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“Det goda samtalet” 

En studie om vägledningssamtalet i praktiken 

Susanne Porswald & Mattias Rosén Stoor 

Sammanfattning 

Studien syftar till att förklara hur vägledningssamtal praktiseras inom tre valda verksamheter – 

gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen samt Arenan (introduktionsprogram), utifrån verksamma studie- 

och yrkesvägledares upplevelser. Fokus ligger på (1) hur utformning i form av målsättning, målgrupp 

och yrkesbeskrivning påverkar samtalet, (2) hur sökandes behov påverkar samtalet samt (3) hur 

vägledarna motiverar val av vägledningsmetod. 

Intervjuer genomfördes med verksamma vägledare inom verksamheten och vald analysmetod för data 

var analys av meningsinnehåll. Teoretiska utgångspunkter för studien var ”samtalstyper” samt fem 

vägledningsmodeller vilka är välkända inom vägledningsområdet. 

Resultatet visade att på Arbetsförmedlingen påverkades samtalet starkt av målsättning. Behoven 

påverkade samtalen att kretsa kring att identifiera styrkor och matchning, där lösningsinriktad 

samtalsmodell dominerade. På Arenan påverkades samtalet starkt av målgruppen, men målsättningen 

uppnåddes därigenom. Samtalsbehov kretsade kring stöd och motivation. Stegmodell praktiserades, 

vilka motiverades av dess flexibilitet och kartläggning, därtill lösningsfokuserade modeller vilka 

motiverades genom ett fokus på förändringsarbete. På gymnasieskolan påverkade yrkesbeskrivningen 

starkt samtalet genom resurser/förväntningar. Behov påverkade samtalet till att kretsa kring 

valalternativ och försäkran om rätt val med mera. Verksamheten hade inslag av alla ovanstående 

modeller, vilka motiverades av stegmodellens systematik och det lösningsinriktades ”empowerment”. 

Här återfanns konstruktivistisk vägledning som motiverades av levnadsrum och icke-styrande.  

Andra slutsatser som framkom var den roll vägledarna axlade, hur den påverkade samtalet och att 

eklektiskt förhållningssätt ofta motiverades som viktigare än en konkret metod.                       

Nyckelord 

Vägledningssamtal, vägledare, samtalstyp, vägledningsmetod, eklektiskt förhållningssätt, generiska 

färdigheter.   



 
 

“The ideal dialouge” 

A study about the practice of career counseling dialogue  

Susanne Porswald & Mattias Rosén Stoor 

Abstract 

The purpose of this study is to explain how the career counseling dialogue takes practice within three 

chosen occupations – upper secondary school, Arbetsförmedlingen and Arenan  from active career 

counselor’s experiences. The study focuses on (1) how the occupational structure in terms of 

objective, target group and work description influence the dialogue, (2) how the needs of job seekers 

influence the dialogue and (3) how career counselors justified the use of counseling methods. 

We interviewed active occupational career counselors. The chosen analysis was concept of meaning. 

The theoretical perspectives consisted of “samtalstyper” and five known career counseling models. 

Results indicated that the dialogues in Arbetsförmedlingen were strongly influenced by the objective. 

The needs influenced the dialogue by revolving around identifying strengths and matchmaking, where 

a solution-oriented counseling model dominated. In Arenan the dialogue where strongly influenced by 

the target group, however they also fulfilled the objective. The needs revolved around support and 

motivation. Phase-oriented models where practiced and justified by its flexibility and mapping, but 

solution-oriented counseling models, also was practiced and justified through a focus on a changing 

process. In upper secondary school the dialogue was strongly influenced by work-descriptions through 

resources/expectations. The needs influenced the dialogue to revolve around choices of alternatives 

and insurance of a right choice. This occupation had element of the models above. The phase-oriented 

model was justified by its systematics and the solution-oriented by “empowerment”. Here was also a 

constructivist counseling model which was justified by a focus on “Life-space” and non-steering.                                  

Other conclusions that emerged was how the roll that a counselor mantled, influenced the dialogue and 

that an eclectic attitude often where described as more important rather than a specific method.   

Keywords 

Career counseling, dialogue, career counselor, “samtalstyp” (conversational type), career counseling 

method, eclectic attitude, generic skills.      
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1. Inledning 

Vägledningssamtalet återfinns ofta som en tydlig arbetsuppgift för en studie- och yrkesvägledare 

oavsett vilken verksamhet som studeras. Det vägledande samtalet kan ses som det främsta verktyget 

för att kunna uppnå målet med den enskilda vägledningen, nämligen att stödja, stärka samt underlätta 

för individen i en valsituation. I Sverige finns tre studie- och yrkesvägledarutbildningar, där de ökade 

kommunikationskraven avspeglas i och med att en stor del av fokus inom kurser tycks kretsa kring 

vägledningssamtalet.
 1 

Förmågan att vägleda, kommunicera och coacha beskrivs idag som en 

betydelsefull kompetens, vilket har ställt nya och stora krav på utbildning hos de enskilda 

yrkesutövarna för att klara av mötet med klienter på ett professionellt sätt, enligt Kerstin Hägg och 

Svea Maria Kuoppa (2007). Samtalsmetoder, vägledningsteorier samt problematisering av vägledarens 

förkunskaper är bara några exempel på hur utbildningen har verkat för att göra dess studenter till 

medvetna och professionella samtalsutövare – oavsett i vilken kontext detta blir att föras. 

Men vem eller vad är det som definierar ett gott samtal? Är det utbildningens utbud av teorier och 

metoder som tillsammans kan skapa en gemensam definition, eller är det en framtida arbetsplats? 

Kanske rent utav vägledningssökande? Med bakgrund i ovanstående frågor kan intresset med denna 

studie formuleras – att identifiera och förklara vägledningssamtalet applicerat i praktiken. För liksom 

vägledarutbildningen har särskilda mål och kriterier som dess studenter ska tillgodose för att klara 

utbildningens moment, så har även olika arbetsplatser sina mål för sin verksamhet som de förväntar 

sig att en vägledare ska tillgodose. Vägledningsuppdraget problematiseras därtill ytterligare utifrån de 

nationella styrdokumenten i fråga om vem och vad vägledningen ska gynna, eller icke-gynna. Med 

andra ord så yttras ovan att definitionen för vad vägledningssamtal är och innefattar, kan komma att 

förändras när teorin om det professionella samtalets överförs till ett praktiskt utövande.  

Ovanstående tanke indikerar vidare att det finns en praktik som studie- och yrkesvägledare måste vara 

medvetna om påverkar yrkesrollen – vägledningssamtalet inkluderat. En fråga som kan framträda är 

hur mycket studie- och yrkesvägledarutbildningen har fokuserat på den praktiska tillämpningen av 

samtalet som metod inom de olika kontexterna. En definition av ”det goda samtalet” kan utifrån 

ovanstående tolkas som ”det vägledningssamtal som överensstämmer med verksamhetens utformning 

och behov”, vilket skapar en ny definition för varje verksamhet inom vilket vägledningssamtal förs. 

Så, har utbildningen uppmärksammat vägledningssamtalets transformering från teori till praktik? En 

tolkning kan lyda ja, åtminstone implicit genom att erbjuda oss ett smörgåsbord av metoder och 

tekniker för att göra oss så flexibla som möjligt i frågan. Det som dock kan framstå som ett problem 

med en uppsjö av samtalsmetoder och vägledningsteorier, är en sortering av vilka som bäst lämpar sig 

för en viss verksamhet. Därtill hör att examinerade studenter kan märka att de föredrar vissa 

vägledningsteorier framför andra – en personlig ”vägledningsstil”. Denna studie är ämnad i detta 

avseende – att försöka uppmärksamma vilken samtalspraxis som är mest framträdande inom olika 

verksamheter. Detta är en insikt som kan ge vägledningsstuderande större förståelse av olika 

verksamheters inverkan på sin samtalsutövning, samt bidra till att framtida studenter kan identifiera 

hur deras vägledningsstil samstämmer med en viss typ av förväntningar på en framtida arbetsmarknad.                   

                                                           
1
 www.arbetsformedlingen.se Hämtad: 2013-05-23 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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1.1 Val av problemområde 

Gunnel Lindh menar i Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) att ett samtal är: 

[…] en social konstruktion där yttre villkor och förutsättningar har avgörande betydelse för hur 

samtalet utformas ([…]). Viktiga formerande faktorer är här centrala mål för verksamheten liksom 

resurser som är knutna till densamma. Hur målen tolkas lokalt samt vilka lokala resurser som står 

tillbuds resulterar i olika institutionella villkoren. Dessa villkor bestämmer vilken uppgift som ska 

(och kan) lösas medelst samtal.  (Lindh, 1997, s.36) 

Studie- och yrkesvägledares uppdrag beskrivs i Högskoleförordningen (SFS 1993:100) att efter en 

studie- och yrkesvägledarexamen ska dess studerande uppvisa förmåga att analysera och förstå studie- 

och yrkesval som olika grupper och individer gör. Vidare att kunna identifiera deras behov av stöd och 

utveckling. Det är individernas behov som är utgångspunkt för vägledningen och en vägledare ska 

kunna tillämpa olika teorier och metoder.  

Med bakgrund av ovanstående referenser närmas ytterligare denna studies problemområde. För utifrån 

dessa kan tre påverkansfaktorer av vägledningssamtalet urskiljas: (1) att vägledningssamtalet påverkas 

av en verksamhets utformning, (2) att vägledningssamtalet påverkas av det behov som sökanden 

formulerar samt (3) att vägledare bedöms kunna tillämpa olika teorier/metoder för 

vägledningssamtalet. Dessa tre aspekter utgör studiens problemområde och studien fokuserar på 

utbildade studievägledares uppfattning av praktiken för vägledningssamtal. Med andra ord så utforskas 

i studien den kontext inom vilket vägledningssamtal förekommer, som inkluderar en skildring av olika 

verksamheters utformning. Detta omfattar dess mål, målgrupp, studievägledarens yrkesbeskrivning 

och sökandes behov, samt en professionell vägledares erfarenhet av olika metoders användbarhet inom 

ramen för verksamheten. Till denna fråga tillämpas intervjuer med utbildade studie- och 

yrkesvägledare inom tre valda verksamheter – gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen samt Arenan.  

1.2 Förförståelse 

Som vägledarstuderande är det svårt att ha någon längre praktiskt erfarenhet från arbetslivet, dock har 

erfarenheter från studie- och yrkesvägledarprogrammets praktiktillfällen möjliggjort ett 

uppmärksammande av frågor angående detta, liksom en teoretisk förförståelse av studie- och 

yrkesvägledarens uppdrag. Bakgrunden för studiens tillkomst kan härledas till den praktik som 

genomfördes höstterminen 2012. Det var på Arbetsförmedlingen som uppmärksammande gjordes att 

de vägledningssamtal som utfördes tycktes vara starkt färgade av verksamheten, yrkesrollen och olika 

förväntningar på samtalets roll – inte bara från organisatoriskt håll utan även från de arbetssökande. 

Det är framför allt kurser inom utbildningspolitik, nationalekonomi och arbetsmarknad som har gjort 

oss intresserade av olika definitioner av vad vägledningsuppdrag och -samtal innebär, bland annat i 

relation till fördelning av resurser och verksamheters mål.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera hur vägledningssamtalet kommer till uttryck i praktiken inom tre 

olika verksamheter – i gymnasieskolan, på Arbetsförmedlingen och på Arenan. 

1.4 Frågeställningar 

1) Hur beskriver studie- och yrkesvägledare i tre olika verksamheter att vägledningssamtalet 

påverkas av den aktuella verksamhetens målsättning, yrkesbeskrivning och målgrupp? 

2) På vilket sätt beskriver vägledaren att de sökandes behov påverkar vägledningssamtalet? 

3) Hur motiverar vägledaren sitt val och användande av vägledningsmetod i sina samtal? 

1.5 Avgränsningar 

En första avgränsning behandlar rummet och undersökningen kommer att utföras i tre utvalda 

verksamheter i en medelstor kommun i Mellansverige. Val av syfte och metod tillsammans med 

begränsningar i resurser, medför att en generalisering inte kan tillämpas utöver de verksamheter som 

berörs och inte heller utanför vald kommun.  

En andra avgränsning behandlar tiden. En viss historik berörs för att sätta studie- och 

yrkesvägledningen i en samhällsmässig kontext, men syftet är inte att göra en historisk skildring av 

studieområdet. Studiens fokus ligger i det som kan uppfattas utifrån vägledarens nuvarande situation 

och verksamheternas nuvarande utformning. 

En tredje avgränsning avser fokusering på områden. Syftet med studien är att utforska vägledares 

uppfattningar av tre valda faktorer inom verksamheterna som kan ha påverkan på samtalet - 

målsättning, yrkesbeskrivning och målgrupp. Andra perspektiv hade kunnat beaktas för att ge en 

heltäckande bild av vägledarnas uppfattning i frågan, men det är dessa tre områden som specificerats i 

syfte att hålla studiens tidsplan och fokus. 

En fjärde avgränsning avser agent. Genom intervjuer av utbildade studie- och yrkesvägledare så 

förkommer endast deras skildring av fenomenet. Studien har utformats enligt ”en utbildad vägledares 

perspektiv” vilket utesluter en skildring av till exempel sökandes eller ett chefsperspektiv, som även 

kan antas vara fruktbart. Detta motiveras av antagandet om att vägledarna bäst kan skildra en 

samtalsledares perspektiv i dess kontext och utgör därför undersökningens målgrupp. 

Sist men inte minst, så finns en femte avgränsning om forskningsfrågorna. Valet att fokusera på själva 

vägledningssamtalet sker förstås på bekostnad av att andra viktiga delar av uppdraget faller bort. 
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Arbetet som vägledare innehåller också till exempel administrativa och informativa delar, som säkert 

kan utgöra intressanta perspektiv för en studie. Trots detta sätter ovanstående avgränsningar ett inriktat 

fokus på själva vägledningssamtalet, detta i syfte att inte bli för omfattande.  

1.6 Centrala områden & begrepp 

Under denna rubrik presenteras ett antal centrala begrepp för studien. Syftet med rubriken är att läsare, 

initierad i området som ej, ska förses med en förkunskap till det valda undersökningsområdet. Vidare i 

studien kommer titeln studie- och yrkesvägledare att enbart benämnas med vägledare.    

1.6.1 Vägledaren  

En vägledare hjälper människor att hantera övergångar mellan utbildningar samt mellan utbildning och 

arbetsmarknad. Där ingår att tillgodogöra sig och kritiskt granska information liksom marknadsföring 

av utbildningar. En viktig uppgift är också att motverka studieavbrott och skapa balans mellan utbud 

och efterfrågan av kompetens på arbetsmarknaden.
2
 Arbetsförmedlingen beskriver vägledning 

som en pedagogisk aktivitet med målet att bidra till bättre livsplanering och stödja människor 

i valsituationen samt att det viktigaste verktyget för en vägledare är det personliga samtalet. 

Vägledare kan arbeta inom olika områden, följande verksamheter nämns som exempel – 

grundskola och gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, universitet och högskolor, 

institutionsvägledare, privata företag och inom kommunal förvaltning, statlig myndighet.
3
 

1.6.2 Vägledarutbildningen 

Studie- och yrkesvägledarutbildning ges idag på tre orter – Stockholm, Umeå samt Malmö. Det är en 

utbildning på 180 högskolepoäng och omfattar kurser i exempelvis samhällskunskap, pedagogik, 

utbildning och arbetsliv, teori och metod, personlig vägledning samt innehåller 15 veckors praktik.
4
 

Lärandeformen vid Stockholms universitet är till exempel litteraturstudier, föreläsningar, enskilda 

arbeten, fältstudier, seminarier och grupparbeten.
5
  Utbildningen ger yrkesexamen i studie- och 

yrkesvägledning och kan även ge en fil.kand.
6
 Arbetsgivare, förutom skolan, är Arbetsförmedlingen, 

kommunal förvaltning samt utbildnings-, rehabiliterings- och bemanningsföretag.
7
 

                                                           
2
 www.skolverket.se Hämtad: 2013-05-23 

3
 www.arbetsformedlingen.se Hämtad: 2013-05-23 

4
 http://www.arbetsformedlingen.se Hämtat: 2013-05-23  

5
 http://www.edu.su.se Hämtad: 2013-05-23 

6
 http://www.saco.se Hämtad: 2013-05-23  

7
 http://www.edu.su.se Hämtad: 2013-05-23 

http://www.skolverket.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D378&sv.url=12.78280711d502730c1800072
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/kandidat-och-yrkesprogram/studie-och-yrkesvagledarprogram/studie-och-yrkesvagledarprogrammet-180-hp-1.43620
http://www.saco.se/
http://www.edu.su.se/utbildning/alla-program-och-kurser/kandidat-och-yrkesprogram/studie-och-yrkesvagledarprogram/studie-och-yrkesvagledarprogrammet-180-hp-1.43620
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1.6.3. Samtal och vägledning 

Nedan definieras även några viktiga begrepp inom ramen för vägledningssamtalet. 

Vägledningssamtal: Gunnel Lindhs beskrivning antas av vägledning i snäv bemärkelse. Den 

definieras som personlig vägledning inom en institution/organisation, vilket kan ske både enskilt eller i 

grupp. Vägledningssamtalet kan beskrivas som en del i den interaktionsprocess där en professionell 

vägledare hjälper enskilda individer att, inför valsituationer till t ex studier, yrke eller karriärproblem, 

hantera den enskildes formulerade problemställningar. Detta är ett led i individens livslånga karriär- 

och socialisationsprocess. Beroende på interaktionsprocessens fokus, så kallas vägledningen för 

studievägledning, yrkesvägledning, arbetsvägledning och/eller karriärvägledning (Lindh, 1997). 

Personlig vägledning beskrivs som ett komplement till individens egen kraft att söka sig fram i sin 

karriär. Vägledningssamtalet ska bidra till att stärka individens självuppfattning samtidigt som den 

tillgodoser dennes behov att kunna göra både medvetna samt väl underbyggda val (Lindh, 1997).    

Vägledningsmetod: Med detta avses det teoretiska verktyg som vägledaren använder för att uppnå 

resultat i vägledningsprocessen. Begreppet tolkas som en immanent del av, samt används i denna 

studie synonymt med, termen vägledningsmodell. En vägledningsmodell beskrivs av Karin Hirasawa 

& Ulla Brag-Yhland (2006) bestå både av teori samt metod för det professionella samtalet, liksom 

teoretiska utgångspunkter för hur val och beslut genomförs. Vägledningen har, enligt ovanstående 

forskare, under de senaste åren genomgått en större utveckling vilket gjort att ett spektrum av 

vägledningsmodeller utvecklats inom, liksom adopterats utifrån, studie- och yrkesvägledningsområdet. 

Fyra exempel på dessa har Hirasawa & Brag-Yhland uppmärksammat som relevanta vid utvecklandet 

av ett webbaserat valstöd samman med Skolverket: femstegsmodellen, Amundsons modell och 

metoder, konstruktivistisk vägledning samt lösningsfokuserad samtalsmodell (Hirasawa & Brag-

Yhland, 2006).  

Vägledningsmodeller anses vara teoretiska i den meningen att de, liksom metod, är en immanent del 

av vägledningsmodellen och därmed inte kan separeras. Detta medför att när begreppet 

vägledningsmetod vidare nämns, så kommer även dess teoretiska perspektiv omfattas.     

Samtalsmetod: Detta avser de förhållningssätt och samtalsfärdigheter som, enligt Lindh (1997), är 

nödvändiga för vägledare att behärska för att åstadkomma förändring i vägledningssituationen. Lindh 

menar vidare att oavsett vilka samtalsfärdigheter som åberopas, skiljer sig detta inte avsevärt åt i 

metodlitteraturen, mer än genom teoriers påverkan. Lindh nämner som exempel på samtalsfärdigheter 

öppna och slutna frågor, omformulering, uppmuntran, speglingar och sammanfattning (Lindh, 1997).   

Samtalstyper: Med samtalstyp avses i denna studie de typer av samtal som utformas genom en 

vägledningssökandes problemformulering. Gunnel Lindh skriver angående vägledningens 

spänningsfält att individens behov kan sträcka sig från att vilja ha hjälp med att bli medveten om sig 

själv eller olika studie- och yrkesalternativ till att omfatta färdigheter som att lära sig att fatta beslut 

eller hantera övergångar mellan faser (Lindh, 1997).  

Ovanstående tankar specificeras genom att använda Anders Engquists (1997) fem samtalstyper. Dessa 

är kartläggande motiverande, stödjande, problemlösande och behandlande samtal (Enquist, 1997). 

Liksom vägledningsmetoder, så ingår även samtalstyper som studiens teoretiska utgångspunkter, detta 

för att kunna besvara syftet och forskningsfrågeställningarna.             



6 
 

2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för ämnesrelaterad litteratur, aktuell forskning och annan rapportering som kan 

anses relevant för att såväl bredda som fördjupa bakgrunden till undersökningen. Kapitlet inleds med 

att i 2.1 redogöra för tidigare forskning, i 2.2 behandlas anknytande styrdokument, i 2.3 och 2.4 

behandlas två centrala och övergripande subjekt för studien, vägledaren samt vägledningssamtalet. 

Slutligen, i 2.5 redogörs i kortfattade drag undersökningens kontext i form av valda verksamheter. 

2.1 Tidigare forskning  

En sökning av aktuell forskning och litteratur gjordes via ett antal nyckelord: samtal, institutionella 

samtal, professionella samtal, vägledningssamtal, samtalstyper, samtalsmetod, vägledning, studie- och 

yrkesvägledning, vägledningsmetod och vägledningsmodeller. Detta gjordes i data-baserna 

www.libris.se, www.diva-portal.org, www.sub.su.se, www.uppsatser.se och Google Scholar.  

Sökningen gav ett mycket litet urval, samt förslag på ett antal boktitlar om samtalsmetoder som i 

första hand riktar sig till utövare som arbetar med samtal inom vård och terapeutisk verksamhet. 

Endast Konsten att samtala av Anders Engquist (1997), framstod som lämplig för studien och den 

utgör en av delarna i den teoretiska begreppsramen. Författaren har identifierat fem stycken tydliga 

samtalstyper, vilka stämmer mycket väl överens med syftet till studien – att försöka identifiera vilka 

olika behov som förekommer i de utvalda verksamheterna. En redogörelse för Engquists text finns 

under kapitel 3.1. 

Som ett komplement valdes att behandla litteratur från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Detta 

för att vägledningssamtalets syfte inte är att läka, rådge eller vårda, utan istället helt ska baseras på de 

sökandes frågor och uttalade dilemman i samband med val av studier, yrke och livsplanering. Således 

är vägledningssamtalets syfte att hjälpa och stödja den sökande att göra väl underbyggda val genom att 

vägledaren antar ett neutralt förhållningssätt, fritt från påverkan och styrning. Den valda litteraturen 

beskriver detta väl och dessa titlar diskuteras i kapitlen 2.1–2.4.  

Tidigare forskning som behandlar detta ämne har varit svåra att finna. Därför återges en 

sammanfattning av två rapporter och en C-uppsats, som behandlar frågor om studie- och 

yrkesvägledningens innehåll och samtal, vilket kan bedömas ligga i närheten av det område som 

studeras i denna undersökning. 

Vägledningens nödvändigheter av Marlene Fällgren och Sara Lindström (2009)
8
 är en C-uppsats vid 

Umeå universitet, där författarna har studerat vägledares uppfattningar av sina erhållna teoretiska 

vägledningskunskaper - både avseende vägledningsmodeller och samtalsfärdigheter. Dessa delar av 

                                                           
8
 umu.diva-portal.org Hämtad: 2013-05-23 
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vägledningsutövandet är centrala och Fällgren och Lindström studerade hur vägledarna applicerar 

dessa i samtalet - det vill säga på vilket sätt de används och i vilken utsträckning.  Författarna kunde se 

att samtliga intervjupersoner i studien, hävdade att de kunskaper som erhållits under studie- och 

yrkesvägledarutbildningen, mycket väl matchade de krav som ställdes på vägledarens kompetens, i 

avseendet att hålla professionella samtal. De menade att de inte hade kunnat hålla dessa samtal på ett 

sådant sätt utan de aktuella kunskaperna. Vidare framkom i resultatet att samtliga intervjupersoner 

ansåg att det inte går att använda uteslutande en vägledningsmodell, utan att en anpassning eller 

sammanslagning av flera modeller måste göras för att kunna möta varje individ på ett autentiskt sätt. 

Det vill säga att olika personer kräver olika förfarande i bemötandet, för att etiken och respekten inte 

ska åsidosättas i samtalet.  

Av resultatet kunde även utläsas att vägledarna ansåg det svårt att definiera vad ” ideal vägledning är”, 

i syfte att skapa någon slags enhetlig uppfattning om begreppet. Alla sökande som kommer till en 

vägledare, kan ha mycket skiftande behov i vägledningen och därför måste insatserna anpassas efter 

var och en, för att varje sökande i så hög utsträckning som möjligt ska nå sitt önskade mål. Författarna 

menade också att ett lyckat samtal innebär att de sökande genom vägledarens pedagogiska 

förhållningssätt ska göra lärdomar - om sig själva, om tänkbara alternativ, att kunna utarbeta strategier 

och att kunna göra handlingsplaner för att komma till en önskad plats och ett mål i sin livskarriär. En 

förutsättning för detta är att den sökande har utvecklat en slags redobarhet för att ta de olika stegen i 

processen, vilket också är en del av vägledningen initialt – att bli redo. 

I rapporten Ledning för vägledning (2008), genomförd av Saco och Lärarnas Riksförbund (LR), 

konstateras att vägledningen inom den svenska skolan skiftar i insatser och utförande i flera 

avseenden. Vägledarna i intervjuerna hade svårt att tillgodose elevers behov av vägledning, både vad 

det gäller mängden tid per elev, skolans studie- och yrkesorienterade insatser och samtalets innehåll. 

Tidsbrist gjorde att många vägledare upplevde att informationsbehovet tog överhanden och trängde 

undan själva vägledningen. Detta menade de fick till följd att elever inte ges tillräckliga verktyg för att 

kunna göra de val som skolans struktur idag kräver. Redan i år sex ska elever göra språkval, (som 

sedan är meritpoängsgivande i gymnasieskolan) vilket kan vara en avgörande faktor när elever söker 

högskoleutbildningar, där meritpoäng är ett sätt att öka sitt betygsvärde. Att i unga år tvingas göra så 

svåra val utan verktyg och vägledningsstöd, är näst intill omöjligt. Likaså visade resultatet att 

vägledningssamtalet inför gymnasievalet i år 9 blir en ”avcheckningsstation” och ett sätt att uppfylla 

läroplanens diffusa formulering av vägledningen i skolan. Att samtalet får stryka på foten i samband 

med detta framstår tydligt, då de intervjuade vägledarna menade att de fortfarande jobbade med en ren 

matchningsfunktion av elev och gymnasieprogram, där få tillfällen gavs för elev och vägledare att 

jobba på djupet med intressen och drömmar. 

LRs rapport Effekter av vägledning (2012) är en undersökning av flickors och pojkars studieavbrott 

och effekterna av vägledning i svensk gymnasieskola under åren 2004-2009. Den visar att alla elever 

inte får den vägledning de har rätt till i skolan. LR menar att kommunaliseringen har bidragit till att 

vägledningen hamnat utanför mål- och resultatstyrningen och kommit på efterkälken i verksamheten – 

tack vare avsaknaden av statliga styrdokument. Samtidigt är förändrade krav i gymnasieskolan, brister 

i stödinsatser och elevers skoltrötthet och trivsel, faktorer som bidrar till ett ökat behov av vägledning 

och samtal. LR menar också att för att skolor ska kunna uppnå högre målfyllnad i vägledningen, 

behöver alla i tidig ålder vara garanterad en lägstanivå av insatser. En likvärdig, kompensatorisk 

vägledning ska garantera att elever ökar sina chanser till lyckade studie- och yrkesval, genom mer tid 

till vägledningsinsatser i skolan (LR, 2012). Med denna rapport synliggörs de delar som behandlar 

vägledningens yttre ramar och som faktiskt kan sägas utgöra grunden för att samtal överhuvudtaget 
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kan bedrivas i vägledningssyfte. En mer detaljerad målbeskrivning med tydligare styrning över 

innehåll, utformning och tjänstetillsättning, skulle dramatiskt komma att påverka elevers möjligheter 

att i enskilda samtal med utbildade vägledare, kunna tillgodogöra sig de nödvändiga färdigheter som 

krävs för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. 

2.2 Styrdokument 

Oavsett arbetsplats anger de etiska riktlinjerna (2007)
9
 att vägledare ska sätta individens intressen och 

behov främst i vägledningen. Vidare ska neutralitet och opartiskhet iakttas och sökande bemötas med 

största respekt, samt goda relationer ska eftersträvas. Ovanstående gäller oavsett uppdragsgivare och 

utöver över detta tillkommer de styrdokument som reglerar respektive verksamhet.  

Läroplanen för gymnasieskolan (2011) anger att rektor ansvarar för studie- och yrkesvägledningens 

organisation så att elevernas behov tillgodoses i fråga om information och vägledning inför val av 

utbildningens kurser och framtida studie- och yrkesval. Vägledaren ska också motverka att normativa 

kön-, kultur-, eller klassbundna val görs. Hänvisning saknas om vem som ska utföra dessa uppgifter, 

något som starkt kommer att påverka effekterna av den vägledning som utförs i gymnasieskolan, 

enligt vår uppfattning. Vägledares och lärares uppdrag är helt olika och vilar på olika pedagogiska ben. 

Åsikter, styrning och påverkan är något som inte får förekomma inom ramen för vägledning, men 

lärare har inte skyldighet att beakta sådana etiska föreskrifter inom arbetet. Lärare, kuratorer och 

annan personal kan idag vara verksamma som vägledare i gymnasieskolan och detta blir fullt möjligt 

genom den lucka i läroplanen, som avsaknaden av föreskrifter på området utgör.  

Vägledare utanför skolan har också denna vägledningsetik att följa, men beroende på uppdragsgivare 

kan möjligheterna att iaktta neutralitet se mycket olika ut.  Förordning med instruktion för 

Arbetsförmedlingens verksamhet (SFS 2007:1 030), definierar tydligt att arbetsförmedlares insatser 

ska koncentreras till att på ett skyndsamt sätt, bidra till personers etablering på arbetsmarknaden. Det 

ska ske genom både stödjande, dokumenterande och pådrivande insatser från personalen. Likaså anger 

förordningen som behandlar den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SFS 2000:628),
10

  att 

utvärderande bedömningar samt dokumentation av individers tidigare kunskaper och 

arbetslivserfarenhet – ska utgöra ett underlag för att lättare introducera eller återföra arbetssökande till 

arbetslivet. Även ”insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär” utgör ett 

komplement till den mer kontrollerande och uppföljande delen av uppdraget som vägledare. 

Myndighetsutövningen kan här sägas starkt begränsa vägledare att utan styrning vägleda individer mot 

önskade områden på arbetsmarknaden. I Regleringsbrevet (2013) från Arbetsförmedlingen, poängteras 

att tätare kontroller, omfattande dokumentation och tydligare krav, tillsammans med förbättrat stöd 

och riktade insatser ska utgöra goda förutsättningar för att öka individers chanser att snabbare komma 

ut i arbetslivet. Likaså finns omfattande beskrivningar för att möta särskilda behov hos de sökande, 

funktionsnedsättningar, etableringsproblematik eller långvarig arbetslöshet (Regleringsbrevet, 2013).  

                                                           
9
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2.3 Studie- och yrkesvägledaren i nutid och dåtid  

Gunnel Lindh (1997) beskriver vägledning som en verksamhet med många olika definitioner utifrån 

det verksamhetsfält den verkar inom. Synen på vägledning påverkas av samhällsfaktorer såsom 

tidsanda, samhällsklimat och verksamheters ideologiska ställningstaganden. Därför kan vägledares 

arbete i hög utsträckning variera med uppdragsgivaren. Litteraturen enas dock om att den enskilda 

vägledningen ses som en interaktionsprocess (Lindh, 1997) - det vill säga den aktivitet där vägledaren 

tillsammans med enskilda personer eller en grupp, genom interaktion, kommunikation och samtal, 

hjälper sökande att lösa sina karriärdilemman.  

Lindh (1997) definierar också vägledningsbegreppet i vid och snäv bemärkelse, där den vida 

bemärkelsen avser en nations alla vägledande aktiviteter inom utbildnings- och 

arbetsmarknadsområdet. Det kan röra sig om arbetsmarknadsinsatser och undervisning, samt 

vägledande information/utbildningsmaterial. Den snäva vägledningen är den personliga vägledningen 

som en individ deltar i, enskilt eller i grupp och som syftar till att stödja denne i frågor som rör egna 

livs-, utbildnings- eller yrkesval. Den bedrivs professionellt inom organisationer (Lindh, 1997). 

Vägledarföreningen (2007)
11

 beskriver vägledaruppdraget som en neutral aktivitet som utgår från ett 

behov hos den enskilda individen och detta förhållningssätt är överförbart till flertalet verksamheter. 

Vidare sägs vägledaruppdraget vara en processinriktad verksamhet med avseende på val och väljande, 

där den verksamme har till uppgift att stödja den sökandes behov av att vid olika tidpunkter i livet göra 

val i frågor som rör utbildning, arbete och livskarriär. 

2.3.1. Historiskt perspektiv av studie- och yrkesvägledarens uppdrag 

Vägledningsprofessionen utvecklades i samband med1890-talets industrialisering och dess ökade krav 

på tydligare arbetsdelning, då människor aktivt började välja ett yrke. Göran Nilsson (2010) beskriver 

hur förändringar i arbetsorganisationer och samhällsekonomi skapar nya yrkesmöjligheter, samtidigt 

som utbildning alltmer separeras från arbetslivet och den grundläggande skolan tar form. Lindh (2007) 

beskriver några viktiga milstolpar genom vägledningshistorien. 1902 öppnar de första 

arbetsförmedlingarna i Sverige och nästan samtidigt introduceras den första systematiska 

vägledningsmodellen, där sökandes egenskaper matchas mot ett yrke och dess specifika krav. Detta 

skulle generera rätt man till rätt plats i arbetet och ansvaret för vägledningen låg då på 

arbetsförmedlingskontorens personal. Under 1940-talet tar skolan till stor del över ansvaret för 

vägledningen, men i fokus för diskussioner står frågan om för vem vägledningen är till nytta – 

individen eller samhället, vilket är något som har varit och förblir i fokus enligt Lindh (1997) och 

Nilsson (2010). Under 1950-talet förändras synen på yrkesval och forskare menar att en karriär är 

något pågående och inte endast begränsas till val av yrke. Nya karriärutvecklingsteorier tonar ned 

vägledarens expertroll och den sökande tar tydligare plats. Vägledaren ses som en underlättare och nu 

blir samtalet det viktigaste hjälpmedlet i professionen (Lindh, 1997). Skolan och arbetsmarknads-

myndigheterna inrättar parallella tjänster där yrkesvalslärare ska undervisa skoleleverna i studie- och 

yrkesorientering och elevens egna intressen tillskrivs en allt större betydelse i valet av utbildning. 

                                                           
11
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På 1970-talet tar skolan helt över ansvaret för vägledningen och högskolan startar en ettårig utbildning 

för syokonsulenter. Nu betonas vikten av det enskilda samtalet som verktyg och arbetet för elevers 

ökade självkännedom.  Nilsson (2010) menar att denna period får ses som en brytpunkt i studie- och 

yrkesvägledningens historia. Verksamhetens omfattning ökar markant och syon skulle nu bidra till att 

arbetsvillkor och marknad på sikt istället anpassades efter individerna. En omstridd proposition 

resulterade i att skolans målbeskrivningar för vägledningen spreds ut i både läroplaner och 

betänkanden och vägledare och skolledare formulerade själva uppdragen efter eget huvud. Detta 

skapade en låg måluppfyllelse och syokonsulenterna blev beskyllda för att inte styra eleverna mot rätt 

utbildningar på gymnasie- och högskolenivå. På 1990-talet kommunaliserades skolan och styr-

dokumenten upphörde att gälla centralt. Detta gjorde uppdragsbeskrivningen vag och otydlig, med 

lokalt stora variatoner på tillgång, innehåll och utförande. Många av vägledarna är inte heller utbildade 

för yrket, då en formulering i läroplanen gör det möjligt för rektorer att anställa andra personer än 

studie- och yrkesvägledare att utföra vägledningen i skolan (Nilsson, 2010).  

Sammanfattningsvis kan man säga att vägledningen i Sverige kommit att byta fokus från 

yrkesvägledning till studievägledning, genom att huvudansvaret förflyttades till skolan och med det 

skedde en förskjutning till ett individperspektiv i vägledningen. Uppluckrade styrdokument 

tillsammans med kommunaliseringen har skapat en variationsrik flora av vägledningsinsatser med 

skiftande uppdrag, fokus och utförande i våra skolor (Lindh, 1997). En allt rörligare arbetsmarknad 

med ökade kompetenskrav, ungas ökande utbildningslängd och ett totalt sett större humankapital, har 

resulterat i att vägledning idag är en verksamhet som pågår även utanför skolan. 

  

2.4 Vägledningssamtalet som pedagogiskt instrument  

Institutionella samtal är en relationsskapande verksamhet med tydlig åtskillnad mellan det privata och 

det professionella. Hägg och Kuoppa (2007), beskriver det som en fallande trappa som utgår från det 

översta steget/det ytligaste planet med fokus på service och information som inte kräver någon 

egentlig relation för att kunna utföras. Undervisning, vägledning och terapi ligger längre ner/djupare 

och kräver relation och kännedom om individers behov, intressen och nivå på förkunskaper, för att 

kunna bli fruktbar, enligt Hägg och Kuoppa: 

Vägledning är det samlade begrepp vi använder för samtal i olika professionella sammanhang. 

Med vägledande samtal avser vi samtal som förs mellan en professionell person och en eller flera 

personer. Dessa samtal kan handla om många olika livssituationer och även existentiella frågor. 

Syftet med samtalen är att hitta ett sätt att hantera de möjligheter och svårigheter som är knutna till 

denna situation. (Hägg & Kuoppa, 2007, s. 30)  

Vidare ska vägledning bygga på frivillighet, sökandes egna styrkor svar på problem. Den sökande 

formulerar sina dilemman och vägledaren ses som en utbildare, som stödjer/lär sökande att se uttalade 

dilemman med vidgade perspektiv och nya valalternativ. Dessa nya perspektiv anses kunna innehålla 

de svar och lösningar som behövs för att individen ska hjälpa sig själv att agera mot en lösning - i 

enlighet med den handlingsplan som den sökande och vägledaren tillsammans formulerar. Vägledaren 
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har till sin hjälp modeller för samtal och vägledning och vidare behövs ett stort mått av empati, som 

gör den sökandes beskrivning av sin livsvärld möjlig att förstå. Utifrån denna förståelse kan 

vägledaren sedan ställa frågor som gör att den sökande finner svar på formulerade dilemman. Lindh 

(1997) menar att vägledning kan ses som ett komplement till individens egen inneboende kraft att göra 

karriärval. Den ska också tillgodose behovet av kunskap om sig själv och möjliga alternativ. 

Vägledning kännetecknas av en förvissning sig om att den sökande uppfattar och tillägnar sig det 

förmedlade stoffet i samtalet. August Bolstad (2011) ser lärandeprocessen som kommunikation där 

förmedlaren knyter samman tankar och gör förståelsen gemensam av det överförda.  Att parterna 

överför och utbyter tankar om materialet är centralt i all förmedling. För att säkerställa detta ställer 

förmedlaren frågor och parterna tänker tillsammans om innehållet. Vägledaren har genom sin kunskap 

om samtalsmetod och vägledningsmodeller goda förutsättningar att öka detta lärande och göra 

samtalet till en tvåvägskommunikation. Detta stämmer också väl överens med den beskrivning av 

utbildningsinnehållet inom studie- och yrkesvägledar-programmet, som enligt Högskoleförordningen 

(SFS 1993:100) anger som krav att studie- och yrkesvägledarexamen ska visa insikt i barns, 

ungdomars och vuxnas utveckling och lärande, liksom individers och gruppers val och socialisation i 

perspektivet av livslångt lärande (SFS 1993:100). Vägledarens didaktiska och pedagogiska kunskaper 

ökar chanserna för att uppfylla målet med individuell vägledning.  Samtalets syfte och mening måste 

också överensstämma med den sökandes uppfattning om nyttan med samtalet.  

Andra nödvändiga kunskaper i samtalsutövande som kan öka individens framgångar i 

vägledningen beskrivs av Hägg och Kuoppa (2007).  De menar att samtal inte bara påverkas 

av de färdigheter en samtalsledare bemästrar - till exempel sammanfattningar och perspektiv-

vidgning. Även det outtalade kroppsspråket har en mycket stor del i hur de båda parterna 

uppfattar varandra, vilket kan verka hindrande eller underlättande för kommunikationen. 

Att vara en god lyssnare är centralt för en samtalsledare, men svårigheten kan vara att den 

sökande inte upplever sig lyssnad på - att samtalsledaren uppfattar det den sökande har sagt, 

men förmår inte att förmedla det tillbaka. Lindh (1990) skriver att en god lyssnare hjälper 

individen i sin tankeutveckling och får denne att fortsätta tala i syfte att finna lösningar och 

vidga perspektiv. Förmågan att lyssna är en icke-verbal färdighet och samtalsledaren kan 

medvetet hantera det, beroende på den sökandes behov och önskemål i samtalet. 

Anpassningsförmåga, kroppsmedvetenhet och kulturell kompetens behöver vara mycket god 

hos en samtalsledare enligt Hägg och Kuoppa (2007), vilket ökar sannolikheten av ett gott 

resultat. Att känna till något om de människor man möter och kommunicerar med, visar också 

på ett stort mått av respekt. Att vara medveten om hållning och följsamhet är goda exempel på 

färdigheter, enligt Hägg och Kuoppa (2007). Den sökande markerar på olika sätt med sitt 

kroppspråk om avstånd och placering är tillfredsställande, vilket vägledaren måste kunna 

avläsa och korrigera. Samtalsledares icke-verbala redskap är bland annat mimik, nickningar, 

taltempo, röstläge och pauser och dessa bör användas på ett eftertänksamt sätt. Totalt sett kan 

ovanstående ses som både tillgångar och hinder – beroende på samtalsledarens skicklighet. 

Rätt använt kan de skapa stor personlig utveckling och omvänt kan de också utgöra ett hinder 

om de används på ett felaktigt sätt (Hägg & Kuoppa, 2007). Lindh (1990) i sin tur, menar att 

enskilda kroppsliga uttryck som en rynkad panna eller ett höjt ögonbryn, i sig inte betyder 

något. Det är först i sitt sammanhang det får sin betydelse, tillsammans med det talade 

språket. Det är mycket viktigt att samtalsledaren förstår att det är det totala budskapet som 

utgör påverkan i samtalet och är anledningen till resultatet av vägledningssamtalen. (Lindh, 

1990)  



12 
 

2.5 Tre olika verksamheter där vägledning förekommer 

Vägledning förekommer i olika verksamheter men främst inom utbildningsområdet - vuxenutbildning, 

högskola/universitet, grundskola eller gymnasium, men i allt högre grad sker rekrytering även till 

andra branscher.
12

 Nedan presenteras en kortfattad information om studiens valda verksamheter.  

2.5.1 Gymnasieskolan 

Ungdomar i Sverige har rätt till en treårig gymnasieutbildning efter avslutad grundskola. Den bedöms 

ge en god grund för fortsatta studier, yrkesverksamhet samt aktivt deltagande i samhällslivet. Till 

utbildningsformen räknas även gymnasiesärskola för ungdomar med utvecklingsstörning.  

Gymnasieskolan består idag av tre olika typer av program: (1) nationella, det finns i nuläget 18 

nationella program som alla pågår i 3 år vars ämnen är indelade i gymnasiegemensamma, 

programgemensamma, programfördjupningar, inriktningar samt ett examensarbete. (2) 

Introduktionsprogram (IM), det finns i nuläget fem introduktionsprogram för elever som inte är 

behöriga till något av de nationella programmen. (3) Andra utbildningar, detta är utbildningar som 

avviker från de nationella programmens programstruktur, till dessa hör särskilda varianter, godkända 

idrottsutbildningar (NIU) samt riksrekryterande utbildningar.
13

 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att gymnasieskolan är ett kommunalt åtagande, vilken ansvarar 

för att dess ungdomar erbjuds utbildning av god kvalitet. Utbildning kan erbjudas som den själv eller 

annan kommun/landsting anordnar. Ett annat viktigt styrdokument är gymnasieförordningen (SFS 

2010:2 039) som är en omfattande reform och trädde i kraft under hösten 201, som är indelad i 15 

kapitel.
 14

 Förordningen behandlar förändringar för bland annat ämnesplaner, gymnasieprogram och 

examen. Reformen gör en uppdelning av de nationella programmen till antingen yrkesprogram eller 

högskoleförberedande, där den förstnämnda formen bättre ska förbereda ungdomar till yrkeslivet och 

den sistnämnda förbereder eleverna för högskolestudier.
15

 

2.5.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen beskrivs som Sveriges största förmedlare av arbeten, där den viktigaste uppgiften 

är att sammanföra arbetssökande med arbetsgivare genom att skapa mötesplatser. Arbetsförmedlingen 

kan även tillhandahålla arbetsmarknadspolitiska program till arbetssökand och dess utformning/behov 

är beroende på den nuvarande situationen på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet, de beskrivs ha 320 lokala 

arbetsförmedlingar som är samlade i tio marknadsområden. Dess huvudkontor med avdelningar och 

                                                           
12

 www.saco.se Hämtad: 2012-05-23 
13

 www.skolverket.se Hämtad; 2012-05-23 
14

 www.skolverket.se Hämtad: 2013-05-23  
15

 www.skolverket.se Hämtad: 2013-05-23 

http://www.saco.se/
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan/gymnasieutbildning-1.4307
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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staber finns i Stockholm, där organisationen leds av en generaldirektör. Uppdrag, uppgifter och 

långsiktiga mål kommer från riksdag och regering, vilka förordar att Arbetsförmedlingen ansvarar för 

den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet - ett uppdrag som 

årligen kompletteras i ett regeringsbrev. Arbetsförmedlingen har ett antal formulerade mål, där ett 

övergripande mål beskrivs vara att verksamheten ska arbeta för en väl fungerande arbetsmarknad. 

Ovanstående uppdrag som formuleras i sju punkter, (1) De ska effektivt föra samman de som söker 

arbetskraft med de som söker arbete, (2) prioritera de som av någon anledning befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden, (3) säkerhetsställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som den är avsedd att göra 

- en omställningsförsäkring, (4) snabbt och effektivt få ut arbetsökande i arbete genom att bland annat 

anlita kompletterande aktörer, (5) ha ett samlat ansvar för handikappsfrågor inom 

arbetsmarknadspolitiken, (6) särskilt ansvara för att nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar 

etablering på arbetsmarknaden och (7) att för Sveriges del fullgöra de uppgifter som åligger den 

centrala arbetsmarknadsmyndigheten, liksom de särskilda förmedlingarna att verka för arbetskraftens 

rörlighet inom gemenskapen. 

Arbetsförmedlingen beskrivs som en målstyrd organisation som till stor dels styrs av lagar, 

förordningar och föreskrifter. Utifrån regeringens utfärdade mål så formulerar organisationens högsta 

ledning, realistiska och nedbrytbara mål för verksamheten. Det ska också finnas en röd tråd mellan 

mål och resultat på alla nivåer. Viktiga lagar och regler för verksamheten beskrivs vara 

myndighetsförordningen (SFS 2007:515), förordning med instruktion för verksamheten (SFS 2007:1 

030), samt förordningen som behandlar den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SFS 2000:628).
16 

2.5.3 Arenan 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla svenska kommuner ett lagligt ansvar att kartlägga, följa upp 

och erbjuda sysselsättning och individuella åtgärder för ungdomar (16-20 år) som väljer att inte gå i 

gymnasieskolan. Arenan etablerades 2008 på beslut av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 

tillsammans med representanter för Arbetsförmedlingen och kommunens verksamhetsledning, enligt 

Arbetsplanen för Arenan (2011). Uppdraget är att minska gruppen ungdomar som befinner sig i  

utanförskap i syfte att på sikt öka anställningsbarheten hos dessa ungdomar. Arenans verksamhet 

bygger på frivilligt deltagande och beskrivs utgå från varje persons individuella intressen och 

utvecklingsmöjligheter och verkar för att finna lämpligt stöd i studier och sysselsättning. Arenans 

personal har fortlöpande kontroll över elever som ligger i riskzon för att inte bli behöriga till ett 

nationellt gymnasieprogram och kan på så vis etablera kontakt redan under högstadietiden och verka 

förebyggande. Det kan handla om att guida ungdomarna till rätt gymnasieutbildning, alternativt 

introduktionsprogram, eller hitta kontakter med arbetslivet (Arbetsplan för Arenan, 2011). Uppdraget 

går även ut på att finna och tillvarata kreativitet och initiativkraft hos personal inom kommunen och 

dess lokala företag.
17

 

Arbetet karaktäriseras av coachning, stöttning och samtal enskilt eller i grupp. Individuella behov styr 

valet av insatser och när aktivitet har påbörjats, kopplas varje elev till en egen coach. Unika mål sätts 

upp i samtal och verktyg ges för att varje individ ska kunna nå sitt studie- eller sysselsättningsmål. 

                                                           
16

 www.arbetsformedlingen.se Hämtad: 2013-05-23 
17

 källa saknas, se referenslista 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan redogörs för de teoretiska utgångspunkter som studien utgått från och som bildat underlag för 

analys. Kapitlen 3.1 och 3.2 kopplas till forskningsfråga 2. Kapitlen 3.3 kopplas till forskningsfråga 3. 

Till forskningsfråga 1 användes ingen teoretisk utgångspunkt. Den är deskriptiv till sin karaktär och 

dess syfte var att beskriva varje verksamhets förutsättningar, i form av målsättning, målgrupp och 

yrkesbeskrivning, i vilken vägledaren utför sina vägledningssamtal. I forskningsfråga 2 ligger fokus på 

det behov som vägledningssökanden har och hur detta behov påverkar samtalet - i kontrast till 

verksamhet eller vägledaren, därmed användes den tillkopplade teoretiska utgångspunkten för fråga 2 i 

detta syfte. De teoretiska utgångspunkter som kopplades till fråga 3 används i kontrast till hur 

verksamhetens utformning eller individens behov färgar samtalet i den meningen att besvara på vilket 

sätt den professionelle vägledaren påverkar samtalet i form av vilka metoder denne tillämpar och 

motiverar till tillämpning utifrån sin erfarenhet och kunskap. Detta säger dock inte att vägledarens 

motivering även kan inrymma metodtillämpning utifrån verksamhetens utformning eller målgruppens 

behov, syftet med teoretiska utgångspunkter till fråga tre är dock avsedd att se hur motivering av 

metod sker i förhållande till olika modellers lämplighet i dennes verksamhet, det vill säga varför just 

vald metod anses som lämplig genom att se på metodernas olika innehåll.             

3.1 Vägledningens spänningsfält och fem samtalstyper   

Vägledningens spänningsfält utgör enligt Gunnel Lindh (1997) en central roll i individens behov att bli 

medveten om relationen mellan sig själv och alternativen. I detta ingår även att lära individen att själv 

fatta beslut. Individer som uppsöker vägledning kan således ha behov av att uppmärksamma vissa 

delar inom den process där denne ska göra medvetna och väl underbyggda val, vilket kan beskrivas att 

man fokuserar på en viss del av spänningsfältet i vägledningssamtalet (Lindh, 1997).         

Ovanstående resonemang leder in på studiens första teoretiska utgångspunkt. I konsten om att samtala 

(1997) menar Anders Enquist att det finns många olika syften och mål med olika typer av samtal. 

Enquist beskriver att samtal kännetecknas av att göra något till ”gemensam sak”, det vill säga en 

tvåvägskommunikation där båda parter uppfattar vad den andre menar. Det betyder inte att man 

behöver tycka lika i sak, men att det kan vara bra att känna till samtalstyperna för att samtalsledaren 

ska öka sin förståelse för vad hon gör. Det gemensamma kan enligt Enquist ställas i kontrast till en 

envägskommunikation som författaren benämner som ”information”. I boken nämns fem samtalstyper 

som Enquist menar till stor del kan gå in i varandra. Det vill säga att ett kartläggande samtal kan gå 

över i ett motiverande, som sedan blir ett stödjande – detta kan vara aktuellt då individer behöver 

upprätthålla motivation och självförtroende för att komma till ett mål – likaså kan dessa samtalstyper 

utföras isolerade från de övriga.  
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(1) Kartläggande samtal: Denna typ av samtal utgår ifrån en sökandes beskrivning av sin aktuella 

situation, vilket leder till en strävan efter att få kunskap om alternativa vägar och syftet är att öka 

medvetensheten kring alternativa vägar mot ett mål. 

(2) Motiverande samtal: Utgångspunkten är att synliggöra intresse och vilja hos sökande i kontrast till 

vad de borde göra, genom att identifiera känslor av harmoni – bra och dåligt – i syfte uppmärksamma 

ett inifrån kommande behov som en grund för yrkesval. 

(3) Stödjande samtal: Kan fungera som feedback för personer som är på väg mot ett mål i syfte att 

kunna fortsätta på inslagen bana och upprätthålla riktningen mot målet, där vägledarens stöd avtar 

successivt. 

(4) Problemlösande samtal: Processen kan beskrivas med att en inställning hos den sökande till ett 

upplevt problem, förändrats genom att anta ett utifrånperspektiv, så att nya insikter föregår handling. 

Syftet är att nya handlingsalternativ får en positiv verkningseffekt och befäster/integrerar varaktiga 

och förbättrade förändringsstrategier i individen.  

(5) Behandlande samtal: fokuserar på relationen mellan samtalsledare och sökande vilket utgör ett 

läkande moment, där samverkan mot ett gemensamt mål utgör en känsla av att vara bekräftad. Det är 

inte i första hand lösningar av problem eller innehållet i samtalet som är behandlande, utan relationen 

mellan samtalsparterna. (Enquist, 1997)  

3.2 Professionell vägledningsmetod 

Enligt Gunnel Lindh (1997) så bygger mer eller mindre samtliga vägledningsmodeller som presenteras 

i olika metodböcker på vissa grundläggande kommunikativa färdigheter och förhållningssätt. Det som 

varierar enligt Lindh är det teoretiska perspektivet, vilket ger olika betoningar och differentieringar.  

Vidare menar Lindh att dessa grundläggande element inom modellerna har till syfte att åstadkomma 

förändring i en vägledningssituation och kan summeras till samtalsfärdigheter – eller ”samtalsmetod”. 

Dock menar Lindh att detta begrepp kan missuppfattas till att enbart inrymma verbala yttrycksmedel 

och förespråkar även användandet av begreppet ”kommunikativ kompetens” för att inrymma även 

icke-verbala uttryckssätt. Som exempel på samtalsfärdigheter ges ”lyssnandefärdigheter” till vilket 

denne räknar frågor (öppna och slutna, för att närma sig förståelse, väcka tankegångar etcetera), 

omformulering (använda andra ord för att undersöka förståelse), spegling av tanke och känsla (visa 

vad man förstår genom att verbalt återge detta), uppmuntran (uppbackningar för att visa att man följer 

med i samtalet) samt sammanfattning (klargöra konsensus). Lindh lyfter även fram tystnad (olika 

pauser mellan och inom replik som ger utrymme för reflektion), icke-verbal kommunikation 

(kroppshållning, röst etcetera) samt, till viss del, samtidigt tal (överlappande kommunikation).  

Författaren beskriver de professionella samtalsfärdigheterna som ett underlättande för sökande att 

formulera, samt utveckla denna formulering, av sina behov. Enligt Lindh så handlar denna metodik 

med andra ord om att understödja sökande att bli förstådd och hjälpt utifrån dennes eget perspektiv. 

Detta är något som Lindh menar är ett kännetecken för de flesta vägledningsmodellers inledande faser, 
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alltså att situationen klargörs och utforskas utifrån den sökandes egna premisser för att därigenom 

formulera vilket problem/behov den sökande uttrycker. (Lindh, 1997) 

Många vägledningsmodeller som lärs ut till blivande vägledare beskrivs även vara eklektiska i den 

meningen att man har plockat ut de delar som erfarenhetsmässigt fungerat bäst för att bygga nya 

modeller. Detta har gjort att de vägledningsmodeller som finns kan likna varandra till stora delar av 

strukturen. Strukturerat i moment innebär detta att en vägledare tillsammans med en sökande först 

utreder och sedan klargör problemområdet, hittar alternativa vägar för att sedan välja bästa alternativ 

och vidare gör upp en handlingsplan, ser till att handlingsplan realiseras för att i ett sista skede 

utvärdera vägledningen. Därtill så anger respektive modell vilka kunskaper, attityder och färdigheter 

en vägledare bör anta för att kunna arbeta enligt den föreskrivna modellen. För övrigt så kan tilläggas 

att modellerna är utarbetade för vägledning i den meningen att sökanden har ett behov att diskutera, 

det vill säga om information i förhållande till förutsättningar. Ren faktainformation i sig är inte utifrån 

vägledningsmodellerna att betrakta som ett vägledningssamtal (Lindh, 1997).       

Arbetes teoretiska utgångspunkter för forskningsfråga 3 berör fem vägledningsmodeller, vilka både i 

resultatet uppgavs praktiseras utifrån de intervjuade men som även har återfunnits i stor utsträckning 

från den tidigare vägledarutbildningen. Dock kan det anses att fem stora vägledningsmetoder inte till 

fullo är lämpliga att behandla inom ramen för detta arbete, som teoretisk utgångspunkt har istället 

valet fallit på att slå ihop vissa av dessa teorier. De hopslagna teorierna är sådana som kan tolkas som 

mycket närbesläktade och påvisar mycket få skiljelinjer vilket skulle göra separat analys svår. Därför 

har de fem applicerade vägledningsmodellerna reducerats till tre typer vilka har namngivits 

stegmodeller, lösningsinriktade modeller samt konstruktivistisk modell.  Av analytiska skäl valdes ett 

fokus på vissa kännetecknande aspekter eller delar inom respektive typ av modell, vilket både syftar 

till att integrera hopslagna modeller, men även för att kunna ställa dem i kontrast till de andra typerna.  

Till stegmodellerna hör två vägledningsmetoder, detta är en femstegsmodell av Gunnel Lindh (1997) 

samt en trestegsmodell som presenteras av Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa (2007). Även till 

lösningsinriktade modeller hör två vägledningsmetoder, detta är en lösningsfokuserad modell som 

utarbetats av Insoo Kim Berg & Peter De Jong (2003) samt coaching-modellen av Susann Gjerde 

(2012). Konstruktivistisk modell består endast av en vägledningsmodell, detta är konstruktivistisk 

vägledning som utarbetats av Vance Peavy (2000). 

De delar av vägledningsmodellerna som valts att användas till analys redogörs vidare i 5.1.3 utifrån 

ovanstående indelning av modelltyper.       
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4. Metod 

Nedan redogörs för viktiga val inom ramen för metod, dessa val gjordes i syfte att bilda ett empiriskt 

underlag för att besvara studiens frågeställningar samt syfte och valen är baserade utifrån dessa. 

4.1. Undersökningsstrategi 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver att ett viktigt val som måste göras vid genomförandet av en 

studie gäller metod. En empirisk fallstudie genomfördes för att lättare kunna upptäcka och beskriva 

det specifika med samtalen inom respektive verksamhet av studien. Med empirisk menas insamlandet 

av verklig, social data för att generera och testa påståenden i samhället. Vidare så valdes även semi- 

strukturerade intervjuer vilket kan motiveras genom syfte och frågeställningar, att ha ett par 

gemensamma frågor som kunde härledas till forskningsfrågor men ändå var öppna för att utveckla och 

skildra upplevelser och därmed kunna skapa ny förståelse, se bilaga 1. (Johannessen & Tufte, 2003) 

Vidare om detta beskriver Steinar Kvale (1997) kvalitativ forskningsintervju som ämnesorienterad. 

Insamlandet av data strukturerades för att skapa ingående förståelse av hur enskilda vägledare 

beskriver sitt uppdrag och utformar samtal i de kontexter där vägledarna är verksamma. Intervjuerna 

ger möjlighet att bättre förstå den kontext som vägledarnas arbetsplatser utgör och därmed den 

livsvärld, på vilken vägledarna bygger sin förståelse av för studien centrala teman. (Kvale, 1997) 

4.2. Urval och urvalsgrupp 

Intervjuer genomfördes med sex stycken utbildade studie- och yrkesvägledare i tre olika verksamheter 

- Arbetsförmedlingen, inom gymnasieskolan och på Arenan. Genom deras utbildning så förväntades 

dessa professionellt sett kunna beskriva faktorer som de ser kännetecknar ett lämpligt och utmärkande 

samtal i den aktuella kontexten. Vidare så användes urval med mycket liten variation i fråga om 

centrala kännetecken, enligt Johannessen & Tuftes (2003) skildring. Detta kan tolkas som lämpligt vid 

denna typ av undersökning och gjordes för att finna gemensamma eller skilda erfarenheter inom en 

specifik grupp (Johannessen & Tufte, 2003). Själva rekryteringen av intervjupersonerna skedde genom 

att först etablera kontakt via e-post, se bilaga 2, och senare även per telefon, med ett antal vägledare i 

de aktuella verksamheterna. Valet att intervjua två personer inom respektive verksamhet kunde anses 

rimligt för ett arbete på denna nivå, samt visade sig kunna besvara frågorna på ett uttömmande sätt. 
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4.3. Datainsamling 

När intervjufrågorna hade fastställts, kontaktades vägledare i de valda verksamheterna, för en 

personlig intervju. De genomfördes i en och samma stad i Mellansverige och tog cirka 55-65 minuter 

per person. Undersökningens storlek, samt tidsram gjorde att valet av undersökningskommun 

begränsades till närområdet.  All dokumentation skedde via ljudband med mobiltelefoner för att 

säkerställa att transkriberingen genomfördes korrekt.  I samband med intervjutillfället 

upplystesinformanterna om full anonymitet och möjligheten att när som helst under intervjuns gång 

dra sig ur eller avbryta sin medverkan.  

4.4. Tillförlitlighet 

De frågor som ställdes vid intervjuerna har av författarna diskuterats med utgångspunkt i 

forskningsfrågorna. De har ställts upp i avsnitt som kunde besvara forskningsfrågorna och 

intervjufrågorna formulerades likadant till samtliga respondenter. Detta för att svaren skulle vara 

lättare att ställa bredvid varandra och i vidare syfte att göra analysen tydligare. 

Denna undersökning påverkas av faktorer som samhällsklimat, styrdokument, politik och mänsklig 

faktor, därför kan resultatet i en likadan studie vid ett senare tillfälle ge ett annat resultat. Detta är 

viktigt att påpeka för att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt. Därför kommer intervjufrågorna 

vara tydligt kopplade till forskningsfrågorna. Då detta är en kvalitativ undersökning kan intervjufrågor 

behöva korrigeras, läggas till eller bytas ut för de olika respondenterna. Detta är också en faktor till ett 

eventuellt annorlunda resultat om genomförande av denna undersökning sker vid ett annat tillfälle. 

Avslutningsvis, för att säkerställa en så hög genomskinlighet i studien som möjligt, informerades även 

vägledarnas chefer om den enskilda personalens deltagande i undersökningen – se bilaga 3. 

4.5. Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att när ett forskningsprojekt konstrueras, ska forskaren:  

…välja en metod som har de minsta tänkbara skadliga konsekvenserna för berörda människor och 

djur om metoderna i övrigt är någorlunda likvärdiga. Vidare ska nyttan av den forskning som 

planeras och det vetenskapliga värdet av de resultat som man kan förvänta sig alltid vägas mot de 

skadliga konsekvenserna. (Vetenskapsrådet, 2011, s. 31) 

Orden minsta tänkbara skadliga konsekvenser är något som denna studie utgått från och kan 

formuleras som viktiga frågor om etiska dilemman som kan uppstå i forskningsprojekt i allmänhet och 
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i denna studie i synnerhet. Detta är gjort utifrån Johannessen och Tuftes (2003), samt Kvales (1997) 

beskrivningar om forskningsetiska riktlinjer. Då avsikten är att söka urskilja olika samtalsmetoder för 

respektive verksamhet, föreligger en risk att någon metod eller verksamhet framstår som mer 

fördelaktigt än de andra. Trots ambitionen att vara neutrala, finns ändå en risk att förförståelsen har 

åsidosatt neutraliteten. Avsikten har dock varit under hela studiens gång att anta ett opartiskt 

perspektiv och inte tillskriva någon verksamhet fördelar, samt att på ett och etiskt neutralt sätt 

förmedla de berättelser som alstrades. 

Vidare beskriver Johannessen och Tufte (2003) att det grundläggande individskyddskravet vid all form 

av forskning, kan tillgodoses i fyra avseenden.  

 Det första är informationskravet och berör personer i forskningens direkta närhet, såsom 

deltagarnas villkor för medverkande, i vårt fall vägledarna. De ska upplysas om studiens syfte, 

frivillighet i deltagande och rätten avbryta deltagandet närhelst de önskar. Information om 

studien ska vara så komplett som möjligt för att undvika tveksamheter av något slag.  

 Vidare ska samtyckeskravet vara uppfyllt, så att de intervjuade vägledarna förstår rättigheten 

att påverka sitt deltagande, viket innefattar att inte utsättas för påtryckningar, negativa följder 

eller framkalla beroendeförhållande mellan intervjuare och respondent i det fall de önskar 

avbryta medverkandet i undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om samtliga medverkande i undersökningen 

förvaras på ett sätt så att inte utomstående kan ta del av dem. Detta resonemang menar 

Johannessen och Tufte (2003) kan jämställas med frågor om sekretess och är av yttersta vikt. 

Inga personer ska kunna identifieras, känsliga uppgifter ska förvaras på en säkrad plats och 

avrapporteringen av materialet ska inte genom detaljerade uppgifter, kunna härleda tankar till 

någon specifik verksamhet eller verksam vägledare i denna studie.  

 Till sist ska alla insamlade uppgifter om enskilda personer garanteras användning endast i 

studiens forskningssyfte och inte kunna missbrukas för till exempel vidare åtgärder mot 

enskilda personer, vilket faller under nyttjandekravet. (Johannessen & Tufte, 2003)   

4.6. Metodval och grundsyn 

Samhällsvetenskaperna beskrivs av Johannessen & Tufte (2003) ha som syfte att nå kunskap hur den 

sociala verkligheten ser ut, frågor om hur man kan få kunskap om denna kallas för epistemologiska. 

(Johannesen & Tufte, 2003) Denna studie grundar sig på antagandet att kunskap är föremål för 

tolkning, en hermeneutisk syn där försöket är att fånga kunskap om den uppfattade verkligheten.  

Kvale (1997) beskriver hur en analys kan göras av det insamlade materialet som en kvalitativ intervju 

genererar. Författaren menar att ämnet för intervjun består av informantens livsvärld och relation till 

den, i denna undersökning i form av den kontext som respektive vägledares verksamhet utgör. Genom 

att ta hänsyn till den livsvärld eller verksamhet personen beskriver, har vägledarnas intervjuer 

analyserats utifrån perspektiven målgrupp, målsättning och vägledaruppdraget. De sociala processer 

som sker i vägledningssamtalet blir därför grunden till förståelse. En annan huvuduppgift är också att 
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försöka få beskrivningar av den livsvärld som vägledningskontexten utgör, där målet är att upptäcka 

nyanserade beskrivningar som visar på eventuella likheter, skillnader och variationer hos ett fenomen. 

Det kvalitativa i intervjuer består också därför av att arbeta med språket, med ord, vilket kan ses som 

ett argument för den valda metoden. (Kvale, 1997) 

Enligt en grundläggande människosyn betraktas inte intressegruppen, det vill säga de verksamma 

vägledarna, som utsatt, såsom till exempel klienter eller hjälpsökande kan vara. Däremot finns en 

medvetenhet om att respondenterna kan känna påverkan från kollegor och chefer i frågan om att 

definiera sitt uppdrag som professionella vägledare inom sin verksamhet, med betoning på positiva 

och negativa aspekter som ett arbetsuppdrag kan innehålla.  

Att hålla en samhällsvetenskaplig undersökning helt neutral, är varken nödvändigt eller önskvärt enligt 

Catherine Marshall och Gretchen B. Rossman (2006). De egna värderingarna måste istället synlig-

göras, betänkas och skrivas fram, för att sedan genomsyra forskarens strävan att vara så neutral som 

möjligt i alla avseenden av studien. Dessa värderingar finns fundamentalt inristade och är mycket 

svåra att tänka bort. Vid val av metoder, beskrivningar., förförståelse, samt vid analys och tolkning av 

det insamlade materialet etcetera, har därför denna medvetenhet funnits. (Marchall & Rossman, 2006). 

Slutligen om detta så menar Silverman (2000) därtill att oavsett vilken kvalitativ ansats som antas, så 

innebär kvalitativ analys ett intimt samspel mellan induktiva och deduktiva ansatser, att forskarens 

antaganden i form av teorier och tidigare förståelse är en viktig utgångspunkt för dataanalys men att de 

måste omarbetas utifrån meningsinnehållet som framkommer i data. Ovanstående gör att företagen 

analys både blir teoretiskt upplyst samt empiriskt grundad (Silverman, 2000).   

4.7. Val av analysmetod 

Det finns sedan ett antal olika ansatser för att analysera datamaterial, den analysmetod som har valts, 

med motiveringen att den bäst överensstämmer med detta arbetes syfte och frågeställningar, utgår från 

Johannessen och Tufte (2003) och går under termen Analys av meningsinnehåll, vilket är en kvalitativ 

dataanalys där man fokuserar på innehållet i materialet som de liknar vid den kvantitativa ansatsen vid 

namn ”innehållsanalys”. Författarna menar att analys av meningsinnehåll kan ställas i kontrast till att 

fokusera på förloppet i en text som inom till exempel inom berättelseanalys eller språkliga aspekter 

som inom språkligt orienterade analyser. Den valda analysmetoden söker alltså få fram ett 

meningsinnehåll från insamlad data som ansats för att underlätta besvarandet av forskningsfrågorna. I 

praktiken innebär detta en organisering av materialet, där man identifierar viktiga teman som återfinns 

i datamaterialet genom att använda sig av kategorier och kodning. Johannessen och Tufte (2003) 

presenterar en indelning och process i fyra faser: 

(1) Helhetsintryck och sammanfattning av meningsinnehåll. Syftet med den första fasen är att bli 

bekant med materialet, vilket innebär ett genomläsande av data för att få en överblick samt identifiera 

teman som kan vara centrala eller intressanta (Johannessen och Tufte 2003). Denna del har därmed 

bestått av att bekanta sig med materialet genom bearbetning av transkriptioner samt individuell läsning 

där intressanta huvudteman har identifierats både genom individuell tolkning och senare diskussion.     
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(2) Koder, Kategorier och begrepp. Syftet med den andra fasen är att identifiera meningsbärande 

element i texten som kan svara på forskningsfrågor. Detta innebär en noggrann och systematisk 

genomgång av materialet där man söker efter information efter de teman som har identifierats. En 

viktig del i denna process är kodningen av materialet, detta beskrivs som markeringar av 

meningsbärande element som syftar till att reducera och göra materialet analyserbart. Kodningen 

utarbetas från kategorier/klasser som utarbetas från viktiga begrepp vilka är centrala för analysen. 

Kodningen/kategorierna kan antingen beskrivas som induktiva, utgå från själva texten, eller deduktiva, 

utgå från forskningsfrågor, hypoteser eller nyckelbegrepp (Johannessen och Tufte, 2003). Till denna 

del så har färgkodning använts i studien, för att markera de kategorier som identifierats. Med andra ord 

så har respektive uppmärksammad kategori getts varsin distinkt färg som genomgående har används 

som markör genom samtliga transkriptioner, detta gjordes med tusch på utskrivet material. 

Kategorierna kan beskrivas som deduktiva i den meningen att intervjumanualen är uppställd utifrån 

forskningsfrågor och kretsar kring teorier i form av samtalstyper och vägledningsmodeller, liksom 

uppmärksammar nyckelbegrepp inom vägledningsramen. 

(3) Kondensering. Syftet med den tredje fasen beskrivs som att urskilja det meningsinnehåll som finns 

inom det kodade textenheterna som varje kategori inrymmer. Detta medför en ytterligare reducering 

av datamaterialet där det även framgår vilken informant som uppgett vad, vilket till exempel kan 

ställas upp i matriser/tabeller. En viktig del är här även att se om kategorier kan inordnas över eller 

under varandra vilket bildar större, generella kategorier inom vilket ett antal underkategorier kan 

placeras och möjliggör en kondenserad beskrivning av resultatdelen (Johannessen och Tufte, 2003). I 

resultatet identifierades ett antal olika kategorier vilket i denna del kondenserade till nio kategorier för 

presentation av resultat. Med andra ord så blev respektive kategori att utgöras av en övergripande 

generell kod som identifierades som den kategori som lämpligast kunde redogöra för materialet i 

förhållande till forskningsfrågorna, men som inrymmer en rad klasser/kategorier. En uppställning i 

matriser valdes bort, då transkriptionerna ställdes upp i ett slags väl överskådligt rutsystem skapat i 

dataprogrammet Word, som ändå på ett lämpligt sätt kunde skildra vilken informant som uppgav vad 

under intervjusituationen. 

(4) Sammanfattning. Syftet med den avslutande fasen är att sammanfatta det kondenserade materialet i 

nya begrepp och beskrivningar så att det kan förmedlas till andra. En viktig del i denna process är att 

återgå till kodningen för att se om detta är kompatibelt med den sammanfattning och kategorisering 

som valts att göras, om det inte råder en samklang så måste processen göras om inom något steg 

(Johannessen och Tufte, 2003). Denna del gick således ut på att gå tillbaka till tidigare färgkodning för 

att se att sammanfattningen överensstämde med de kategorier som valdes att presentera data genom. 

Detta tycktes stämma, dock döptes vissa kategorier om för att motsvara dess nya innehåll i form av 

underkategorier vars resultat återfinns i nästa kapitel. 

Avslutningsvis nämner Johannessen och Tufte (2003) att ovanstående inte är det enda för att analysera 

ett datamaterial, dock kan valet motiveras genom att det säkerhetsställer en slags systematik i 

analysarbetet liksom att forskare kan redogöra för hur de kommit fram till tolkningar av materialet.                         
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5. Resultat & analys 

Sammanställning och analys av data utgörs av det insamlade empiriska materialet från intervjuerna, 

vilka genomfördes i de verksamheter där vägledarna är verksamma. Intervjupersonerna är sex stycken 

till antalet och har getts fingerade namn av anonymitetsskäl, men även för att underlätta läsningen. I 

Arbetsförmedlingens intervjuer ges svaren från Maria och Catharina, Arenans intervjuer representeras 

av Martina och Anneli och till sist representerar Helenas och Annikas svar frågor om gymnasieskolan. 

5.1. Resultat och analysredovisning 

Data presenteras nedan genom tre tematiserade områden vilka är kopplade till studiens 

forskningsfrågor, dessa presenteras under 5.1.1. Datamaterialet har även inom respektive tema valts att 

redogöras genom så kallade kategorier, vilka framkom genom analysen av datamaterialet som 

presenteras i 5.1.2. Val av analysdelar presenteras i 5.1.3 och intervjupersonerna presenteras i 5.2. 

Med detta val av resultatredovisning förtydligas de faktorer och områden som tydligast framträder i 

intervjusvaren, liksom underlättar för läsaren att separera forskningsfrågorna. I 5.3 till 5.5 presenteras 

både resultat och analys från intervjuerna i tema A till C, med framkomna kategorier som rubriker. Ett 

kapitel i slutet på varje tema summerar och analyserar det aktuella temat. Ytterligare rubriker har inte 

gjorts, utan verksamheterna beskrivs parallellt i text under respektive tema, i syfte att tydliggöra vad 

som är specifikt eller gemensamt i de tre studerade verksamheterna. 

5.1.1 Val av teman 

Redovisningen kommer att ske genom tre valda teman vilket både kan kopplas till intervjufrågorna 

liksom valda forskningsfrågor. Respektive tema kommer även att ha så kallade ”kategorier” som 

underrubriker för att belysa de framträdande områden som kategorierna utgör. Varje tema har 

benämnts med en bokstav för att tydligare illustrera och motsvara respektive forskningsfråga som 

temat ringar in.  Med stöd av tidigare behandlad litteratur och forskning i denna studie, har följande 

teman formulerats till stöd för resultatets framställning: 

A. Verksamheternas utformning – med underrubrikerna (kategorierna) ”Vems ansvar”, ”Att 

säkerställa målen” och ”Förväntan på SYV”. 

B. Behov av samtal/samtalstyper – med underrubrikerna (kategorierna) ”Individen i fokus” och 

”Sortering av behov”. 

C. Bedömning av vägledningstyp – med underrubrikerna (kategorierna) ”Metodapplicering”, 

”Eklektiskt metodval” och ”Generiska färdigheter”. 
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Notera än en gång att de tre undersökta verksamheterna (Arbetsförmedlingen, Arenan och de två 

gymnasieskolorna) samt svaren från dess intervjupersoner, kommer fortlöpande genom hela resultat-

delen att presenteras parallellt i samtliga underrubriker, vilket tydligare skildrar viktiga faktorer och 

samband liksom syftar till att göra resultatet överskådligt genom att undvika ytterligare rubricering.  

Enligt intervjumallen motsvarar tema A frågorna 2 a-d och behandlar verksamhetens utformning i 

perspektiven verksamhetsmål, målgrupp och yrkesbeskrivning. Temat motsvarar i sin tur forsknings-

fråga 1, ”Hur beskriver studie- och yrkesvägledare i tre olika verksamheter att vägledningssamtalet 

påverkas av den aktuella verksamhetens målsättning, yrkesbeskrivning och målgrupp?”. 

Tema B behandlar frågor om vilka vägledningstyper som framträder i de olika verksamheterna. Detta 

besvaras utifrån intervjufrågorna 4 a-d, om vilka behov som uttalas av de sökande och som vägledaren 

kan identifiera i samtalet. Temat svarar i sin tur mot forskningsfråga 2 som löd: ”Vilka samtalstyper 

kan vägledarna urskilja i inom sin verksamhet?”. 

Det sista temat – C – motsvarar intervjufrågorna 3 a-d och behandlar vägledningsmetoder och hur 

dessa metoder väljs och appliceras i verksamheten. Detta tema motsvarar forskningsfråga 3, som löd: 

”Hur bedömer vägledaren vilka vägledningsmetoder denne kan applicera inom sin verksamhet?”. 

5.1.2 Val av kategorier 

Genom analys av datamaterialet enligt metoden ”Analys av meningsinnehåll” som presenterades i 

kapitel 4.8, framkom ett antal koder och meningsbärande byggnader i texten som sedan kunde 

formuleras till övergripande kategorier, vilka har använts som rubriker för redovisning av resultatet. 

Nedan presenteras kategorierna utifrån det tema som de kommer att figurera som underkategori till. 

Säkerställa målen (Tema A): Oavsett om det gäller uppfyllandet av verksamhetens mål, vägledarens 

uppdrag eller mål utifrån målgruppen så anges i samtliga verksamheten en drivkraft att säkerställa ett 

övergripande mål som en stor påverkansfaktor till vägledningssamtalets utformning.   

Vems ansvar? (Tema A): Samtalet påverkas av de ramar och rollfördelningar som är uppsatta för olika 

aktörer inom verksamheten, detta inkluderar även en slags förväntan av vad målgruppen själv anses 

skyldig att göra i situationen.  

Förväntningar på studie- och yrkesvägledaren (Tema A): Frågan om varför man kan/ska uppsöka en 

vägledare påverkar också samtalet, med detta menas en förväntning om vad vägledaren förväntas bidra 

med, vilket även påverkas av en inställning till, eller tidigare erfarenhet av, denna yrkesroll.  

Sortering (Tema B): Vägledarna inom samtliga verksamheter hade genom samtal, en viss 

sorteringsstrategi för att identifiera behov, vilket skilde sig mellan verksamheter men var lika för 

vägledarna inom den enskilda verksamheten.  

Individen i fokus (Tema B): Identifierande av behovet utgjordes inom samtliga verksamheter av ett 

intresse att förstå den enskildes behov och genom att anta detta fokus i samtalet kunde vägledarna 

närma sig identifiering.  

Metodapplicering (Tema C): Vägledarna applicerade igenkända metoder och färdigheter i samtalet av 

olika skäl, detta valdes genom färdigheter/förmågor som de förvärvat genom vägledarutbildningen 

eller erhållen utbildning/kurser inom verksamheten.  
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Eklektiskt (Tema C): Samtliga vägledare beskrev ett val att, utifrån situation, tillämpa inslag av olika 

vägledningsmodeller eller övningar från olika teorier, det vill säga att de inte valde att tillämpa blott en 

modell i sina vägledningssamtal. Till hur stor del varierade dock mellan vägledare samt vilken 

verksamhet de arbetade inom.  

Generiska färdigheter (Tema C): Valet av metod utgjordes, inom samtliga verksamheter, ofta av 

vägledarna i syfte att skapa hjälp-till-själv-hjälp, det vill säga att förmedla generiska färdigheter till 

sökanden genom vägledningssamtalet. 

5.1.3 Val av analysdelar 

Enquists (1997) samtalstyper kommer att appliceras i tema B utifrån det som angavs i teoridelen, 

vägledningsmetoderna kommer att appliceras i tema C enligt de modelltyper som angavs i den 

teoretiska delen, följande delar har valts ut för analys från respektive modelltyp:  

Stegmodellerna: Nedan listas i punktform några gemensamma drag som modellerna uppvisar och som 

bildar underlag för analys: (1) Modellerna är indelade i distinkta steg/faser, vilka bygger på varandra, 

det vill säga att ett steg inte kan hoppas över i processen samt att vissa kriterier måste uppnås innan 

man kan gå vidare, (2) de beskrivs som flexibla genom att man kan gå tillbaka till en tidigare fas om 

behov skulle uppstå, (3) genom struktur i faser så erkänns en tonvikt på den inledande fasen hos båda 

modeller, kartläggningen av problemet, för att sätta sig in i den sökandes problematik (4) båda 

modeller poängterar även att utifrån tidigare steg skapa mål/delmål som den sökande systematiskt kan 

genomföra samt utvärdera. Hägg och Kuoppa (2007) samt Lindh (1997)            

Lösningsinriktade modeller: De två angivna modellerna uppvisar ett antal gemensamma punkter, vilka 

listas i punktform nedan och bildar underlag för analys: (1) De uppvisar en stark och genomgående 

målformulering som uttalas som primärt fokus i processen, detta leder till att (2) de har en systematisk 

och effektiv struktur vars processer ska leda framåt mot det fastställda målet (3) modellerna inbegriper 

så även ett stärkande av individen, en fokusering på styrkor och lösningar, ett önskvärt tillstånd till 

vilket de främjar individens tankar och motivation till att själv genomföra de mål och delmål som de 

formulerar, allt detta är nära knutet till begreppet ”empowerment”, (4) den inledande, kartläggande, 

fasen erkänns inte samma fokus, modellerna tar avstånd från att fokusera på problemen eller det 

nuvarande tillståndet, (5) istället prefereras fokus på förändring av det nuvarande tillståndet mot ett 

mer önskvärt tillstånd, (6) modellerna uttalar även ett intresse att förmedla tilltro till individens egna 

förmågor, ge bekräftelse, samt hopp och framtidstro. Berg & De Jong (2003) samt Gjerde (2012)     

Konstruktivistisk modell: denna modell uppvisar summerat några kännetecknande punkter, vilka listas 

i punktform nedan och bildar underlag för analys: (1) Metoden har ett starkt fokus på den kartläggande 

processen, i form av levnadsrummet, (2) den beskrivs inte vara uppställd i distinkta faser utan beskrivs 

som starkt interrelaterade och vars process är ett aktivt pendlande utifrån olika punkter, (3) 

skildringsprocessen av problemen uppmanas utgå från ett relativt förutsättningslöst perspektiv där 

individen starkt erkänns formulera en obestridd ”sanning”. (4) Modellen förordar en grundläggande 

kartläggning med bildlig visualisering eller skissering för att skildra levnadsrummet. Peavy (2000)       
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5.2. Presentation av intervjupersoner 

Intervjupersonerna är utbildade studie- och yrkesvägledare från universiteten i Umeå och Stockholm, 

med examen mellan åren 1998 och 2011. De har varierande erfarenhet av yrket från två till 13 år. De 

båda vägledarna Maria och Catharina på Arbetsförmedlingen, har arbetat hos samma arbetsgivare 

sedan de startade sina vägledarkarriärer, men uppdragen har skiftat inom myndigheten. Martina och 

Anneli på Arenan har båda haft olika uppdrag som vägledare, Anneli inom grundskolan och Martina 

senare med stödprojekt. Helena och Annika i gymnasieskolan har båda erfarenheter av arbete i både 

grundskola och gymnasium. Samtliga vägledare arbetar i en medelstor stad i Mellansverige. Notera än 

en gång att vägledarnas namn är fingerade. 

5.3. Tema A – Verksamhetens påverkan på samtalet 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att verksamhetens utformning har betydelse för hur samtalet förs. 

Oavsett de ramar som omger verksamheten i form av styrdokument och verksamhetsmål, beskriver 

vägledarna att dessa ramar finns med som en viktig aspekt av hur samtalet kommer till uttryck. 

5.3.1 Att säkerställa målen 

I alla tre verksamheterna är målgruppen tätt sammanbunden med vägledaruppdraget, även om det av 

resultatet framkommer att det på Arenan är svårast att skilja målgruppen från verksamhetsuppdraget, 

då denna verksamhet implicit uppkommit just utifrån kommunens ansvar att söka upp och placera alla 

ungdomar mellan 16-20 som inte går på ett nationellt gymnasieprogram, i studier eller praktik. Anneli 

och Martina säger att uppdraget utgår ifrån individens specifika förutsättningar, önskemål och behov, 

vilket gör att alla lösningar inom verksamheten blir unika. Allt för att nå upp till målet att placera 

ungdomar mellan 16-20 år som inte går ett nationellt program, i något sammanhang.  

Maria och Catharina på AF beskriver att vägledningssamtalet starkt påverkas av det faktum att det 

utförs inom en toppstyrd myndighet som vilar på politiska beslut. De ska verkställa matchnings-

uppdraget att få rätt individ till rätt plats, vilket i sin tur gör att möjligheterna till individuella lösningar 

inte alltid är så stora och att arbetet ibland kan upplevas fyrkantigt och stelbent. Christina säger: 

 ”…hur-frågorna kan vi ju äga, men inte vad-frågorna. […] Här har vi ramarna och här har vi 

regelverket”. 

Maria förtydligar: 

”det blir inte så mycket när det gäller individen”.  

Samtidigt betonar vägledarna att det finns goda resurser och mycket stöd att få inom olika prioriterade 

grupper på AF. Även om samtliga personer primärt är där för att få ett jobb, så sker mycket av arbetet i 
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samarbete med andra myndigheter för att undvika att människor hamnar mellan stolarna. Utsatta 

grupper såsom nyanlända, ungdomar och personer med diagnoser har stor tillgång till specifika 

insatser, i syfte att öka chanserna att komma ut i arbete i första hand, eller till studier.  

I gymnasieskolan ligger måluppfyllelsen i att tillgodose elevernas behov av information och 

vägledning mot yrken eller vidare studier, vilket enligt vägledarna till stor del gör att samtalen får en 

informativ karaktär. Annika har en tjänst på 80 %, men ska också i sitt uppdrag administrera kurser 

och sammanställa studieplaner vilket upptar drygt 60 % av arbetstiden enligt henne. Detta är något 

som Helena uttalar inte omfatta sitt uppdrag, hon arbetar på flera skolor och ca 90 % av tiden 

fokuseras på samtal. Annika uttalar sig inte tydligt om vägledningens mål - att stötta individer inför 

kommande livsval, utan om skolans övergripande mål att eleverna ska klara en gymnasieexamen, där 

Annika ser sig som en del i skolans administration. Helena uttrycker istället fokus på att vara 

”ungdomens röst” och menar att hon i samtalet helt utgår från varje elev och där tar hennes ansvar slut. 

5.3.2 Vems ansvar? 

Samtliga intervjuade uttalar att samarbete med andra professioner är nödvändigt för att kunna avgränsa 

arbetet och fullfölja uppdraget som de ålagts. Vanligast är att socionom, skolsköterska och 

beteendevetare kompletterar deras insatser. På AF jobbar Maria och Catharina hela tiden parallellt 

med andra yrkesgrupper, både inom myndigheten och gentemot till exempel socialtjänst eller 

Försäkringskassan, för att kunna sätta in adekvat stöd utifrån individens behov. I samtalet kan behov 

av arbetspsykolog eller socionom bli tydligt och då skickas personen vidare till rätt profession. På så 

sätt är de mycket tydliga med vad AF kan hjälpa till med och vad de sökande får gå vidare med till 

andra myndigheter, med Christinas ord:  

”…men att man jobbar parallellt för att folk inte ska hamna mellan stolarna”    

På Arenan kompletterar vägledaren de beteendevetare och socionomer som arbetar där och tanken är 

att varje elev ska kunna få rätt hjälp och stöd utifrån aktuellt behov. Anneli beskriver att det i samtalet 

kan bli tydligt att en elev som kommit till henne för att diskutera frågor som rör studier, istället 

behöver börja med att jobba med sitt mående. Då föreslår hon en kontakt med någon av kollegorna 

som kan göra en kurativ insats för eleven, tills denne är redo att börja titta på en lösning som rör 

studiesituationen. Annelie säger:  

”I ett samtal kan det komma upp saker där våra kompetenser gör olika mycket nytta.”  

På det viset spetsas mötet med eleverna utifrån personalens kompetenser, för att hela tiden hålla 

styrfart mot målet – att eleven ska hitta en fungerande studiesituation. Annelie tillägger dock även, 

längre fram i intervjun, att när en person har ett behov av att prata och få bekräftelse, så kan hon som 

vägledare även beröra måendet något, detta genom att hon känner sig förtrogen med sitt arbete: 

”För det var jag ju lite rädd för i början också att liksom ’vidröra’ liksom såna områden, men det.. jag 

liksom man samlar på sig längst vägen – nu känns det så naturligt att man kan prata om sånt också.”  

Annika och Helena i gymnasieskolan säger att kuratorns uppdrag ligger nära deras eget 

vägledaruppdrag, till exempel i det som rör motivation. Det är vanligt att elever kommer in och vill 

prata personliga dilemman som inte rör studierna.  Ibland finns ett behov av att någon bara lyssnar och 

de får ofta förtroenden av olika slag från eleverna, det rör inte sällan hemförhållanden och Annika 
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berättar att många elever får ta ett stort ansvar för saker som borde ligga på föräldrarnas bord. Annika 

och Helena menar att det ibland är svårt att dra en skarp gräns mellan var deras profession slutar och 

kuratorns börjar. Uppdraget bygger på att skapa relationer med eleverna och därför blir det inte sällan 

ett skuggland av uppgifter med kurativa inslag också i vägledningen. Samtidigt som båda två är noga 

med att föreslå en involvering av kurator eller skolsyster om de känner att samtalet går utanför deras 

kompetens, anser de att ett visst mått av kurativa samtalsinslag ingår i arbetet. För att kunna nå 

målsättningen med vägledningen och att vara det stöd som eleverna behöver för att kunna göra 

nödvändiga karriär- och livsval säger Helena:  

 ”jag anser mig som elevvårdare.” Och ”där måste min profession komma, att när jag ska kapa 

det… Och det är inte alltid lätt. Då gäller det att ha en bra relation till sin kollega.” 

Samtliga intervjupersoner uppger att ett stort ansvar läggs på individen i all form av vägledning, även 

om graden av ansvar skiftar i olika situationer och i de olika verksamheterna. Vägledarna utgår alltid 

från individen och hela samtalet ska bygga på individens uppfattning av sitt dilemma och att de 

sökande själva har svaren, i form av lösningar och alternativ. Då får vägledningen avsedd effekt och 

stimulerar individen att så småningom arbeta mot ett uttalat mål. Maria säger till exempel: 

”…och samtidigt, det är ju som gäller att dom ska lösa sin arbetslöshet.”  

Annika säger:  

”…för eleven ska ju rådda hela tiden”. 

Vidare beskriver Martina att när eleven har svårt i kommunikation med lärare, försöker hon vrida 

fokus och ansvar tillbaka till elevens eget agerande, men det sker med stöd av vägledaren:  

”Då kan man ju få hjälpa till, det gör man ju men alltså… Okej, om läraren beter sig såhär mot dig, 

kan du göra nånting? Kan du vara den vuxna? […] Eget ansvar! Du tar eget ansvar för att förändra 

den situationen. Du får bli den vuxna, om den vuxna inte är en vuxen.” 

Vidare: 

”…men jag är där för dig när du tar beslut och jag kan guida dig. Men jag skulle aldrig göra det åt 

dig… utan att växa som människa är att hitta egna vägar och gå – och komma dit själv. Med hjälp 

av någon, men inte att någon flyttar dit mig – utan att jag behöver göra någonting själv.” 

Sammantaget kan sägas att hos AF och Arenan i jämförelse med gymnasieskolan, är det tydligare 

uttalat att ett eget ansvar är ett sätt att hålla motivation och tempo i vägledningssamtalet och 

processen. Anneli menar att det ska vara eleven själv som tillsammans med vägledaren finner 

lösningen på sina problem. Det gör vägledarna genom att hålla tillbaks med förslag och lösningar: 

 ”Det som kommer från eleven själv är en källa till motivation” 

5.3.3 Förväntningar på studie- och yrkesvägledaren 

Förväntningar på vad en vägledare kan hjälpa till med, varierar i de olika verksamheterna. På Annikas 

gymnasieskola finns en uttalad förväntning från rektor, att hon ska vara administratör i stor 

utsträckning, jämfört med Helena, som tror att hennes konsultuppdrag är en förklaring till det. Från 

eleverna finns förväntningar på att hjälpa till med val som rör studier och yrken och annat som är 
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kopplat till det. Det kan gälla allt från studieekonomi till vilka skolor som är ”bra”.  Det kan också 

innebära att vara lite av en kurator, eller att vara en person som råder - eller till och med talar om för 

eleverna hur de ska välja. Annika beskriver att elever ibland kan identifiera vägledaren som allierad 

med skolan och inte den neutrala, fria zon som en vägledare kan utgöra: 

”För man kan få elever som ident… Om de har en negativ uppfattning av skolan, då kan de 

identifiera mig som SYV med skolan och man blir lite såhär myndighetsperson i skolan.” 

Annika menar att det är kopplat till hur mycket hon pratar med lärare, kuratorer och andra vuxna i 

skolan om frågor som rör till exempel studieresultat. Helena bekräftar delvis Annikas bild av elevernas 

förväntningar på henne att vara en lyssnare och att få prata av sig, när hon säger:  

”Oftast, i de flesta lägen som jag är elevvårdare. Ja och hitta lösningar i…och går ju in i kuratorns 

motivationssamtal.” 

Vidare menar bägge att det inte är ovanligt att elever på grund av sviktande studieresultat blir 

uppmanade att gå – eller kallade – till vägledaren. Därför yttrycks att förväntningarna på vägledaren är 

sammankopplat med behovet, samt av vilka orsaker de är där, enligt Annikas uttalande ovan.  

Av intervjuerna framkommer det inte så tydligt vilka förväntningar eleverna har på vägledarna på 

Arenan. Det är vägledarna som lockar in eleven i samtalet, genom att mycket omsorgsfullt skapa 

relationer. Eleverna har inte sällan dåliga erfarenheter av skolan och de kan vara misstänksamma och 

avvaktande i sin framtoning. Vägledarnas ingång i samtalet är alltid att titta på vad eleven vill och att 

utgå från det – inte vad som är svårt eller inte fungerar. Detta i sin tur gör att eleven får en uppfattning 

om hur framtiden kan komma att se ut och vilka alternativ som finns på ”smörgåsbordet”. Mellan 

vägledarna och annan personal i gruppen finns en förväntning på att de olika befattningarna ska 

komplettera varandra, allt för att det ska bli bästa möjliga alternativ just för den enskilda individen. 

På AF beskrivs uttalade förväntningar på vägledarna. Personalen har olika utbildningar, kompetenser 

och bakgrunder och detta tillsammans med en gemensam introducerande internutbildning, gör allas 

uppdrag tydliga inom AF. Maria och Catharina menar att identifikation av behov utgör grunden för 

vidare åtgärder och detta arbetssätt tydliggör förväntningar och leder till att befattningarna tydligt 

profileras. Det gäller däremot inte lika tydligt gentemot målgruppen. Maria säger att ca 30-40% av 

målgruppen inte har klart för sig varför de kommer till AF. Det kan vara föräldrar som tycker att 

hemmaboende ungdomar ska skriva in sig och då kommer de inte av egen vilja. Andra hoppas på att få 

pengar i samband med inskrivningen och att bli försörjda av AF. Ytterligare andra hoppas på att Maria 

och hennes kollegor ska fixa ett jobb åt de sökande. Några procent av de sökande förväntar sig dock 

att vägledarna ska ge dem hjälp och stöd att komma igång med studier eller att få ett arbete. 

5.3.4 Analys av tema A 

Den första forskningsfrågan löd ”Hur beskriver studie- och yrkesvägledare i tre olika verksamheter att 

vägledningssamtalet påverkas av den aktuella verksamhetens målsättning, yrkesbeskrivning och 

målgrupp?”. Resultatet av intervjuerna visade att verksamhetens kontext har stor betydelse för 

samtalets utformning och visade även på en mångfacetterad bild av arbetet som vägledare och att 

verksamhetens ramar i hög grad varierar med arbetsgivaren. De tillfrågade vägledarna strävar i olika 

hög grad inom olika verksamheter efter en måluppfyllnad, oavsett om det gäller verksamhetens mål, 
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målgruppen eller vägledaruppdraget. Samtliga intervjuade menar att relationen med de sökande är 

central, den uttrycktes vara något som vårdas och alla utgick från att söka förstå de sökandes dilemma. 

Hur detta sedan gjordes tog sig olika uttryck och samtalens karaktär varierade med uppdrag. Detta 

tolkas, utifrån Hägg och Kuoppa (2007), att vägledning är en aktivitet som bygger på fri vilja, med 

tilltro till den sökandes egna förmågor. Med vägledarens hjälp får den sökande förnyade perspektiv 

vilka kan ses som ett nytt inlärt förhållningssätt till egen utveckling. Vidare tolkas detta genom 

Bolstad (2011), att genom att göra förståelsen gemensam, så undervisas mottagaren att själv handla 

efter nya insikter i avseende att göra välgrundade studie- och yrkesval. Det framstår dock tydligt att 

målgruppen på AF och Arenan, till stor andel beskrevs kunna bestå av utsatta grupper, vilket påverkar 

samtalet till att förhålla sig till denna problematik och fördjupa relationen, för att kunna föra 

vägledning. Samtliga intervjuade använder sig av kompletterande yrkesprofessioner, som ett sätt att 

uppfylla de mål som verksamheten ställer. Framför allt nämndes kuratorer, beteendevetare och 

psykologer, detta tolkas som ett sätt att säkerställa måluppfyllelse samt avgränsa samtal/yrkesroll.  

Utifrån de två arbetsförmedlarna så tolkas målstyrningen från verksamheten som stark, det handlar om 

en myndighetsutövning som i stort sett präglar uppdraget som vägledare och som inverkar på samtalen 

i form av att styra detta till att uppnå målsättningen, samtalet påverkas även genom en tydlig 

dokumentation vilket ställer krav på tydlighet/effektivitet. Målgruppen definieras som arbetssökande, 

målet är att de ska ut i arbetslivet vilket gör att samtalen till stor del handlar om att identifiera styrkor, 

alternativ och motivation. Ett idealt scenario enligt vägledarna är att val av yrke sammanfaller med 

målgruppens preferenser, men av svaren att tyda så har målet – att sökande ska in på arbetsmarknaden 

– ofta företräde. I Regleringsbrevet 2013, står att individen själv har ansvar för att finna arbete och att 

krav på detta ställs, tillsammans med att erbjuda stöd för att individen skall uppnå detta mål. En 

problematik som framträder består av att vägledaren ibland tvingas välja mellan att tillgodose 

verksamhetens övergripande uppdrag, ställt mot uppdraget att bistå individen och tillgodose dennes 

behov. Myndighetsutövning, politiska beslut och styrdokument kan här tolkas som faktorer som verkar 

hindrande i samtalet och sätter gränser för vägledaren. Vidare så tycks inte målgruppens intresse alltid 

bestå av att finna arbete utan kan vara att få ekonomiskt stöd. Detta stöd används, enligt vägledarna, 

ibland som en morot/piska för individerna att engagera sig i arbetssökandeprocessen. I en tolkning 

axlar vägledarna ofta rollen som myndighetsutövare där denne uttrycks preferera förväntningarna från 

verksamhetsmålen. I dessa vägledares skildringar kan även utläsas en tydlig ansvarsfördelning, vad 

denne, eller andra professioner, får göra i samtalet samt vilket ansvar som åläggs målgruppen. Dessa 

har förordningen med instruktion för Arbetsförmedlingen (SFS 2007:1 030) och förordning om den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SFS 2000:628), som på en mängd punkter anger vilka 

förutsättningar, skyldigheter och åtaganden en verksam vägledare har.       

Även Arenan uttalas ha ett starkt verksamhetsmål: att sträva efter att individen ska ha en placering 

inom en skolverksamhet, oavsett om det gäller gymnasieskola eller introduktionsprogram. I detta fall 

är målgruppen så tätt knuten till verksamhetsmålet att de är svåra att separera, det tycks för vägledarna 

till stor grad handla om att utgå från målgruppens, intresse till valet av placering. Eftersom målet inte 

bara består av ett placeringsansvar, utan även är ett uppföljningsansvar, så tycks det handla om att till 

så stor del som möjligt, genom samtalet, sätta sig in i ungdomens tillstånd och aktivt arbeta för dennes 

välbefinnande. Detta kopplar vi samman med den arbetsplan som gäller för Arenans verksamhet 

(2011), vilken anger att målet är att bevara en god relation med eleven och att med neutralt 

förhållningssätt, verka för individens progression i sin personliga utveckling för att på sikt skapa 

anställningsbara ungdomar Vägledaren beskriver därför sin yrkesroll som ”ungdomens röst” i 

samtalen och att på olika sätt engagera sig för målgruppen, främst i uppfattning om att verksamhetens 
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målsättning då även kommer att uppfyllas. Det som framträder som oklart utifrån intervjusvaren är hur 

tydliga gränserna är för vad en vägledare kan och får göra. Intervjuerna med vägledarna på Arenan, 

visade både att de har en tydlig inramning av vägledaruppdraget – det kommunala informationskravet 

(SFS 2010:800), anger syfte och mål – Samtidigt som det framträder att samtalen kan präglas av en 

mer positiv inställning till att röra sig nära eller beröra individens privata sfär till större del än övriga 

verksamheter. Detta motiveras av att vägledaren vill bekräfta individen, genom att lyssna till dennes 

särskilda problematik. 

Gymnasievägledarna skildrade två, förhållandevis olika perspektiv av sin yrkesroll som vägledare 

inom gymnasieskolan. För Annika handlade hennes uppdrag till stor grad om administrativt arbete, 

hennes plats i verksamheten gjorde att samtalen till stor del kretsade kring informativa frågor. Helena 

skildrade istället en tjänst där yrkesbeskrivningen till större del präglades av vägledningssamtal. Båda 

vägledare uttalade samma mål med verksamheten – att stödja eleverna till att göra väl underbyggda val 

samt att nå en examen – men ges genom yrkesbeskrivningen olika resurser att bedriva detta intresse 

genom vägledningssamtal. En målstyrning uttalades inte lika starkt, men de olika 

yrkesbeskrivningarna tycks i en tolkning göra att Annika, något mer än Helena, ibland antog ”skolans 

röst” (målsättningens) kontra elevens (målgruppens). En tolkning är att Helenas svar om att vara 

”elevens röst” utgjordes av en mer fristående position gentemot skolan. I vägledarnas svar kan ett 

intresse dock utläsas från båda att samtalen ska utgå från målgruppen, till exempel: för ”motiverade” 

elever kan det handla om att sålla bland mängden alternativ, medan för ”omotiverade” elever kunde 

det handla om att vidga vyerna och motivation. Gemensamt för gymnasievägledarna är ett intresse om 

uppfattningen från målgruppen, de uttrycker rädsla för att genom yrkesrollen identifieras negativt. För 

båda handlar det därför om att i samtalet uppfattas som en neutral plats för en elev att kunna öppna sig. 

Även dessa vägledare skildrar gränser för när andra ska ta över samtalet, dock blir gränsen inte lika 

tydlig då vägledaren inom gymnasieskolan uttrycks kunna vara en del av elevhälsovården, det blir 

således inte självklart när vägledaren tar ett ärende vidare. Slutligen, i denna verksamhet uppfattades 

ett dilemma som grundar sig på anställningsformer och en läroplan som i en tolkning ger ett utrymme 

för tolkning från rektorers sida. Av läroplanen för gymnasieskolan (2011) framgår att elever ska 

tillgodoses tillräcklig studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl underbyggda val inför 

framtida studier/yrke. På vilket sätt det ska ske, av vem det ska utföras, eller vad den lägsta insatsen är 

för att uppnå detta mål finns inte angivet. Detta skulle kunna ge ett svar på frågan om varför 

vägledarnas olika arbetsbeskrivningar av sina uppdrag skilde sig i så hög grad på respektive skola.       

5.4. Tema B – Vägledningsbehovet som en källa till påverkan 

5.4.1 Individen i fokus 

Under intervjuerna svarar alla vägledarna att de genom sitt vägledarperspektiv har en central 

utgångspunkt i samtalet, vilken de alla tror påverkar samtalets utfall - och det är individen själv. 

Vägledarna uttalar att den som sitter mittemot dem, har deras uppmärksamhet och är den som styr. På 

AF säger Catharina att de utgår från att alla sökande är ”vuxna människor”: 
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”Jo, men så är det också så att det är väldigt viktigt det här med respekt. Jag förutsätter liksom att 

du har kontroll över ditt liv…och det är du som bestämmer nu, hur går vi vidare.” 

På Arenan uttalar både Martina och Anneli att ett individfokus styr hela verksamheten, i avsikt att lösa 

elevernas studiesituation. Anneli menar att det viktigaste är ett avslappnat och fördomsfritt möte, 

eftersom många har blivit dömda under sin skoltid, till exempel på grund av dåliga studieresultat eller 

svåra sociala förhållanden, som i sin tur kan ha skapat låg motivation eller dåligt uppförande. 

Vägledarna säger att de inte utgör något hot mot eleven, såsom en lärare kan upplevas. De har 

ungdomen i fokus hela tiden, det är som ett mantra säger Martina:  

”…vi är ungdomens röst och det påverkar ju…vår roll som den är alltså utformad så. Så vi får ju 

ungdomen med oss på ett annat sätt. För vi är ju inget hot.” 

Anneli bekräftar: 

”…och då kan vi gå in och vara ungdomens röst mot skolan… varför har man inte fått nån 

studievägledning här? Den här eleven vet inte vart den är på väg.” 

Ett starkt uttalat och gemensamt perspektiv för arbetet på både Arenan och AF, är det förhållningssätt 

som vägledarna väljer att ha i samtalet och som också påverkar dess fokus. Maria, Catharina, Martina 

och Anneli menar alla att de helt och hållet är intresserade av vad som är möjligt – inte vad som inte är 

möjligt. Det handlar om att de vill skapa motivation genom att titta på vad de sökande och eleverna 

kan utföra, vilka alternativ som är möjliga och vad individen behöver för att kunna nå framgång.  

Inom gymnasieskolan uttalas inte detta förhållningssätt lika tydligt. Både Annika och Helena utgår 

alltid från eleven i samtalet, men med större fokus på kartläggning. Samtalet går ut på att ge relevant 

och efterfrågad information och att stödja eleverna i att välja det som är rätt för dem. Detta gör de 

genom att ställa öppna frågor, spegla, sammanfatta och säkerställa att de förstått elevens behov rätt. 

Likaså vänder de och vrider på alternativen - undersöker dem och olika aspekter av dem i förhållande 

till andra alternativ - som ett sätt att så småningom minska urvalet och hjälpa eleven att se ”vad de får” 

i samband med respektive val. Däremot nämner båda två att det kan vara skillnad på samtalets 

utformning beroende på om eleven kommit av egen vilja, eller om de blivit kallade/uppmanande av en 

lärare att gå till vägledarna. Det bästa utgångsläget för ett lyckat samtal, menar Helena, är att eleven 

kommer till samtalet frivilligt och att fokus utgår från denne: 

”[…] misslyckas man första gången så är det sällan man du får en chans till.” 

Annika menar att det ibland i ett samtal förekommer att hon trots sitt aktiva val att utgå från eleven i 

varje samtal, behöver göra en styrning för att kunna uppnå målen med vägledningen – ”att hjälpa 

eleven att få syn på sig själv”. Hon nämner att elever då och då gör val som grundar sig på en 

verklighetsuppfattning som inte är konkret, eller på omgivningens uppfattning om hur eleven bör 

välja. Annika menar då att hon frågar eleven om det uttalade alternativet verkligen överensstämmer 

med hans eller hennes intressen, styrkor eller prestation. Det gör hon för att uppmuntra eleven att välja 

något som motsvarar dennes eget önskemål och som ett sätt att peka på styrkor och egenskaper: 

”…det går inte så bra, om man säger, i teknik, matte och fysik. […] Och så säger jag men ska du verkligen gå 

teknikprogram? Ja, säger de, helt klart, för att jag ska… Men kommer du tycka det här är kul,  frågar jag då? […] 

För då måste man få fram det här hur bra kommer du prestera då?[…] Är det inte bättre att satsa på något som du 

vet att du faktiskt klarar av och till och med är riktigt duktig på? Och där kan ju vara lite att man styr sådär.” 
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5.4.2 Sortering av behov 

Det framkommer av vägledarnas svar i intervjuerna, att det finns en tydlig skillnad i behov hos de 

individer som kommer till gymnasieskolorna, jämfört med de som kommer till Arenan och AF. 

Annika och Helena identifierar att en klart övervägande del av eleverna vill ha information om kurser, 

inriktningar, individuella val, kurs- och skolbyten, samt högre studier. Likaså är det många som 

behöver hjälp att tänka och upptäcka alternativ, att jämföra och sålla, att undersöka och överblicka för 

att så småningom kunna säkerställa ett väl avvägt beslut. Annika säger också att många har det 

trassligt hemma och känner oro för framtiden och därför uppsöker vägledarna för att de behöver prata 

av sig om känsliga saker, eller sådant som oroar dem. Många vill ha bekräftelse av olika slag och 

behöver upptäcka egenskaper hos sig själva och hur de kan användas i ett framtida yrke. Dessa behov 

är både sådana som eleverna själva uttalar och som vägledarna identifierar i samtalet. Många gånger 

har elever fler än ett behov och det som först formuleras kan vara uttryck för flera andra behov. 

Klagomål på skolan, någon lärare eller en kurs, kan i själva verket vara ängslan för framtiden, elevens 

sociala situation eller att behöva få syn på alternativa studievägar. 

På Arenan är eleverna som kommer, i första hand beroende av att bli lyssnade på, inte ifrågasatta och 

att samtidigt få syn på vilka vägar som finns till ett passande studiealternativ eller en sysselsättning. 

Anneli beskriver att ungdomarna ofta har erfarenheter av en oförstående omgivning och känslor av 

hjälplöshet i skolarbetet, samtidigt som en del har problem med sin sociala situation. Många har inget 

sikte alls, enligt Anneli och uttrycker stor oro över framtiden och ser inte hur de ska komma vidare. 

Detta försämras inte sällan av att många har diagnoser som ADHD, dyslexi eller diskalkyli och 

svårigheter med koncentrationen. Detta leder till att samtalen enligt Anneli ofta ”får börja på noll” 

vilket starkt påverkar utformningen. Det är vanligt att eleverna uppvisar ointresse eller nonchalans, 

som ett tecken på osäkerhet eller misstänksamhet mot vägledarna, säger Martina. Ibland gråter de eller 

bryter ihop för att de inte vet vad de ska göra åt sin situation. De är i stort behov av att hitta egna 

vägar, nya alternativ och personliga lösningar. De har också ett stort behov av framtidstro och se att 

det är möjligt att finna en väg framåt. Detta hjälper vägledarna till med, parallellt som de måste 

leverera sanningar, till exempel om alternativa studievägar då elever har för stora luckor i betygen, 

något som också kan vara svårt för en elev att ta in, säger Anneli. 

Till AF kommer de sökande primärt av en anledning – att hitta ett arbete. Utifrån detta identifierar 

vägledarna olika behov hos de sökande och hjälper dem att få maximalt stöd i sin specifika situation. 

De benämner detta första steg som ”sortering”, vilket enligt Maria och Christina är ett arbetssätt för att 

matcha arbetssökande med rätt arbetsgivare, utifrån den sökandes behov, förmågor och kompetens. 

Många som kommer till AF har behov av att beskriva sig själva, var de passar in i arbetslivet och 

upptäcka egenskaper och förmågor som kan vara användbara och attraktiva för en arbetsgivare.  

Christina säger att det är det klart tydligaste behovet hos sökande – oavsett ålder. Yngre personer 

uttrycker ibland ett önskemål om studier och då kanaliseras det behovet till exempelvis 

vuxenutbildningen. Denna grupp är också den som saknar arbetsgivarkontakter i störst utsträckning.  

Sökande kan behöva arbetspsykolog eller sjukgymnast för en rehabilitering tillbaka till arbetslivet och 

då slussas personerna vidare till sådana kompetenser. Här nämner också de båda vägledarna att samtal 

ibland sker i grupp, ibland genom ”speed-dating” och ibland enskilt. De korta speed-mötena sker efter 

en gruppsammankomst och är en snabbscreening och ett sätt att snabbt ta reda på hur vägledarna kan 

gå vidare och om personen behöver ha ett längre, enskilt samtal. Maria berättar att ungdomar sällan är 

aktiva i grupp, utan tysta och i behov av ett enskilt samtal i större utsträckning. Det enskilda samtalet 

gör dem mer benägna att prata och vara delaktiga.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att samtalen på gymnasieskolan utgörs av informativa samtal med 

inslag av kartläggning och stöd, samt delar av kurativa behov. På AF och Arenan finns generellt sett, 

en mer problematiserad bild och de sökandes behov är spretigare. Behoven har också tydligare inslag 

av social karaktär, motivation och att förmedla känslor av hopp och möjliga lösningar. 

5.4.3 Analys av tema B 

Den andra forskningsfrågan löd: ”På vilket sätt upplever vägledaren att de sökandes behov påverkar 

vägledningssamtalet?”. Genom att anta ett teoretiskt perspektiv så kan ett indelande av olika 

samtalstyper göras. Engquist (1997) gör fem uppdelningar av samtal – kartläggande, motiverande, 

stödjande, problemlösande och behandlande – vilka tolkas vara uppställda utifrån en gradering av en 

typ av redobarhet, dvs. från kartläggande samtal som är aktuella för individer som är drivande och 

motiverade men som behöver formulera ett tydligt mål, till typen behandlande som innebär att 

individen måste ges kurativt stöd innan denne kan komma till ett sådant stadie. Utifrån denna 

teoretiska ram kan i en tolkning olika samtalstyper förekomma i olika hög grad inom respektive 

verksamhet. På Arenan förekommer i vägledarnas beskrivningar stödjande, till stor del 

problemlösande samt behandlande samtal i större utsträckning än kartläggande eller motiverande. På 

AF förekommer den största spridningen i form av både kartläggande, motiverande men även stödjande 

samt problemlösande, alltså alla utom behandlande samtal. Inom gymnasieskolan beskrivs samtalen 

till stor del som kartläggande, men även motiverande och stödjande – inte till samma grad 

problemlösande/behandlande. En utgångspunkt, enligt samtliga vägledare, för behovsfokuseringen är 

att de sätter individen i fokus i varje samtal och utgår från dennes uppfattning av sitt dilemma. Detta 

uppgavs vidare ge samtalet en individuell utformning i syfte att uppnå målet för varje person – att 

kunna gå vidare i karriärvalet, oavsett om det gäller studier, arbete eller andra livsval. 

Enligt vägledarna på Arbetsförmedlingen sorteras behovet snabbt vilket innebär att samtalet startar där 

behovet kan diskuteras lämpligast, till och med i en annan myndighet. En stor del av samtalen tycks i 

arbetsförmedlarnas beskrivning präglas av det kartläggande behovet, att sammanfatta sig själv och att 

finna lämpliga vägar till jobb, som syftar till att öka individens kunskaper som bildar underlag för 

beslut. Genom ett upprättande av handlingsplan kan även stödjande samtal förekomma, dessa kan 

kretsa kring det överenskomna och delmål kan upprättas. Som svaren antyder så förekommer även 

behovet av att beskriva sig själv och sina förmågor vilket tolkas dels kan vara motiverade i den 

meningen att konkretisera egenskaper i syfte att finna alternativ som överensstämmer med önskat 

arbete, men de kan även vara problemlösande i den mening att samtalet kan kretsa kring en 

vägledningsprocess där personen öppnar sig för tidigare låsta alternativ och därigenom bredda dennes 

sökfält. Behandlande samtal ägnar sig vägledarna inte åt utan för ärendet vidare till andra professioner. 

På Arenan klargörs behovet successivt genom samtal, målgruppens behov kännetecknas enligt 

vägledarna i hög grad av bekräftelse och stöd. Det är den problemlösande samtalstypen som framför 

allt yttrycks som ett behov i verksamheten, av anledningen att de enligt vägledarna befinner sig på 

Arenan av en klar anledning, att det är något som inte har stämt i skolan. Samtalen kretsar därför inte 

till största del kring kartläggande eller motiverande eftersom det förutsätter att sökande är redo för 

denna typ av samtal. Istället utgörs samtalen av ett förändringsarbete av personens inställning, både till 

sig själv i hög grad men även till framtida alternativ samt att fokusera på att undanröja upplevda 

hinder, så kallade ”sopberg”. Även stödjande samtal förekommer genom att vägledarna understödjer 



34 
 

dessa individer att genomföra formulerade mål. Individens behov kan i denna verksamhet även tolkas 

vidröra det kurativa fältet, behandlande samtal, vilket kommer till yttryck i samtalen genom det starka 

arbetet med relationsskapande samt bekräftelse. I en alternativ tolkning av Enquist (1997) skulle det 

även kunna påstås att det initialt förekommer en form av kartläggande samtalstyp inom Arenan då det 

handlar om att få en ingående och grundläggande förståelse för problematiken, dock att när 

problematiken är kartlagd så måste vägledaren och ungdomen föra samtalets fokus på de ovan nämnda 

samtalstyperna till dess att problematiken är hanterbar.    

Inom gymnasieskolan kännetecknas samtalen framför allt av den kartläggande samtalstypen, individen 

vill klarlägga alternativa vägar och framtida mål, vare sig det gäller vidare studier eller arbete. Ett stort 

behov var alltså att finna alternativ och vidga perspektiv enligt vägledarna, vilket skulle tala för att 

kartläggande samtal är vanligast förekommande hos dessa. Samtidigt är många elever i behov av på ett 

djupare plan finna sin motivation eller drivkraft och påvisade behov av att reda ut vad ett arbete skulle 

ge dem och på vilket sätt detta skulle vara rätt för just den eleven. Det handlar därför även till stor del 

enligt vägledarna på gymnasieskolan om de motiverande samtalen, för att därigenom säkra ett 

underbyggt och motiverat val. Samtidigt identifierade också vägledarna ett behov av bekräftelse hos 

eleverna, vilket skulle kunna tolkas som att många elever som redan har påbörjat identifiera alternativa 

studievägar, behöver tänka tillsammans med en vägledare för att försäkra sig om att den inslagna 

vägen är riktig av rätt orsaker. Detta kan förklaras med den stödjande samtalstypen som här fungerar 

som ett bekräftande för individen att fortsätta på en inslagen väg. Här förekommer även informativa 

samtal, detta är dock inget som Engquist (1997) menar tillhör någon specifik samtalstyp. Liksom för 

vägledarna på AF, var gymnasievägledarna noga med att avgränsa sin kompetens när eleven hade 

behov ett djupare, mer kurativt stöd och använde då kompletterande kompetenser.                    

5.5. Tema C – Motivering av vägledningsmetod till samtalet 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de genomför vägledningssamtal enligt olika faser samt 

uppger att de använder till exempel sammanfattningar, tystnad och frågor för att närma sig individens 

problem. Därtill uppger samtliga vägledare att de praktiserar olika metoder i kontrast mot en, likaså 

uppger de att de vill stödja individen till att själv handla aktivt för att förändra sin situation.    

5.5.1 Metodapplicering 

De vägledningsmodeller som uppgavs användas av de intervjuade skiljer sig något utifrån verksamhet, 

men även vad den individuella vägledaren har fastnat för. Summerat uppgavs en femstegsmodell 

(Lind, 1997), en trestegsmodell (Hägg & Kuoppa, 2007), konstruktivistisk vägledning (Peavy, 2000), 

Coaching (Gjerde, 2012) samt lösningsfokuserad modell (Berg och Dejong, 2003).  

Inom AF så uppges att det är den lösningsfokuserade modellen som dominerar, av den anledningen att 

verksamheten lär ut denna modell till al personal inom verksamheten samt vid fortbildningar och 
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frivilliga vidareutbildningar. Både Maria och Catharina uppger att det är tvång på att lära sig denna, 

samtidigt som de upplever den som positiv med motiveringen att den fokuserar på lösningar och inte 

fokuserar på problem, i Marias ord vad personen kan och inte vad de inte kan. Catharina menar därtill 

att den fungerar snabbt och enkelt, samt att den manar till förändring: 

”..och man behöver inte grotta.. Är du beredd på en förändring så bryr vi oss inte om hur ditt 

problem ser ut, men du ska vara beredd på en förändring.” 

Dock menar båda intervjupersoner att metoden inte alltid kan praktiseras i ren form utan att det är 

individuellt baserat och måste anpassas efter personen i form av att utöva längre samtal och praktisera 

spegling, tystnad, öppna/slutna frågor, mirakelfrågan, samt sammanfattning vilket vägledarna låter den 

vägledde göra för att se vad personen har uppfattat av samtalet. Samtalen noteras sedan i AIS, där 

informationen lagras för senare läsning. Catharina uppger även att hon ofta träffar personer som kan 

tänka sig att arbeta med vad som helst, med vilket hon använder sig av uteslutningsmetod för att 

kartlägga vad personen vill, att fråga dessa personer vad de inte vill. Hon menar att det inte finns 

någon person som kan tänka sig att arbeta med vad som helst, vilket hon finner när hon ser närmare.   

På Arenan uppges följande modeller: lösningsfokuserad, coaching samt trestegsmodellen. Gemensamt 

för både Martina och Anneli är att de uppger att de använder trestegsmodellen när de bedriver sina 

vägledningssamtal. Båda intervjuade lägger även vikt på att ungdomarna i deras samtal ska tänka 

framåt och formulera ett mål. denne inleder sina samtal genom att låta ungdomen redogöra för vad 

denne känner till om deras verksamhet och utgår därifrån, därtill när denne ser helheten stegvis 

försöka ta tag i de problem som individen upplever sig brottas med (Martina):         

”Bena ut och känna att nu är de med på banan, det är de här delarna, ner med berget, plana ut och 

se vad som försvinner istället för, tar man bara en soppåse i sopberget så händer det ingenting.”  

Det handlar enligt de på Arenan till stor del om att formulera alternativa målsättningar, liksom att 

arbeta med individens självuppfattning, vilket de intervjuade menar är negativ hos många de möter. En 

viktig del av metodappliceringen uppges, av båda intervjuade, består av att skapa ett förtroende och 

god kommunikation, liksom att låta personen växa och se sig själv annorlunda: 

”Du behöver inte tala om för mig hela din bakgrund.. om du inte vill, för du har en chans att nu när 

du sitter här för första gången, att visa en annan sida.. du har alltid chans att göra ett nytt första 

intryck.” 

Den som uppges använda trestegsmodellen mest är Anneli, hon menar att modellen är grunden i 

arbetet varpå denne applicerar färdigheter, modeller, övningar etc. Detta då denne ser kartläggning och 

perspektivvidgning som en stor del av samtalen. Samtidigt uppger denne jobba mycket med coachande 

och utmana till att formulera ett önskvärt scenario. Martina uppger att denne till stor del använder sig 

av lösningsfokus, med motiveringen att hon vill fokusera på det fungerande i kontrast mot det som inte 

fungerar, vilket denne menar att många av ungdomarna själva fokuserar på. Martina menar även att:  

Du tar eget ansvar för din förändring.. och det tror jag är jätteviktigt. Jag kan inte ta beslut – jag 

vill inte ta beslut… men jag är där för dig när du tar beslut och jag kan guida dig… Men jag skulle 

aldrig göra det åt dig.. utan att växa som människa är att hitta egna vägar och gå.. och komma dit 

själv. Med hjälp av nån, men inte att nån flyttar dit mig- utan att jag behöver göra någonting själv.” 

Det handlar för både Martina och Anneli till stor del om att låta ungdomen göra sin egen resa, att lägga 

ansvar på individen själv att förändra sin situation, samt att skapa framtidstro. därtill menar Anneli att 

en viktig del av samtalet består av att avläsa kroppsspråk, att ”vila i tystnad” samt att praktisera ett 

aktivt lyssnande. Detta ser denne som grunden i att föra ett professionellt samtal för att komma vidare.  



36 
 

För de arbetande inom gymnasieskolan, Helena och Annika, påtalas följande modeller: coaching, 

konstruktivistisk vägledning samt båda stegmodeller. En stor del av samtalen enligt båda intervjuade 

på gymnasieskolan även bestå av information, t ex vilka program om erbjuds på lärosäten, vägen till 

ett visst yrkesval eller frågor kring sommarjobb. När det gäller samtalen så menar Helena att 

vägledningen innebär att stötta elever till att göra rätt val och att ge de mer verktyg.  

”det ska vara bäst för dom… för skolan vinner på det också!” 

Coaching uppges av båda vägledare användas, framför allt Helena vilket uppger sig vara utbildad 

jobb-coach utöver vägledningsutbildningen, vilket denne känner att hon har nytta av i vissa samtal av 

den anledningen att hon kan plocka fram styrkor och egenskaper hos eleven liksom kunna vara med 

och formulera CV och formulera målsättningar tillsammans med dessa.  Anneli är den av vägledarna 

som uppger praktisera konstruktivistisk vägledning, denne menar att många elever som kommer in har 

så mycket funderingar i huvudet som måste ut på något sätt, kartläggas och struktureras på ett papper, 

detta för att sålla ut och gå vidare. Annika använde sig även av metoden under sin praktik där hon såg 

att den fungerade väldigt bra. Annika menar därtill att metoden är lämplig för att kunna pendla fram 

och tillbaka utifrån nya tankar och förutsättningar som eleven uppvisar var gång denne kommer:  

”När de kommer då att nu tittar vi på det här och sen när de kommer tillbaka nästa gång då har de 

tänkt nått helt annat liksom..” 

..vilket skapar ett helt nytt vägledningssamtal där eleven får skildra sina tankar och funderingar, därtill 

menar hon att hon inte vill styra i samtalet för mycket, hon motiverar detta med följande: 

”Det man får ju känna sig för lite grann sådär under samtalets gång.. och vad är det som den här 

eleven vill göra, eller komma till. Vad vill han eller hon göra?” 

Samtidigt som hon menar att hon i rollen som vägledare ibland måste in och styra, att det är en 

balansgång och ett avgörande om denne upplever att eleven inte har så nära verklighetsanknytning. 

Helena säger sig använda mycket av både fem- och trestegsmodell och strukturerar samtalet efter dess 

steg. Detta då denne ser det som ett strukturerat sätt att arbeta för att försäkra sig om att hon har fått 

med de delar hon vill. Hon menar dock att det är viktigt att hålla sig kort och inte vara ute och segla i 

samtalet då det finns risk att hon tappar dem. 

Helena lägger till att sammanfattning är mycket viktig i processen, för att se vad eleven har fått med 

sig, liksom att klargöra syftet och vara noga med att informera om hur länge samtalet ska hålla på 

därtill skapa en relation. Helena menar att ett viktigt inslag är att skapa en trygg atmosfär, för eleven 

att känna att han eller hon kan tala fritt i samtalet, men även för att öka förtroendet till vägledaren. 

Helena menar vidare att samtalets gång präglas av vilket typ av elev som uppsöker vägledning, är det 

en drivande elev med otaliga förslag och alternativ så kan samtalet bli att handla om att snäva ner detta 

antal, är eleven inte så drivande eller inte har något förslag så blir istället samtalet att vidga vyerna.   

5.5.2 Eklektiskt metodval 

Även om vägledarna inom respektive verksamhet prefererade en viss modell så förekom vissa inslag 

och övningar från andra modeller, vilket hos respektive vägledare kunde appliceras explicit eller 

implicit genom ett visst förhållningssätt som de menar kännetecknar en viss modell. Anlitandet av 

andra modeller och övningar etc. motiveras av samtliga tillfrågade utifrån en anpassning till individen.  
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Vägledarna på arbetsförmedlingen uppger att vägledningsutbildningen var bra i avseendet att de fick 

med sig så många teorier och metoder. Maria menar vidare att den lösningsfokuserade metoden som 

praktiseras ibland måste anpassas efter vart individen befinner sig och vad denne kan: 

”Man kan anpassa också kanske så man inte kör samma race varje gång – nu har jag min samtals-

metod här! – Utan man får verkligen känna in, vad kan den här personen. Ibland så får man prata 

mycket med vissa, medan andra så är det konsten att bara tiga, att lyssna och stå ut med tystnad.” 

Det grundläggande uppdraget enligt Maria är att den sökande ska lösa sin arbetslöshet, vägledaren ska 

i detta se till att de i den processen får tillräckligt med stöd och hjälp. Om det förekommer någon 

djupare problematik kan även detta bestå av att koppla in andra resurser, t ex läkare eller psykolog. 

Även detta är något som vägledarna arbetar med att känna av i samtalet. 

Två metoder som Maria och Katharina nämner som inspirationskällor till dem är femstegsmodellen 

samt konstruktivistisk vägledning. Maria menar vidare att eftersom hon jobbar med individer så blir 

det en blandning av modeller som kan vara nyttiga att ha med sig till samtalet, att det är ändå väldigt 

individuellt baserat, följande citat kan redogöra för Marias syn på vägledningsmodeller: 

”..en teori säger kanske mer om den tid den skrevs i, eller personen som skrev teorin”. 

Catharina nämner angående detta att det är bra att hon har ett smörgåsbord och att hon i lyckosamma 

fall tillåts plocka de delar som hon själv prefererar i sin vägledning: 

” Så i lyckosamma fall tror jag det funkar så att man tar sina russin som passar just mig.” 

Båda vägledarna på AF summerar detta till att anta ett eklektiskt förhållningssätt. Att de plockar det 

bästa delarna av teorierna. Dels utifrån vilka de själva är men framför allt utifrån de som de möter, 

som en del i att utgå från individens behov. Maria menar att det inte funkar att köra in på en modell 

utan att det kan förekomma människor framför en som kan ha mycket olika problematik. 

Angående förkunskaper som den sökande så nämner vägledarna på arbetsförmedlingen noteringarna i 

AIS, Maria förklarar dock att hon använder detta som stöd, men ofta väljer att inte läsa för mycket om 

personen innan denne kommer till sitt första samtal hos henne, utan vill bygga en bild själv. Hon vill 

gärna att de ska vara de som berättar sin problematik och lära känna den sökande utifrån ett blankt 

blad och bistå med hjälp utifrån det som framkommer under samtalet. Sedan kan hon gå in och läsa 

noteringarna i AIS. 

Vägledarna på Arenan uppger att valet av metod kan kompletteras utifrån individens behov, Martina 

som ofta antar ett lösningsfokus, skildrar sin upplevelse av det eklektiska praktiserandet:  

”Jag bara kör – man tar lite gottaste av allt – det beror på vem man möter vem man kör. Det är ju 

också.. du kan inte göra lösningsfokus på en som..- riktig lösningsfokus kör jag inte, men.. har den 

inställningen. Men om man ska köra riktig lösningsfokus, det kan man ju inte göra – i vilket 

sammanhang som helst.”  

I ovanstående citat kan också noteras att Martina inte explicit använder sig av den lösningsfokuserade 

modellen, utan som hon beskriver ett lösningsfokuserat förhållningssätt som hon går in i samtalet med 

för att komplettera sin vägledning.   

Bedömningen av metodval sker enligt båda vägledare på Arenan utifrån vart individen befinner sig, 

Martina menar att lösningsfokuserat lämpar sig bättre på en person som har ett formulerat mål inom 
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räckhåll och behöver visst pushande till att ta sig dit, medan en person som innehar djupare problem 

skulle bli hämmad av ett sådant, utan behöver redogöra för denna samt kanske formulera ett mål först.  

Anneli menar att på Arenan arbetar de mycket med metodutveckling: 

”Vi jobbar med metodutveckling väldigt mycket här… I personalgruppen… Så vi kollar på lite 

olika metoder och sånna saker.. ehm.. för, för olika professioner här brinner för olika saker så att.. 

och men så delger vi varandra. Och sådär.. så att.. likadant det här som jag sa när, ibland har vi 

jobbat i team också när vi träffat ungdomar, och då har jag också fått med mig mycket av andra.” 

Vidare om detta så menar Anneli att vissa andra professioner på Arenan gått MI (motiverande samtal) 

men att hon själv inte gjort detta, då hon inte ser sig behöva detta, utan har plockat upp små övningar 

från denna metod, t ex ambivalenskors. Anneli menar att även om hon känner sig förtrogen med sitt 

arbete så kan det vara roligt att krydda upp det lite andra metoder, hon menar att en person inte kan få 

för mycket metoder i ryggsäcken – du kan anamma lite här och applicera det som passar där. 

Annika på Gymnasieskolan menar att hon utgår elevens önskan och drömmar och målen som den vill 

nå och menar att konstruktivistisk vägledning ibland lämpar sig mindre väl, att det finns elever som 

mer bör fokusera samtalet på vart den här eleven ska komma, sitt mål snarare än att inte grotta för 

mycket i det som är. Vidare menar Annika, som uppger sig använda mycket av anteckningsblock 

under samtalen, att detta ibland måste sättas åt sidan eftersom det mer blir ett störmoment för eleven: 

”Så vissa grejer som man har övat funkar inte alltid i alla sammanhang.” 

Helena på Gymnasieskolan antar ofta samtalet med ett öppet blad, även om viss förkunskap ibland 

förekommer, detta då denne anser det mycket viktigt att eleven får berätta sitt och att hon försöker 

skapa en relation. Angående vilken metod hon appliceras så beskriver hon det som förkroppsligat, att 

det sitter i en. Även fast hon använder sig av stegmodellerna så är det viktigt för henne att inte 

framstår som konstlat, därför kan det vara bra att plocka lite från olika modeller för att, utifrån 

individen, plocka lite fritt så att det inte uppfattas som någon uppstakad process, utan kännas naturligt. 

”Det ska inte vara ur en bok att jaha, nu kommer den här frågan, utan det ska vara i viss relation.” 

Hon menar att det är värt att gå lite mer personligt i talet om PPP (professionellt - presonligt – privat) 

för att skapa förtroende och förståelse. Avslutningsvis så menar Helena att om en vägledare kan 

applicera en metod som passar en själv, så blir det mer genuint och mindre konstlat den vägen. 

5.5.3 Generiska färdigheter 

Samtliga vägledare uppgav ett intresse i att genom samtalet, på olika sätt, förmedla kunskaper och 

verktyg som mer eller mindre kunde stödja eleven till att kunna bli en aktiv aktör för förändring eller 

göra denne redo för ett beslutsfattande. Detta kan summeras som ett förändringsarbete av färdigheter 

eller inställning för att växa som individ, vilket förmedlades genom själva vägledningssamtalet.    

På arbetsförmedlingen menar vägledarna att det finns ett ansvar som ligger individen att göra så att 

denne kan komma i arbete och att de är där i form av stöd. Om individen innehar begränsningar eller 

djupa hinder som gör att de inte kan genomföra detta, t ex att de inte mår så bra, så kan vägledarna 

även bistå med att koppla in specialiser som arbetar med detta. För att uppmärksamma detta menar 
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vägledarna att det ofta är viktigt att använda sig av tystnaden, att inte föra så mycket av samtalet själv, 

som en nyckel för att uppmärksamma detta behov.  

Catharina menar att den lösningsfokuserade modellen bygger på ett friskhetsperspektiv, att om 

personen är beredd på detta så lägger de inte så stor tonvikt på problemet, utan lösningarna. Det 

handlar även, enligt Catharina att klargöra vem personen själv är i förhållande till alternativen och så 

får denne jobba med det och förändras successivt under tiden som denne jobbar med detta. Maria 

menar vidare att vägledarens roll inte är att leverera lösningen:  

”Och det är ju ingenting som att jag måste komma med lösningen, jag visar ju olika vägar och de 

får välja vad de behöver för hjälp och stöd för att nå dit.” 

Något som Maria uppmärksammar är att många som kommer till arbetsförmedlingen känner sig dit-

tvingade för att tillåtas få ekonomiskt stöd, att det handlar mycket om pengar. I detta fall handlar det 

enligt henne om att klargöra för individen att vara aktiv i dennes planering för att få detta stöd. Ett ”ge 

och ta” – arbete som syftar till att skapa engagemang. 

Vägledarna på arbetsförmedlingen gör en åtskillnad mellan Kund – Klagande – Besökare i vilket de 

menar att en person kan befinna sig i olika faser, där de kan anses vara olika redo för att klara av att 

arbeta eller genomföra en process. Catharina menar att det är viktigt att i detta bedömande ha en viss 

fingertoppskänsla för vart individen befinner sig. Om en person blir ”kund” så kan de börja 

sammarbeta, men om de är besökande så kan detta arbete bli svårare, t ex att ha inställningen att bara 

sitta av samtalet, tills de börjar prata om att de vill ha en förändring. 

På Arenan uppger båda intervjuade att arbetet handlar mycket om att förändra en upplevelse, om sin 

omvärld men framför allt om sig själv, vilket innebär att fokusera på det som fungerar, styrkorna. 

Martina menar att hon försöker se bortom det rådande tillståndet och fokusera på ett mer önskvärt, t ex 

om det varit tufft på högstadiet så tänk bort detta, för det kan bli annorlunda på gymnasiet. 

Vägledarna ser det som sin uppgift att med vägledningens hjälp få, framför allt i samtalet med niorna, 

dem att välja själva, att göra ett medvetet aktivt val. Martina har den inställningen att i olika samtal 

pusha ungdomen att själv måste träna sig i dessa färdigheter: 

”Alltså jag har den filosofin att man ska göra saker själv, för lyckas man så.. med hjälp 

naturligtvis.. av mig… så behöver man.. hur ska jag säga? Men i såhär längre samtal som jag hade 

på Arenan – skulle nån behöva ringa någonting för man vill veta någonting, så gör inte jag det.. 

hur jobbigt det än är… utan jag finns med och vi kan göra en plan hur hon, eller han, ska göra…” 

Det är enligt vägledarna på Arenan individen måste ta ansvar för sin förändring, att de inte ska ta 

beslut åt dem eller göra saker för dem i alltför stor utsträckning. De uppger att de kan finnas där för 

dem när beslutet tas och guida dem men aldrig göra det åt dem. De menar att om de ska växa som 

människa så måste de hitta egna vägar att gå och komma dit på egen hand, med lite stöd kanske. 

Enligt Martina så finns det även för många en oro för framtiden, att de ska misslyckas eller inte kunna 

göra det som denne önskar, vilket kan komma ut i t ex ilska, frustration och gråt, eller att denne 

stänger världen utanför sig. Arbetet blir då att få kontakt och skapa framtidstro till dessa. 

Anneli formulerar det som att ungdomarna ofta är så små inuti, över att ha misslyckats. Så att 

vägledaren behöver så små frön, vilket kanske inte ger frukt på en gång, men på sikt. Till många av 

ungdomarna gäller det därför att vara mycket lyhörd menar Anneli, samt att inte leverera alltförmycket 
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på en gång, att om det kommer upp för mycket svar och lösningar, så tappar hon dem. Hon kopplar 

även detta till ungdomens egna resa: 

”Det har vi märkt också, att om vi leverar för mycket svar och lösningar – då blir det inte bra! För 

då blir det inte ungdomens egna resa.. då är det ju vi som har stakat ut den. För att… om det går 

för lätt, och det inte är ungdomens egna process, utan det är min då har ju jag tagit över den. Då 

blir det inte alltid så bra…” 

Anneli trycker än en gång på att om ungdomen själv gör arbetet, så blir det oftast väldigt mycket 

bättre, de blir både stolta och växer jättemycket i det. 

För vägledarna på Gymnasieskolan handlar detta arbete om att eleven själv, i Annikas ord, får lägga 

upp sina strategier, för vart denne vill komma. Helena får utveckla denna tanke: 

”Ja, självklart. det är ju, vägledningen i sig – att stötta eleverna att göra rätt val och att utöka det.. 

man har, efter ett tag så lär man sig det här.. […] att man, vad eleven frågar, så ska man kasta in ett 

litet paket. Alltså man lär sig efter så många samtal som jag ändå har haft, på de här få åren, att det 

kommer ju i automatiken. Mm. Att det är ju genom att ge dom mer verktyg, och göra rätt val.” 

Det handlar enligt Helena även om ”empowerment” till elever som är osäkra på vad de är bra på, om 

de är bra på något, eller uttrycker en egenskap som de uttrycker är dålig. Att klargöra egenskaper de är 

bra på samt vända det som de upplever som negativt till att representera något som istället kan 

upplevas som positivt, t ex om den används mot rätt studie- och yrkesval. Helena menar att det är 

därför som denne använder sig utav coaching också, för att öva sig i dessa färdigheter.  

5.5.4 Analys av tema C 

Den tredje forskningsfrågan löd ”Hur motiverar vägledaren sitt val och användande av väglednings-

metod i sina samtal?” För att svara på frågan så har de teoretiska utgångspunkterna bestått av fem 

vägledningsmodeller, vilket har valts att presenteras i tre teoretiska kategorier: lösningsinriktade, 

stegmodeller och konstruktivistisk vägledning. Som resultatet visade användes varierade modeller i 

olika grad av vägledarna vilket varierade från verksamhetens utformning till sökandes behov men även 

till stor del av vägledarnas professionella preferenser. Den typ av vägledningsmodell som återfanns 

hos samtliga intervjuade var den lösningsinriktade, vilket på AF bestod av den lösningsfokuserade 

modellen (Berg & De Jong), i gymnasieskolan coaching-modellen (Susann Gjerde) och på Arenan 

båda. Av stegmodellerna användes Hägg och Kuoppa inom Arenan hos båda intervjuade samt båda 

stegmodellerna (dvs. även Gunnel Lindh) hos en av gymnasievägledarna, Helena. Den 

konstruktivistiska modellen (Peavy) användes uttalat i metodform blott hos den andra vägledaren, 

Annika, på gymnasieskolan. Det framkom dock att samtliga intervjuade även applicerade ett eklektiskt 

förhållningssätt, vilket innebar att även om de uppgav ovanstående modeller, så plockade de delar av 

övriga modeller, samt övningar från ytterligare metoder som inte behandlas i studien. Detta, i 

kombination med att de presenterade vägledningsmodellerna i sig är eklektiska, gjorde att 

motiverandet av att modellerna till stor del skedde situationsbaserat, det vill säga på basis av dess 

lämplighet i den specifika problematiken. Motiverandet inkluderade även en stor hänsyn av att närma 

sig den sökande på ett genuint sätt, samt utifrån målgruppens premisser – i syfte att understödja ett 

förtroende och skapa trygghet för individen att kunna framföra sin problematik. En annan sak som 

framkom i samtliga verksamhet var ett fokus på generiska färdigheter, vilket vägledarna förmedlade 
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genom applicerandet av valda modeller. Detta tolkas dock inte som en motivering till att använda sig 

av en viss modell, utan som ett motiverande till att använda sig av vägledningsmodell överhuvud-

taget. I en tolkning kan samtliga intervjupersoner i uppdraget som vägledare, sägas vara en form av 

kunskapsförmedlare. Genom att vägledarna undervisar de sökande i självkunskap och insiktsfulla 

handlingar, ökar chanserna att uppnå målen med vägledningen. Bolstad (2010) nämner att utbytandet 

av tankar och meningar är centralt för en gemensam förståelse, vilken blir utgångspunkt för kunskaper 

om att erhålla ett arbete, skönja möjliga studievägar, lära känna sig själv eller att passa in på en 

arbetsplats. Likaså nämner Hägg och Kuoppa (2007) att färdigheter som att iaktta det icke-verbala kan 

användas för att läsa av den sökande och anpassa sig till denne och öka individens inlärning. Lindh 

(1997) nämner vidare att iaktta tystnad, ha god anpassningsförmåga och vara följsam i sin framtoning 

och kroppshållning är färdigheter som vägledaren kan använda i samtalet för att öka utfallet av detta. 

Sammantaget kan sägas att alla dessa färdigheter nämndes av vägledarna i intervjuerna i lite olika 

utsträckning och utgör grunden för deras sätt att skapa relationer med de sökande. På så sätt ökar 

inlärningen ytterligare av generiska färdigheter. Färdigheter som de sökande sen kan använda och dra 

nytta av i olika studie- och yrkesrelaterade valsituationer. 

Det var inom Arbetsförmedlingen som den lösningsinriktade vägledningen (Berg & De Jong, 2003) 

framträdde tydligast, vilket också var den metod som all personal enligt de intervjuade utbildas i och 

arbetar med. Den sistnämnda informationen tolkas som ett motiverande till varför metoden används av 

de enskilda vägledarna, men metodvalets lämplighet motiverades även genom dess målfokusering, att 

det fungerade som ett effektivt och smidigt verktyg i den sökandes process att komma vidare, skapa 

förändring av personens nuvarande tillstånd till ett annat, det vill säga komma i arbete. Processen 

motiverades här av att fokusera på en uppställd målsättning och se på personens styrkor och förmågor 

och inte lägga så mycket energi på problematiken. Detta framträder tydligast i citatet om att så länge 

personen är beredd på förändring, så bryr sig inte vägledarna om hur problemet ser ut, något som kan 

tolkas som signifikant för de lösningsinriktade metoderna. Vidare om motiveringen, viktigt i det 

lösningsfokuserade arbetet är enligt Berg och De Jong (2003) vikten av att snabbt hitta lösningar, 

möjligheter och goda undantag för att hålla styrfart i utvecklingsprocessen – något som många 

individer på AF kan tolkas, vara i stort behov av med tanke på att de är i en utsatt situation socialt och 

ekonomiskt. Parallellt med valet av metod framkom att politiska beslut och myndighetsutövning på 

AF, utgör begränsande faktorer till vägledarnas möjligheter att mer fritt applicera metoder, för att på så 

vis kunna möta individen där den är. Detta kan ses som en svårighet i vägledaruppdraget och går stick 

i stäv med etiken i Vägledarföreningens (2007) deklaration, som säger att vägledaren alltid ska utgå 

från individen i samtalet. Detta ställt i paritet mot AF:s noteringsverktyg SIUS, som anger ett antal 

punkter för introduktion och uppföljning i samtalen. Dessa styrdokument kan tolkas komma att 

påverka vägledarnas möjligheter i metodval och samtalsutförande.  

På Arenan motiverades det lösningsinriktade (Berg & De Jong, 2003 och  Gjerde, 2012) av liknande 

skäl som hos AF, dock uppträdde även att skapa framtidstro för individen som ett viktigt mål för 

fokuseringen av styrkor och förmågor. Det lösningsinriktade förekom dock inte här som ren 

vägledningsmetodik, utan mer som ett förhållningssätt, en grundinställning som lades till 

vägledningen. Det som konkret praktiseras på Arenan var en stegmodell (Hägg och Kuoppa, 2007) 

vilket motiverades genom kartläggandets centrala plats i arbetet med att närma sig individens specifika 

problem för att kunna avgöra var i vägledningsprocessen denne befinner sig. Modellen uppgavs även 

lämpa sig för att ange delmål och bryta ner en större problematik vilket metaforiskt kallades för 

”sopberget”. Valet av det lösningsinriktade ”förhållningssättet” tolkas som en god komplettering till 

stegmodellen, vilket även motiveras att i så stor utsträckning som möjligt fokusera på det som är friskt 

och välfungerande. Till det primära hör också idén om att även här söka formulera ett mål så snart som 
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möjligt för att ha något meningsfullt att sikta mot (Berg & De Jong, 2003 samt Gjerde 2012). Ett 

viktigt resultat inom Arenan var uttaladet om att använda sig av samtalsfärdigheter, alltså färdigheter 

som ingår i respektive modell, detta i nästan högre grad än en specifik modell (Lindh, 1997). Detta 

tolkas som ett eklektiskt förhållningssätt vilket, i verksamheten, ligger till grund för applicerandet av 

metod. Avsikten med det eklektiska metodvalet gjordes av vägledarna utifrån en önskan om att vara så 

genuina som möjligt i sin utövning. Tillika nämndes ett antal färdigheter såsom aktivt lyssnande, att 

vila i tystnad och att avläsa kroppsspråk som viktiga.     

Inom gymnasieskolan förekom samtliga metoder, av vilket det lösningsinriktade (Gjerde, 2012) av 

båda vägledarna motiverades på samma sätt som på Arenan, därtill som ett komplement, här nämndes 

också ”empowerment” explicit som begrepp. Stegmodellerna (Hägg & Kuoppa 2007 samt Lindh, 

1997) motiverades av den ene intervjupersonen som ett effektivt verktyg till att försäkra sig om att 

denne har gått igenom de processer som krävs för ett adekvat vägledningssamtal. Detta tolkas utifrån 

stegmodellerna att vägledaren inte kan hoppa över ett steg eller fas i processen, däremot tillåter 

pendling fram och tillbaka om behovet skulle uppstå, allt för att försäkra sig om att individen får bästa 

möjliga vägledning. Den vägledare som anförde konstruktivistisk vägledning (Peavy, 2000) menade 

att det var ytterst viktigt att sätta sig in i elevens perspektiv och att denne måste klargöra målen med 

egna ord, samt att inte vägledaren lägger sig i för mycket – att styra samtalet i en viss riktning. Detta 

tolkas som den konstruktivistiska tyngdpunkten att utforska den sökandes levnadsrum och att 

individen själv tillåts förutsättningslös formulera sin problematik. Detta kan göras med hjälp av papper 

och penna för att förmedla sin upplevelsevärld. Det bildliga är viktigt i konstruktivistisk vägledning 

som komplement och för att konkretisera det som språket gestaltar. Vidare tycktes förespråkaren inte 

vilja lägga sig i för mycket i samtalet med risk för att styra, samt vara öppen för att samtal ibland kan 

återgå till ett förstastadie. Detta tolkas som att vägledaren förordar en öppen/ostrukturerad process i 

vilket faserna kan gå in i varandra samt pendla utifrån sökandes nya insikter och funderingar.  

Det som konstruktivistisk vägledning och stegmodellerna tycks dela är ett större fokus på 

kartläggningen i kontrast mot de lösningsinriktade. Gymnasieskolans vägledning kännetecknas enligt 

intervjuerna av ett stort fokus på kartläggning vilket stödjer motiveringen till metoder som behandlar 

kartläggning och den verklighet som eleven upplever, levnadsrummet. Det kan också läsas som att 

kartläggningen i stegmodellerna, namngett fas ett, utgör ett för-stadie till en målformulering vilket 

lämpar sig väl till verksamhetens målgrupp som av vägledarna beskrivs ofta behöva stöd, motivering 

och kartläggning i formulerandet av tydliga mål att sträva mot.      
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6. Slutsats 

Med ovanstående som underlag kan nu de tre valda frågeställningarna besvaras: 

1) Hur beskriver studie- och yrkesvägledare i tre olika verksamheter att vägledningssamtalet 

påverkas av den aktuella verksamhetens målsättning, yrkesbeskrivning och målgrupp? 

Inom Arbetsförmedlingen påverkas samtalet, enligt vägledarna, mycket starkt av verksamhetens 

målsättning, en stark målstyrning förmedlas genom samtalen i syfte att uppnå verksamhetens 

övergripande mål som innebär att få in den arbetssökande på arbetsmarknaden, den har en stark 

påverkan på metodval, genomsyrar yrkesbeskrivningen i form av att vägledarna är en del av kedjan 

som myndighetsutövare samt att målet tycks ha preferens över målgruppens intressen, i de fall det 

skulle uppstå en diskrepans. Målgruppens intressen överensstämmer i ideala fall med verksamhetens 

övergripande mål, men målgruppen beskrivs som bred och kan bestå av aktörer som inte är 

intresserade av vägledningssamtal vilket kan resultera i att samtalen urholkas. Verksamhetens 

styrdokument och system påverkar samtalets struktur genom tydliga instruktioner vad respektive part 

förutsätts göra, liksom formulerar tydliga gränser mellan professioner, samtal kan därmed underlättas 

för vägledaren men på samma gång minimera dennes spelrum.       

Inom Arenan förekommer också en tydligt formulerad målsättning, i denna verksamhet är den dock så 

integrerad med målgruppen att vägledarna formulerar det som att när de uppfyller målgruppens 

intresse, så uppnås även målet. Detta gör att vägledningssamtalen till stor del beskrivs anpassas efter 

målgruppen. Yrkesbeskrivningen formuleras kortfattat som ”ungdomens röst” vilket förklaras som 

målgruppens genomsyrande av yrkesrollen som vägledare, vilket även utgör grundval för hur typiska 

samtal utformas. Tydliga ramar och ansvarsområden återfinns i styrdokumenten, dock kan 

genomsyrandet av målgruppens behov göra att vägledaren ändå närmar sig gränserna för det privata 

inom ramen för samtalen. Samtalen i verksamheten beskrivs även präglas av ett stort fokus på 

relationsskapande, något som även utgår från fokus på målgruppen.     

Inom gymnasieskolan finns ett antal styrdokument som formulerar mål, yrkesroll och målgrupp, 

skildringarna från vägledarna visade dock på att dokumenten var öppna för tolkning vilket gjorde att 

en tydlig yrkesbeskrivning av vägledaren inte fanns på samma sätt. De två vägledarna beskrev två 

olika scenarion för hur vägledningssamtalet påverkades av utformningen. Summerat kan dock sägas 

att beroende på vägledarens yrkesbeskrivning så hade målsättningen olika inverkan på samtalet i form 

av resurser att föra vägledningssamtal, vilka förväntningar eleverna hade på studievägledaren samt 

vilken roll vägledaren axlade, kort sagt hur mycket denne måste ta hänsyn till skolans specifika 

målsättning eller hur pass friställd denne var. Gemensamt var att båda vägledarna hade som ambition 

att utgå från målgruppens behov, något som framför allt beskrevs påverka samtalet i form av att verka 

för att upplevas som en neutral plattform, men även till viss del hur samtalet bedrevs i form av 

metodval.   

2) På vilket sätt upplever vägledaren att de sökandes behov påverkar vägledningssamtalet? 

Vägledningssamtalen påverkas av behovets art, genom att applicera Enquist så har följande fem 

samtalstyper uppgett bedrivas i verksamheterna: kartläggande, motiverande, stödjande, 

problemlösande samt behandlande. Dock i olika utsträckning. 
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Inom Arbetsförmedlingen beskrevs kartläggande, motiverande, stödjande och problemlösande samtal 

förekomma oftast. Det dominerande behovet tycktes vara kartläggande, som i samtalet tog sig  uttryck 

i att summera egenskaper, klarlägga alternativ och se vägar till arbete. De motiverande samtalen tog 

sig i verksamheten uttryck genom att identifiera styrkor och matcha arbetssökandes egenskaper mot 

prefererade yrken. De stödjande samtalen förekom i form av att i samtalet formulera en, samt förhålla 

sig till en uppsatt handlingsplan. De problemlösande samtalen tycktes utformas och användas för 

personer som behövde förändra sin attityd mot vissa yrkesområden eller sin egen potential. 

Inom Arenan skildrades framför allt problemlösande samtal, men även en del kartläggande, stödjande 

samt behandlande. Det problemlösande uttrycktes vara den dominerande samtalstypen vilket starkt 

utgick från målgruppens problematik som de burit med sig till verksamheten och i många fall 

omformat till en negativ syn på sig själv, sina förutsättningar och omgivning etcetera. Kartläggande 

samtal tycktes också förekomma, dock i en tolkning endast initialt för att kartlägga ungdomens 

problematik, för att sedan ägna sig åt andra samtalstyper. Stödjande samtal förekommer också i form 

av att när en ungdom satt upp ett mål, så uttalas de ofta behöva stöd för att ta sig dit. Därtill så 

förekommer även i viss mån behandlande samtal vilket påverkas på det sättet att ungdomen behöver 

kurativa samtal i form av mycket relationsskapande och bekräftelse. 

Inom gymnasiet förekommer framför allt kartläggande behov, men även till stor del motiverande och 

stödjande. Det kartläggande behovet genomsyrar de flesta samtal i form av att visa på alternativ och 

summera individens tankar samt vidga, alternativt avgränsa, valmöjligheter. De motiverande samtalen 

kommer till yttryck genom att motivera individen och visa på dennes styrkor och förmågor och genom 

detta formulera detta till passande alternativ. Den stödjande samtalstypen som uttrycks i samtal kretsar 

kring en bekräftelse för individen om att denne har valt eller kommer att välja rätt vägval.      

3) Hur motiverar vägledaren sitt val och användande av vägledningsmetod i sina samtal? 

Vägledningsmetoder appliceras i vägledningssamtalet inom samtliga verksamheter, dock på helt skilda 

premisser. De tre typer av vägledningsmetod som används inom olika verksamheter uppges vara två 

lösningsinriktade, två stegmodeller samt konstruktivistisk vägledning. Viktigt för metodappliceringen 

oavsett verksamhet uppgavs vara ett eklektiskt förfarande, det vill säga att vägledarna plockade från 

flera olika modeller, samtalsfärdigheterna uppgavs som grundläggande samt att generiska färdigheter 

kunde förmedlas genom vägledningsmodellen.   

Inom Arbetsförmedlingen användes lösningsinriktad metod nästan uteslutande. Metodvalet 

motiverades av en rad skäl – genom att metoden lärdes ut till de verksamma, att den lämpade sig väl 

för målformulering och beskrevs som smidig och effektiv, fokuserade på styrkor och vägar framåt och 

inte för mycket på problematiken samt att den främjar till förändring av personens nuvarande tillstånd 

till att snabbt komma i arbete. Ytterligare en viktig aspekt som noterades angående vägledarnas 

metodval var skildringen av en stark målstyrning och dess begränsande av vägledarna att applicera en 

alternativ metod till den som prefererades. 

Inom Arenan användes både lösningsinriktad metod samt metod utifrån stegmodell. Stegmodellen 

uppgavs vara den metod som applicerades men som varmt kompletterades av lösningsinriktat 

förhållningssätt av liknande skäl som angavs hos Arbetsförmedlingen, plus att den främjar för att 

skapa en framtidstro och hopp. Stegmodellen motiverades genom att den fokuserar på kartläggande 

samt att den lämpar sig för att formulera mål och delmål genom att fånga och bryta ner en större 

problematik. Ett viktigt resultat som framkom angående valet av metod var även vägledarnas starka 

preferens att bruka samtalsfärdigheter och ett i övrigt eklektiskt förhållningssätt utifrån situationen. 
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Inom gymnasieskolan förekom lösningsinriktad modell hos båda intervjuade, stegmodellerna som 

metod hos en av vägledarna samt konstruktivistisk vägledning hos den andra. Den lösningsinriktade 

metoden motiverades av samma skäl som angivet inom ovan verksamhet, tillagt att ”empowerment” 

nämndes explicit. Stegmodellen motiverades likaså av ovanstående skäl samt att vägledaren kunde 

försäkra sig om att denne gått igenom en fullgjord vägledningsprocess plus att den var dynamisk, det 

vill säga att ett pendlande kunde ske mellan faser. Den konstruktivistiska vägledningen som brukades i 

verksamheten motiverades av dess starka kartläggning och utforskande av levnadsrummet, att 

individen ska vara den som förutsättningslöst tillåts att formuleras sin egen sanning utan större 

styrning.  Den främjar dessutom användandet av bildlig visualisering samt är en dynamisk 

vägledarprocess där samtalet fritt kan pendla mellan faser. Den valda tillämpningen av metod, oavsett 

konstruktivistisk eller stegmodell, motiverades även av de specifika dilemman som målgruppen ofta 

uppvisade, att dessa modeller i en tolkning fungerar som ett grundläggande stadium till att formulera 

en målsättning.      
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7. Diskussion 

Slutligen ställer vi oss åt sidan för att diskutera aspekter av studien, dess styrkor och svagheter samt 

frågor om vidare forskning. Diskussionen redovisas i tre rubriker – resultat, metod och framtid. 

7.1. Resultat 

Denna studie har visat att vägledningssamtalet i praktiken uppkommer i en rad olika former för de 

intervjuade vägledarna och även om en generalisering inte kan göras för att omfatta hela verksamheter, 

så tycks de tre aspekter av samtalet som valdes att undersökas – utformningen, professionen samt 

sökandes behov - ha haft en påverkan samt uppvisar ha haft olika företräde som påverkansfaktor hos 

respektive vägledare när denne bedriver sina vägledningssamtal. Den här undersökningen visar att 

vägledares möjligheter att påverka och utöva vägledningssamtal i olika verksamheter, varierar i flera 

avseenden. En avgörande faktor för hur samtalet praktiseras kan ses i perspektiv av ramar – både 

teoretiska ramar i vägledarnas metodval, uppfattning av och förhållningssätt i yrkesrollen, andras 

förväntningar på vägledarens uppdrag, men också i perspektivet av verksamhetens ramar. Den senare 

verkar vara den mest framträdande och påverkande faktorn i vägledningssamtalets utformning.  

Övergripande styrdokument för verksamheterna är något som yrkesverksamma vägledare inte kan 

välja att bortse från, utan istället verkar använda som grunden för hur de ser på sitt uppdrag. Av alla 

intervjuer kunde vi se av svaren, att verksamhetens kontext starkt bidrog till vägledarnas syn på vad de 

skulle utföra på arbetsplatsen. Och denna kontext är i sin tur formad av det omgivande regelverk som 

ligger till grund för uppdraget inom respektive verksamhet. Dock, även om det fanns en ambition att i 

så lång utsträckning som möjligt att inte styra resultaten i en viss riktning, så är det svårt att frångå att 

undersökningen kan ha vinklats genom dess deduktiva upplägg. Genom att ställa upp 

forskningsfrågorna utifrån de tre perspektiven så genererar detta svar som bygger på just dessa frågor. 

Vi är medvetna om denna ofrånkomliga risk med att fokusera på utvalda faktorer, vilket för tankarna 

vidare vad mer som kan påverka vägledningssamtalet, alltså vad har vi missat?  

Några faktorer som framkom under undersökningen, men som inte har tagits med då de inte var 

relevanta för frågeställningarna, var till exempel att miljön, rummets utformning samt tiden på dygnet 

kan spela en stor roll för påverkan av samtalet, liksom att ett samtal som hålls mellan två parter uppges 

skilja sig från samtal som hålls när en tredje part är inblandad, t ex en annan profession eller en 

förälder. En annan sak som hade varit intressant att infoga i studien är samtalets påverkan av klass, 

kön eller etnicitet. Möjligheten fanns och hade ett eller flera av dessa aspekter aktivt antagits, så hade 

sannolikt ett annat resultat framkommit av definitionen ”det goda samtalet” inom respektive 

verksamhet. Till detta så hade även ålder kunnat problematiseras i högre utsträckning. Angående 

verksamheterna så föll valet på Arbetsförmedlingen, gymnasieskolan samt Arenan vilka kunde 

uppvisa intressanta resultat, dock i en uppställning av verksamheterna som autonoma enheter. Det kan 
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ses som en grundläggande brist, i det faktum att det kan förekomma en rad olika praxis även inom 

verksamheterna, vilket även kan skilja sig från vägledare till vägledare. Det hade med andra ord även 

varit intressant att i kontrast kanske fokuserat på de olika praktiker som kan förekomma inom en 

verksamhet för att den vägen formulera studien. Det framkom även en hel del fenomen i denna 

undersökning som vi har valt att kalla dilemman och diskrepanser, ett exempel på detta var 

Arbetsförmedlingens starka målstyrning vilket skapade ett dilemma där vägledarna kunde uppleva att 

de tvingades välja mellan individens och organisationens intressen. En annan undersökning med 

forskningsfrågor och problematisering skulle kanske kunnat utveckla detta dilemma närmare, då det är 

en intressant förekomst som förtjänar uppmärksamhet och torde kunna utgöra grund för en ny 

problematisering, i samband med diskussioner om vägledarens arbetsområde. På samma sätt 

framträdde i undersökningen andra typer av diskrepanser mellan vägledningsetiken och 

ungdomars/elevers önskemål. En del av vägledningsarbetet i verksamheterna går de facto ut på att 

”leverera sanning”, i kontrast till att vägleda förutsättningslöst. Det faktum att önskade valalternativ 

hos sökande ibland inte kan förverkligas, är ett sådant exempel. På både Arenan och Arbets-

förmedlingen uppgav vägledarna att önskade alternativ ibland inte kunde förverkligas. Likaså kunde vi 

se av Annikas berättelse att en del gymnasieelever inte riktigt verkade göra studieval av rätt orsaker, 

enligt hennes sätt att tänka, detta trots att samma vägledare samtidigt förespråkade en konstruktivistisk 

vägledning som går ut på att inte tänka i dessa termer. Med andra ord pekar det på att vägledaren – för 

att nå målet med vägledningen – samtidigt måste nagga vägledningsetiken i kanten, genom att frångå 

initiativet att utgå från individens livsvärld i samtalet.  På så vis kan man säga att samtal ibland kan gå 

stick i stäv med vägledarens egna yrkesvärderingar, då denne genom att göra tvärtemot vad hon 

egentligen avser, ändå gör just detta för att uppnå det högre målet med vägledningen – att leda eleven 

mot studie- och yrkesval som är riktiga för denne. Någon slags anpassning eller korrigering verkar 

alltså vara nödvändig från elevens sida, där hjärtats och hjärnans önskningar står i kontrast till 

varandra, i vägledarens ögon. Även detta hade varit ett intressant föremål för analys om vi i detta 

arbete valt att fokusera på detta genom en alternativ frågeställning eller syfte. 

Summerat så hade detta arbete kunnat kompletteras med alternativa vägar för att ge svar på vad ”det 

goda samtalet” går ut på, men resurser i form av tid och studiens förordade omfattning gjorde att vi 

fick anlägga ett visst perspektiv och försöka redogöra för detta. 

7.2. Metod 

Angående metodvalet ”analys av meningsinnehåll” känner sig vi oss i efterhand nöjda med detta val, 

det lämpade sig väl för studiens kvalitativa ansats och bidrog även till att en mer levande presentation 

av resultatet kunde göras i form av kategorier. Svårigheten med metoden var att urskilja 

meningsbärande enheter, detta var något som upplevdes mycket fritt för tolkning vilket lade stort 

ansvar på vad de som analyserade resultatet såg utifrån sin föreställning. Detta riskerade att till stor del 

vinkla resultatet liksom att missa huvuddrag, eller över- och underkategorisera de teman som framkom 

på ett tveksamt sätt. Det som underlättade detta var att vi var två till antalet, vilket i stor grad 

möjliggjorde alternativa tolkningar vilka kunde diskuteras under hela resultatredovisningen. 
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Det fanns förstås andra kvalitativa analysmetoder som kunde ha valts, Johannessen och Tufte (2003) 

nämner tre andra: berättelseanalys, diskursanalys och konversationsanalys. Genom vald metod 

fokuserade vi på meningsinnehållet i en text och genom brukandet av berättelseanalys så hade vi även 

kunnat förflytta vikten till förloppet eller formen och strukturen på den berättelse som skildrades. Vi 

tolkar detta som att djupare urskilja sådant som explicit inte sägs, och även om ett sådant tolkande kan 

ha uppstått även i detta arbete så var inte detta den grundläggande ambitionen, utan syftet var att lägga 

tonvikt på det som vägledarna medvetet förmedlar. En liknande motivering kan tillämpas på valet 

kontra diskursanalys, det fanns förstås en intressant möjlighet att se på språkliga aspekter och sätta 

detta i relation till ett större sammanhang som skulle kunna beskrivas som en viss diskurs. Dock hade 

vi inte som ambition att redogöra för ett sådant perspektiv, detta hade t ex krävt en ytterligare 

forskningsfråga som behandlar relationen mellan olika verksamheters tal om vägledningssamtalet. 

Slutligen så tycks metoden konversationsanalys fokusera på att placera det som vägledarna skildrar i 

en viss social eller kulturell kontext, vilket valdes bort eftersom studien inte fokuserade på till exempel 

etnicitet, vilket vi tolkar som en grundförutsättning för att föra en sådan analys. 

Urvalet gjordes med metoden liten variation ifråga om centrala kännetecken. Anledningen till valet var 

att finna personer inom gruppen studie- och yrkesvägledare, för att tydligare kunna identifiera faktorer 

som kunde vara gemensamma eller specifika, inom gruppen. Att välja kvalitativ metod med intervju 

för att studera området, framstår som ett relevant val. Genom intervjuerna kunde vi föra en avslappnad 

dialog med respondenterna, ställa följdfrågor och utveckla perspektiv av problemområdet. Dessutom 

gav det oss möjligheten att närmare kunna förstå de påverkansfaktorer som har kommit upp i 

resultaten, samt hur de påverkar samtalets utformning på ett tydligt sätt. Att vi valde bort en 

kvantitativ studie var medvetet, en generalisering av resultatet var inte huvudsyftet, utan att istället 

upptäcka specifika fenomen som fördjupar kunskapen om hur ett samtal kommer till uttryck, beroende 

på var och av vem det utförs – vad kännetecknar ett gott samtal och vem är det som ska formulera det?       

Men även om vald metod kändes given i förhållande till studiens struktur, så fanns det brister som bör 

förmedlas. Vi hade en initial ambition att intervjua samtliga vägledare enskilt, dock så intervjuades 

vägledarna på arbetsförmedlingen samtidigt. Anledningen till den dubbla intervjun var av geografiska 

och ekonomiska skäl. Detta gjorde att det var fördelaktigt att genomföra flertalet intervjuer simultant 

när denne väl var i kommunen. Detta påverkade kanske inte bara resultatet, utan även själva 

analysarbetet då det under vissa tillfällen var oklart hur mycket den ene intervjuade instämde med den 

andre eller ej, liksom hur de påverkas av varandras svar och tolkningar. Vi anser dock att den dubbla 

intervjun bara ska ses som en svårighet och inte att inte att den har motverkat studiens syfte. En annan 

svårighet som uppstod var att avgränsa en kategori, t ex ”individen i fokus”, till en specifik forsknings-

fråga. ”Individen i fokus” hade likväl kunnat användas för att skildra respektive temas resultat, detta 

val var dock i en tolkning mest lämplig i tema B, det vill säga att det var med individen i fokus som 

vägledarna motiverade deras intresse i att fånga och utgå från de sökandes behov. 

7.3. Framtid 

Detta studieområde är mycket intressant i den meningen att ”det goda samtalet” skulle kunna utforskas 

genom en mängd olika ansattser – vad ett sådant är och vem som ska definiera det. Svaret på frågan är 
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inte entydigt. I flera avseenden var de intervjuade vägledarna överens om att – behov, yttre 

förutsättningar, vägledarna själva och dem de möter - alla har del i vad samtalet kommer att bli. 

Frivillighet och styrning, uppdrag och vägledarfilosofi, målsättning och behov, alla spelar roll i 

sammanhanget och även om vi har berört dessa ämnen utifrån så framträder ett par saker som skulle 

kunna vara av intresse att studera närmare, Nedan följer några intressanta framtida forskningsförslag: 

(1) Vilken påverkan har rummets påverkan på vägledningssamtalet?  

(2) På vilket sätt skiljer sig samtal mellan två parter kontra trepartssamtal? 

(3) Påverkas vägledningssamtalen av behov, sett utifrån ett genus-/klass-/etnicitetsperspektiv? 

(4) Hur påverkar upplevelsen av vägledaren samtalet, sett utifrån genus/klass/etnicitet? 

(5) Hur skiljer sig definitionen av vägledningssamtalet inom en verksamhet? 

(6) Kan definitionen av vägledningssamtalet vara ett uttryck av en högre diskurs? 

(7) Vilka etiska dilemman kan uppstå mellan olika påverkande faktorer av vägledningssamtal? 

(8) Hur påverkar en vägledares andra uppdrag vägledningssamtalets utformande? 

(9) På vilket sätt skiljer sig frivilliga vägledningssamtal från obligatoriska? 

(10) Hur motiverar vägledaren eventuella val av styrning? 

Det var frestande att lägga till den första frågan, angående rumsligt arrangemang. Har det betydelse för 

samtalets utfall, om vissa nödvändiga åtgärder är vidtagna – till exempel möjligheten att kunna stänga 

en dörr, möbleringens intryck (kontor eller samtalshörna), eller avskildhet kontra central placering? 

Därtill, hur spelar anställningsformen roll för vägledningens effekter och samtalsutformning? Behöver 

vägledaren ”gifta sig” med verksamheten eller kan man fungera lika bra som konsult – eller till och 

med bättre? Slutligen, hur påverkas samtalet av det faktum att viss vägledning ut förs i kontexter som 

består av målgrupper som är starkt utsatt på olika sätt – och hur kan vägledaren kompensera det? Hur 

motverkar vägledaren genus, etnicitet, klass eller funktionsnedsättningar och hur jämnar denne ut 

spelplanen, så att alla kan ges mer likvärdiga förutsättningar på olika arenor i samhället? 

En summering av detta, är att det är frågans bredd som gör den så intressant. Ett gott samtal är både en 

subjektiv uppfattning där olika parter kan uppleva fenomenet helt olika, i ”det goda” finns det även en 

definition av något som är bra, lämpligt och önskvärt. Frågan är då för vem eller i vems intresse är 

vägledningssamtalet gott? Vems definition ska gälla? Vi har i detta arbete har bara berört en del och 

skrapat på ytan på ett isberg som kan ha rötter långt ned i filosofiska frågor. Saker som maktperspektiv 

i samtal, etiska och etniska diskrepanser som uppstår när påverkande faktorer krockar och 

övergripande samhällsenliga diskurser, i ständig förändring, som sätter riktlinjer för samtalen är i vår 

mening förslag till vidare forskning, ty de modiga som törs ge sig ut på dessa djupa vatten har mycket 

att hämta, men det kan kanske även handla om syftet att engagera och provocera. Vi har till exempel 

uppmärksammat etiska dilemman som kan uppstå för en vägledare, krockande intressen mellan 

verksamhetens mål och individen, graden av styrning ”i gott syfte” samt hur mycket spelrum en 

vägledare har att applicera alternativa metoder i samtal är frågor som har kommit upp under 

intervjuerna, trots att dessa inte har efterfrågats. Om vi själva skulle fortsätta detta arbete så skulle de 

etiska dilemmana vara intressant att behandla. Oavsett vad så hoppas vi att detta arbete har klargjort 

för läsarna hur olika vägledare inom olika verksamheter praktiserar sina vägledningssamtal samt hur 

de motiverar sina val till denna praxis. Vidare så hoppas vi att arbetet kan ge en inblick i hur 

vägledningssamtal kan utformas inom olika verksamheter och att framtida kollegor an uppfatta vilka 

frågor de kan förväntas förhålla sig till – när vägledningens teorier väl omsätts i praktiken. Våra svar 

må ha genererat många fler frågor, detta är dock inget som vi ser ett misslyckande - tvärtom ger de 

indikationer på områden att studera vidare och ytterligare ett intressant perspektiv att anlägga ett 

problemområde. Allt i syfte att fortsätta reda ut frågan om ”det goda samtalet” – för vem och varför.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumanual 

1: Introduktion  

A: Presentation av intervjuare.  

B: Information om studiens syfte, sammanhangsmarkering och etisk information. 

C: Presentation av intervjuperson/befattning etc. 

2: Verksamhetens utformning  

A: Berätta om verksamheten, vad gör ni? (verksamhetsmål/målgrupp samt styrdokument), vad gör du 

(yrkesbeskrivning)?  

B: Hur påverkas vägledningssamtalet beroende på verksamhetsmålet tror du? 

C: Hur påverkas vägledningssamtalet beroende på målgrupp tror du?  

D: Hur påverkar din yrkesbeskrivning/yrkesroll vägledningssamtalet tror du? 

3: Vägledningsmetoder  

A: Berätta om ett vanligt vägledningssamtal, hur går det till? 

B: Vilka vägledningsmetoder, kommer du ihåg från utbildningen? 

C: Vilka har du mest användning för här? På vilket sätt? Hur bedömer du vilken som lämpar sig? 

D: Finns det någon metod du kommer ihåg, som inte används? Används någon annan? 

4: Vägledningstyper  

A: Berätta om ett vanligt vägledningssamtal, vad uttrycker de som kommer ofta behöva ha hjälp med? 

B: Finns det något behov som du ser dominerar? Utveckla gärna med ett exempel! 

C: Hur påverkas vägledningssamtalet av det behov som uttalas? 

D: Finns det några andra behov som också uttalas, utöver de vanligast förekommande? 

5: Övrigt:  

A: Är det något vi har missat att fråga om i sammanhanget? 

B: Finns det något annat som påverkar vägledningssamtalet som vi inte har tänkt på? 
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Bilaga 2 – Missivbrev till verksam studie- och yrkesvägledare. 

Hej [Namn], [Titel], [Verksamhet] 

Vi heter Mattias Rosén Stoor och Susanne Porswald och går nu sista terminen på distans på Studie- 

och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Till vårt pågående examensarbete så är vi intresserade av vägledningssamtalet som 

vägledningsinstrument och hur det appliceras i er verksamhet - utifrån den målsättning, 

yrkesbeskrivning samt målgrupp som kännetecknar er verksamhet. Vi är även intresserade av vilka 

vägledningsmodeller från vår utbildning som appliceras inom ramen för verksamheten samt vad 

sökanden, som kommer till er verksamhet, uttrycker för vägledningsdilemman idag. 

Vi skulle vilja intervjua dig som utbildad studie- och yrkesvägledare, idag verksam inom 

[Verksamhet] utifrån ovanstående intresse. Du är viktig för oss för att du som utbildad vägledare har 

en liknande förståelse som oss angående det professionella vägledningssamtalet samt kan svara på 

frågor om t ex vägledningsmetoder/teorier. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att intervjua dig, inte bara 

för att få gott material till vårt examensarbete utan även till att kunna medverka till att uppmärksamma 

den vägledning som förs inom din verksamhet till kommande generationer studie- och yrkesvägledare 

som går utbildningen. 

En ljudupptagning av intervjuerna behöver göras, för att transkribering och analys skall vara möjlig.  

Dessa ljudfiler kommer att förvaras på ett säkert sätt under arbetets gång - och i samband med 

uppsatsens godkännande, dessutom raderas. Kompletterande anteckningar kommer att behandlas på 

samma sätt. Vi vill samtidigt passa på att poängtera att allt deltagandet sker frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande i studien. All information från intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att både intervjupersoner och verksamhet helt kommer att anonymiseras. 

Den information som denna intervju genererar, kommer alltså inte att kunna kopplas till dig eller din 

verksamhet.  

 

Tack på förhand och med förhoppning om ett personligt möte! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mattias Rosen Stoor  Susanne Porswald 

(kontaktuppgifter)  (kontaktuppgifter) 
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Bilaga 3 – Missivbrev till verksamhetscheferna  

Hej [Namn], [Titel], [Verksamhet] 

Vi heter Mattias Rosén Stoor och Susanne Porswald och går nu sista terminen på distans på Studie- 

och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet.  

Till vårt pågående examensarbete så är vi intresserade av vägledningssamtalet som instrument och hur 

det appliceras i er verksamhet - utifrån den målsättning, yrkesbeskrivning och målgrupp som 

kännetecknar er verksamhet. Vi är även intresserade av vilka vägledningsmodeller från vår utbildning 

som appliceras inom ramen för verksamheten, samt vad sökande som kommer till er verksamhet, 

uttrycker för vägledningsdilemman idag. 

Vi skulle vilja intervjua två av era anställda som har gått en studie- och yrkesvägledarutbildning 

utifrån ovanstående intresse. Det är viktigt för oss att personen är utbildad då denne förväntas ha en 

liknande förståelse som oss angående det professionella vägledningssamtalet, samt i frågor som rör till 

exempel vägledningsmetoder/teorier. Vi hoppas få möjlighet att intervjua dessa personer inom er 

verksamhet, inte bara för att få gott material till vårt examensarbete utan även till att kunna medverka 

till att uppmärksamma den vägledning som förs hos er till kommande generationer studie- och 

yrkesvägledare som går utbildningen. 

En ljudupptagning av intervjuerna behöver göras, för att transkribering och analys skall vara möjlig.  

Dessa ljudfiler kommer att förvaras på ett säkert sätt under arbetets gång - och i samband med 

uppsatsens godkännande, dessutom raderas. Kompletterande anteckningar kommer att behandlas på 

samma sätt. Vi vill samtidigt passa på att poängtera att allt deltagandet sker frivilligt och 

intervjupersonen kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien. All information från de 

deltagande personerna kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att både intervjupersoner och 

verksamhet helt kommer att anonymiseras. Den information som intervjuerna genererar kommer alltså 

inte att kunna kopplas till er.  

 

Tack på förhand! 

 

Mattias Rosen Stoor   Susanne Porswald 

(kontaktuppgifter)  (kontaktuppgifter)   


