvägledaren låter 

individen själv berätta om sin kultur och situation och att det är av stor vikt att studie- yrkesvägledaren 

visar intresse, respekt och tar sig tid och lyssnar. Våra respondenter anser även här att detta inte har 

gjorts på ett tillfredställande sätt. Den konstruktivistiska vägledningen menar att varje individ skapar 

sin egen verklighet och i våra respondenters fall upplever de inte alltid att studie- och yrkesvägledaren 

har satt sin in deras perspektiv. Vi ser även ett samband med Peavys (1998) begrepp levnadsrum och 

vikten av att ta sig tid och utforska detta. Vid utforskningen av levnadsrummet kartlägger tidigare 

arbetslivserfarenheter, utbildning, kompetenser, hinder, önskningar och mål. Här upplever alla 

respondenter en brist utifrån den vägledning som de har upplevt. Vi ser även här ett samband med att 

respondenterna berättat att de upplever att vägledningssamtalen har varit stressade och korta. Vår 

uppfattning är att respondenterna efterfrågar en djupare utforskning av sitt levnadsrum. En fråga som 

väcks hos oss är om det kan vara så att tidsbrist kan påverka att studie- och yrkesvägledarna inte har 
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haft möjlighet att karlägga individernas levnadsrum tillräckligt för att individerna ska känna sig 

tillräckligt förstådda speciellt under drop – in tiderna. 

 

Browns teori (2002) har även den ett mångkulturellt perspektiv. Browns huvudpunkt är värderingar 

och hur dessa påverkar individens utveckling. Hur individen värdesätter arbete och studier påverkas av 

individens egna förutsättningar i samspel med omgivningen. Våra respondenter har värderat utbildning 

och yrken på olika vis. De mål som respondenterna har påverkas av är deras tidigare erfarenheter och 

deras förutsättningar. Tillsammans skapas samtidigt deras behov av stöd under vägledningen. 

Resultatet av våra intervjuer visar framförallt att individerna ställer olika krav på vägledningen utifrån 

deras egen drivkraft, mål och förväntningar på det svenska utbildningssystemet. 

 

Vi gör även kopplingar till Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) teori Planned Happenstance. Ur 

resultatet finns mönster då respondenterna har tagit vara på möjligheter och tillfälligheter. Till 

exempel en respondent som kom i kontakt med vägledning via reklam på tunnelbanan och valde att 

chansa och prova på vägledningen tack vare reklamen. Samt en respondent som genom ett extra jobb 

som städare fick möjlighet att prova på att laga mat, vilket gjorde att hon idag utbildar sig till kock. 

Båda dessa tillfälligheter har lett till utbildnings och arbetsmöjligheter för individerna. 

 

5:3 Etniskt och kulturellt beaktade under vägledningen 

 

Ur läroplanen för vuxenutbildningen (2012) står det att individen skall mötas utifrån dennes behov och 

förutsättningar.  Respondenternas upplever som tidigare nämnts en brist, de anser att studie- och 

yrkesvägledaren ej har satt sig in tillräckligt gällande deras bakgrunder. De anser att studie- och 

yrkesvägledaren med denna bakgrunds information bättre hade kunnat bättre förstå deras behov och 

önskningar.  

 

Stier (2009) beskriver att anledningarna till varför man kommer till ett nytt land är många t.ex. flykt, 

resor, arbete eller studier. Som vi skrivit om tidigare kan anledningarna vara antingen påtvingade eller 

frivilliga (Launikari & Puukari, 2005). Alla våra respondenter har kommit till Sverige från olika länder 

och av olika anledningar vilket överensstämmer med både Stier (2009) och Launikari & Puukari 

(2005).  Hur påverkar då detta förväntningar på samhället och förväntningarna man har på 

vägledningen? Vi ser en tendens utifrån våra respondenters svar att de som har kommit till Sverige 

med syftet att studera har högre krav på samhället än vad de respondenter har som kommit till Sverige 

pga. till exempel flykt från konfliktdrabbade länder. Här ser vi en koppling till Brown (2002) som 

beskriver värderingar som en viktig faktor i individers karriärutveckling. Varje individs värderingar är 

olika men påverkas av individens kultur och tidigare erfarenheter. Dessa påverkar i sin tur hur 

individen värderar arbete och utbildning, och även hur individen värderar samhället.  

 

Vi ser en tendens till att de tre individer som kommit till Sverige frivilligt även ställer högra krav på 

att få hjälp och stöttning i Sverige. Medan den individ som har varit tvingade att komma hit är mer 

tacksamma för en ny möjlighet. Vi upplever att den individ som har kommit hit påtvingat tenderar att 

ha ett större behov av hjälp i Sverige, men vi upplever att den inte ställer samma krav som de som 

kommit hit frivilligt för att till exempel studera på universitet i Sverige. 

 

Kulturmöten som Stier (2009) beskriver är när människor från olika kulturer möts. Alla våra 

respondenter beskriver kulturmöten och olika faktorer som påverkar kulturmötena på olika vis t.ex. 
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språk, kunskap om samhället och förståelse för individer med olika kulturella bakgrunder och 

erfarenheter. Vi har i bakgrundskapitlet beskrivet begreppet Interkulturell Kompetens och att det är 

viktigt att ha denna kompetens som studie- och yrkesvägledare. Interkulturell kompetens innebär som 

tidigare nämnts att vara nyfiken, ha kunskap om andra kulturer, vara motiverad och öppen i möten 

med nya människor. När vi ser över våra respondenters svar så anser vi att denna kompetens kan 

förbättras hos studie- och yrkesvägledarna. Respondenterna anser att de har blivit väl bemötta men 

efterfrågar en större förståelse för deras bakgrund och framförallt att studie- och yrkesvägledarna 

ställer mer och djupare frågor och visar sig intresserade av deras tidigare erfarenheter. 

 

Vi nämnde under vår förförståelse att språkbrister kan orsaka hinder under vägledningen. Samtliga 

respondenter har upplevt att de har blivit förstådda och att de har kunnat kommunicera som de har 

velat. Dock lyfter alla att de har använt sig av engelska de gånger de inte har haft tillräckligt med 

kunskaper i svenska. Detta stämmer överens med det som Sue & Sue (1990) skriver, att goda 

kunskaper i engelska underlättar om kunskaperna i svenska inte räcker till för att göra sig förstådd. 

Respondenterna efterfrågar skriftlig information för att de ska kunna läsa och ta till sig informationen i 

lugn och ro. Detta anser vi stämmer överens med Lindh (1997) som beskriver vikten av information 

som är anpassad till individens behov och förutsättningar. 
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6. SLUTSATSER 
Nedan presenterar vi svaren på våra forskningsfrågor samt bemöter vårt antagande.  

 
6.1 Svar på forskningsfrågor 

 

Vad har respondenterna för föreställning om innebörden av studie- och yrkesvägledarens 

roll? 

Samtliga respondenter vet inte exakt vad syftet med vägledning är. De har alla sökt upp vägledningen 

på egen hand. De föreställningar de haft är att studie- och yrkesvägledarna kan hjälpa till med 

allmänna studiefrågor, CSN och kursändringar.  

 

Vad har respondenterna för erfarenheter av vägledningen? 

Respondenterna upplever att de har fått ett bra bemötande. Studie- och yrkesvägledarna har varit 

snälla, visat respekt och empati. Dock upplever respondenterna att studie- och yrkesvägledarna inte 

har frågat eller satt sig in i tillräckligt om deras bakgrund för de att ska kunna ha fullständig förståelse 

för deras situation. Alla efterfrågar en personlig studie- och yrkesvägledare och har behov av en mer 

rådgivande och stöttande vägledning, som innerhåller mer detaljerad och anpassad information än vad 

de upplever sig har fått i den vägledningen som de har tagit del av hittills.  

 

Upplever respondenterna att deras etniska och kulturella bakgrund har tagits i beaktande 

under vägledningen de träffat på? 

Respondenterna upplever till viss del att deras etniska och kulturella bakgrund har tagits i beaktande. 

Grundläggande frågor om tidigare erfarenheter har ställts, men samtliga respondenter tycker inte att 

det har frågats tillräckligt kring detta. Samtliga respondenter upplever att detta kan utvecklas och att 

studie- och yrkesvägledarna bör lägga mer tid på att kartlägga deras etniska och kulturella bakgrunder 

för att de ska få så bra förutsättningar i Sverige som möjligt och att all vägledning skall anpassas 

därefter. 

 

6.2 Bemötande av antagande 

 

Vi antog innan arbetet att vägledningen såg väldigt olika ut beroende på vart man arbetade samt 

beroende på vem man möte oavsett förutsättningar, etnicitet och bakgrund. Vi trodde att ju kortare tid 

man varit i ett samhälle desto mer stöd behöver man få av sin studie- och yrkesvägledare. Vi trodde 

även att detta påverkades av individens personlighet och unika livssituation och att de kunde finns 

gemensamma faktorer som var viktiga att lägga extra fokus i mötet med individer som är nya i det 

svenska samhället.  

 

Utifrån vårt resultat anser vi att vårt antagande stämmer överens med de individers upplevelser som vi 

har fått ta del av. Vi har dock enbart fått ta del av fyra personers upplevelser och om vi skulle ha 

genomfört en större studie kan det vara möjligt att resultatet skulle se ut på ett annat vis. De svar som 

vi har fått anser vi stämmer väl överens med vårt antagande som vi hade innan studien genomfördes. 

Det som tenderar att vara viktigare än vi från början trodde var oavsett bakgrund betydelsen av en mer 

stödjande och rådgivande vägledning och att ett behov finns och att detta behov finns vid ett tidigt 

stadium i studierna för att bättre förklara vägledningens innebörd och syfte. 
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7. DISKUSSION 
 

Under detta kapitel betraktar vi vårt arbete utifrån och ser till arbetets förtjänster och brister.  

7.1 Resultat 

 

Syftet med vår uppsats var att kartlägga individer med utländsk bakgrund upplevelser av vägledning 

på vuxenutbildning. Vi ville se om individernas upplevelse stämde överens med det som står i 

litteratur och styrdokument rörande hur vägledningen bör se ut samt det som står i vägledningsteorier 

rörande hur studie- och yrkesvägledarna bör vägleda. En fråga vi har ställt oss undrande till under 

arbetets gång är om upplevelser går att mäta. Vi ser upplevelser som unika och subjektiva för varje 

individ. Vi ser det därför svårt att mäta upplevelser mot varandra. Vi valde istället att utgå ifrån 

teorier, forskning och styrdokument för att sedan jämföra våra respondenters upplevelser mot dessa. 

Vi valde även att ta med en teori (Hägg & Kouppa, 1998) som specifikt tar upp hur ett 

vägledningssamtal bör byggas upp som grund i vårt arbete med analysen. Vi ser inte vår studie som en 

mätning av upplevelser utan mer som en jämförelse för att försöka få förståelse för hur verkligheten 

ser ut jämfört med det som står i litteratur och styrdokument.  

 

Olika faktorer påverkar varför individer väljer att flytta till ett nytt land (Launikari & Puukari, 2005). 

Oavsett anledning så möter individerna en ny kultur och ett nytt samhälle. Vägledning i ett 

mångkulturellt samhälle tror vi kommer att öka och den mångkulturella vägledningen handlar om att 

ta vara på likheter och skapa förståelse mellan olika typer av människor med olika bakgrunder 

(Pionowska & Berghagen, 2007). Utifrån vårt resultat så upplever vi att detta är något som hela tiden 

behöver utvecklas. Vi tror att kunskap om det mångkulturella perspektivet måste lyftas mer för att få 

verksamma studie- och yrkesvägledare att få förståelse för behovet som finns i samhället. 

 

Vi har frågat oss under uppsatsens utveckling vad som skiljer den mångkulturella vägledningen från 

annan vägledning. Vad finns det för likheter och skillnader? De likheter som vi kan se är att det är 

individen som ska vara i fokus. Vägledningen ska alltid anpassas efter individernas förutsättningar och 

behov. Grunden i samtalsprocessen ser likadan ut oavsett typ av vägledning. De skillnader som vi 

anser sticker ut i den mångkulturella vägledningen behövs extra fokus ligga på kartläggning av 

tidigare erfarenheter, och att man som studie- och yrkesvägledare verkligen förstår denna tidigare 

erfarenhet och har kunskaper om hur den kan användas på bästa vis i Sverige. Vi ser att det är av stor 

betydelse att anpassa information, språk och samtal till den man möter, samt att vara noga med att 

individen verkligen förstår den information som man har lämnat ut. Vi har fått fram att detta stämmer 

överens med framförallt Peavys (1998) kulturcentrerade vägledning, vi anser också att det som vi tagit 

upp stämmer överens med den uppbyggnad av samtalet som Hägg & Kouppa (1998) beskriver. Vi 

upplever att den mångkulturella vägledningen handlar om en ökad medvetenhet och att man i 

yrkesrollen behöver vara extra insatt och kompetent om hur man förhåller sig under dessa 

vägledningssamtal. 

 

Vi ställde i början av uppsatsens oss frågande till om individerna verkligen hade ett behov av en mer 

stöttande och rådgivande vägledning. Litteratur tog upp detta och det lyftes även under vår utbildning 

på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Men vi upplevde inte att individerna själva hade fått svara 

på denna fråga. Samtliga svar visar dock att detta faktiskt behövs i Sverige. Det finns behov av att vara 
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mer rådgivande och specifik i samtalen och samtliga respondenter hade denna önskan. Vi tror att det 

kan bero på en känsla av osäkerhet i ett nytt samhälle, språksvårigheter och framförallt att individerna 

vill spara tid för att så fort som möjligt komma ut på arbetsmarknaden och etablera sig i samhället. 

  

Vi har inte haft något bortfall utan de som gått med på att delta i studien har deltagit. Vi ser vårt 

resultat som tillförlitligt eftersom samtliga respondenter har valt att delta frivilligt. Vi har i vårt arbete 

med sammanställningen av resultatet varit mycket noggranna för att så rättvist som möjligt visa på de 

upplevelser som individerna har med sig. Dock ser vi att vi kan ha fått ett annat resultat om flertalet av 

respondenterna haft mer erfarenhet av bokade enskilda samtal än samtal under vägledningscentrets 

drop-in tider. Samtalen under drop-in tiderna upplever vi vara kortare och att det ofta är flera personer 

i kö som väntar på sin tur. Detta anser vi kan påverka vägledningssamtalets innehåll. Längre enskilda 

samtal tror vi tenderar att vara upplagda på ett lite annat vis, där tid finns att ytterligare utgå utifrån 

individens behov. Dock är detta enbart vår egen tolkning och för att få detta bekräftat skulle vi ha 

behövt lagt upp vår studie på ett annat vis. 

7.2 Metod 

 

Vi använde en kvalitativ metod i vår studie.  Intervjumetoden valdes för att fokuserade intervjuer 

enligt May (2001) är en metod utformad för att få en förståelse för respondenternas 

perspektiv. Vi utformade, så som metoden föreslog, några etableringsfrågor (se bilaga 2) just för att 

skapa en god grundläggande kontakt i början av intervjun. Detta upplevde vi var väldigt bra, samtliga 

respondenter delade öppet med sig av sina upplevelser. Fördelarna med vårt val av metod är att vi i 

varje intervju fått fram unika upplevelser och ett djup i intervjuerna. Vi har fått mycket information att 

arbeta med. Respondenterna har inte bara svarat på frågan utan berättat sina livshistorier på ett djupare 

plan. Vi har kunnat ställa följdfrågor som vi inte hade kunnat om vi hade valt en kvantitativ metod 

t.ex. en enkät.  

 

Även om respondenterna har kunnat uttrycka sig väl på svenska så var det vid flera tillfällen under 

intervjuerna frågor som vi behövde förklara med enklare ord för att respondenterna skulle förstå vad vi 

efterfrågade. Detta hade vi inte kunnat göra om vi hade använt oss av en enkät. Vid de tillfällen 

individen inte hade förstått frågan hade det istället blivit antingen ett felaktigt eller ett uteblivit svar. 

Vi tror även att vi skulle ha haft ett stort bortfall om vi använt oss av enkät då samtliga respondenter 

känt sig lite frågande till hur det kom sig att vi kontaktade dem och hur vi hade fått tag i deras 

kontaktuppgifter. Nackdelarna vi ser är att respondenterna under intervjun av olika skäl kan ha valt att 

undanhålla information för oss. Om vi hade hunnit intervjua fler personer så tror vi hade fått en 

bredare bild och haft lättare att se likheter och skillnader i resultatet. 

 

7.3 Framtid 

 

Under våra tre år på studie- och yrkesvägledarprogrammet har vi stött på många frågor som intresserat 

oss. Inför uppsatsarbetet var vi dock väldigt överens om att vårt ämne för examensarbetet skulle 

handla om individer som inte har gått i svensk grundskola. Efter att ha avslutat denna studie så känner 

vi att det skulle ha kunnat gå att forska ännu djupare i ämnet mångkulturell vägledning. Vi skulle 

gärna vilja uppmuntra andra att forska i ämnet. Ett område som förslagsvis kan komplettera denna 

uppsats skulle kunna vara att göra undersökningen i andra städer i Sverige som är mindre för och se 

om det är skillnader där jämfört med i en stor stad som Stockholm. Vi skulle även vilja jämföra åldrar, 
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kön och ursprung för att se om det kan visa på skillnader och likheter i resultatet. Ett område som vi 

ser som extra viktigt att undersöka mer är att ingen av våra respondenter har blivit erbjudna 

vägledning. Vi skulle tycka att det vore intressant att ta detta vidare och förslagsvis använda en 

kvantitativ metod och skicka ut en enkät med frågor rörande detta, för att se hur detta förhåller sig i ett 

större perspektiv. En annan fråga som vi ställt oss undrande till mot slutet av vår studie är hur 

individernas upplevelser skulle ha sett ut om respondenterna hade tagit del av fler förbokade enskilda 

samtal, skulle upplevelse av detta se annorlunda ut jämfört med den vägledning som getts under drop- 

in tiderna?  

  

En tanke som väckts är hur ofta verksamma studie- och yrkesvägledare kompetensutvecklar sig? 

Samhället utvecklas och förändras i rasande takt. Vårt arbete belyser vägledning i ett mångkulturellt 

samhälle där individers bakgrund kan se väldigt olika ut. Dock är respondenternas upplevelser att inte 

vägledarna har tagit detta i beaktande. En tänkbart antagande är att just dessa vägledare inte använder 

teorier som belyser mångkulturell vägledning. Ett nytt arbete skulle kunna beröra att man specifikt 

intervjuar vägledare, som dessa respondenter har mött, för att få höra deras perspektiv. Ett utlägg är att 

man hittar en väg att mer kontinuerligt vidareutbilda vägledarna i mångkulturell vägledning skulle 

kunna innebära att man är uppdaterad och kompetent inom området. 
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Bilaga 1. Följebrev  
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 

Universitet. Vi går nu på vår sista termin och har precis börjat på vårt examensarbete.  

 

Vi söker nu intervjupersoner som kan tänka sig ställa upp på en intervju. Vi vänder oss till dig 

som studerar Svenska som andraspråk och som under din studietid har haft kontakt med 

studie- och yrkesvägledning. Syftet med vår studie är att belysa vad studerande inom 

vuxenutbildningen med annan etnisk bakgrund än traditionell svensk har för upplevelser och 

erfarenheter av studie- och yrkesvägledning. 

 

Vi beräknar att varje intervju kommer att ta ca 45 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in 

för att vi sedan ska kunna sammanställa vårt resultat. Du som deltar är helt anonym och det 

inspelade materialet kommer att makuleras efter att vårt arbete är slutfört. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill delta i vår studie. 

Kontakta oss om du är intresserad så återkommer vi till dig inom kort om hur vi går tillväga. 

 

Linda Salén 0737200596 linda_salen@hotmail.com 

Jeanette Tapio 0736856533 jeanette.tapio@spray.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Linda Salén och Jeanette Tapio 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Etableringsfrågor 

 

- Kan du berätta lite om din bakgrund och hur din situation ser ut idag? 

- Kan du berätta lite mer om hur det kommer sig att du flyttade till Sverige? 

- Kan du berätta om ditt mål med dina studier? 

 

Vad har respondenterna för föreställning om innebörden av studie- och yrkesvägledarens roll? 

 

- Hur kom du i kontakt med studie- och yrkesvägledning? 

- Har du stött på studie och yrkesvägledning tidigare i t.ex. ditt hemland? 

- Förstår du syftet med studie- och yrkesvägledningen? 

- Vilka förväntningar hade du inför mötet med studie- och yrkesstudie- och yrkesvägledaren? 

- Upplever du att vägledningen motsvarar dina förväntningar? 

 

Vad har respondenterna för erfarenheter av vägledningen 

 

- Kan du beskriva en upplevelse som har varit bra under vägledningen? Samt en som varit 

mindre bra?  

- Upplever du att vägledningen har anpassats efter dina behov och förutsättningar, hur? 

- Upplevde du att studie- och yrkesvägledaren förstod dig? Kan du berätta mer? 

- Upplever du att dina mål har varit möjliga att nå eller orimliga? Har du fått hjälp med detta via 

din vägledare? 

- Känner du att du har fått tillräckligt med tid under vägledningen? 

- Hur har bemötandet under vägledningen varit?  

- Upplever du att vägledningen har hjälpt dig att få reda på dina möjligheter inom utbildning 

och arbete i Sverige, vad har varit bra, mindre bra? 

- Hur anser du att vägledningen du fått skulle kunna utvecklas, finns det något du skulle vilja ha 

mer eller mindre av? 

 

Upplever respondenterna att deras etniska och kulturella bakgrund har tagits i beaktande 

under vägledningen  

 

- Hur upplever du att vägledningen är till hjälp för din utbildning eller karriär i Sverige vad kan 

förbättras? 

- Upplever du att dina tidigare utbildningar och erfarenheter tagits till vara på, på vilket sätt? 

- Upplever du att språket påverkat din möjlighet under vägledningen, hur? 

- Anser du att man visat respekt för din bakgrund beträffande kompetens och kultur? 

- Känner du tillit förtroende till att vägledningen kan hjälpa dig i din karriärutveckling i 

Sverige, hur? 

 

 

 

 

 

 


