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Konsten att bryta upp utan att bryta ihop 

Om individers behov av studie- och yrkesvägledning i vändpunkter 

Nathalie Jansson och Sofia Söderlund 

Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker behovet av och tillgången till studie- och yrkesvägledning i vändpunkter och 
utgår från karriärvalsteorin Careerships definition av dessa. Alla individer ställs inför flera 
vändpunkter under sitt liv och vissa är mer tydliga än andra. Tidigare forskning visar att individer med 
fler valmöjligheter inom sin vändpunkt upplever ett större behov av studie- och yrkesvägledning än 
individer med få valmöjligheter. Ofta upplever exempelvis arbetssökande ett litet handlingsutrymme 
och lågt förtroende för myndighetsutövare. Undersökningens resultat visar att behovet men också 
tillfredsställelsen av studie- och yrkesvägledning är störst inom grundskolan och lägst för gruppen 
arbetssökande. I uppsatsen diskuteras om intresset för studie- och yrkesvägledning skulle öka i 
vuxengrupper om fler gavs möjlighet att ingå i en kontinuerlig studie- och yrkesvägledningsprocess.     

Nyckelord 

Studie- och yrkesvägledning, Careership, vändpunkter och karriärval. 
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Try to break up without breaking down 

About individuals need for career counselling in turning points. 

Nathalie Jansson och Sofia Söderlund 

Abstract 

This essay examines the need for career counselling when reaching a turning point based on the career 
selection theory, Careership. All individuals are recurrently faced with turning points during their 
career, some clearer than others. Previous research indicates that individuals with more options in their 
turning point feel a greater need for career counselling than individuals with fewer choices. For 
example jobseekers often experience that they have little room for manoeuvres and a low confidence 
in authorities. The result from this study shows that the need for and also the satisfaction with career 
counselling are biggest in elementary school and the lowest for jobseekers. In the essay we discuss 
whether the interest in seeking for career counselling would increase if grown ups were given the 
opportunity to be a part of a continuous career counsellingprocess.  

Keywords 

Career counselling, Careership, turning points and career choice. 

Förord 

Tack till de Arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare som har ställt upp och hjälpt oss att 
hitta respondenter. Tack till respondenterna för ert deltagande, det är tack vare er som denna studie har 
gjorts möjlig. Slutligen vill vi rikta ett tack till de i vår omgivning som tog sig tid att läsa igenom och 
ge feedback på enkäten.    
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Inledning 

Oavsett vilken vändpunkt en individ går igenom, kan detta vara både smärtsamt, utvecklande och 
spännande. Varje individ går igenom flera vändpunkter under en livstid (Lundahl 2010). “I dag är det 
inte ovanligt att individer byter karriär flera gånger under sitt yrkesliv” (Sveriges kommuner och 
landsting [SKL] 2013, s. 47). Därför ställde vi oss frågan om individer är i behov av studie- och 
yrkesvägledning då de ställs inför vändpunkter? 
Under våra tre år på studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms universitet har 
professionens roll inom grundskolan behandlats till störst del.  Karriärvalsteorin Careership, som är 
den här studiens teoretiska utgångspunkt, behandlar dock tre olika vändpunkter som sker under en 
individs hela livskarriär. Därför väcktes vårt intresse för att undersöka hur individers behov av studie- 
och yrkesvägledning kan skilja sig i de val som sker senare i livet i jämförelse med vändpunkten i 
grundskolan. De vändpunkter som har definierats inom teorin är strukturell vändpunkt, frivillig 
vändpunkt och påtvingad vändpunkt. Dessa vändpunkter representeras i denna studie av elever i 
årskurs nio som står inför sitt gymnasieval, universitetsstuderande som nyligen har valt 
universitetsutbildning och arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen.  
Kommuner uppmanas att erbjuda studie- och yrkesvägledning även utanför skolverksamheten (SKL 
2013). Detta för att individer skall ha någonstans att vända sig under exempelvis sommaren med 
frågor inför hösten samt för att vuxna skall känna sig välkomna till studie- och 
yrkesvägledningsverksamhet. Vi finner det därför intressant att även undersöka om studie- och 
yrkesvägledningsbehovet tillgodoses.  

Vi har inte hittat tidigare forskning som undersökt om det finns en skillnad i behovet av studie- och 
yrkesvägledning beroende på vilken vändpunkt individen står inför. Upptäckten gjorde oss 
intresserade av att undersöka detta närmare.  

 
 
 

  



7 
 

Förförståelse 

Vi förmodade att behovet av studie- och yrkesvägledning var större hos individer som går igenom en 
påtvingad vändpunkt vilket exempelvis är arbetssökande. Detta grundades på tanken kring att dessa 
individer inte har hunnit planera inför sitt val och att vändpunkten troligtvis kom plötsligt. Självklart 
var att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan är reglerad och ska följa vissa styrdokument. Vi 
antog därför att de flesta eleverna i årskurs nio hade varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning. 
Vidare antog vi att studie- och yrkesvägledningsbehovet inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning för 
individer som befinner sig utanför ett skolsystem. Detta grundade vi på egna erfarenheter från egna 
utbildningsval samt våra praktikperioder under studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi har sett att 
individer inom olika skolformer får information kring sina alternativ och vet vart de ska vända sig vid 
behov av studie- och yrkesvägledning. Detta antog vi inte var lika tydligt för de som står utanför 
utbildningsväsendet. 

Begrepp 

Studie- och yrkesvägledning är ett begrepp som vi har valt att definiera för att öka förståelsen vid 
läsningen av vår uppsats. Vi valde att använda OECD, EU-kommissionen och Världsbankens 
gemensamma definition av karriärvägledning eftersom denna förklaring av vägledning kan appliceras 
bäst på samtliga vändpunkter vi har studerat. Skolverket (2007) har använt samma definition och 
menar att studie- och yrkesvägledaren kan vara behjälplig i valsituationer i alla åldrar samt förse den 
sökande med relevant information och aktiviteter avsedda för att underlätta utbildnings- och karriärval. 
Studie- och yrkesvägledare ska finnas tillgänglig i skolor, institutioner och myndigheter.  
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Teorianknytning 

Studien har utgått från karriärvalsteorin Careership1 i såväl syfte som forskningsfrågor och kommer 
även att ligga till grund för avsnitten analys och diskussion. Vi presenterar i detta avsnitt de begrepp 
som vi anser är centrala i vår undersökning samt inleder med en förklaring av karriärvalsteorin. 

Individens handlingshorisont 

Grundarna till teorin är Phil Hodkinson och Andrew Sparkes (1997). Den centrala idén i Careership är 
att individen gör val inom sin egen handlingshorisont (Hodkinson 2008). Individen begränsas att 
endast se de alternativ som stämmer överens med personens habitus eller position i fälten och 
förhindras därmed se val som finns utanför handlingshorisonten. En del individer ser mer än andra och 
blir därmed inte lika begränsade i sina vändpunkter.  

Careership bygger på utbildningssociologen Pierre Bourdieus teori kring habitus, kapital och fält 
(Hodkinson m.fl. 1996). Donald Broady är pedagogikforskare vid Uppsala universitet och har skrivit 
om samt arbetat med Bourdieu. Enligt Broady (1998) kan begreppet habitus beskrivas som ett filter en 
individ bär vilket avgör hur personen tillåter sig själv att tänka och handla i den sociala världen. 
Habitus formas utifrån klass, kön och etnicitet. Vidare menar Broady (1998) att Bourdieu har 
definierat tre olika typer av kapital som en individ kan besitta. Kapital är något som av andra anses 
värdefullt eller aktat. Kulturellt kapital kan innefatta individens språkliga förmåga eller kulturella 
erfarenheter. Socialt kapital är exempelvis vänskapsrelationer eller andra sociala sammanhang som 
individen rör sig inom. Ekonomiskt kapital utgörs av materiella tillgångar, utbildningsnivå samt 
vetenskapligt kapital. Samtliga kapital formar individens habitus. Enligt Broady (1998) är individen 
ofta omedveten om hur stor påverkan dennes habitus har gällande exempelvis karriärval. Habitus 
ligger till grund för individens handlingshorisont. Broady (1998) menar att Bourdieu även presenterar 
begreppet fält som utgör exempel på olika marknader inom den sociala världen. Ett exempel på detta 
kan vara arbetsmarknaden där flera aktörer har olika intressen och mål med att befinna sig inom 
marknaden. Den som har mest makt styr marknaden eller fältet (Ibid.).  

Enligt Careership är en individs karriärval pragmatiska och begränsat rationella (Hodkinson m.fl. 
1996). Individens val påverkas av individens habitus och kapital samt influeras dessutom också av 
yttre faktorer. Hodkinson och Sparkes (1997) menar även att tillfälligheter, individens erfarenheter 
samt råd från omgivningen påverkar beslutet. Dessutom anser de att karriärval inte är systematiska 
utan snarare handlar om att acceptera ett val istället för att välja bland olika alternativ. Ett val kan 
förändra individens habitus i olika utsträckning och vändpunkten kan därmed vara mer eller mindre 
traumatisk eller bekväm (Ibid.).  

Grundarna till Careership hävdar att individer följer rutiner och i livskarriären följer alla människor en 
given riktning (Hodkinson och Sparkes 1997). I vissa fall kan avvikelser från rutinerna förekomma 
vilket kallas vändpunkter. Att gå igenom en vändpunkt innebär att individen byter riktning, klättrar 
eller faller på karriärstegen. En individs karriärbana är präglad av rutinmässiga erfarenheter och 

                                                        
1 Namnet Careership är framtaget av grundarna Phil Hodkinson och Andrew Sparkes. Det finns ingen svensk 
översättning.  
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varvad med vändpunkter, detta sker under hela individens yrkesverksamma period. Hodkinson och 
Sparkes (1997) har identifierat tre olika typer av vändpunkter, strukturell, påtvingad och frivillig 
vändpunkt. En del av dessa vändpunkter går att planera och förbereda sig inför eftersom en del 
vändningar går att förutse, andra gör inte det. Beslut som individen tar under en vändpunkt kan 
komma att påverka eller förändra individens habitus. (Hodkinson och Sparkes 1997) 

Vändpunkter 

De strukturella vändpunkterna är ofta institutionaliserade vändpunkter som de allra flesta människor 
går igenom (Hodkinson och Sparkes 1997). Detta kan exempelvis handla om att alla elever i nionde 
klass tvingas göra ett val gällande sin framtid, huruvida de skall fortsätta till gymnasieskolan, söka sig 
till arbete eller annan sysselsättning.  

Lisbeth Lundahl som är professor vid Umeå universitet har använt sig av Careership i delar av sin 
kvalitativa forskning. Lundahl (2010) som har översatt flera begrepp inom Careership från engelska 
till svenska menar att strukturella vändpunkter är vanligast förekommande inom skola och arbete. 

Frivillig vändpunkt infinner sig då en individ själv bestämmer sig för att bryta sin rutin och inleda en 
ny. Anledningen till att en individ genomgår en frivillig vändpunkt beror ofta på att individen själv 
känner ett behov av att förändra sin situation (Hodkinson och Sparkes 1997). 

En påtvingad vändpunkt sker då yttre faktorer, personer i omgivningen eller händelser tvingar en 
individ att bryta sina rutiner. Detta förekommer bland annat då en individ blir uppsagd från sin 
nuvarande anställning (Hodkinson och Sparkes 1997). 

Rutiner i samband med vändpunkter 

En individs livskarriär består av flera olika val i anknytning till vändpunkter och mellanliggande 
rutiner (Lundahl 2010). Dessa kan vara sammanlänkade eller stå i konflikt till tidigare beslut. 
Dessutom kan den nya rutinen på olika sätt bekräfta eller bidra till att individens identitet förändras.  

Hodkinson och Sparkes (1997) har definierat fem olika rutiner. Den första rutinen är bekräftande, den 
återskapar karriärval som individen redan har fattat. Rutinen är en del av utvecklandet av individens 
identitet och habitus. Den andra rutinen kallas för motsägande och infaller då individen väljer att byta 
karriärbana på grund av att personen vill byta habitus. Individen känner sig otillfredsställd och vill inte 
längre kopplas samman med de associationer som den nuvarande rutinen speglar. Ytterligare en rutin 
är socialiserande vilket är den rutin som bekräftar en identitet som från början inte var önskad av 
individen. Vändpunkten tillsammans med den socialiserande rutinen som följer gör att individen 
förändrar sin identitet. Ett exempel på detta är när individen tar en tillfällig anställning som sedan blir 
intressant att fortsätta arbeta med då den slutligen passar individen. Rutinen där individen inte gillar 
sin identitet men heller inte kan ta initiativ till att förändra den kallas störande rutin. Anledningen till 
att individen inte kan ta initiativet kan bero på att personen suktar efter en identitet som inte längre 
finns tillgänglig. Sista rutinen är evolutionär rutin, dessa uppstår när individen gradvis förändras. 
Personen växer ur sin karriäridentitet och vändpunkten blir därför inte speciellt smärtsam för individen 
(Ibid.).  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som påträffats inom belyst ämnesområde. Först beskrivs 
forskningsläget och därefter följer de vetenskapliga texter som är skrivna av forskare i Sverige och i 
andra länder. I avsnittet beskrivs också hur vi gick tillväga då vi sökte litteratur.  
Som vi nämnt tidigare har vi inte hittat forskning som undersökt om det finns en skillnad i behovet av 
studie- och yrkesvägledning beroende på vilken vändpunkt individen står inför. Den forskning som har 
gjorts inom ämnet har till stor del baserats på en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer där vissa 
forskare har kompletterat med enkäter. 

Studie- och yrkesvägledning samt förväntningar på samtalet 

Gunnar Schedin som är forskare vid Umeå universitet har undersökt vilka förväntningar elever och 
studie- och yrkesvägledare har på samtalet och vilka erfarenheter de har av karriärvägledning. Schedin 
(2007) menar att stora frågor, som exempelvis hur den sökande vill leva sitt liv, ofta behandlas i 
samtal med studie- och yrkesvägledaren. Främst handlar samtalet om att få en ökad förståelse för hur 
individer gör sina karriärval och vilka faktorer som påverkar personers val. Enligt Schedin (2007) ska 
studie- och yrkesvägledning utgå från den enskilda individen och fokusera på personernas styrkor. 
Tillsammans med den sökande ska studie- och yrkesvägledaren planera den riktning som individen 
önskar genom att sätta upp realistiska mål och göra en handlingsplan. Resultat i Schedins (2007) 
undersökning visar att den sökande förväntar sig att studie- och yrkesvägledaren ska knyta an till sin 
klient för att de ska känna sig trygga med beslutet som tagits. Till de individer som vill vara 
självständiga i sina valsituationer ger studie- och yrkesvägledare mindre stöd menar Schedin (2007). 

Gunnel Lindh (2012) som har studerat individens studie- och yrkesvägledningsprocess menar att den 
sökande ofta förväntar sig att samtalet med studie- och yrkesvägledare ska väcka gamla och nya 
funderingar samt att de ska få sina frågor besvarade. Genom sin forskning har Lindh (2012) kommit 
fram till att många grundskoleelever anser att studie- och yrkesvägledarsamtalen är viktiga eftersom de 
kan få information kring de val som de står inför. Oftast ses valen som dramatiska och därmed blir 
studie- och yrkesvägledaren en person som individen känner tilltro till inför sina valsituationer (Lindh 
2012). Lundahl (2010) menar att elever som har fått studie- och yrkesvägledning inför sitt 
gymnasieval är nöjda med det stöd de fått.  

Enligt Lindh (2012) har även studie- och yrkesvägledaren förväntningar och tankar kring vad som ska 
hända i samtalet med den sökande. Bland annat menar Lindh (2012) att flera studie- och 
yrkesvägledare anser att det är viktigt att ge individer ett bättre beslutsunderlag för att valsituationen 
ska kunna hanteras skickligare. I arbetsuppgifterna ingår att klargöra de olika alternativ som den 
sökande står inför samt att stödja individen att välja utifrån sina egna intressen. Dessutom ska studie- 
och yrkesvägledarsamtalet leda till att den sökandes frågor blir besvarade samt hjälpa individen att 
utveckla nya funderingar och vidga perspektiv (Ibid.).  

Då vuxna ser tillbaka på sina val får studie- och yrkesvägledaren enligt Lundahl (2010) en relativt 
obetydlig roll i beslutsprocessen. De beskriver att de styr över sina liv oavsett vilken situation i 
livskarriären som de befinner sig. Vuxna anser att de ständigt måste ta ställning till nya alternativ och 
därför befinner sig i en aktiv process. 

Den politiska styrningen av studie- och yrkesvägledarverksamheten är liten, framförallt i de nationella 
styrdokumenten (Lundahl 2010). Detta kan i sin tur visa att det finns ett ointresse för dessa typer av 
verksamheter. Lundahl (2010) menar att det finns bristfälliga styrdokument över hur denna 
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verksamhet ska se ut i många kommuner och detta leder till att det inte finns en likvärdig studie- och 
yrkesvägledning i Sveriges kommuner. 

Behovet av studie- och yrkesvägledning 

De individer som står inför påtvingade vändpunkter anses enligt Lundahl (2010) känna mindre 
handlingsutrymme och är därmed ofta kritiska till de myndighetsföreträdare som de träffar. När 
individer står inför sitt gymnasieval finns ett stort behov av att diskutera sitt val med någon, 
exempelvis studie- och yrkesvägledare, föräldrar eller vänner (Lundahl 2010). Dock beskrivs beslutet 
som självständigt av eleverna själva. Enligt Lundahl (2010) visar tidigare studier att flickor är mer 
målinriktade än pojkar och dessutom planerar längre fram i tiden. James Dresch och Anders Lovén 
(2010) som har forskat kring övergången mellan grundskola och gymnasieskola menar att fler flickor 
än pojkar har behov av studie- och yrkesvägledning då flickor anser att valet av gymnasieutbildning är 
väldigt svårt. Lindh och Lundahl (2008) drar denna slutsats ett steg längre då de menar att framförallt 
flickor från medelklassen är den målgrupp som uppsöker studie- och yrkesvägledning och pojkar är 
underrepresenterade när det gäller behov av detta, oavsett klasstillhörighet. 

Den kvalitativa studie som Stefan Lund (2006) har genomfört på gymnasieelever visar att fler 
valmöjligheter gör eleverna mer stressade och upplever därmed gymnasievalet som en större 
utmaning. I och med fler valmöjligheter upplever eleverna att deras val blir allt viktigare och rädslan 
för att välja fel ökar. Lund (2006) menar att oavsett vilken reform gymnasieskolan genomgått har 
sociala reproduktionsval inte minskat. Trots fler valmöjligheter har elever svårt att välja 
gymnasieprogram som strider mot deras habitus.  

Lena Lidström är forskare vid Umeå universitet och har studerat unga vuxnas övergångar mellan skola 
och arbetsliv. Hon menar att flera av hennes respondenter beskriver sina möten med studie- och 
yrkesvägledare under grund- och gymnasieskolan samt på Arbetsförmedlingen som stödjande, 
meningslösa eller hindrande (Lidström 2009). Dessutom menar Lidström (2009) att karriärvägledning 
innefattar spridda och enstaka möten och används främst när individen befinner sig i en vändpunkt. 
Det är således sällsynt att individer inkluderas i en kontinuerlig vägledningsprocess och sällan tar unga 
vuxna själva kontakt med studie- och yrkesvägledare när de står inför frivilliga eller självinitierade 
vändpunkter (Ibid.). 

De danska forskarna Gerd Christensen och Michael Søgaard Larsen (2011) har studerat effekten av 
studie- och yrkesvägledande insatser. De menar att motiven till individers behov av studie- och 
yrkesvägledning kan vara att främja kön- och klassöverskridande val, att individer bryter upp med sitt 
sociala arv eller att studie- och yrkesvägledningen bidrar till fokus på livslångt lärande. Sökande 
betonar vikten av det individuella studie- och yrkesvägledningssamtalet då detta är den studie- och 
yrkesvägledande åtgärd som individerna har upplevt som mest värdefull då de ser tillbaka på sina val. 
Mest effektivt är dock enligt Christensen och Søgaard Larsen (2011)  att kombinera samtalet med flera 
olika studie- och yrkesvägledningsmetoder som exempelvis praktik, gruppvägledning eller besök på 
mässor. Tidsaspekten spelar stor roll inom studie- och yrkesvägledning, dels är det viktigt att de 
studie- och yrkesvägledande insatserna inte sätts in för sent. Om studie- och yrkesvägledningen startar 
i nionde klass har den största delen av eleverna enligt Christensen och Søgaard Larsen (2011) redan 
fattat beslut gällande val av gymnasieutbildning. Forskarna menar att det är viktigt av att studie- och 
yrkesvägledningen startar tidigt och att den är kontinuerlig. Författarna kan även konstatera att korta 
studie- och yrkesvägledningsprocesser har liten effekt och att längre perioder av studie- och 
yrkesvägledning ger större effekt (Ibid.). 
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Hur individer väljer  

Enligt Lindh och Lundahl (2008) öppnar samhället idag upp för en mer varierad arbetsmarknad än 
tidigare och vuxna förväntas byta arbete ett flertal gånger under sitt liv. Det livslånga lärandet har 
därför blivit ett allt vanligare uttryck i dagens samhälle. Däremot menar pedagogikforskarna Gunilla 
Höjlund, Inger Göhl och Elisabeth Hultqvist (2005) som har undersökt brytningen mellan skola och 
arbetsliv att samhällsplanerare har en annan syn på flexibilitet vad gäller ungdomar. De förväntas följa 
en bana som innebär vidare studier direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Till skillnad från tidigare 
generationer menar forskarna att ungdomar idag ställer högre krav på arbetslivet. Ett arbete ses inte 
längre som enbart en chans till självförsörjning utan ungdomar vill få ut mer av sin anställning. 
Höjlund, Göhl och Hultqvist (2005) menar därmed att ungdomarnas plan för framtiden skiljer sig från 
samhällsplanerarnas vilket skapar ett glapp. Ungdomarnas behov och nyfikenhet tillgodoses därmed i 
liten utsträckning. 

Helen Colley (2004), vars forskning har studerat karriärval och om de är självinitierade eller 
påtvingade, menar att beslutsfattande för många är svårt. En del individer förväntar sig att ett 
karriärval skall vara rationellt och följa ett visst förlopp. Colley (2004) menar att den sökande 
förväntar sig att få korrekt och uppdaterad information från studie- och yrkesvägledaren samt få svar 
på sina frågor och därefter fatta ett korrekt karriärval. Dock är det sällan lika enkelt som väntat. Enligt 
Colley (2004) är det svårt att göra objektiva karriärval och individen påverkas alltid av sin sociala 
kontext. 

De ungas karriärbeslut sker i samspel med deras föräldrar eller företrädare för utbildnings- och 
arbetsmarknaden (Hodkinson och Sparkes 1997). Lidström (2010) beskriver att vuxna ofta ser tillbaka 
på sina val av gymnasieutbildning som ett beslut där det saknades tillräckliga kunskaper för att göra ett 
självständigt val. Därför menar de att yttre faktorer som exempelvis föräldrar, studie- och 
yrkesvägledare eller lärare påverkade deras val. Dessutom menar Lidström (2010) att valet för vissa 
påverkas av partner och barn. Framförallt uppfattade flera respondenter som ingick i Lidströms (2010) 
forskning att möjligheterna begränsades på grund av familjen. 

Anledningen till varför individer väljer att påbörja universitetsstudier kan enligt Schedin (2010) vara 
att individer tycker att det är mer riskabelt att ta en anställning än att påbörja studier. Studier anses 
vara mer tryggt menar Schedin (2010) eftersom arbetsmarknaden påverkas av konjunkturväxlingar och 
därmed kan anställningar avbrytas eller tidigare kunskap ersättas med ny vilket kräver nyrekrytering. 
Vilken påverkan valet av utbildning får för framtiden skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor ser 
enligt Schedin (2010) sitt universitetsval och blivande yrkesprofessionen som en integrerad del av den 
förväntade framtida livssynen. Valet påverkar hela livssituationen och påverkar därmed även 
framtiden. Män planerar däremot inte långsiktigt i samma utsträckning som kvinnor utan är mer 
fokuserade på att utbilda sig för att öka chansen till anställning (Ibid.).  

Att genomgå en vändpunkt 

Den amerikanska forskaren Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988) har intervjuat individer som genomgått 
livsomvälvande vändpunkter i stil med att gå från att ha varit missbrukare under många år till att börja 
ett nytt liv utan droger. Författaren har själv genomgått en dramatisk vändpunkt då hon gått från att 
vara katolsk nunna till att bli psykolog, fru och förälder. Fuchs Ebaugh (1998) menar att de flesta 
människor, åtminstone en gång i livet, genomgår en identitetsförändrande vändpunkt. Exempel på 
detta kan vara att byta yrkeskarriär, att bli förälder, änka eller att drabbas av en livshotande sjukdom. 
Gemensamma steg för samtliga typer av vändpunkter som Fuchs Ebaugh har identifierat genom sina 
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148 intervjuer är, besvikelse över en särskild identitet till att börja söka efter alternativa roller. Då 
individen når vändpunkten triggar detta ett slutgiltigt beslut för att ta sig vidare ur vändpunkten. 
Därefter börjar identitetsskapandet för att hitta sig själv i den nya rollen. Författaren beskriver denna 
process som utmanande, smärtsam, inflytelserik och dominant för individen (Ibid.). 

Lindh och Lundahl (2008) har identifierat att vuxna sällan eller aldrig ingår i studie- och 
yrkesvägledningsprocesser. Istället ges de studie- och yrkesvägledning vid enstaka tillfällen. Detta 
menar forskarna främst sker i strukturella brytpunkter, det vill säga i övergången mellan grundskola 
och gymnasium eller mellan skola och arbetsliv. De flesta av Lindh och Lundahls (2008) 
intervjupersoner menade att de ofta mötts med en okänslighet gällande sina karriärval. Dessutom 
menar de att tjänstemän och institutioner inte har haft kompetens nog för att kunna tillgodose deras 
behov av karriärvägledning. Många valde istället att försöka undvika dessa tjänstemän och 
institutioner. Forskarna menar att många av de män som deltagit i undersökningen hävdar att de inte 
alls var mogna för att göra sitt val till gymnasiet i den unga ålder de då befann sig, ingen av kvinnorna 
som deltog i undersökningen upplevde dock detta (Ibid.). 

Resultat av litteratursökning 

Vid sökandet av litteratur använde vi oss främst av universitetsbibliotekets databas, där hittade vi 
tidigare forskning kring vårt område.2 Vi har också använt oss av Libris vilket är 
forskningsbibliotekens- och svenska universitets söktjänst.3 

Dessutom har vi använt internetsidan Google Scholar.4 Därigenom fann vi tidigare uppsatser som har 
berört vårt ämne. Vi har även använt oss av det digitala vetenskapliga arkivet, DIVA.5 Genom 
litteraturlistorna på de examensarbeten som finns publicerade på internetsidan kunde vi hitta relevant 
litteratur att koppla till vår undersökning. 

Under avsnittet tidigare forskning har vi valt att göra rubriker efter innehållet i texten. I avsnitt som 
teoretiskt perspektiv och resultatredovisning har vi gjort rubrikuppdelningen efter de centrala 
begreppen i Careership. I analys- och diskussionsavsnitten har rubrikerna formulerats efter att 
motsvara våra forskningsfrågor. Diskussionsavsnittet har dessutom delats upp efter innehåll efter vad 
vi har funnit relevant att diskutera. 

Sökord: Careership, vägval, brytpunkter, vändpunkter, strukturell vändpunkt, frivillig vändpunkt, 
påtvingad vändpunkt, turning-points, turning-points in career, studievägledning, karriärvägledning, 
karriärplan, career counselling samt vägledningsbehov. 

 

  

                                                        
2 http://www.sub.su.se/ 
3 www.libris.kb.se 
4 www.scholar.google.com 
5  http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf 
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Syfte och forskningsfrågor 

Vår undersökning syftar till att bidra med ny kunskap gällande behovet av och tillgången till studie- 
och yrkesvägledning vid olika vändpunkter. 

Vi har undersökt detta genom att utgå från två forskningsfrågor: 

●    Hur kan individers behov av studie- och yrkesvägledning skilja sig beroende på vilken 
vändpunkt de går igenom? 

●    I vilken utsträckning tillgodoses behovet av studie- och yrkesvägledning för individer i 
vändpunkter? 
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Metod 

Vi har genomfört en tvärsnittsundersökning då vi vid en tidpunkt har utfört en serie undersökningar på 
elever i årskurs nio, universitetsstudenter och arbetssökande. Tvärsnittsundersökningar kan visa 
information om variationer (Johannessen och Tufte 2003). Detta ansågs vara användbart då vi ville 
undersöka hur behovet av studie- och yrkesvägledning skiljer sig beroende på vilken vändpunkt 
individen befinner sig i. Vi delade ut enkäter eftersom vi ville mäta fenomenet och valde att 
kvantifiera detta med hjälp av matematik (Backman 2008). Intervjuer skulle inte generera den bredd vi 
önskade uppnå i vår insamlade data. 

Då forskaren vill ha hård och mätbar data menar Johannessen och Tufte (2003) att kvantitativ 
forskningsmetod bör användas. De menar även att denna metod ger en större överblick och ger oss en 
statistisk generalisering. Detta eftersträvade vi med vårt resultat. Vi önskade få en överblick över 
studie- och yrkesvägledningsbehovet och hur detta behov kunde skilja sig beroende på vilken 
vändpunkt individen går igenom. Vi var medvetna om att vår valda metod inte var flexibel och 
arbetade därför med att framställa en tydlig enkät. Detta för att vi ville underlätta för vår 
undersökningsgrupp då de skulle besvara enkäten samt för att minska databortfall orsakat av 
oklarheter. 

Vi har gjort vissa avgränsningar under studiens gång. Trots att vi utgått från karriärvalsteorin 
Careership där begreppet habitus är central och påverkar personens val i stor utsträckning kommer 
detta inte att behandlas (Hodkinson och Sparkes 1997). Denna uppsats har endast belyst individers 
uppfattning av studie- och yrkesvägledningsbehovet i teorins idé om vändpunkter.  

Undersökningen har innefattat tre olika län. Vi såg det som en tillgång för undersökningen att flera län 
inkluderas då detta har medfört att våra respondenter har blivit mer slumpmässigt utvalda. Vi kan 
därmed göra en tydligare generalisering.   

Innan vi lämnade ut enkäten till våra första respondenter testades enkäten på en grupp personer. Vi 
fick genom dem feedback och kunde därmed omformulera vissa frågor samt få en relevant och 
lättförståelig inledningstext till enkäten.  

Genomförandesteg 

I inledningen till denna uppsats söktes litteratur och publikationer som ansågs vara relevanta för den 
studie som har genomförts. Dessutom valdes teorianknytning och respondentgrupper.  Vid 
utformandet av de slutliga frågeställningarna i enkäten sökte vi tidigare forskning inom det berörda 
ämnet. Det resulterade i en undersökning byggd på väl utformade frågor. De frågor som vi valt att 
inkludera i enkäten har främst utformats för att säkerställa att forskningsfrågorna skulle kunna 
besvaras. Frågor gällande framtidsplanering har inkluderats i samband med vald teori, Careership, 
detta för att förenkla kopplingar till vilken vändpunkt individen befinner sig i och vilken betydelse 
denna har. 

Studie- och yrkesvägledare, studierektor och Arbetsförmedlare som arbetar i anknytning till våra 
tänkta respondenter kontaktades och vi var då noggranna med att belysa frivilligt deltagandet samt att 
anonymiteten kommer att respekteras till fullo. Detta gjorde vi i hopp om att öka deltagandet. 
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Anonymitet, fritt deltagande och att respondenten kunde avbryta sitt deltagande presenterades även i 
inledningstexten till enkäten samt i vår muntliga introduktion vid enkätutlämning. Enkäten delades ut 
som pappersenkät till några respondentgrupper och fylldes i via länk från andra. Vi strävade efter att 
lämna ut enkäterna tillsammans. Dock fick vi vid tre av fyra tillfällen lämna ut enkäten var och en för 
sig. Därför ansåg vi att det var av allra största vikt att vi utgick från ett manus vid enkätutlämningen 
(se bilaga 4), för att försäkra oss om att respondenterna fick samma introduktion till enkäten. Detta 
fick vi inte utrymme för då vi lämnade ut enkäten på Arbetsförmedlingen. Dock hade vi en näst intill 
identisk inledningstext för samtliga respondentgrupper, detta för att ge alla respondenter samma 
förhandsinformation och för att definieringen av studie- och yrkesvägledning skulle vara tydlig. Detta 
ansåg vi var nödvändigt för ett tillförlitligt resultat.  

Vid enkätutformning och enkätsammanställning använde vi enkätverktyget Survey&Report. Det var 
genom detta verktyg som våra respondenter besvarade enkäten då de genomförde via länk. De 
respondenter som besvarade genom pappersenkät fördes sedan in i verktyget via oss. Genom 
Survey&Report lagrades svaren och sammanställdes sedan till rapporter innehållande tabeller och 
diagram vilket presenteras under avsnittet resultat. Efter resultatsammanställningen jämfördes svaren 
mellan respondentgrupperna för att identifiera likheter och skillnader. Vissa svarsalternativ har i 
rapportsammanställningen slagits samman och bildat två variabler istället för fyra. Detta för att enklare 
kunna jämföra likheter och skillnader samt för att skapa ett tydligare resultat (för att se vilka frågor 
detta gäller, följ länkar under rubriken bilagor). Därefter analyserades insamlad empiri med hjälp av 
tidigare forskning och teoretiskt perspektiv.  

Urval 

Vid genomförandet av en kvantitativ undersökning sker ofta urvalet slumpmässigt, detta för att kunna 
göra statistiska generaliseringar (Johannessen och Tufte 2003). Med anledning av att vi ville se hur 
studie- och yrkesvägledningsbehovet kan skilja sig mellan grupper som genomgår olika vändpunkter 
lämnades enkäten ut till arbetssökande på Arbetsförmedlingen, niondeklassare samt elever som läser 
sitt första år på universitetet och därigenom nyligen har gjort ett utbildningsval. Dessa tre grupper 
ansåg vi stå inför eller nyligen ha genomgått de olika vändpunkterna, strukturella vändpunkter, 
frivilliga vändpunkter och påtvingade vändpunkter. Johannessen och Tufte (2003) menar att vi har 
gjort ett typiskt urvalsfall då vi väljer ut de individer vi tänker passar bäst in i vår undersökning. 
Urvalet av län gjordes efter bekvämlighet då vi hade kontakter på de ställen som vi har besökt.  

Datainsamling 

Grunden i en forskningsundersökning är att informera respondenten om vad som kommer att göras 
med den insamlade datan (May 2013). Detta gjorde vi i manuset och i inledningstexten av enkäten (se 
bilaga 4, 5, 6 och 7). I förhoppning om att öka svarsfrekvensen och minska risken för missförstånd 
strävade vi efter att personligen dela ut och samla in enkäterna. Detta har dock endast blivit fallet för 
respondentgruppen arbetssökande. Av de universitetsstuderande har hälften besvarat enkäten via länk 
och utan personlig introduktion. Samtliga elever i årskurs nio har besvarat enkäten via länk men med 
personlig introduktion. En av oss presenterade och förklarade begrepp och syfte muntligt för 
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respondenterna. I den enkät som lämnades ut har ja och nej frågor varierats med exempelvis 
skalfrågor. Vid vissa frågor lämnades det även utrymme för respondenterna att lämna egna 
kommentarer. 
Vi hade tänkt endast lämna ut enkäten vid tre tillfällen men då vi inte fick tillräckligt med 
respondenter fick vi utöka enkätutlämningen till fyra gånger samt lägga ut enkäten via ett forum för att 
distanselever skulle kunna besvara vår enkät. Vi ansåg oss behöva få svar från cirka 25 personer per 
undersökningsgrupp för att resultatet skulle anses tillförlitligt. Vi fick olika svarsfrekvens från de olika 
respondentgrupperna. Antal deltagande för eleverna i årskurs nio var 31 personer, 
universitetsstudenterna 35 och de arbetssökande 26 personer. Det är svårt att uppskatta hur stort 
bortfallet har blivit i denna typ av webbaserade undersökning då vi inte är medvetna hur stora grupper 
länken har gått ut till. Samtliga respondenter som har tilldelats enkäten i pappersform har valt att 
medverka i vår undersökning.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Vi formulerade våra enkätfrågor i tydligast möjliga mån. Eftersom att vi ville ha konkreta svar höll vi 
frågorna korta och tydliga. Johannessen och Tufte (2003) menar att enkäterna skall vara utformade på 
ett sätt som utesluter att respondenten kan svara på flera svarsalternativ och detta var något som vi 
arbetade mycket med i inledningen av vårt uppsatsskrivande. Eftersom vi har bearbetat resultatdata 
genom sammanställning av enkätsvar minskade vi risken för missförstånd samt att våra tolkningar 
präglades av egna värderingar. 

För att resultatet av vår undersökning skulle bli relevant i förhållande till våra forskningsfrågor var det 
viktigt att vår urvalsgrupp var tillförlitlig (Johannessen och Tufte 2003). Under skrivandet av 
uppsatsplanen bestämde vi vilken målgrupp vi ville rikta oss mot och valde ut de som passade bäst till 
den undersökning vi ville genomföra. Vi utformade våra enkätfrågor utifrån forskningsfrågorna. 
Eftersom vi undersökt individgrupper som står inför eller nyligen har genomgått en vändpunkt ansåg 
vi att våra undersökningsgrupper var relevanta och har bidragit till ett tillförlitligt resultat. 

Samtliga undersökningstillfällen bör enligt Johannessen och Tufte (2003) vara nästintill identiskt 
utformade. Detta är något som vi försökt att förhålla oss till under undersökningens gång då vi alltid 
strävat efter att lämna ut enkäten tillsammans. När det inte fungerat har vi använt oss av ett manus 
vilket ger respondentgrupperna samma information. Dock valde vi att lämna ut olika enkäter för de 
olika respondentgrupperna för att frågorna skulle vara anpassade efter samtliga grupper.  

För att minska risken för egna tolkningar i resultatet valde vi att ställa öppna följdfrågor vid frågor 
som kan uppfattas olika. Där fick respondenten själv möjlighet att utrycka sina tankar vidare, dessa 
svar citeras under resultatavsnittet. Ett exempel på detta kan vara frågan gällande tillfredsställelsen av 
samtalet med studie- och yrkesvägledaren. Att exempelvis svara att mötet motsvarade förväntningarna 
i liten utsträckning kan både tolkas som att individen är missnöjd eller att samtalet överträffade 
förväntningarna. I och med den öppna fråga som följde har vi kunnat säkerställa att resultatet 
respondenternas svar inte missuppfattas (bilaga 5).  

Tillförlitligheten gällande det använda enkätverktyget Survey&Report kan anses som hög. Det enda 
som kan härledas de respondenter som har fyllt i enkäten via länk är deras IP-adresser. Detta är dock 
olagligt för företag i Sverige att spara.  
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Etiska ställningstagande 

Det etiska ställningstagandet ska prägla samhällsforskare och skydda både deltagarnas och 
undersökningens integritet (May 2013). De etiska problem som kan uppkomma är bland annat att 
forskaren i förväg bestämmer vilken riktning undersökningen ska ta. Dessutom menar Kvale & 
Brinkmann (2009) att forskare ska ta hänsyn till de etiska riktlinjer som gäller informerat samtycke, 
konfidentialitet, forskarens roll i undersökningen samt de konsekvenser som undersökningen kan ge. 
De menar att forskaren måste vara medveten om sina egna värderingar, de etiska riktlinjerna och 
etiska teorier för att detta inte ska påverka resultatet i allt för stor utsträckning. Det handlar om att visa 
respekt för sina medmänniskor. Därmed får forskare inte manipulera insamlad data för att den ska 
överensstämma med forskarens egna antaganden. 

I och med att vi tydligt gick igenom vår förförståelse för ämnet innan datainsamlingen har vi minskat 
risken för dolda syften vad gäller frågeställningar eller vid val av respondentgrupper. Data som har 
samlats in under undersökningen har hanterats med största försiktighet och för oss har det varit viktigt 
att inte avslöja något som kan härledas till varken kontaktpersonerna eller individerna som besvarat 
vår enkät. De besvarade enkäterna samt all annan kontaktinformation kommer att förstöras då 
uppsatsen är godkänd. Vi försäkrade kontaktpersonerna om fullständig anonymitet när kontakt togs 
och även i introduktionen till enkäten då vi ansåg att detta var viktigt för att få ett tillförlitligt resultat.  

  



19 
 

Resultatredovisning 

Under datainsamlingen har några respondenter valt att inte besvara samtliga frågor och somliga har 
kryssat i flera svarsalternativ. Detta gör att summan i varje tabell gällande antalet svarande kan skilja 
sig mellan frågor inom samma respondentgrupp. Resultatet har delats upp i rubriker efter de begrepp 
som är centrala inom vald teori. Första begreppet som redogörs är strukturell vändpunkt som 
representeras av elever i årskurs nio därefter följer den frivilliga vändpunkten som företräds av 
universitetsstudenterna och under rubriken påtvingad vändpunkt presenteras de arbetssökandes 
resultat.  

Presentation av urvalsgrupper 

Som nämnts under rubriken urval har vi genomfört vår enkät på tre olika respondentgrupper, under 
denna rubrik följer en närmre presentation av dessa. 

Högstadieskolan som en av oss har besökt ligger i Västmanlands län, enkäten delades ut till två klasser 
i årskurs nio. Denna högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare anställd på heltid som kallar 
samtliga nior till individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet. Resultatet från denna 
respondentgrupp kommer att redogöras under rubriken strukturell vändpunkt. Den andra 
respondentgruppen var universitetsstuderande som läser sin andra termin på Stockholms universitet. 
Det är inte självklart vart individer har vänt sig vid behov av studie- och yrkesvägledning inför sitt 
utbildningsval. Ett exempel på var individer kan få studie- och yrkesvägledning inför dessa typer av 
val är vuxenutbildningen. Resultatet för universitetsstudenterna redovisas under rubriken frivillig 
vändpunkt. Den tredje respondentgruppen består av arbetssökande som är inskrivna på en 
Arbetsförmedling. Den ena Arbetsförmedlingen som en av oss besökt ligger i Värmlands län. Där har 
arbetssökande möjlighet att en eftermiddag i veckan medverka på drop-in vägledning där de kan få 
studie- och yrkesvägledande samtal kring yrken samt få information om alternativa vägar. Den andra 
Arbetsförmedlingen där vi delade ut enkäter ligger i Stockholms län. De arbetssökande ges tillgång till 
studie- och yrkesvägledning genom representanter från vuxenutbildningen en eftermiddag i veckan. 
Dessa respondenters resultat presenteras under rubriken påtvingad vändpunkt.  

Oavsett vilken vändpunkt individerna befinner sig inom eller nyligen har gått igenom visar vår 
insamlade empiri att valen som våra respondenter står eller stod inför av majoriteten upplevs som 
viktiga. Bland eleverna i årskurs nio uppger 93,5 procent att valet känns viktigt, bland 
universitetsstudenterna är det 100 procent som svarar detta och för de arbetssökande är siffran 84,6 
procent. 
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Tabell 1.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet.  
 

Figur 1.A. Behovet av studie- och yrkesvägledning 
inför gymnasievalet.  

Strukturell vändpunkt 

Eleverna i årskurs nio representerar den strukturella vändpunkten i denna uppsats eftersom de står 
inför den institutionaliserade vändpunkten, övergången mellan grundskola och gymnasium. Ett resultat 
som vi kan se är att en majoritet av de tillfrågade niondeklasseleverna upplever sig ha ett behov av 
studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet. 

 

 
Upplever du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning? 

Antal svar 

Ja 19 
(61,3%) 

Nej 11 
(35,5%) 

Vet ej 1 (3,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 
Drygt en tredjedel av respondenterna upplever inte ett behov av studie- och yrkesvägledning medan 
61,3 procent av de tillfrågade eleverna ser sig ha ett behov. Då eleverna fick frågan om huruvida de 
har besökt en studie- och yrkesvägledare inför sitt gymnasieval svarade 83,9% att de har blivit kallade 
till samtal och valde att komma till avtalat möte. I nedanstående tabell visas resultatet för hur många 
av de tillfrågade eleverna som har träffat studie- och yrkesvägledare.  
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Tabell 1.B.  I vilken utsträckning eleverna i årskurs 
nio har varit i kontakt med studie- och 
yrkesvägledning. 
 

Figur 1.B.  I vilken utsträckning eleverna i årskurs nio 
har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning. 

Tabell 1.C. Niondeklassarnas tillfredsställelse av 
studie- och yrkesvägledningssamtal. 
 

Figur 1.C. Niondeklassarnas tillfredsställelse av 
studie- och yrkesvägledningssamtal. 

 

 

 

 

Har du träffat en studie- och yr-
kesvägledare inför ditt gym-
nasieval? 

Antal 
svar 

Ja, jag blev kallad till samtal 26 
(83,9%) 

Ja, jag sökte själv upp studie- och 
yrkesvägledaren 

4 (12,9%) 

Nej (gå direkt vidare till fråga 5) 3 (9,7%) 

Summa 33 
(106,5%) 

	  

	  

 
Av tabellen framgår att fler elever är i kontakt med studie- och yrkesvägledning än antalet elever som 
känner ett behov av detta. Många av de tillfrågade eleverna i årskurs nio visste vart de skulle vända sig 
för att få studie- och yrkesvägledning är. 93,5 procent uppger att de visste var denna verksamhet fanns 
tillgänglig (Se bilaga 5, tabell och figur 1.H.). 

Resultatet i tabell 1.C. visar att flertalet elever (64,3%) ansåg att samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren motsvarade deras förväntningar i stor utsträckning.  

 

 

I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren dina förvänt-
ningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 10 
(35,7%) 

I stor utsträckning 18 
(64,3%) 

Summa 28 
(100,0%) 
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Tabell 1.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet. 

Figur 1.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet. 

 

 
Nästan två tredjedelar av de svarande ansåg att samtalet med studie- och yrkesvägledaren motsvarade 
deras förväntningar i stor utsträckning. Drygt en tredjedel upplevde samtalet som icke 
tillfredsställande. Några kommentarer som lämnades från respondenterna gällande upplevelsen av 
samtalet var exempelvis att de fick klarhet i sina val, att de fick den information som de önskade och 
att samtalet med studie- och yrkesvägledaren hjälpte dem inför deras beslutsfattande. En av eleverna 
menar att studie- och yrkesvägledaren blev en stöttepelare vad gäller att välja utifrån egna intressen 
och ger följande beskrivning ”Jag bestämde mig för att gå efter mina styrkor istället för vad jag 
trodde skulle vara enklast. Jag fick prata om vad jag vill vilket mina föräldrar inte gav mig chansen 
att göra. Jag fick även upp mina ögon för andra linjer och mer förståelse för gymnasievalet och 
skolorna.”. Studie- och yrkesvägledarsamtalet blev i detta fall perspektivvidgande för individen.  
 
En majoritet av respondenterna uppger att de har givits tillgång till studie- och yrkesvägledning inför 
gymnasievalet i den utsträckning som de har önskat. Endast ett fåtal menar att de inte har givits 
tillgång till detta i önskad utsträckning.  
 
 
 

Anser du att du fick tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskade in-
för gymnasievalet? 

Antal 
svar 

Ja 28 
(90,3%) 

Nej 2 (6,5%) 

Vet ej 1 (3,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 
Av tabellen kan utläsas att 28 av de 31 svarande eleverna anser att de har givits tillgång till studie- och 
yrkesvägledning i den mån de har önskat. En respondent uppger att den inte vet och två av eleverna 
menar att de inte har haft tillgång till studie- och yrkesvägledning. 
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Tabell 1.E. Niondeklassarnas upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 

Figur 1.E. Niondeklassarnas upplevelse 
av förberedelse inför vändpunkten. 

Tabell 1.F. Gymnasievalets framtidspåverkan. 

Figur 1.F. Gymnasievalets framtidspåverkan. 

De flesta respondenterna (87%) uppger att de kände sig förberedda på att göra sitt val till gymnasiet. 

 
 

Kände du dig förberedd på att 
välja gymnasieutbildning? 

Antal 
svar 

Oförberedd 4 (12,9%) 

Förberedd 27 
(87,1%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 
 

Resultat visar att 12,9 procent kände sig oförberedda på att fatta beslut gällande gymnasievalet. 87,1 
procent menar dock att de kände sig redo för vändpunkten. 
Eleverna förutspår att gymnasievalet kommer att ha stor påverkan på deras framtid. Tabellen nedan 
visar att 80,6 procent har svarat att valet får stor påverkan. 
 
 
 

Hur stor påverkan tror du att 
gymnasievalet kommer att få 
på din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 6 (19,4%) 

Stor 25 
(80,6%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 
 

Endast 19,4 procent anser att gymnasievalet inte kommer att få stor framtidspåverkan. 
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Tabell 1.G. Antalet år framåt i tiden eleverna i 
årskurs nio planerade vid sitt val. 

Figur 1.G. Antalet år framåt i tiden eleverna i 
årskurs nio planerade vid sitt val.  

Det varierar hur långt framåt i tiden eleverna i årskurs nio planerar vid sitt gymnasieval. Det är lika 
många som planerar 2-3 år framåt i tiden som de som planerar 10 år och framåt.  
 
 
 
 

När du valde gymnasieprogram, 
hur långt framåt i tiden 
planerade du? 

Antal 
svar 

0-1 år 1 (3,2%) 

2-3 år 11 
(35,5%) 

4-9 år 8 (25,8%) 

10 år och framåt 11 
(35,5%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 
Endast en av respondenterna uppger att denne planerade ett år framåt eller mindre vid val av 
gymnasieprogram. 25,8 procent av eleverna uppger att de har planerat 4-9 år framåt vid 
beslutsfattandet i denna vändpunkt.  
 
Eleverna fick möjlighet att kommentera hur de har upplevt valet till gymnasieskolan och känslor som 
är återkommande i kommentarerna är att gymnasievalet har upplevts som svårt, roligt, lätt och stort. 
En elev förklarar sin upplevelse som följande ”Stressigt och läskigt, första viktiga valet jag skulle 
välja själv. Intressant eller bra utbildning var min svåraste fråga.” Märkbart vid genomgången av 
elevernas kommentarer är att respondenterna står inför sitt första stora val och att de upplever en tydlig 
press orsakad av vikten att välja rätt. 

Frivillig vändpunkt 

Att välja att påbörja eftergymnasiala studier är ofta frivilligt initierat och studenter på universitetet 
representerar därför den frivilliga vändpunkten i vår undersökning. Fördelningen mellan antalet 
tillfrågade universitetsstudenterna som upplevde eller inte upplevde ett behov av studie- och 
yrkesvägledning inför sitt val till universitetet är relativt jämn. 48,5 procent svarar att de ansåg sig har 
ett behov av studie- och yrkesvägledning inför sitt universitetsval. 42,9 procent anser dock att de inte 
hade ett behov av studie- och yrkesvägledning. En minoritet av respondenterna (8,6%) hade ingen 
uppfattning kring huruvida de hade behov av studie- och yrkesvägledning eller ej (se tabell 2 A). Inför 
den vändpunkt de stod inför svarade 14 personer av 35 svarande att de uppsökte studie- och 
yrkesvägledning (se tabell 2 B).  
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Tabell 2.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 

 

Figur 2.A. Behovet av studie- och yrkesvägledning 
inför universitetsval. 

 

Tabell 2.B. Antal universitetsstudenter som 
uppsökte studie- och yrkesvägledning.  
 

Figur 2.B. Antal universitetsstudenter som uppsökte 
studie- och yrkesvägledning.  
 

Upplevde du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning in-
för ditt val till universitetet?  

Antal 
svar 

Ja 17 
(48,6%) 

Nej 15 
(42,9%) 

Vet ej 3 (8,6%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

Uppsökte du studie- och yrkes-
vägledning inför ditt val?  

Antal svar 

Ja 14 
(40,0%) 

Nej 21 
(60,0%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 
Av dessa två tabeller kan utläsas att fler individer upplever ett behov av studie- och yrkesvägledning 
än antalet som uppsöker denna typ av verksamhet. Trots detta är det 71,4 procent av studenterna som 
visste vart de skulle vända sig för att få studie- och yrkesvägledning inför sitt universitetsval (se bilaga 
6, tabell och figur 2.H.). 
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Tabell 2.C. Universitetsstudenters tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 
 

Figur 2.C. Universitetsstudenters tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 
 

Av antalet individer som uppsökte studie- och yrkesvägledning ansåg nästan två tredjedelar att 
samtalet motsvarade deras förväntningar. 

 
 

 
I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- 
och yrkesvägledaren dina för-
väntningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 4 (28,6%) 

I stor utsträckning 10 
(71,4%) 

Summa 14 
(100,0%) 

	  

	  

 
Av tabellen kan utläsas att nästan en tredjedel (4 av 14) svarade att deras samtal med studie- och 
yrkesvägledaren inte motsvarade deras förväntningar. När studenterna gavs möjlighet att kommentera 
sin upplevelse av samtalet svarade en av studenterna på följande vis ”Vägledaren hade ingen koll på 
vilka ämnen som ingick i behörigheten och vad som gällde för komplettering vid reell kompetens. Var 
tvungen att kontakta högskoleverket”. En annan student svarade ”Det var ett kort samtal. Men ganska 
givande, hon förstärkte känslan av att detta program var det rätta för mig.”  
Då studenterna gavs utrymme att själva kommentera hur de ansåg att de gavs tillgång till studie- och 
yrkesvägledning svarar många att studie- och yrkesvägledarens tid för samtal var begränsad. En av 
studenterna beskriver sin bild av studie- och yrkesvägledare som följande ”många studie- och 
yrkesvägledare saknar samtalskompetens. Flera jag har varit i kontakt med har hellre hänvisat mig 
till en internetsida eller liknande.” En annan students upplevelse av studie- och yrkesvägledning är 
”De flesta syv jag träffat har inte varit särskilt intresserade av mig som person utan mer velat 
”checka av” mig, lägga in mig på rätt kurs som jag själv valt o.s.v. D.v.s. varit inställda på att jag 
varit ”färdig” med mina val”. Av totalt antal svarande anser ungefär hälften att de har givits tillgång 
till studie- och yrkesvägledning i den utsträckning som de önskade. 
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Tabell 2.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 

 

Figur 2.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 
 

Tabell 2.E. Universitetsstudenters upplevelse av 
förberedelsen inför vändpunkten. 

 

Figur 2.E. Universitetsstudenters upplevelse av 
förberedelsen inför vändpunkten. 
 

 

 
 

 
Ansåg du att du gavs tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskade in-
för ditt utbildningsval? 

Antal 
svar 

Ja 17 
(48,6%) 

Nej 15 
(42,9%) 

Vet ej 3 (8,6%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 
Nästan hälften av de 35 respondenterna ansåg att de inte gavs tillgång till studie- och yrkesvägledning 
i den utsträckning som önskades.  

Av de tillfrågade universitetsstudenterna är det ungefär en tredjedel som kände sig oförberedda för att 
göra det val de stod inför.  
 

 
 

Kände du dig förberedd på att 
välja bland de utbildningsalter-
nativ du stod inför? 

Antal 
svar 

Oförberedd 12 
(34,3%) 

Förberedd 23 
(65,7%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 2.F. Universitetsvalets framtidspåverkan. 
 

Figur 2.F. Universitetsvalets framtidspåverkan. 
 

Tabell 2.G. Antalet år framåt i tiden 
universitetseleverna planerade vid sitt val. 

 

Figur 2.G. Antalet år framåt i tiden 
universitetseleverna planerade vid sitt val. 
 

 

Tabellen visar att 23 av de 35 respondenterna svarade att de kände sig förberedda på att välja 
universitetsutbildning.  

Merparten av de studenter som har ingått i undersökningen anser att det val som de har gjort kommer 
att få stor påverkan på deras framtid. Vidare visar tabell 2 E att individerna planerar långt framåt i 
tiden då de väljer universitetsutbildning. 

  

 
Hur stor påverkan tror du att 
det val du gjort kommer att få 
på din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 1 (2,9%) 

Stor 34 
(97,1%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  
	  
	  
	  

	  

 

 
 

När du valde utbildning, hur 
långt framåt i tiden planerade 
du? 

Antal 
svar 

0-1 år 4 (11,4%) 

2-3 år 7 (20,0%) 

4-10 år 12 
(34,3%) 

10 år och framåt 12 
(34,3%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 3.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Figur 3.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 

 

Resultatet visar att de universitetsstuderande planerar långt framåt i tiden inför sitt universitetsval och 
detta resulterar även i att de anser att valet får stor påverkan på deras framtid. 

Studenterna fick själva kommentera sin upplevelse av valet och dessa upplevelser skilde sig åt. Flera 
individer upplevde sitt val som kul, självförverkligande och spännande. Andra kände sig oroliga, 
ensamma i sin valsituation och var rädda för att välja fel. En av studenternas kommentar lyder ”Jag 
kände att jag ville ha en utbildning som jag klarar av och som ger mig breda, tydliga, dokumenterade 
kvalifikationer på arbetsmarknaden. Jag kände mig rädd för att misslyckas men samtidigt hoppfull 
genom att börja en utbildning med anknytning till en tydlig arbetsmarknad.” I denna kommentar kan 
utläsas att en del av universitetsstudenterna valde att gå igenom vändpunkten för att få bekräftade 
meriter som efter avslutad utbildning kan ge dem fördelar på arbetsmarknaden. Då respondenterna fick 
beskriva vilka drivkrafter som låg bakom varför de valde att börja studera återkommer motivet 
självförverkligande samt att de inte trivdes med deras tidigare sysselsättning. 

Påtvingad vändpunkt 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet från de arbetssökande. Istället för val har vi i denna enkät använt 
oss av begreppet alternativ som respondenterna står inför. Med alternativ avser vi att de arbetssökande 
står inför alternativa vägar såsom branschalternativ, alternativa arbetsmarknadsprogram eller 
alternativet att påbörja studier.  

I denna respondentgrupp är det en jämn fördelning mellan antalet individer som upplever sig ha ett 
behov av studie- och yrkesvägledning och de som inte upplever ett behov. Dessutom är det en 
femtedel som inte vet om de upplever ett behov av studie- och yrkesvägledning eller ej.  
 

 

 
Upplever du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning? 

Antal svar 

Ja 10 
(38,5%) 

Nej 11 
(42,3%) 

Vet ej 5 (19,2%) 

Summa 26 
(100,0%) 
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Tabell 3.B. Antalet arbetssökande som har 
uppsökt studie- och yrkesvägledning. 
 

Figur 3.B. Antalet arbetssökande som har 
uppsökt studie- och yrkesvägledning. 
 

Av tabellen kan utläsas att 10 av 26 personer anser sig ha ett behov medan 11 respondenter inte anser 
sig behöva studie- och yrkesvägledning. 

Antalet respondenter som har uppsökt studie- och yrkesvägledning inför sina alternativ är knappt en 
fjärdedel. Majoriteten har alltså inte valt att uppsöka studie- och yrkesvägledning.  

 
 

 
Har du uppsökt studie- och yr-
kesvägledning inför de alter-
nativ som du nu står inför? 

Antal 
svar 

Ja 7 (26,9%) 

Nej 19 
(73,1%) 

Summa 26 
(100,0%) 

	  

	  

 
Tabellen visar att 19 respondenter inte valt att uppsöka studie- och yrkesvägledning. Av tabell 3.A. 
och 3.B. kan utläsas att fler individer upplever ett behov av studie- och yrkesvägledning än antalet som 
har uppsökt detta. Av samtliga 26 respondenter visste 16 av de arbetssökande vart de skulle vända sig 
för att få studie- och yrkesvägledning, 10 respondenter visste dock inte var de kunde komma i kontakt 
med en studie- och yrkesvägledare (se bilaga 7, tabell och figur 3.H.).  
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Tabell 3.C. Arbetssökandes tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 

Figur 3.C. Arbetssökandes tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 

 

Av de respondenter som har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning inför sina alternativ 
svarar flertalet att samtalet inte motsvarade deras förväntningar.  

 
 

 
I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- 
och yrkesvägledaren dina för-
väntningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 7 
(77,8%) 

I stor utsträckning 2 
(22,2%) 

Summa 9 
(100,0%) 

	  

	  

 
Tabellen visar att mer än två tredjedelar av respondenterna inte har fått sina förväntningar på studie- 
och yrkesvägledningssamtalet tillgodosedda. Då respondenterna själva får kommentera sina 
upplevelser av samtalet beskriver en arbetssökande upplevelsen följande, ”Hon ville hellre att jag 
skulle ta någon kortare utbildning som direkt leder till ett jobb jag inte vill ha än att försöka ta mig in 
på veterinärsprogrammet”.  
42,3 procent av samtliga respondenter anser sig inte veta om de ges tillgång till studie- och 
yrkesvägledning i den utsträckning som de önskar. En av de arbetssökande som har svarat att den inte 
vet har beskrivit sin situation på följande vis, ”Jag tror inte jag behöver. Vet min status och hur jag 
vill ha min framtid. Är äldre och har sån kompetens att jag tror det löser sig”.  
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Tabell 3.D. Tillgång till studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Figur 3.D. Tillgång till studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Tabell 3.E. Arbetssökandes upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 
 

Figur 3.E. Arbetssökandes upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 
 

Anser du att du ges tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskar? 

Antal 
svar 

Ja 11 
(42,3%) 

Nej 4 (15,4%) 

Vet ej 11 
(42,3%) 

Summa 26 
(100,0%) 

	  

	  

 
Enligt tabellen 3.D. är det 42,3 procent av de tillfrågande arbetssökande som anser att de ges tillgång 
till studie- och yrkesvägledning i önskad utsträckning, 15,4 procent anser att de inte ges tillgång till 
detta i tillräcklig utsträckning.  

Merparten av respondenterna upplever enligt nedanstående tabell att de är förberedda på att välja 
mellan sina alternativ.  

 

 
 

Känner du dig förberedd på att 
välja bland de alternativ du 
står inför? 

Antal 
svar 

Oförberedd 10 
(40,0%) 

Förberedd 15 
(60,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

	  

	  

 
Trots en majoritet av individer som känner sig förberedda på att välja mellan sina alternativ är det 40 
procent av respondenterna som uppger att de känner sig oförberedda på detta.  
Då de arbetssökande fick kommentera sina upplevelser av valet fick vi kommentarer som, 
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Tabell 3.F. Alternativens framtidspåverkan. 
 

Figur 3.F. Alternativens framtidspåverkan. 
 

Tabell 3.G. Antalet år framåt i tiden de 
arbetssökande planerade vid sitt val. 
 

Figur 3.G. Antalet år framåt i tiden de 
arbetssökande planerade vid sitt val. 
 

meningslöst, stressande, nervöst och svårt. En av de inskrivna beskriver sin situation som förvirrande 
och stressig genom följande mening ”Lite hög puls. IT som jag jobbat inom innebär mycket jobb, 
stress och hjärnan som inte fungerar lika bra längre. Annat enkelt jobb, 8-5 jobb, lägre lön men jag 
vet att jag klarar av det.” 
Många av respondenterna tror att det val de gör kommer att få stor påverkan på deras framtid. 

 
  

Hur stor påverkan tror du att 
det val du gör kommer att få på 
din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 6 (24,0%) 

Stor 19 
(76,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

	  

	  

Det som kan utläsas av tabellen är att 76 procent anser att vändpunktens utfall kommer påverka deras 
framtid i stor utsträckning och 24 procent anser att vändpunkten kommer att ha liten påverkan på deras 
framtid. 
Fördelningen mellan hur långt framåt i tiden de arbetssökande planerar inför sina val skiljer sig enligt 
tabellen nedan.  

 
 

När du ska välja bland dina al-
ternativ, hur långt framåt i 
tiden planerar du? 

Antal 
svar 

0-1 år 8 (30,8%) 

2-3 år 7 (26,9%) 

4-10 år 7 (26,9%) 

10 år och framåt 4 (15,4%) 

Summa 26 
(100,0%) 
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Enligt tabellen är det störst andel av respondenterna som inte planerar framåt i någon längre 
utsträckning. 30,8 procent uppger att de planerar ett år eller mindre framåt i tiden då de fattar sina 
karriärbeslut.  

Pragmatiskt rationellt beslutsfattande 

Vår insamlade empiri visar att det är fler faktorer än individen själv som påverkar våra respondenters 
val oavsett vilken vändpunkt de står inför. 
 

 
Cirkel 4.A. Påverkansfaktorer för eleverna i årskurs nio. 
 
För eleverna i årskurs nio har familjen och alternativet annan stor inverkan på hur de väljer inför 
gymnasiet. Exempel på vad alternativet annan innebar för denna respondentgrupp då de fick 
kommentera är att de själva bestämmer utan påverkan från omgivningen. Faktorer såsom skolors 
status samt intressen och valet av ett gymnasieprogram som håller alla dörrar öppna är återkommande.  
 

 
Cirkel 4.B. Påverkansfaktorer för universitetsstudenterna.  
 
För studenterna på universitetet har 40 procent uppgett svarsalternativet annan. Kommentarerna kring 
alternativet domineras av att de själva och deras intressen styr hur de valt. Andra kommentarer 
innefattar kollegor, arbetskamrater och självförverkligande.  
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Cirkel 4.C. Påverkansfaktorer för de arbetssökande. 
 
De arbetssökande påverkas i störst utsträckning av sin familj. Under kommentarer kring annat eller 
andra som påverkar beslutet uppger respondenterna att de själva väljer eller att arbetsmarknaden styr. 
Faktorer såsom ålder och branscher med hög press påverkar också valet.  

Sammanfattning av resultatet 

Den upplevda tillgången till studie- och yrkesvägledning varierar beroende på respondentgrupp. Bland 
eleverna i årskurs nio anser nästan alla att de har givits tillgång till detta i önskad utsträckning. Bland 
universitetsstudenterna svarar hälften nej och i gruppen av arbetssökande är det lika många som 
uppger att de inte vet som antalet som svarar ja på frågan. Inom samtliga respondentgrupper uppger 
majoriteten av de svarande att de ser vändpunkten som viktig och att de även tror att valet kommer ha 
stor påverkan på deras framtid. Eleverna i årskurs nio och de universitetsstuderande uppger att de har 
planerat relativt långt framåt i tiden då de har gjort sina val medan det bland de arbetssökande är en 
majoritet som svarar att de planerar noll till ett år framåt i tiden vid beslutsfattande inom vändpunkten. 
Slutligen kan konstateras att eleverna i årskurs nio är den grupp där flest har upplevt ett behov av 
studie- och yrkesvägledning och där flest upplever att de har fått detta behov tillgodosett. Detta är 
även den respondentgrupp där flest har svarat att de kände sig väl förberedda på att göra sina val.  
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Analys 

I detta avsnitt jämförs och analyseras tidigare forskning med vår insamlade empiri. Dessutom kopplas 
resultatet till vald karriärvalsteori som är Careership och där grundarna heter Hodkinson och Sparkes. I 
analyskapitlet lyfts likheter och olikheter fram mellan bakgrund och vårt resultat. Samtliga resultat 
från respektive respondentgrupp jämförs med varandra för att även urskilja likheter och olikheter i 
svaren beroende på vändpunkt. Rubrikerna är utformade utifrån våra forskningsfrågor samt genom 
insamlad empiri kopplad till Careership. 

Behovet av studie- och yrkesvägledning  

Som vi tidigare beskrivit är eleverna i årskurs nio den grupp där flest svarat att de upplevt ett behov av 
studie- och yrkesvägledning inför sin vändpunkt. Lindh (2012) har kommit fram till liknande slutsatser 
i sin forskning och menar att elever i nionde klass anser att studie- och yrkesvägledningssamtalen är 
viktiga eftersom eleverna då ges möjlighet att få information kring valen de står inför. Vidare menar 
Lindh (2012) att gymnasievalet är dramatiskt för många elever och att studie- och yrkesvägledaren då 
blir en person som många elever känner stor tilltro till. Vi kunde under resultatsammanställningen se 
tydliga tendenser till att eleverna faktiskt upplevde sitt val som stressigt och nervöst och detta kan vara 
en av anledningarna till att eleverna i årskurs nio hade ett stort behov av studie- och yrkesvägledning. 
Bland universitetsstudenterna upplever hälften att de hade ett behov av studie- och yrkesvägledning 
när de stod inför sitt universitetsval. Att vändpunkten är självinitierad och individen själv har 
möjlighet att påverka sin situation kan vara förklaringen till varför universitetsstudenterna inte kände 
ett större behov av studie- och yrkesvägledning (Hodkinson och Sparkes 1997). 

I gruppen av arbetssökande är fördelningen jämn mellan antalet individer som upplever ett behov av 
studie- och yrkesvägledning i förhållande till de som inte upplever ett behov. En fjärdedel av 
respondenterna har uppgett att de inte vet. I jämförelse med de andra respondentgrupperna uppger en 
stor andel av de arbetssökande att de inte känner sig förberedda på att välja bland sina alternativ men 
trots detta känner sig de flesta förberedda på att fatta beslut. En anledning till varför de arbetssökande 
inte har ett behov av studie- och yrkesvägledning kan enligt Lundahl (2010) bero på att individer vid 
denna vändpunkt upplever sig ha begränsat handlingsutrymme och därför känner liten tilltro till 
exempelvis myndighetsutövare.  
Schedin (2007) menar att studie- och yrkesvägledningssamtalet syftar till att öka förståelsen för vilka 
faktorer som påverkar hur individen väljer och hur de gör sina karriärval. Våra resultat visar att yttre 
påverkansfaktorer spelar stor roll för individens beslut. Detta kan förstås utifrån vår valda teori, 
Careership, där grundarna beskriver att val är pragmatiska och begränsat rationella (Hodkinson m.fl. 
1996). Individen fattar sina beslut utifrån sig själv och sina erfarenheter. Vad omgivningen anser och 
berättar om alternativen påverkar också individens val. Vårt resultat visar att vuxna uppger att de 
påverkas mindre av studie- och yrkesvägledaren än eleverna i årskurs nio.  

Resultatet visar att eleverna i årskurs nio i stor utsträckning har blivit kallade till ett samtal. Få har 
dock själv uppsökt en studie- och yrkesvägledare. Andra resultat som har framkommit pekar på att 
många faktorer förutom studie- och yrkesvägledaren påverkar elevernas beslut.  Respondenterna 
uppger själva att familjen, de själva, intressen och bredd på gymnasieprogram har stor påverkan. 
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Lundahl (2010) kom i sin forskning fram till att elever i årskurs nio har ett stort behov av att diskutera 
sitt val med andra men att de i slutändan upplever att beslutet fattas självständigt. Detta kan vara en av 
anledningarna till varför eleverna i årskurs nio uppger att flera faktorer påverkar deras val i stor 
utsträckning.  

Majoriteten av universitetsstudenterna uppsökte inte studie- och yrkesvägledning inför sin vändpunkt 
trots att de flesta visste vart de skulle vända sig när de ville komma i kontakt med detta. Vårt resultat 
överensstämmer med Lidström (2009) som i sin forskning har kommit fram till att unga vuxna sällan 
uppsöker studie- och yrkesvägledning då de står inför frivilliga eller självinitierade vändpunkter. Vi 
ser inte fullt lika tydligt som för de andra respondenterna att deras val påverkas av andra. Studenterna 
uppger att det är de själva som påverkar deras beslut i störst utsträckning och självförverkligande är 
den vanligaste drivkraften till att påbörja universitetsstudier. Dock menar Schedin (2010) att 
arbetsmarknaden ofta styr då individer väljer att påbörja eftergymnasiala studier. I vårt resultat har 
även framkommit att flera studenter valde att börja studera för att få dokumenterade meriter som kan 
öka konkurrenskraften på arbetsmarknaden.  

Den största delen arbetssökande har inte uppsökt studie- och yrkesvägledning inför sina alternativ. En 
av anledningarna till varför denna respondentgrupp inte har uppsökt studie- och yrkesvägledning kan 
vara att yttre påverkansfaktorer tvingat individen att bryta sina rutiner för att gå in i denna vändpunkt 
(Hodkinson och Sparkes 1997). Som nämnts tidigare upplever individer som står inför påtvingade 
vändpunkter begränsat handlingsutrymme och känner därför liten tilltro till exempelvis 
myndighetsutövare (Lundahl 2010). Detta kan förklara varför de inte vill komma i kontakt med studie- 
och yrkesvägledning och uppsöker detta i mindre utsträckning än övriga respondentgrupper. De 
arbetssökande är, i jämförelse med våra andra respondentgrupper, den grupp där störst del uppger att 
de inte vet vart de ska vända sig för att få studie- och yrkesvägledning, dock är det inom 
respondentgruppen en majoritet som vet vart de ska vända sig för att ges tillgång till detta.  

Enligt våra resultat har familjen stor påverkan för hur respondentgruppen arbetssökande väljer (Cirkel 
4.C.). En förklaring till varför arbetssökande vänder sig till personer i sin näromgivning för råd kan, 
enligt Hodkinson och Sparkes (1997) bero på att unga vuxna ofta vänder sig till föräldrar eller 
företrädare för utbildnings- och arbetsmarknaden när de står inför att fatta beslut gällande karriär. 
Lidström (2010) menar att vuxna ofta påverkas och begränsas av faktorer såsom partner och barn i 
sina valsituationer. Detta kan vara en ytterligare förklaring till varför familjen har stor påverkan på 
valet för dessa respondenter.  
 

Tillfredsställelse av studie- och yrkesvägledning 

De elever i årskurs nio som har ingått i vår undersökning anser att de har fått sitt studie- och 
yrkesvägledningsbehov tillgodosett i stor utsträckning samt att de visste vart de skulle vända sig vid 
behov av detta. Lundahl (2010) menar att de elever som har fått studie- och yrkesvägledning inför sitt 
gymnasieval i regel är nöjda. Enligt våra resultat innehåller denna respondentgrupp flest individer som 
uppger att de kände sig förberedda på att göra sitt val.  Hodkinson och Sparkes (1997) menar att en del 
vändpunkter går att planera inför eftersom de är lätta att förutse. Detta kan vara förklaringen till varför 
eleverna i årskurs nio ges större tillgång till studie- och yrkesvägledning än övriga respondentgrupper. 
Då en vändpunkt går att förutse ökar förutsättningarna för att kunna planera inför vändpunkten, såväl 
för individen själv som inom dennes fält. Detta tolkar vi som en anledning till varför studie- och 
yrkesvägledningen enligt Lundahl (2010) är reglerad i grundskolan. Liknande styrdokument har vi inte 
hittat inom myndigheter eller eftergymnasiala studieenheter. Det som skiljer eleverna i årskurs nio från 
de andra respondentgrupperna är att dessa individer i mycket liten utsträckning själva har sökt upp 
studie- och yrkesvägledning. Däremot uppger de flesta att de blev kallade till ett samtal med studie- 
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och yrkesvägledare.   

Ungefär hälften av universitetsstudenterna var missnöjda med tillgången och i gruppen arbetssökande 
är det många som har svarat att de inte vet. Att de arbetssökande inte vet huruvida de är nöjda med 
tillgången till studie- och yrkesvägledning eller ej kan bero på de bristfälliga riktlinjerna för studie- 
och yrkesvägledning inom myndigheter som tidigare har nämnts. Christensen och Søgaard Larsen 
(2011) menar att det är viktigt att de studie- och yrkesvägledande insatserna sätts in i tid, annars fattar 
individen beslut på egen hand. Det är därför viktigt att studie- och yrkesvägledningen startar i tidig 
ålder. Forskarna menar vidare att längre perioder av studie- och yrkesvägledning ger störst effekt. Att 
niondeklassarna är mer nöjda med sin tillgång till studie- och yrkesvägledning kan därför förklaras 
med att de alltid har en studie- och yrkesvägledare närvarande på skolan som kan svara på frågor eller 
funderingar även för elever inom andra årskurser. På Arbetsförmedlingen ges de inskrivna tillgång 
under en eftermiddag en gång i veckan och de universitetsstuderande hade ingen självklar studie- och 
yrkesvägledande verksamhet att vända sig till. Detta kan förklara deras bristfälliga tillgång i 
förhållande till högstadieeleverna. Lindh och Lundahl (2008) menar att studie- och yrkesvägledning 
främst är aktuell för individer som befinner sig inom strukturella vändpunkter. Även detta kan förklara 
varför individerna på myndigheter eller eftergymnasiala studieenheter inte har tillgång till den studie- 
och yrkesvägledning som är önskvärd. 

De arbetssökande som har uppsökt studie- och yrkesvägledare är i stor utsträckning missnöjda med 
samtalet. Tidigare forskningsresultat visar att individer har mötts av en okänslighet vid samtal kring 
karriärval med tjänstemän och andra institutioner (Lindh och Lundahl 2008). Vidare beskriver 
forskarna att det saknas kompetens hos de anställda för att möta behoven hos de sökande på 
myndigheter och institutioner. Av våra resultat kan utläsas att knappt tre fjärdedelar av de 
arbetssökande som uppsökte studie- och yrkesvägledning ansåg att samtalet inte motsvarade deras 
förväntningar och okänslighet och saknad kompetens kan vara en anledning. En annan förklaring kan 
enligt Lindh (2012) vara att individen och studie- och yrkesvägledaren har olika förväntningar på vad 
som ska diskuteras under samtalet. Den sökande förväntar sig ofta få svar på sina frågor och att studie- 
och yrkesvägledaren ska öppna upp nya möjligheter och visa alternativa vägar. Vidare menar Colley 
(2004) att studie- och yrkesvägledaren skall leverera korrekt och uppdaterad information. Studie- och 
yrkesvägledarna som har ingått i Lindhs (2012) undersökning ser liknande på sina uppgifter och därför 
borde det inte finnas olika förväntningar på studie- och yrkesvägledarsamtalet. Dock visar vårt resultat 
att många respondenter som ingår i vår undersökning inte får det stöd och den hjälp de förväntar sig. 
Exempel på detta är den respondent som i enkäten beskrev att studie- och yrkesvägledaren hade 
försökt sänka ambitionerna och övertyga om att påbörja en kortare utbildning istället för att tänka 
långsiktigt och göra en handlingsplan som strävar mot att nå individens mål. Enligt Schedin (2007) ska 
dagens studie- och yrkesvägledning utformas individuellt och fokusera på den enskilda individens 
styrkor. Då vårt resultat visar att de arbetssökande är missnöjda med den studie- och yrkesvägledning 
som de fått tolkar vi det som att dessa verksamheter inte fungerar som Schedin (2007) beskriver.  

Vuxna anser enligt Lundahl (2010) att de är självständiga i sina val och att de ofta måste ta ställning 
till olika alternativ. Schedin (2007) menar att studie- och yrkesvägledare ger mindre stöd till individer 
som vill vara självständiga i sina val. Detta kan vara en anledning till varför eleverna i årskurs nio är 
mer nöjda med tillgången till studie- och yrkesvägledning än övriga respondentgrupper då de faktiskt 
har ett behov av att diskutera sitt gymnasieval med någon. Lidström (2009) beskriver däremot att 
karriärvägledning för unga vuxna sällan är en kontinuerlig process utan snarare innefattar enstaka 
möten i nära anslutning till ett val. En av de universitetsstuderande har beskrivit en upplevd besvikelse 
för tillgången till studie- och yrkesvägledning genom att förklara att studie- och yrkesvägledaren inte 
fokuserade på individen utan mer ville checka av situationen. Flera universitetsstudenter menar att 
studie- och yrkesvägledaren inte hade tillräcklig tid avsatt för samtal.  
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Att genomgå en vändpunkt 

En anledning till varför behovet av vägledning kan skilja sig beroende på vilket typ av val individen 
står inför kan förklaras genom att studera vändpunktens föreliggande rutin. Då eleverna som går i 
årskurs nio står inför sitt livs första karriärval ser vi inte att det är någon definierad rutin som direkt 
går att knyta an till denna vändpunkt. Dock är ett av karaktärsdragen för den bekräftande rutinen att 
individen utvecklar sin identitet och sitt habitus (Hodkinson och Sparkes 1997). Detta överensstämmer 
med de resultat vi har fått fram gällande upplevelsen av gymnasievalet för eleverna i årskurs nio. 
Respondenterna uppger att de tror att valet av gymnasieprogram kommer få stor påverkan på deras 
framtid och detta menar vi gör att gymnasievalet blir en viktig del i identitetsskapandet. 
Universitetsstudenterna beskrev att motiven till att påbörja sina studier bland annat var 
självförverkligande eller att de inte trivdes med tidigare sysselsättning. Vi tolkar detta som att deras 
vändpunkt föregicks av en motsägande rutin. Den motsägande rutinen kännetecknas nämligen av att 
individen vill byta karriärbana (Hodkinson och Sparkes 1997).  

Resultatet för de arbetssökande visar att valen som denna respondentgrupp står inför upplevs som 
meningslöst och stressande. Många känner att de själva inte har kontroll över sin situation, detta på 
grund av exempelvis ålder eller skada. Vi kan därigenom se att vändpunkten för en del av dessa 
individer har föregåtts av den störande rutinen. Denna beskrivs som en rutin där individen inte trivs 
med sin identitet eller situation men heller inte kan ta initiativ till förändring, detta på grund av att 
identiteten som individen suktar efter inte längre finns tillgänglig (Hodkinson och Sparkes 1997). Ett 
exempel på detta är den arbetssökande som citeras i avsnittet resultat där individen beskriver att den 
tidigare arbetsplatsens stressiga arbetsmiljö inte längre passade då individen på grund av ålder inte 
orkade med det längre.  

Framtidspåverkan 

Eleverna i årskurs nio planerar långt framåt i tiden vid sitt gymnasieval och många upplever att valet 
kommer få stor framtidspåverkan. En rädsla för att välja fel har varit återkommande i kommentarerna 
kring upplevelsen av valet, detta späder på stressen och rädslan för att välja fel ökar. Detta kan 
förklaras genom Lund (2006) som menar att desto fler valmöjligheter eleverna har, desto mer stressigt 
upplevs valet. 
Enligt Schedin (2010) skiljer sig synen på universitetsvalets framtidspåverkan åt mellan män och 
kvinnor. Forskaren menar att kvinnor ser sin utbildning som en större investering och att den skall 
komma att genomsyra hela livssituationen, detta är inte lika tydligt bland män. Respondentgruppen för 
universitetsstudenterna representerades i stor utsträckning av kvinnor och detta kan vara en förklaring 
till varför denna respondentgrupp har uppgett att de planerade långt framåt i tiden vid val av 
utbildning. Lundahl (2010) menar att flickor och kvinnor är mer målinriktade och har en längre 
handlingshorisont än män och detta anser vi ytterligare förstärker vår analys.  
Resultatet visar att majoriteten av de arbetssökande endast planerar 0-1 år framåt i tiden vid sitt 
beslutsfattande. Anledningen till detta kan vara att deras vändpunkt efterföljs av en socialiserande 
rutin. Karaktäristiskt för denna rutin är att den från början inte är önskvärd men att individen anpassar 
sig till situationen och stegvis börjar trivas inom rutinen (Hodkinson och Sparkes 1997). De 
arbetssökande står till stor del inför alternativ som är kortsiktiga, exempelvis erbjudande om 
praktikplats under tre månader som sedan förhoppningsvis skall leda till anställning. Detta tolkar vi 
som att det på exempelvis myndigheter talas mer kortsiktigt kring val och huvudsyftet är att snabbt 
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hitta sysselsättning snarare än en långsiktig lösning. Lindh och Lundahl (2008) menar att samhället 
idag öppnar upp för en mer varierad och flexibel arbetsmarknad där arbetstagare ofta byter arbete flera 
gånger under sin karriär. Detta kan vara en anledning till att de arbetssökande inte planerar flera år 
framåt i tiden vid valet av alternativ.  

Sammanfattning av analysen 

Då vår undersökning syftar till att bidra med ny kunskap gällande behovet av studie- och 
yrkesvägledning vid olika vändpunkter kan konstateras att det finns skillnader i behovet av studie- och 
yrkesvägledning beroende på vilken respondentgrupp som har besvarat enkäten. Eleverna i årskurs nio 
är den grupp där flest individer anger att de har ett behov av studie- och yrkesvägledning och detta kan 
enligt Lindh (2012) förklaras genom att gymnasievalet är dramatiskt för många elever och att de har 
ett stort behov att diskutera sina alternativ med någon. Vid valet av universitetsutbildning kan vi se att 
hälften av respondenterna hade ett behov av vägledning och anledningen till detta kan vara att 
vändpunkten som de står inför är självinitierad (Hodkinson och Sparkes 1997). I respondentgruppen 
arbetssökande är fördelningen jämn mellan de individer som upplever ett behov av studie- och 
yrkesvägledning i jämförelse med de som inte upplever ett behov. Till skillnad från de andra 
respondentgrupperna är detta den grupp där många uppger att de inte vet om de upplever ett behov av 
studie- och yrkesvägledning. Detta kan förklaras genom att individerna som befinner sig i en 
påtvingad vändpunkt upplever att de har ett begränsat handlingsutrymme (Lundahl 2010).  

I grundskolan är studie- och yrkesvägledningen reglerad vilket gör att eleverna blir kallade till samtal 
inför gymnasievalet (Lundahl 2010). I övriga respondentgrupper visar vårt resultat att intresset för att 
uppsöka studie- och yrkesvägledning är relativt lågt. Detta är ett resultat som även Lidström (2009) 
kommit fram till då hon med sin forskning visar att unga vuxna sällan uppsöker studie- och 
yrkesvägledning då de står inför frivilliga eller självinitierade vändpunkter.  Eleverna i årskurs nio är 
nöjda med den studie- och yrkesvägledning som de har fått inför sin vändpunkt. Studenterna på 
universitetet och de arbetssökande är missnöjda med tillgången till studie- och yrkesvägledning trots 
att de flesta vet vart de ska vända sig vid behov. De arbetssökande är missnöjda med den kontakt de 
haft med studie- och yrkesvägledning medan studenterna menar att samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren motsvarade deras förväntningar i stor utsträckning. Förklaringen till de 
arbetssökandes missnöje kan enligt Schedin (2007) bero på att dagens studie- och yrkesvägledning ska 
utformas individuellt och fokusera på den enskilda individens styrkor och att detta troligen inte 
fungerar eftersom studie- och yrkesvägledarsamtalet motsvarade de arbetssökandes förväntningar i 
liten utsträckning.  Eleverna och studenterna planerar långt framåt i tiden då de fattade sitt beslut. En 
anledning till varför våra respondenter som studerar planerar långt framåt i tiden kan enligt Schedin 
(2007) bero på att kvinnliga studenter ser utbildningen som en investering i framtiden vilket kommer 
påverka den framtida livssituationen. Detta gäller inte för de arbetssökande där de flesta uppger att de 
planerade 0-1 år framåt och förklaringen kan enligt Lindh och Lundahl (2008) vara att samhället idag 
öppnar upp för en mer varierad och flexibel arbetsmarknad där det är vanligt att arbetstagarna byter 
arbete flera gånger under sin karriär.  
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Diskussion 

I avsnittet diskussion redogör vi för vad vi har kommit fram till genom vår insamlade data och 
besvarar våra forskningsfrågor grundade på vårt resultat. Detta kopplas till tidigare forskning och 
teoretiska perspektivet. Vidare diskuteras våra egna tankar i förhållande till resultatet, val av 
forskningsmetod och karriärvalsteori samt förslag till fortsatt forskning.  

Besvarande av forskningsfrågor 

Hur kan individers behov av studie- och yrkesvägledning skilja sig beroende på vilken 
vändpunkt de går igenom? 

Vi kan tydligt se genom vår insamlade data att behovet av studie- och yrkesvägledning är störst hos 
individer som genomgår en strukturell vändpunkt. Lindh (2012) menar att gymnasievalet är dramatiskt 
för många elever. Detta kan förklara varför eleverna har ett stort behov av att ventilera sina tankar 
kring valet. Vuxna fattar sitt beslut självständigt i samråd med familjen och har inte behov av studie-
och yrkesvägledning i samma utsträckning som eleverna i årskurs nio. Detta kan förstås utifrån två 
perspektiv. Dels att universitetseleverna genomgår en frivillig vändpunkt där valet är självinitierat och 
de kan därmed själva påverka sin situation i stor utsträckning (Hodkinson och Sparkes 1997).  Samt att 
den respondentgrupp där lägst antal har upplevt ett behov av studie- och yrkesvägledning är de 
arbetssökande. Detta kan bero på att många arbetssökande enligt Lundahl (2010) känner låg tilltro till 
myndighetsutövare.  

Enligt Lundahl (2010) är studie- och yrkesvägledningen reglerad i grundskolan och eleverna ska veta 
att de har rätt till denna typ av verksamhet. Eleverna i årskurs nio är enligt våra resultat den 
respondentgrupp där flest har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning. Dock har majoriteten 
blivit kallade till samtal och därmed inte själva uppsökt detta. De flesta universitetselever har inte 
uppsökt studie- och yrkesvägledning inför sin vändpunkt. Detta överensstämmer med vad Lidström 
(2009) har kommit fram till då hon menar att vuxna sällan uppsöker studie- och yrkesvägledning då de 
står inför frivilliga vändpunkter. Även bland de arbetssökande uppger majoriteten att de inte uppsökt 
studie- och yrkesvägledning inför de val av alternativ som de står inför. Vad vi kan se är att de 
arbetssökande i större utsträckning än övriga låter sitt val påverkas av familj och vänner. Detta kan 
vara en anledning till varför de inte har valt att uppsöka studie- och yrkesvägledning.  

I vilken utsträckning tillgodoses behovet av studie- och yrkesvägledning för individer i 
vändpunkter? 

De respondenter som inte befinner sig inom grundskolan är till stor del missnöjda med tillgången till 
studie- och yrkesvägledning och de arbetssökande anser att de inte ges det stöd som de behöver i 
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valsituationer. En anledning till detta kan vara att de sökande och studie- och yrkesvägledaren har 
olika förväntningar på vad samtalet ska leda fram till (Lindh 2012). Ytterligare förklaring till varför 
samtliga respondenters behov av studie- och yrkesvägledning inte tillgodoses kan enligt Lindh och 
Lundahl (2008) vara att unga vuxna har mötts av en okänslighet vid samtal kring karriärval med 
tjänstemän och andra institutioner och att det saknas en kompetens hos de anställda. Eleverna i årskurs 
nio är mycket nöjda med sin studie- och yrkesvägledning samt uppger att de har givits tillgång till 
denna verksamhet i tillräcklig utsträckning. Detta kan bero på att de får ingå i en vägledningsprocess 
till skillnad från de andra grupperna. Detta är enligt Christensen och Søgaard Larsen (2011) viktigt för 
att studie- och yrkesvägledningen skall ge effekt.  

Egen reflektion kring regleringen av studie- och yrkesvägledning 

Det vi kan tolka utifrån vårt reslutat och tidigare forskning är att det kan finnas brister i hur studie- och 
yrkesvägledningen är reglerad inom myndigheter och institutioner. Detta grundar vi på att de 
respondenter som ingick i gruppen arbetssökande ansåg att samtalet med studie- och yrkesvägledare 
motsvarade förväntningarna i liten utsträckning. Dessutom visar vårt resultat att det är många 
studenter som inte tyckte att de fick tillgång till studie- och yrkesvägledning i den mån de önskade. 
Som vi nämnt tidigare har Lindh och Lundahl (2008) fått fram liknande resultat då de menar finns 
brister i kompetensen hos myndighetsutövare, tjänstemän och personal på institutioner. Inom 
grundskolan där studie- och yrkesvägledningen är reglerad visar vårt resultat att eleverna känner sig 
mest förberedd på att göra sina val. De arbetssökande är respondentgruppen där minst antal upplever 
ett behov av studie- och yrkesvägledning och dessa är också minst förberedda på att välja i jämförelse 
med de övriga grupperna. Många arbetssökande kanske aldrig tidigare har kommit i kontakt med 
studie- och yrkesvägledning och därför inte vet vad det är. Detta skulle förklara det låga intresset för 
studie- och yrkesvägledning trots en upplevd oförberedelse inför beslutsfattandet. Det vore då viktigt 
att studie- och yrkesvägledaren är en person som står utanför myndighetsuppdraget för att undvika att 
samtalet präglas av politiska beslut och uppdrag. Vi förstår att det kan vara svårt att reglera studie- och 
yrkesvägledningen för de individer som står inför sitt universitetsval. Dock skulle det vara möjligt för 
studie- och yrkesvägledare på exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommunala vuxenutbildningen att 
ge stöd åt dessa individer i sitt beslutsfattande. Vi anser att det skulle behöva blir mer tydligt vart 
dessa grupper ska vända sig då de har ett behov av att diskutera sitt val och därmed göra fler 
förberedda på sin vändpunkt. Att införa studie- och yrkesvägledande insatser i form av 
gruppvägledning, besök på mässor och enskilda samtal tror vi skulle bidra till att öka medvetenheten 
kring vilka alternativ som finns samt öka förberedelsen inför att välja bland dessa.  

Genomförandesteg 

Som vi nämnt tidigare upptäckte vi under litteratursökningen att det inte fanns tidigare forskning som 
jämför de olika vändpunkterna som våra respondentgrupper står inför. Detta gjorde att vi ville 
genomföra en studie som behandlade detta outforskade område.  
Trots vår strävan att få undersökningstillfällena att likna varandra har de inte blivit identiska. 
Universitetsstudenterna var inte tillräckligt många då vi kom för att introducera enkäten och därför 
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fick många besvara enkäten via länk utan muntlig introduktion. Vid besöken på Arbetsförmedlingen 
gavs vi inte utrymme att presentera enkäten utan vi fick snabbt dela ut den till otåliga arbetssökande. 
Vid besöket på grundskolan låg nätet nere vilket gjorde att eleverna som skulle besvara webbenkäten 
fick fylla i denna via sina mobiltelefoner. Dessa omständigheter har bidragit till ett respondentbortfall 
samt att respondenterna har fyllt i flera svarsalternativ på vissa frågor. Vid dessa oförutsedda 
situationer har vi uppmanat respondenterna att läsa introduktionstexten till enkäten som har varit i det 
närmsta identisk på samtliga enkäter. Vi kan dock inte säkerställa att de har lytt vår uppmaning och 
därmed kan de ha missat viktig information. Exempelvis kan det stora antalet arbetssökande som har 
angett svaret vet ej på frågan gällande tillfredsställelsen av studie- och yrkesvägledningen förklaras 
genom att de inte har läst introduktionstexten och därmed inte vet vad studie- och yrkesvägledning är.  

Vald forskningsmetod, teoretiskt perspektiv samt förslag till 
fortsatt forskning 

De flesta forskare inom studie- och yrkesvägledningsområdet genomför kvalitativa undersökningar. Vi 
ansåg det därför vara intressant att genomföra en kvantitativ studie där vi kunde få en mer generell bild 
över hur studie- och yrkesvägledning kan se ut inom de olika vändpunkterna. Vi anser att den valda 
forskningsmetoden har gett oss önskat resultat. Den bredd som vi önskade uppnå har tillgodosetts 
genom respondenternas svar. Vi kan dock uppleva att vår undersökning kunde ha blivit mer intressant 
om vi även hade gjort några intervjuer för att då enklare kunna koppla vårt resultat till vårt teoretiska 
perspektiv. Att forskningsfokus ligger inom det kvalitativa området kan bero på att de 
karriärvalsteorier som finns är svåra att koppla till kvantitativa undersökningar. Exempelvis var vi 
tvungna att exkludera habitus från vald teori i vår undersökning på grund av att det är ett svårt ämne 
att behandla genom en enkät. Vi ser därför att det vore intressant att genomföra fortsatt forskning inom 
ämnet vändpunkter genom att göra intervjuer. Undersökningen skulle då kunna inkludera habitus och 
fokusera närmre på individens upplevelse av att genomgå en vändpunkt. Dresch och Lovén (2010) 
menar att tjejer upplever gymnasievalet som mer stressigt än killar och detta anser vi vore intressant 
att jämföra hur det ser ut i de olika vändpunkter som infaller senare i livet och om upplevelsen skiljer 
sig åt mellan kvinnor och män även då. Vårt resultat visade att studie- och yrkesvägledningen 
motsvarade de sökandes förväntningar i mindre utsträckning för grupperna av vuxna jämfört med 
eleverna i årskurs nio. Detta gör att ett intressant komplement till vår undersökning kan vara att titta på 
huruvida studie- och yrkesvägledaren har kompetens nog att möta vuxnas behov. 
Careership har till viss del bidragit till att förstå individer som går igenom vändpunkter. För vår 
undersökning hade det varit bra om grundarna till Careership hade identifierat hur upplevelsen av att 
genomgå de tre olika vändpunkterna kan te sig. Detta hade underlättat kopplingen mellan teori och 
undersökning och vårt resultat hade kunnat bli bekräftande eller motsägande. Vi anser därför att teorin 
behöver utvecklas. Teorins utveckling behövs också för att vi ser att de vändpunkter och rutiner som 
definieras inte är självklara för de grupper som har ingått i vår undersökning. De frivilliga 
vändpunkterna, som grundarna menar är att exempelvis börja studera, kanske idag inte är ett frivilligt 
val utan snarare ett krav för en tryggare anställning. Dessutom menar grundarna att ett karriärval inte 
är systematiskt utan att individen ska acceptera ett val istället för att välja bland olika alternativ. Idag 
jämfört med i slutet av 1990-talet, då Careership grundades, menar vi att den enskilde individen är mer 
upplyst kring vilka alternativ som finns och att förmågan att kunna välja bland olika alternativ 
därigenom ökar. Detta anser vi påvisar att karriärvalsteorin Careership behöver uppdateras och 
vidareutvecklas.  
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Slutdiskussion 

Slutligen kan konstateras att vår förförståelse inte överensstämde med det resultat vi fick fram. Vi 
antog att behovet av studie- och yrkesvägledning skulle vara störst bland individer inom en påtvingad 
vändpunkt. Detta visade sig dock inte stämma. Arbetssökande var den grupp där lägst antal upplevde 
ett behov av studie- och yrkesvägledning. I inledningen beskrivs att SKL (2013) uppmanar kommuner 
att erbjuda studie- och yrkesvägledning utanför skolverksamheten. Vårt resultat visar att behovet av 
studie- och yrkesvägledning är relativt lågt inom grupperna studerande och arbetssökande i jämförelse 
med eleverna i årskurs nio. Därför ställer vi oss frågande till om SKL:s uppmaning är befogad.  Dock 
kan anledningen till det låga behovet bero på okunskap hos dessa respondentgrupper kring vad studie- 
och yrkesvägledning innebär och vad det kan bidra till. Anledningen till det låga upplevda behovet är 
något vi anser skulle vara bra att undersöka vidare. Slutligen vill vi också understryka att vi ser vikten 
av att den studie- och yrkesvägledare som möter vuxna levererar oberoende information gällande 
alternativen. Detta tror vi skulle öka förtroendet för studie- och yrkesvägledning.  

Resultatet i vår undersökning är unikt eftersom att det inte finns någon tidigare forskning som har 
jämfört behovet av studie- och yrkesvägledning vid olika vändpunkter. Resultatet kan komma att ligga 
till grund för vidare undersökningar inom området. Tidigare forskning stärker en del av våra resultat, 
exempelvis att vuxna inte uppsöker studie- och yrkesvägledning i lika stor utsträckning som 
grundskoleelever. Resultat från en enkät är mindre tolkningsbart än transkriberade intervjuer. Efter 
sammanställningen av resultatet i rapporter har de enda tolkningar som skett gällande resultatet utgått 
från tidigare forskning. Antalet respondenter som har ingått i vår undersökning motsvarar det antal 
som önskades för ett tillförlitligt resultat. Med 92 respondenter anser vi att det går att göra vissa 
generaliseringar gällande skillnader i behovet av studie- och yrkesvägledning mellan de olika 
vändpunkterna. Den feedback vi fick från personer som fyllde i enkäten innan den delades ut till 
respondenter har varit till stor hjälp. Tack vare deras kommentarer har vi undvikit oklarheter i enkäten 
och ingen respondent har undrat något gällande frågornas utformning i enkäten. Dock visar vissa 
respondenters skriftliga kommentarer att de inte har läst introduktionstexten till enkäten. Detta var 
något vi förutspådde skulle hända och även anledningen till varför vi strävade efter att även 
introducera enkäten muntligt.  

Då kvantitativ undersökningsmetod inte kan beskriva upplevelsen av att genomgå en vändpunkt samt 
hur en studie- och yrkesvägledare kan vara behjälplig i dessa situationer anser vi att vår undersökning 
skulle stärkas genom komplettering av kvalitativa intervjuer. Vi hoppas att få läsa undersökningar 
kring detta i framtiden. 
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Bilagor 

Inför uppsatsen skickade vi ut missivbrev till studie- och yrkesvägledare vid olika skolor, institutioner, 
och Arbetsförmedling som presenteras nedan. Vid enkätutlämning utgick vi från ett manus som också 
bifogas i bilagor. Först presenteras missivbrev, därefter manuset för enkätutlämning och sedan en 
sammanställning av de frågor i samtliga respondenters enkäter som vi har använt oss av i denna 
uppsats. Vid intresse av att ta del av hela enkätrapporten, se länkar nedan: 
För eleverna i årskurs nio: https://sunet.artologik.net/su/report/1363 

För de universitetsstuderande: https://sunet.artologik.net/su/report/1324 
För de arbetssökande: https://sunet.artologik.net/su/report/1322 

Bilaga 1, Missivbrev till Studie- och yrkesvägledare på grundskola 

	  
Vi heter Nathalie Jansson och Sofia Söderlund och är studenter på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms universitet.  Vi läser vår sista termin på programmet och 
skickar detta brev med anledning av att vi undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer 
som kan medverka i en enkätundersökning? Denna enkät ingår i en C-uppsats där syftet är att 
undersöka vilket behov en individ har av studie- och yrkesvägledning då personen står inför ett 
karriärval. 

Enkäten kommer att behandla frågor gällande i vilken utsträckning eleven har upplevt behovet av 
studie- och yrkesvägledning, i vilken utsträckning detta behov har tillgodosetts samt vem som i 
slutändan hade störst inverkan på individens val. 

Du har blivit utvald till detta på grund av att du är studie- och yrkesvägledare vid en grundskola. Vi är 
intresserade av att få komma och dela ut vår enkät till två klasser i nian. 

Deltagandet är frivilligt och respondenternas anonymitet kommer att respekteras till fullo. Ingen 
information kommer på något sätt kunna härledas till varken eleverna eller deras skola och allt 
material kommer att förstöras då uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer som vill medverka i vår 
undersökning. 

Vid fler frågor, kontakta oss gärna. 

Vänliga hälsningar, 

Nathalie Jansson    Sofia Söderlund 

xxx-xxxxxxx     xxx-xxxxxxx 
xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx    xxxx_x@xxxxxxx.xxx 
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Bilaga 2, Missivbrev till studierektor på institutionen för x 

	  
Vi heter Nathalie Jansson och Sofia Söderlund och är studenter på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms universitet.  Vi läser vår sista termin på programmet och 
skickar detta brev med anledning av att vi undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer 
som kan medverka i en enkätundersökning? Denna enkät ingår i en C-uppsats där syftet är att 
undersöka vilket behov en individ har av studie- och yrkesvägledning då personen står inför ett 
karriärval. 

Enkäten kommer att behandla frågor gällande i vilken utsträckning eleven har upplevt behovet av 
studie- och yrkesvägledning, i vilken utsträckning detta behov har tillgodosetts samt vem som i 
slutändan hade störst inverkan på individens val. 

Du har blivit utvald till detta på grund av att du är studierektor vid en institution. Vi är intresserade av 
att få komma och dela ut vår enkät till studenter på x-programmet. 

Deltagandet är frivilligt och respondenternas anonymitet kommer att respekteras till fullo. Ingen 
information kommer på något sätt kunna härledas till varken studenterna eller deras institution och allt 
material kommer att förstöras då uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer som vill medverka i vår 
undersökning. 

Vid fler frågor, kontakta oss gärna. 

Vänliga hälsningar, 

Nathalie Jansson    Sofia Söderlund 

xxx-xxxxxxx     xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx    xxxx_x@xxxxxxx.xxx 
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Bilaga 3, Missivbrev till Arbetsförmedlare 
 
 

Vi heter Nathalie Jansson och Sofia Söderlund och är studenter på studie- och 
yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms universitet.  Vi läser vår sista termin på programmet och 
skickar detta brev med anledning av att vi undrar om du har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer 
som kan medverka i en enkätundersökning? Denna enkät ingår i en C-uppsats där syftet är att 
undersöka vilket behov en individ har av studie- och yrkesvägledning då personen står inför ett 
karriärval. 

Enkäten kommer att behandla frågor gällande i vilken utsträckning individen har upplevt behovet av 
studie- och yrkesvägledning, i vilken utsträckning detta har tillgodosetts samt vem som i slutändan 
hade störst inverkan på deras val. 

Du har blivit utvald till detta på grund av att du är studie- och yrkesvägledare vid en Arbetsförmedling. 
Vi är intresserade av att få komma och dela ut vår enkät till ett 30-tal inskrivna arbetssökande. 

Deltagandet är frivilligt och respondenternas anonymitet kommer att respekteras till fullo. Ingen 
information kommer på något sätt kunna härledas till varken individerna eller deras Arbetsförmedling 
och allt material kommer att förstöras då uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

Vi hoppas att du vill och har möjlighet att hjälpa oss att hitta individer som vill medverka i vår 
undersökning. 

Vid fler frågor, kontakta oss gärna. 

Vänliga hälsningar, 

Nathalie Jansson    Sofia Söderlund 
xxx-xxxxxxx     xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx    xxxx_x@xxxxxxx.xxx 
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Bilaga 4, Manus för enkätutlämning  

Vi heter Nathalie och Sofia och går vår sista termin på studie- och yrkesvägledarprogrammet på 
Stockholms universitet. Vi skriver nu vårt examensarbete som ska handla om behovet av studie- och 
yrkesvägledning när individer ställs inför olika alternativ. Era svar kommer att ligga till grund för 
resultatet i vår undersökning. Ni har blivit utvalda till att delta i vår undersökning eftersom ni står inför 
flera olika alternativ. Med studie- och yrkesvägledning menar vi vägledning som har fokus på 
människors framtida situation avseende arbete och utbildning. En vägledare ska alltså vara ett stöd för 
er i era valsituationer. 

Det tar ungefär 10 minuter att fylla i enkäten. Vi kommer att ha flera olika svarsalternativ på frågorna i 
enkäten, ni fyller i det ni tycker stämmer bäst överens med er uppfattning, förstår ni inte vad vi menar 
är det helt okej att be oss förklara. I värsta fall får ni lämna den frågan obesvarad. 

Ni som väljer att besvara enkäten är helt anonyma och kan om ni vill avbryta enkätundersökning 
närhelst ni önskar. I den slutliga uppsatsen kommer inget kunna härledas till varken dig eller din x. 
När uppsatsen är godkänd kommer alla enkäter att förstöras. 

Har ni några frågor? 
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Tabell 1.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet.  
 

Figur 1.A. Behovet av studie- och yrkesvägledning 
inför gymnasievalet.  

Bilaga 5, Inledningstext till enkät samt enkätsammanställning för 
eleverna i årskurs nio 

Hej och tack för att har valt att medverka i vår enkätundersökning. Vi heter Sofia Söderlund och 
Nathalie Jansson och kommer från studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms Universitet. 
Resultatet av denna enkätundersökning ligger till grund för vårt examensarbete och du som besvarar 
denna enkät är helt anonym, i den slutliga uppsatsen kommer inget att kunna härledas till varken dig 
eller din skola.  

Med studie- och yrkesvägledning menar vi en person som kan vara dig behjälplig i valsituationer samt 
förse dig med relevant information och aktiviteter avsedda för att underlätta utbildnings- och 
karriärval.  

Frågorna i enkäten kommer att behandla din upplevelse av vägledningsbehovet inför ditt val till 
gymnasiet som du gjorde i februari. I och med att vi försäkrar dig anonymitet hoppas vi att du kan 
svara så precist och ärligt som möjligt.  

Vid frågor gällande enkäten är ni självklart välkomna att kontakta oss! 
 

 
Upplever du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning? 

Antal 
svar 

Ja 19 
(61,3%) 

Nej 11 
(35,5%) 

Vet ej 1 (3,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 
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Tabell 1.B.  I vilken utsträckning eleverna i årskurs nio 
har varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning. 
 

Figur 1.B.  I vilken utsträckning eleverna i årskurs 
nio har varit i kontakt med studie- och 
yrkesvägledning. 

Tabell 1.C. Niondeklassarnas tillfredsställelse av 
studie- och yrkesvägledningssamtal. 

 

Har du träffat en studie- och yr-
kesvägledare inför ditt gym-
nasieval? 

Antal 
svar 

Ja, jag blev kallad till samtal 26 
(83,9%) 

Ja, jag sökte själv upp studie- och 
yrkesvägledaren 

4 (12,9%) 

Nej (gå direkt vidare till fråga 5) 3 (9,7%) 

Summa 33 
(106,5%) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

 

I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren dina förvänt-
ningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 10 
(35,7%) 

I stor utsträckning 18 
(64,3%) 

Summa 28 
(100,0%) 

	  

	  

 

Figur 1.C. Niondeklassarnas tillfredsställelse av 
studie- och yrkesvägledningssamtal. 
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Tabell 1.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet. 

Figur 1.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför gymnasievalet. 

 

Tabell 1.E. Niondeklassarnas upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 

Figur 1.E. Niondeklassarnas upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 

Anser du att du gavs tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskade in-
för gymnasievalet? 

Antal 
svar 

Ja 28 
(90,3%) 

Nej 2 (6,5%) 

Vet ej 1 (3,2%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

Kände du dig förberedd på att 
välja gymnasieutbildning? 

Antal 
svar 

Oförberedd 4 (12,9%) 

Förberedd 27 
(87,1%) 

Summa 31 
(100,0%) 
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Tabell 1.F. Gymnasievalets framtidspåverkan. 

Figur 1.F. Gymnasievalets framtidspåverkan. 

Tabell 1.G. Antalet år framåt i tiden eleverna i 
årskurs nio planerade vid sitt val. 

Figur 1.G. Antalet år framåt i tiden eleverna i 
årskurs nio planerade vid sitt val.  

Hur stor påverkan tror du att 
gymnasievalet kommer att få 
på din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 6 (19,4%) 

Stor 25 
(80,6%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 

 

När du valde gymnasieprogram, 
hur långt framåt i tiden 
planerade du? 

Antal 
svar 

0-1 år 1 (3,2%) 

2-3 år 11 
(35,5%) 

4-9 år 8 (25,8%) 

10 år och framåt 11 
(35,5%) 

Summa 31 
(100,0%) 
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Tabell 1.H. Elevernas vetskap om vart de ska vända 
sig vid behov av studie- och yrkesvägledning. 

Figur 1.H. Elevernas vetskap om vart de ska 
vända sig vid behov av studie- och 
yrkesvägledning. 

Tabell 1.I. Gymnasievalets betydelse. 

Figur 1.I. Gymnasievalets betydelse. 

Visste du vart du skulle vända 
dig för att få studie- och yrkes-
vägledning inför gym-
nasievalet? 

Antal 
svar 

Ja 29 
(93,5%) 

Nej 2 (6,5%) 

Summa 31 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

Hur viktigt känns valet av gym-
nasieprogram för dig?  

Antal svar 

Oviktigt 0 (0,0%) 

Ganska oviktigt 2 (6,5%) 

Ganska viktigt 9 (29,0%) 

Viktigt 20 
(64,5%) 

Summa 31 
(100,0%) 
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Kommentar kring upplevelsen av samtalet med studie- och yrkesvägledaren 

 Jag fick klarhet i mitt val! 

Jag fick reda på den informationen jag ville ha. 

Hacks #420 blaze it  

Det var mer som förväntat, alltså ganska kort eftersom jag var väldigt bestämd vart jag ville börja. 

Hon fick mig att fokusera mer på utbildningen där jag känar mest på vad jag gör. 

Visste redan från början vad jag ville välja. 

Jag visste vad jag ville innan 

Det hjälpte mig mycket med mitt gymnasie 

Jag bestämde mig för att gå efter mina styrkor istället för vas jag trodde skulle vara enklast. Jag fick prata om 
vad jag vill vilket mina föräldrar inte gav mig chansen att jag göra. Jag fick även upp mina ögon för andra linjer 
och mer förståelse för gymnasietvalet och skolorna.  

jag upplever att samtalet med min studie- och yrkesvägledare gav mig svar på alla mina frågor. efteråt kändes 
det mycket enklare och jag var säker på vilken linje och skola jag ville gå på.  

Den var kort. Jag visste ungefär innan vad jag skulle välja så samtalet blev ej långt. Jag fick svar på mina frågor. 

Det var väldigt hjälpsamt och det hjälpte en att komma fram till vad man skulle välja. 

Jag fick reda på det ja ville fast jag var redan säker på mitt val. 

Bra upplagt, hon lyssnade, svarade på alla frågor och gav tips.  

Jag fick hjälp med prat om lön och vad jag ville bli 

Välbehövt 

Kommentar kring elevernas upplevelse av valet till gymnasiet? 

Roligt, ganska svårt 

Svårt att bestämma vad man vill göra i framtiden. Svårt att planera nu vilket jobb du behöver och vilken linje 
som behövs. 

Känns som rätt val! 

Lätt 

Ganska lätt för jag visste vart jag ville gå 

Långtråkig 

Stressande då jag inte vet vad jag vill 

Stressande 

Det var ganska enkelt med ett klart val 

Kul att det finns en linje på gymnasiet där jag lär mig det som jag alltid velat hålla på med! 

Hoppas du tar åt dig 

Jätte bra med ett stort urval av diverse olika möjligheter 

Kul men svårt  

det var svårt att komma på vad jag ville göra 

Ganska svårt, du väljer ändå grunden till vad du ska jobba med som vuxen.  

Stort 

1-10 så är det en femma 

Stressigt och läskigt, första viktiga valet jag skulle välja själv. Intressen eller bra utbildning var min svåraste 
fråga.  

jag upplevde det som att gå på okänd mark. att välja gymnasium och att välja skola till högstadiet är två helt 
olika saker. man känner verkligen allvaret inför gymnasiet.  

Jag upplevde den som "inget" speciellt men något som ändå är viktigt för ens framtid. Många vänner var stres-
sade. 

20	  (25)	  



57 
 

 

 
Cirkel 4.A. Påverkansfaktorer för eleverna i årskurs nio. 

 

 
 

  

32,30%	  

12,80%	  

22,60%	  

32,30%	  

Familj	  

Vänner	  

Studie-‐	  och	  
yrkesvägledare	  

Annan	  
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Tabell 2.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 

 

Figur 2.A. Behovet av studie- och yrkesvägledning 
inför universitetsval. 

 

Bilaga 6, Inledningstext till enkät samt enkätsammanställning för 
universitetsstudenter 

Hej och tack för att har valt att medverka i vår enkätundersökning. Vi heter Sofia Söderlund och 
Nathalie Jansson och kommer från studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms Universitet. 
Resultatet av denna enkätundersökning ligger till grund för vårt examensarbete och du som besvarar 
denna enkät är helt anonym, i den slutliga uppsatsen kommer inget att kunna härledas till varken dig 
eller din institution.  

Med studie- och yrkesvägledning menar vi en person som kan vara dig behjälplig i valsituationer samt 
förse dig med relevant information och aktiviteter avsedda för att underlätta utbildnings- och 
karriärval.  

Frågorna i enkäten kommer att behandla din upplevelse av vägledningsbehovet inför ditt val till 
universitetet, alltså det val du gjorde för ett år sedan. I och med att vi försäkrar dig anonymitet hoppas 
vi att du kan svara så precist och ärligt som möjligt.  

Vid frågor gällande enkäten är ni självklart välkomna att kontakta oss! 
naja8170@student.su.se 

soso7115@student.su.se 

 

 

Upplevde du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning in-
för ditt val till universitetet?  

Antal 
svar 

Ja 17 
(48,6%) 

Nej 15 
(42,9%) 

Vet ej 3 (8,6%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 2.B. Antal universitetsstudenter som 
uppsökte studie- och yrkesvägledning.  
 

Figur 2.B. Antal universitetsstudenter som 
uppsökte studie- och yrkesvägledning.  
 

Tabell 2.C. Universitetsstudenters tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 
 

Figur 2.C. Universitetsstudenters tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 

 

 

Uppsökte du studie- och yrkes-
vägledning inför ditt val?  

Antal svar 

Ja 14 
(40,0%) 

Nej (gå direkt vidare till fråga 5) 21 
(60,0%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- 
och yrkesvägledaren dina för-
väntningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 4 (28,6%) 

I stor utsträckning 10 
(71,4%) 

Summa 14 
(100,0%) 
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Tabell 2.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 

 

Figur 2.D. Tillgången till studie- och 
yrkesvägledning inför universitetsval. 
 

Tabell 2.E. Universitetsstudenters upplevelse av 
förberedelsen inför vändpunkten. 

 

Figur 2.E. Universitetsstudenters upplevelse av 
förberedelsen inför vändpunkten. 
 

Ansåg du att du gavs tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskade in-
för ditt utbildningsval? 

Antal 
svar 

Ja 17 
(48,6%) 

Nej 15 
(42,9%) 

Vet ej 3 (8,6%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

Kände du dig förberedd på att 
välja bland de utbildningsalter-
nativ du stod inför? 

Antal 
svar 

Oförberedd 12 
(34,3%) 

Förberedd 23 
(65,7%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 2.F. Universitetsvalets framtidspåverkan. 

 

Figur 2.F. Universitetsvalets framtidspåverkan. 
 

Tabell 2.G. Antalet år framåt i tiden 
universitetseleverna planerade vid sitt val. 

 

Figur 2.G. Antalet år framåt i tiden 
universitetseleverna planerade vid sitt val. 
 

Hur stor påverkan tror du att 
det val du gjort kommer att få 
på din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 1 (2,9%) 

Stor 34 
(97,1%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

När du valde utbildning, hur 
långt framåt i tiden planerade 
du? 

Antal 
svar 

0-1 år 4 (11,4%) 

2-3 år 7 (20,0%) 

4-10 år 12 
(34,3%) 

10 år och framåt 12 
(34,3%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 2.H. Studenternas vetskap om 
vart de ska vända sig vid behov av 
studie- och yrkesvägledning. 

Figur 2.H. Studenternas vetskap om vart 
de ska vända sig vid behov av studie- 
och yrkesvägledning. 

Tabell 2.I. Universitetsvalets betydelse. 

Figur 2.I. Universitetsvalets betydelse. 

Visste du vart du skulle vända 
dig för att få studie- och yrkes-
vägledning inför ditt utbildning-
sval? 

Antal 
svar 

Ja 25 
(71,4%) 

Nej 10 
(28,6%) 

Summa 35 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

Hur viktigt kändes valet som 
du stod inför?  

Antal svar 

Oviktigt 0 (0,0%) 

Viktigt 35 
(100,0%) 

Summa 35 
(100,0%) 
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Tabell 2.J. Motiven till att påbörja 
universitetsstudier. 

Figur 2.J. Motiven till att påbörja 
universitetsstudier. 

      

Vilket var ditt största motiv till 
att påbörja universitetsstudier? 

Antal 
svar 

Jag var arbetssökande 3 (9,4%) 

Jag trivdes inte med min tidigare 
sysselsättning 

15 
(46,9%) 

Jag påbörjade studier direkt efter 
avslutad gymnasieutbildning 

1 (3,1%) 

Självförverkligande, jag ville ha en 
universitetsutbildning 

18 
(56,3%) 

Summa 37 
(115,6%) 

	  

	  

 

Kommentar kring upplevelse av samtalet från universitetsstuderande: 

Relevant info + vidgade perspektiv 

Jag var helt "lost" när jag till kom till SYV. Vi hjälptes åt att komma fram till/ringa in olika intressen. 

Jag har jobbat på skola så samtalet var i form av "kollegor emellan" 

Jag upplevde situation belåtenhet, jag fick information som jag behövde, tankeväckande frågor som jag kunde 
reflektera om yrkesvalet är nåt för mig. Fick också instruktioner om hur att ansöka till universitetet.  

Vägledaren var mycket positiv. Hon visste dock inte mycket om programmet, men det hade jag undersökt 
själv.  

Jag fick infomation om studieansökan. 

Jag kände mig säkrare att jag skulle våga och klara att studera vald utbildning efter samtalet 

Det var ett kort samtal. Men ganska givande,  hon förstärkte känslan av att detta program var det rätta för 
mig. 

Samtalet var det bästa samtal. Hon lyssnade på mig och värkligen försök hjälpa mig med mina framtidastudier. 

Vägledaren hade ingen koll på vilka ämnen som ingick i behörigheten och vad spm gällde för komplettering vid 
reell kompetens. Var tvungen att kontakta Högskoleverket.  
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Kommentar kring tillgången av SYV från universitetsstuderande: 

Det räckte med ett samtal men det hade varit en mer lätthanterlig process om jag fått ett till... 

Inga flexibla tider för besök. Och begränsade frågeområden. Bifogade till en annan studievägledare vid ett an-
nat institut. 

Eftersom jag inte tänkte på att jag kunde behöva det, eller inte upplevde att jag behövde det är det svårt att 
svara på. 

Ja, trots att hon bara var där en gång i veckan dög det. 

Vägledaren var biträdande rektor så hon verkade aldrig ha tid. 

När jag gick på gymnasiet fanns syv bara tillgänglig 1 dag/2 veckor, men jag kunde boka ett möte och fick 
hjälp 

Hade inte en tanke på att söka upp någon.  

Många studie- och yrkesvägledare saknar samtalskonpetens. Flera jag har varit i kontakt med har hellre hän-
visat mig till en internet sida eller liknande  

Vi fick prata med studie- och ytkesvägledare en månad innan man gör högskoleval sista året på gymnasiet. In-
nan dess var hon osynlig. 

De flesta syv jag träffat har inte varit särskilt intresserade av mig som person utan mera velat "checka av" mig, 
lägga in mig på rätt kurs som jag själv valt osv. Dvs varit inställda på att jag är "färdig" med mina val.  

 

 

Kommentar kring känslan inför valet för universitetsstuderande: 

Valde utbildning med utgångspunkt i framtida arbetsmarknad.  

Ett öppet sinne, hade många val och lät "ödet" avgöra vad det blev. 

Äntligen dags! 

Liten kunskap om alternativen, osäker på vad jag ville. 

Ville undvika de misstagen som jag gjort i mina tidigare studier, ville planera bättre och en liten oro.  

Mycket bra eftersom det kändes som att jag kombinerade många saker som är viktiga för mig i mitt yrkes- och 
privatliv. Intressanta kurser, utvecklande arbete med andra människor, förhållandevis säker väg till jobb, stäm-
de väl ihop med kurser jag läst tidigare på universitetet.  

Hade önskat att jag kunde samtal (ventilera) mitt yrkesval med någon (med vem? psykolog, arbetsförmedlare, 
vänner) 

Rädd att om man väljer fel, att jag kommer att ha slösat min tid på en utbildning.  

Att det var välgrundat 

I början var det mest osäkert. Med tiden blev alltmer naturligt, att det var rätt val för mig.  

En tro på att jag satsade på det bästa jag kände till - "Jag får prova en dörr och se vart det leder, ser inga and-
ra andra dörrar jag var sugen på att testa." 

Kände "vi får se hur det här blir" Men förstås ändå förhoppningsfull (lite i hemlighet) att det skulle bli/kännas 
bra. 

Läskigt. Känns som sista chansen eftersom efter avslutad utb är mina veckor med studiemedel slut.  

Jag var bestämd för SYV, jag ville inte jobba med något annat. 

Jag var trött på mitt jobb, valde en rolig 30hp kurs för att se vad det gav. Ledde vidare till programmet.  

Jag kände att jag jag ville ha en utbildning som jag klarar av och som ger mig breda, tydliga, dokumenterade 
kvalifikationer på arbetsmarknaden.  Jag kände mig rädd för att misslyckas men samtidigt hoppfull genom att 
börja en utbildning med anknytning till en tydlig arbetsmarknad. 

Ångest  

Ambivalens. Klarar jag det här yrket? Är det ett tryggt yrke? Är det för stressigt? Finns det jobb, heltidstjänster 
dvs? Kan jag bo "vart jag vill", mer eller mindre? Kommer jag ta hem jobbet för mycket så det påverkar hälsan 
och det privata livet? 

Jag visste att jag ville jobba med människor samt såg hur jag kunde använda mina tidigare arbetserfarenheter 
och livserfarenhet i utbildningen. Jag kände mig inte tveksam eftersom jag visste att det var till studie- och yr-
kesvägledarprogrammet jag ville söka. 
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Att det var ett avgörande, en ny möjlighet.  

20	  (27)	  

 
 

 
Cirkel 4.B. Påverkansfaktorer för universitetsstudenterna.  

25,70%	  

14,30%	  

20%	  

40%	  

Familj	  

Vänner	  

Studie-‐	  och	  
yrkesvägledare	  

Annan	  
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Tabell 3.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Figur 3.A. Behovet av studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 

Bilaga 7, Inledningstext till enkät samt enkätsammanställning för 
arbetssökande 

Hej och tack för att har valt att medverka i vår enkätundersökning. Vi heter Sofia Söderlund och 
Nathalie Jansson och kommer från studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms Universitet. 
Resultatet av denna enkätundersökning ligger till grund för vårt examensarbete och du som besvarar 
denna enkät är helt anonym, i den slutliga uppsatsen kommer inget att kunna härledas till varken dig 
eller din Arbetsförmedling.  

Med studie- och yrkesvägledning menar vi en person som kan vara dig behjälplig i valsituationer samt 
förse dig med relevant information och aktiviteter avsedda för att underlätta utbildnings- och 
karriärval.  

När vi i enkäten påstår att du har flera alternativ att välja mellan menar vi exempelvis 
arbetsmarknadsprogram, utbildningsval eller bransch du vill söka dig till. I och med att vi försäkrar 
dig anonymitet hoppas vi att du kan svara så precist och ärligt som möjligt.  

Vid frågor gällande enkäten är ni självklart välkomna att kontakta oss! 
 

 

 
Upplever du ett behov av 
studie- och yrkesvägledning? 

Antal svar 

Ja 10 
(38,5%) 

Nej 11 
(42,3%) 

Vet ej 5 (19,2%) 

Summa 26 
(100,0%) 
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Tabell 3.B. Antalet arbetssökande som har uppsökt 
studie- och yrkesvägledning. 
 

Figur 3.B. Antalet arbetssökande som har 
uppsökt studie- och yrkesvägledning. 
 

Tabell 3.C. Arbetssökandes tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 

Figur 3.C. Arbetssökandes tillfredsställelse 
av studie- och yrkesvägledningssamtal. 

 

Har du uppsökt studie- och yr-
kesvägledning inför de alter-
nativ som du nu står inför? 

Antal 
svar 

Ja 7 (26,9%) 

Nej (gå direkt vidare till fråga 5) 19 
(73,1%) 

Summa 26 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

I vilken utsträckning mots-
varade samtalet med studie- 
och yrkesvägledaren dina för-
väntningar? 

Antal 
svar 

I liten utsträckning 7 
(77,8%) 

I stor utsträckning 2 
(22,2%) 

Summa 9 
(100,0%) 
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Tabell 3.D. Tillgång till studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Figur 3.D. Tillgång till studie- och 
yrkesvägledning för de arbetssökande. 
 

Tabell 3.E. Arbetssökandes upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 
 

Figur 3.E. Arbetssökandes upplevelse av 
förberedelse inför vändpunkten. 
 

Anser du att du ges tillgång till 
studie- och yrkesvägledning i 
den utsträckning du önskar? 

Antal 
svar 

Ja 11 
(42,3%) 

Nej 4 (15,4%) 

Vet ej 11 
(42,3%) 

Summa 26 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

 Känner du dig förberedd på att 
välja bland de alternativ du 
står inför? 

Antal 
svar 

Oförberedd 10 
(40,0%) 

Förberedd 15 
(60,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 
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Tabell 3.F. Alternativens framtidspåverkan. 
 

Figur 3.F. Alternativens framtidspåverkan. 
 

Tabell 3.G. Antalet år framåt i tiden de 
arbetssökande planerade vid sitt val. 
 

Figur 3.G. Antalet år framåt i tiden de 
arbetssökande planerade vid sitt val. 
 

Hur stor påverkan tror du att 
det val du gör kommer att få på 
din framtid? 

Antal 
svar 

Liten 6 (24,0%) 

Stor 19 
(76,0%) 

Summa 25 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

När du ska välja bland dina al-
ternativ, hur långt framåt i 
tiden planerar du? 

Antal 
svar 

0-1 år 8 (30,8%) 

2-3 år 7 (26,9%) 

4-10 år 7 (26,9%) 

10 år och framåt 4 (15,4%) 

Summa 26 
(100,0%) 
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Tabell 3.H. Arbetssökandes vetskap om 
vart de ska vända sig vid behov av 
studie- och yrkesvägledning. 

Figur 3.H. Arbetssökandes vetskap om 
vart de ska vända sig vid behov av 
studie- och yrkesvägledning. 

Tabell 3.I. Vikten av valets utgång. 

Figur 3.I. Vikten av valets utgång. 

Vet du vart du ska vända dig 
om du behöver studie- och yr-
kesvägledning? 

Antal 
svar 

Ja 16 
(61,5%) 

Nej 10 
(38,5%) 

Summa 26 
(100,0%) 

	  

	  

 

 

 

Hur viktigt känns valet som du 
står inför?  

Antal svar 

Oviktigt 4 (15,4%) 

Viktigt 22 (84,6%) 

Summa 26 
(100,0%) 
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Kommentar kring upplevelse av samtalet från arbetssökande: 

Yrkesvägledare? 

Jag är med i Arbetsförmedlingen och får hjälp av dem.  

Hon ville hellre att jag att skulle ta ngn kortare utbildning som direkt leder till ett jobb jag inte vill ha än att för-
söka ta mej in på veterinärsprogrammet.  

Har haft vägledning via jobbcoach vilket inte gav något 

 

Kommentar kring tillgången av SYV från arbetssökande: 

Har precis börjat söka jobb efter att ha blivit av med mitt förra jobb. 

Jag tror inte att jag behöver. Vet min status och hur jag vill ha min framtid. Är äldre och har sån kompetens att 
jag tror det löser sig. 

Har studerat i utland samt universitet och fått hjälp inom område. 

 

Kommentar kring upplevelsen av valet från arbetssökande: 

Känner mig väldigt förberedd. 

Lite hög puls. IT som jag jobbat inom innebär mycket jobb stress och hjärnan som inte fungerar lika bra längre. 
Annat enkelt jobb, 8-5 jobb, lägre lön men jag vet att jag klarar av det. 

Meningslöst 

Det är stressande och svårt. 

Det blir många års hårt plugg men jag vill verkligen genomföra det. 

Väljer efter arbete jag kan få. Tyvärr svårt med tanke på viss erfarenhet  

Nervös 

 

 

Cirkel 4.C. Påverkansfaktorer för de arbetssökande. 
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